
Eletricitarios em

.: ,greve reivindkam
aumento· salarial
Eletricitários

funcionários da Celesc
\ continuam com o

;)�10vimento grevista defla-
grado naültíma terça-feira,

; 3. Nas' 16
.

agências
C,. regionais e na agência cen
'trai em. Florianópolis o

,movimento tem sido
,

pacífico. Os eletócitários
,

não aceitam a proposta
salaóal feita pela empresa
e querem, ainda, garan
tia de emprego.Novas

.

Conversações 'devem
','acon-tecer na pröxima
2,semana. Página 16 '

"
.
lip-efeitura de Jaraguádo Sul

:}sando u�a polftica de
.

a"em funçãoda queda da
,

.

ita nos últimos �eses, prevê
.

as coletivas de trinta dias para
servidQres, em dezembro.

Página4
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Scar homenageia .os. »rao poderá chegar. Preços aindabaixos
projissio1lllisdorádio com falta de cerveja para os rizuuuores

A Sociedade de Cultura

Artística, prestou nesta semana

hqnenagetn aos radialistas da
cidade pelos 100 anos de
exist8ncia da radiodifuslo.

'

P'cIna6

As grandes cervejarias do país
já estão prevendo quenopróximo
verão poderá haver falta do

produto. O consumo deve
'amnentar em 20%.

Produtores de arroz de
Massaranduba esperam colher
100mil sacas amais que naúltima
safra. Porém, continuam sem

garantias de preços.
Páginall Malweo. Gostosa como um abraço.

100-0171 CAIXA POSTAL:
BIBLIOT.PTJBLICA DO EST. DE SC
RUA TENENTE SILVEIRA, 343.

Comissão da Câmarajá concluiu relat ............__"
A ComimlEspecia1de

Inquérito constituida para
averiguai' denúncias sobre

irregularidades na comer

cialização da logomarca da

Schützenfest, já está com

relatório pron to há uma

semana. O conteúdo do
documento, porém, s6 será

. divulgado em sessão da
Câmara de Vereadores na

próxima semana. Segundo o
presidente daCEI,'vereador
Adalberto Frankoviaek,
depois de lido o re1at6rio irá a
votação aberta em plenário.
Se aprovado pela maioria
simples de votos será

arquivado 'e, em caso

contrário, encaminhado à

promotoria pública. Uma
segunda comissão investiga
I

. supostas irregularidades mr
COI1CE'.ssoo deauxílios funerais.

,

Página4

;;:ervidores vão ter Konell diz que paga
� .

'f�rias coletivas de IPTU quando receber .:
" �

.

dias em dezembro· indenização trabalhista
.

Denunciado pelo prefeito
Durval Vasel de estar devendo
mais de R$ 4 mil de IPTU, o
deputado Ivo Konell (PMDB)
admitiu a dívida, mas disse que
só paga quando receber
indenização de ação trabalhista
contra a prefeitura.

. Página3

ALEGRIAALEGRIA

Chope e boa música animam a VII Schützenfei até dia 15
Aberta ontem à noite, em clima de

muita alegria, a VIl '$chatzenfest que
promete ser neste ano uma das melhores
dos últimos anos. Autoridades,
atiradores e oprefeitoDurval Vascl '

participaram-do ato de sangria do
. primeiro barrilde chopemarcando. o.
inicio oficial da festa quepretende, até
dia 17, reunirnospavilhões do parque

de eventos umptiblico ao redor de 100
milpessoas. Em suaprimeira edição)
no ano de 1989, mais de55milpessoas j

foram à festa e consumiram, sâ de
chope, 47millitros. No anopassado o

públicofoi superior à 951nilpessoas
que beberam cerca de 87mil litros de

chope.
Página 10
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OORREIODOPOvo.2 PINIÃO

EDITORIAL

o outro lado
..dafesta

Em climade festaacidadeentrou no ritmo
da Schützenfest desde ontem. Vamos ter por

-c

aqui, nestes próximos dias, visitantes que
. percorrem o V�e do ltajaf, onde acontecem

. I'

" .ou� grandes festas de outubro. É importante;
agora, porem práticaapolíticado bem rec-eber

serviços.
O que significa UIlJ. incremento à economia

da cidade, gerando "impostos e, por

consequência, garantindo receitas que revertem
em obras pdblicas, num benefício direto à toda

acomunidade, Éaindüstria do turismo que fez
por dois motivos: primeiro e acima de tudo o importantes cidades catarinenses serem

espírito hospitaleiro tão caracteóstico da região conhecidas internacionalmente, como Jaraguá
que, viade regra, cativa os turistas. Em segundo

\ do Sul em função de seu parque industrial. Um
lugar porque isso representa divisas para o sorriso, educação e atenção são ingredientes

. município, movimentando lojas, hotéis, básicos para que os turistas voltem, trazendo
restaurantes e estabelecimentos prestadores de outros. Com isso, ganhamos todos nós.

Poupar tijolos
Não se tem estatísticas

concretas, por absoluta falta de
'interesse do governo.. sobre a

defasagem de moradias no país.
Faia-se de 10 a 15 mi1hões. Para
tentar

díminuír
este pro-
�blema a

'CaixaE
em&nica
.Federal
liberou.

JtWalterRos

brechas taDibém. para grupos de

pessoas, sindicatos, associações
· quepodem requerer as vantagens.

·

As cooperativasjá organizadas
.são clientes. em potencial. Mas
tudo isso vem" atrelado à

poupança vinculada; o traba
lhador ou as entidades obrigato-'
riamente vão ter que abrir uma

poupança, onde 40% do preço do
imóvel requerido vai ficar
guardado por pelo'menos 3 anos
antes do recebimento da carta de
crédito.
Tudo isso' para garantir o

dinheiro para o governo, qúe vai
buscar recursos, também, no
Fundo de Garantia. Inúmeras

perguntasoomeçam a ser feitas no
ramo imobiliário. Este depósito
compulsório, realmente vai ser
honrado pelo próximo governo?
O dinheiro poupado vai para o

· sistelna de habitação oumaismna
vez desviado? Esta iniciativanão
vaiprivilegiat, comonopassadoa
grupos de construtores? A
burocracia não vai afastar o

trabalhador que vê surgir no
horizonte apedra fundamentaI da
.independência, ou seja,�� na

Cara'

pr:6ptla
'olndo fi
flllllOIIbo"

recursos
.

,

de 33'milhões e428mil reais para
S�taCa_a� A chegada desta
quantia vai ajudar no finan
ciamento para compra" reforma e

ampliação de até 1.200 casas.
Fazendo uma pequena

qJeraçãomatemática, dividindo o
,
valor destinado ao estado pelo
número de municípios, perto de
250, temos quase 5 caSas por
cidade.

.

Trabalhadores com renda
comprovada de até 4 salários
mínimd$ vão usufruir desta nova
iniciativa do governo federal. A

�é boae�ajudármuita
gente. O novo financiamento abre

EXPEDIBNIE

CORREIO 00 POVO,
, CGC 84.436.591/0001-34

'.

........,..'SP.�

PRODUÇÃO,
. Gráfica e Editora CP Ltda. .',

,.

Admlnlti!N9io:FRIIICIs:oAtl.1i AM-Gllifloll:� Tr�nI PAlIii_M'lUllAlüiiÃiii"i
-

,.DIpIo..ConwroIII: P. Cellos P �AtI.. AIIIIIIio:AIIaIv..Laa In.. , ;,�;;; , ; ;.. 78.10
R __..: •

_ FotÓIIoe:ee_Junk.. s.mo."., , .. ; ; AS 38,«1
1'ÓiItIt:a: CeIao MachadD MTB-DRT(SC)153; �:DalváR.E.NageI _90 _aAL IRCllÁo AIIYALI.

lfetIIIInaI: Petll'lOl'l-A. 1!Idom; _ ; AS 10,00 1� x AS 2OpO

�:EIIiIIr1geIaP.BInI; =..CiDloeH�T��1+1 x AS 18pO

� YIIIlIII8 A. S. Gc:rlçaIves MT!J-DRT(SocIaÍ)219 An.., ;.. AS '100.00

pompOtlfio;EIel1'Or1Icf8l_· 8 II., .. , , I'IS 10.00

111.0, A*d....,.. Nllcldlda: 1ft. MI!, D1�� 1:12, "mar· Sal. 2 - CGC: 0Il106.756101JD1-6t1 In.". E..: 162.7fiaM4 I tEP 89251-700 I Cara PoslIl19
<E'89251,970·Ja cI!&1Foneofax ,311-1919. O..Ift, .UIrIiIdo.não /iodo

, '

casa própria?
São questionamentos que a

sociedade deve fazer Para evitar
- :t

�

queseus recursos D;1ais uma vez

tomem.outrocaminho.
O sonho conr a casa própria

pode estar mais perto, mas os

pretendentes vão poder cobrar se
este sonho não se concretizerf:
Diferente de centenas de famílias

que hoje já estão nas suas casas e

que usaram o sistema coope
rativado.
S�a que o governo poderia

implantar, Dias como o maior

priv.ilegiádo é o 1rabalhador este
interesse'caipor terra,

Todo dinheiro para a cons

trução civil � bem-vindo, mas
porque será os menos privile
giados sempre têm que pagar a
conta? Louvável a ação. do
governo em lançar este finan

ciamento, uma pena que em

prazos longos. Seria melhor

garantir � construção de casa

própria poupando em algo
concreto, como, por exemplo,
tijolos. .

Empres'rlo do ramo

ImobillirJo (IeBlumenau

EupinioViCeorSchmãcIcBl
Dí'êtêifGífâI

Av. M.rtdl., Deodoro da Fon.... , 122 •

fi .ndar - ,I'" 1 • J... '" do Sul - 8e

Barão de Itapocu
11694anos •

Confira a História},

"A História de noss_à,
. gente nõo pode ficar
na saudade ".
O Passado só é iinpo ,

,

tatue se o seu' tempo
bem empr�gado

-Em 1901, após as. deSpedidas dasmargens do Rio Itapood, o gov
tomava um dos carros que ali se achavam vindos de Blumenau. Às
horas aptoximava-se da casa do negociante HenriqueWolfcom foguetdrto
populares dirigidos pelos republicanos Cunha Oliveira e Leopol
Zimmermann. Às 5 horas de 13-06-1901, partia em direção da casa

negociante de Nienstet, há 8 km., sob a regência de IgnácioWalkovsJcy,:
, colonos polacos lá se reuniam, servindo café e doces:Àß 9:30 hs. chega�
neg6cio deMax Wolf, com nova recepção e nevo carro e linda parelha
animais, pertencente ao Corpo de Segurança, 2 km depoiS, visitou

'

.

escola partioular, recomendando sempre o ensino vemácllio. Pen
. �

agora, no Vale de Itoupava, o prof. Emílio Kuntz saudava o governador.
comitiva, o republicano Schrauth levava o gov. ao dr. Bonifácio

'.

, Superintendente de Blumenaú, servindo-se lauto almoço.
1Iá70anos

�Em 1925, a criançaErika Neitze� de 1 ano e 4meses, filha do ferreiro

Neitzel, falecia no dia 04-07-25, ap6s 6 meses de doente. Na nota

falecimento agradeciam às. palavras do tev. Pastor Perdinand SchlUnzen.
-O governador do Estado de Santa Catarina, Cei. Antonio Pereira Olive
aniversaria dia 18-07-25, com mlssa, inaugUraç40 do retrato no Palácio
Governo e oferecimento deummimo, com recepção e tocando quatro baD

de mdsica, assinalando em. grande estilo o acontecimento na Capital .

Estado. Sem dltvida era um acontecimento quenão acontecia todos os di
,daí a fervilhar de povo e amigos na praça Oliveira Belo e o Palácio
Governo.

1Iá60anos
.

-Bn» 1935, o "CORREIO DO POVO" aniversariava e era noticiado

ediçllo de Jaraguá do Sul/sábado, dia 15�06-1935 - S. Catarina. O�t
ArthurMUller - Telefone 5 - Avenilla Independência. Dizia a capa: "Colll

presente numero o CORREIO DO POVO entra no seu 150 ano

exiSfepcia..." Certamente passasse des,apercebida a data de 10-05-191 .

Naquela época nlo se levava em consideraçllo as datas, parece...
-ASociedade Átiradores "Jaraguá" comemoqlva a passagem de pentecos
realizando a festa do ''Tiro de Rei". Como as mai'chas haviam sido mUi
Hmitadas pela Delegacia de Polfcia, face- à nova ordem então reinante,
competições de tírc realizavam-se na sede social e o resultado das diSPu
era conhecido: rei - Otto Hiendlmayer; 10 cavalheiro - WilhélmOumz e

cavalheiro - Adolf Emmendöerfer.
' .

.

IIál0anos
-Em 1985, no dia 13 de setembro', em sesslo'solene da CAmaraMunicipal
Curitiba, conferia ao JrmloÁtico Rubini o Prêmio 'Pinhlo de Ouro', na
do Magistério cóm o qual estava sendo 'clistingui�o para a MuiJ.iCipali
Curitibanà. O Úustre filho de,Jaragw,doSul residia em Curitiba onde s .

a nobre causaMarista. Aos aplausos da platéia, o "CORREIO 00 rov
por seu diretot impe�dl) de comparecer, junfáVà com a nota as palmas
redação, da imprensajaraguaeRse e do povo desta terra, cumprimentandO
ilustre conterrâneo pelaconqulstademais um laurel, com todo omerecimell
-Em Itajaí formava-se a Associaçllo dos ex-Pl'aclIihas do BatalhA0 de Su

do litoral catarinense, que .assim começavam UlDl!.lutapela igualdade: Na
palestra Olívio MigHolli, Informava que os ex-pracinhas de Suez ti

que enfrentu verdadeiras batalhas entre as�trulhas egípcias e israel

que s6 n40 fosse nossa rá�ida intervençAo, se tornariam guerra total.J oNi1doSul 'tem filhos que serViram o Batalhlo de Suez, sob o CalDando da

A comumdade cresee
. e se transfonna pelo
trabalho. De cada um

e de todos.
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Retranca
'(C.,M�

CEI da Schiazenfest
, ,

o relatório da primeira comissão de inquérito,
das duas recentemente, constituídas pela
Câmara de Yeradores, para averiguar

irregularidades denunciadas no episódio da

comercialização da logomarca da Sehtuzenfest.
deverá ser lida em plenário na próxima semana:

Se o relatório for aprovado será arquivado e em

caso contrário encaminhado à promotoria
<pública: Há quem digo que tUM acabou em pizza:

Duminação! Comparando
Nesta semana o prefeito Na f'enachope, em joinvitle,

DurvalVasel disse que a Célesç durante a semana O· ingresso
não estã investindoum saído de custa R$ 3,00. E nos finais de

R$40mil da 1lP em serviços dl� ,semana sobe palaR$ St,OQ: Aqui
manutenção 'da iluoiinação ' temgente gritando centra osR$
píblica. Ontem,odiretorregional Z,50 fixadospela comissão

:" Paulo de Freitas Melromostrou organizadora da 7· Schützenfest,
,

9fício datado de 20 de janeiro Detalhe: a festa de Joinville não
último, assinado por Vasel. tem absolutamente nada de

diferente da de Jaraguã do Sul.
-

. Não 'gosfou
�oWand�rWeeg� foi

selecionado pela Revista Veja
entre 50 empresários e empresas
brasileiras, pará uma reportagem
sobre os que se destecaram no

setor nas últimas déCadas. Entre
surpreso e aborrecido viu' a

revista puJllicar,matériaatinnando
que ele é um dos empresários
brasileirosmultinilliooários.

Duminação 2 ,

,i ' O ofício diz que a prefeitura��,�.!;;
�;��_,àssumiria a manutenção 'e a

;:,;Yexpansão da rede de iluminação
?,./ no mês seguinte (fevereiro). O
< qut não fez até agora, até porque-

o convênio entr� áS partes "está
:, '�m vigor, Segundo Melro, a

:�> pn:feitura tem a' Obrigação" de
'

;:;, indicar, as ruas onde deseja
?,' �meihori�. Oque n� faz,

'v ", ' Aperto' Mudando
-

Um inverno compouco fTio BancoCentrallançaem1997
"deiltou milhões de garrafas de moedas vermelhas, prateadas e

c,erveja do tipo bock nas douradas parasubstituir as aíuais
.
p-ateleiraS. Consumidores d!Yl'� que causam confusão nas

"� pref�ência ãscervejas.çlarase, pessoas -por serem muito

,\,,�r. ISSO, ç provável que J:stas .parecidas. As novàs moedas,'
':�;:fa1tem�o verãojã que asfwcaS ç':l:5�o,20% a inais�a serem"

<;,Qãoterãocapacidadel,emtempo produzidas do que as atuais,fte
t'l!Abil, para pOO\Jziremademanda, ' aço inoxidável.P,jira trocar as,que ,

,,�,;CSperada com crescimento de estão em circulaÇ� serão gastos
.::. '�., ',R$164mjlhões."

r ,

"

REAÇÃO

Kon.ell rebltle acusações e
j., '

diz que YVasel está delirando.·
Jaraguá doStJI-Ode�O

Ivo Konell ,(PMDU) admite: é

devedordo ImpostoPredial eTer- "
,

,

ritoriaIUrbanodesdel.993, porém
não acei-

ta a acu-
'

sação de

estar res

ponden
doapelo
menos15

proces-
sas administrativos. Na Semana
passada o prefeito Durval Vasei
denunciou o parlamentar por estar
devendo poucomais de R$ 4 Diil
de IPTIJ só do ano passado,
citando ainda que Konell teve

.

,

,reJeitadas as prestações decontas
.

,

de 91 e 92"de ter- sido preso p<t

".0
fII1II qllOndo',

,

,,"eber dO ,

p,,"'lIIlDl!

Arquivo/cp
que "pata mim:: meus princípios
sempre' foram mais .importantes
que qualquer ordemjudicial",

Söhre os processos, aos quais
responde,' Konell diz que toram

movidos pelo prefeito Durval
Vasel "porque ajudei a pefeituia
de Corupä, porque dei bolsas de

estudo, por retificar o rio Ita

pocuzinhó .'
na

-

divisa com'

Schroeder, porque falei que o

prefeito foi comprado; em 92, por
R$ soo� e umacaneta de OW'0". '

O deputado diz desafiar oprefeito
deputado diz que as de 91 foram para que este apresente os 15

'.

alv<) de ação políticadamaioria '

processps aos quais estaria

na Câmara comandada pelo respondendo, "Sefalarave�dade
prefeito e <P,le as de 92 ainda es-, é crime, eu quero pagar", reagiu.
tão noTribunal de Contas, E concluiu; "o ,prefeito está

"Fui preso, desrespeitei ordem doente, delirando, já num estágio
desobedecer ordem.judicial e dê judicial po� não autorizar o

.

emqee asalucíaeçõesacoctecem.

pagar'fiançae<m�inheirop'úblico, • pagamento dos salários dos Uma pessoa normal não pode
entre outras coisas. ' vereadores em dezembro de 92

Segundo Koaell, sua dívida
. porque eles não trabalharam",

com o IPIU existe porque ele é
.� .

'

cr�doc da 'prefeitura e. faJjá os

pagamentos: "assim que rece

berm9'�' inde�fzaçõ�s traba

lhistas". O deputado pede, judi
cialmente, indenização (juntá
mente com suamulher) alegando
ter sido, na condição 4� fun

cionãrío público, despedido sem

justa causa. Segundo Durval
Vasel, a dívida com o IPTU e os

\
'

disse o deputado,' acrescentand�

falar tantas bobagens�. promover
baixarias contra pessoas hon

radás",

ada pode
,

.ser,'exigt4o
daqueles.a f' �;'

quem' -se da.
'

•

�
1,

processos garantem a im

pugnação de Konelt como
candidato a prefeito no ano, que
vem.

,
Sobre isso o parlamentãr

peemedebista diz que o prefeito,
. em,94, perdeu várias apé:>stas"pois
segundo ele'�u; �e�ia impugnado.

COMUNISAÇÃO LTOA como can.di4�f<?·a, 4eputadö.
Quebrou sua cara,de pau ,� Já o

. Uma A08nc'ia de Put7licldade com a cri�tivldade desafio para �yas apôstas' em
e tecnologia qué seu Produto· mere�e,' 96", provoca ,Koo�ll. Some a

Av. Mal. DeodOro ela Fonseca. 141 "Sela 04" Fón.,' Fàx (0473). 7�"1()(S6 re�eição das Contas ·de seus dois
.

..,.�..._......�892=5:;.:,1",�70�';,;".;J;::I'_do"Síiíuiiil,".S.C......__
·

__IIIiIÍI'" últimos an.os �íDO prefeito, o
, �'

. l:.
,

Dalmar

1;spaço
Cu{tura{

.... ,
'

J

(Henry Fi�lcling)
, '

,

.. '
.

-.......-�----...._-------�-_........_----,.
.,'

'1:.
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SCHÜTZENFEST DeCRETADO

Comissão âe inquérito deve Vaseldeterminaférias coletiv�
.". ; I" l

' � '.'
,

'

.',

" '2al'
.

de trinta dias para servidore�
ulVU garre atono na ...

. JeIra J_.,á do SuI- Está_�: decidiu decretar as férias cobi
.

mado: os servidores pubhcos tivas, mantendo' apenas ell\.'

municipais de Jaraguá doSul terão- funcionameJ)to os chamadosj
trinta dias de férias coletivas a serviços essenciais.' Com isso,lli(
partir dödia 26 de dezembro. A

'

prefeitura ficará de p0rta�:
decisão foi tomada pelo prefeito fechadas até o dia 24 de janeirÓ;�
Durval Vasel COmO medida de de 96. No próximo dia 28, dàfa,.
economia diante do quadro da cömemoatíva ao DiadoSerntb'
receitamunicipal, em queda verti-

- Público, a prefeitura vai oferecer;
cal nos ültimos quatro meses por

, ,

Uma churrascada aos seus funcÍ<).:
causa da política de'c.f:!1t�ry_,��lO ao nários na sede recreativa da..
consumo adotada pelo governo categoria, comoocorre em todos'

federal Com isso, caíram as vendas os anos. Desta vez com uma outra,i;
e, por consequência, caiu C) volu- conotação que não apenas a de,;

desmentiu mearrec�doC0moICMS, prin-' confraternização ptr coota do;
comentários de que o secretário

cipal fonte de recursos da desgastepolítico contabilizado.j
Balduino Raulino. teria res-

prefeitura.
'

pelopoderExecutivo: duascani&,. :

pondido, por escrito e sem "C<moasprojeçõe5dasecietaria sões de inquérito para averíguer
contestações, as indagações da

municipal de Finanças não indicam de!lúncias de irregularidades e.o '.comissão de inquérito. "Ele foi '

uma recuperação desejada nestes rompimento da.aliança entre o
óuvido pela comissão, na sexta- -

úl,timos meses do' ano, o prefeito PfB e o extintoPPR, hojePPB.feira passada, na câmara",'
garantiu o presidente da CEI. O
relator da comissão é o vereador
Paulo Floríaní (PPB), que tem'
como membro Pedro Garcia

(pMDB).
COTupá em campanhapara

,
'

SAÚDE ' ',- : "

,
,

'

, coletar ,0 lixo reciclável
Garcia sugere receitapara os hospitais Ö>����:=�= �::'::�secretá-

.

por um conselho constituído pela secretaria municipal de
por todos os segmentos da Educeção do município junta-.
sociedade, para que não paire 'mente c�:a Epa�,desde o dia
nenhuma dúvida sobre seu J,1 de. setembro em escolas,

"

J ara,gÜá do Sul - Há uma
semana a comissão de inquérito
que investigou denúncias sobre

irregularidades na comercia

lização dalogomarca da Schüt-

zenfest,
adquiri
da pela
Fundação
Cultural

Dotumetlto
valser '

',VDIGtIo .,
de uma
empresa ,plen6do
de fami-
liares do secretário de Cultura,
Esporte e Lazer, Balduino

. Raulino, porR$ 30míl concluiu
relatório. Porém, segundo o

'

presidente da CEI, vereador
Adalberto Frankoviaek (PFB) o
'c9nteúdo do documento só será

Paulo Floriani, refilio,.
..

partido).
Segundo. Frankoviack, o

adiamento sé dá em, função da
abertura da Schützenfest "Não
há climapára isso agora", disse
o vereador. 'Provavelmente â

. leitura do documento acontecerá ,

na sessão da próxima"segunda-'
feira" 9, devendo o relatório da

divulgado na semana que vem,
em sessão 'dá Câmara deter

minada pelo presidente do

Legislativo, Vatdir Bordia (sem

Jaraguá do Sul - J4, está contas, de energia elétrica,
na Câmara:de Vereadores sU,- segundo Garcia, foi a opção
gestão do vereadorPedro Gar- máís viável porque todo o

cia (PMD:B), que pode gerar .munícíplc é servido por este
. um novo tipo de receita para benefício, enquantoqueaágua

.

os hospitais da cidade. Segun- 'tratada ainda-não atinge uma
, '

do proposta, por opção espon- parte dapopulação. "A suges-
tânea dos consumidores de e- tão de valor é simbólica", diz

I .

.

nergia, elétrica, através das o vereador, acrescentando
contas mensais; haveria uni que, emmuitos casos.a opção
depösito automãtico nas contas , , espontânea poderá resultar em ,

.dos hospitais São José e Iara- um valormaior. A yantagem,
, guácujovalor, aprincíplo, seria, diz Garcia, é que tudo, o, que
de R$ 21' mil divididös, Isso "or arrecadado vai direto para
com contribuição de' R$ 1,00

'

,

os dois hospitais da cidade, '

,
cada Um dos 27 mílconsúmí- semintennedíários.

, dores cadastrados na Celesc. "O dinheiro deverá ser
A contribuição através -das fiscalizado, em sua aplicação,

COmissão .ser submetido a

V;0taçãOemplenério, A aprovação
,

ou rejeição se dará por maioria
simples em votação aberta. Se a

maioria decidir pela rejeição do
relatório, ou seja, contra as cön
clusões da comissão de inqué- '

rito, o-documento serä remetido à
'Procuradoria :Pública. Em caso

contrário. o processo será ar

quivado.
Frankoviack

SANEANDO

destino", acrescenta Garcia.
e vereador enfatiza que' tal
contribuição não ocorrerápor'
força de lei e sim pôr doação
espontânea dos consumidores
de energia elétrica. "Trata-se
dasaúde de cada um", Iembra.
Garcia, adepto da idéia de que
não se pode esperar, sempre,
pelo socorro des governos
quando soluções práticas
podem ser adotadas a custo

praticamente zero para quem
participa.

ria de, Educação, .diz que
,

recipientes adequades já 'estãq
sendo providenciados para,

. distribuição nas escolas,

devendo o dinheiro arrecadadopretende conscientizar ás

crianças e, .por extensão, as com as vendas ser utilizado na
,

famílias, sobre os prejuízos 'que compra'. de r equipamentos
o lixonãotratadoadequademente . destinados ao uso dos próprios
pode causar. Ú pessoas. Até, , alunos. Segundo a secretária,

agora,' alunos de' quatro
'

hoje em' Corupã um expressive
estabelecimentos de ensino vol�edematerialreciclável'está
particip�� de palestras, é ,

' sendo desperdiçado. A Epagri
. ,.1 �

demonstraçõe.s prãticas sobre a, pôs à -disposição do projeto o

u'nportância daseparação do lixo' engenheiro Willy Fuchs, que
que pode ser reciclado; não só • auxiliana separação domaterial
como forma de se despoluir O" vidros,metais, plásticos e papéis
'meio. ambiente mas, também" destinados

ã

reciclagem. ,

,I ; \
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'CRESCENDO I TURISMO

,Massaranduba de�erá colher Estudantes montam exposição
. ',�' .• cl .'

.

96 deredações,maquetesecarlazes
.saJTa mawr .. e arroz em .

. Jaraguä do SUl _ Aproxi- turísticos e que está ficando

madamente 300 alunos da escola excelente", comenta a:�ofessora.
,,' M assaranduba _ Produ- municipal Jonas Alves de Souza Interesse

: tor:es de arroz de Massaranduba

Já iniciaram o plantio com boas

,perspectivas de crescimento da

'�.
·'Nas con

tas do

técnico

,da Epa
gri, Al
',fr e d o

""110
metrodo'
conllnllt:lm
1"ls6,los

ri, pelo
menos 100 mil sacas a mais

deverão ser colhidas na próxima
'/safra em relação à produção do

!.ano passado que foi de um

milhão e cinquenta mil sacas

lIIID.a área total de 2.600 hec

,';tares. Esta perspectiva,

�&undo Vavassori, deve-se a

'.Ihoria do solo nos hectares
!, , ,

�, �tivados aliado ao fato de que
" JÍcste período do ano os grãos
;
Bio de melhor. qualidade.

"

Fm agosto último os cerca

de 1.100 produtores de arroz do

".município plantaram a primeira
(yctapa da safra 95196,. a princi

. :pal, que deverá 'sercolhida entre
OS meses de janeiro e fevereiro

MlISsaranduba �mtliorpl'odutorlÚl I'egií!o
do. próximo ano.

Entre fevereiro e março do

próximo ano os rizicultores

voltam ao plantio da chamada

. safrinha cujo custo de produção
deverá 'estar garantido com as

vendas da primeira colheita.

,

" Preços baixos
, No primeiro semestre deste

ano, rizicultores das regiões
norte e nordeste aderiram a um

grende movimento nacional em

protesto contra os custos de

plantio e a falta de linhas de

crédito. Porém, até agore, com
muitos deles endividados com

bancos, continuam recebendo

preços considerados irrisórios

pelo produto. Hoje, a saca de.

arroz de 60 quilos obtém preço
de R$ 8,00 teais, porém o custo

: .de produção chega a R$ 6,80.
Segundo Vavassori, o preço
mínimo deveria ser de R$
10,00. "Quem não cultiva área

superior a 120 hectares está

participam da exposição que a

secretariamunicipal de Indústria,
Comércio eTurismo promove nos

dias 31 de outubro e lOde

novembro no Parque Municipal
de Eventos. A exposição tem o

objeti v� de tomar público o

, trabalho de conscientização
turística desenvolvido entre as

escolas engajadas no projeto

Segundo Cristina, a escola

Jonas Alves de Souza tem

participado do projeto desde o

ano passado. A princípio"
timidamente, com a adesão dos

professores de Português e

Matemática. Este ano o

engajamento foi unânime e os

resultados não poderiam ser

melhores: 'já podemos assegurar
"TurismonaEscola'\ criado pela que as crianças de terceira a

Santur e desenvolvidoem Jaraguá , oitava séries estão entendendo

do Sul através da Divisão de

Turismoda prefeitura.
Escola e comunidade

Redação,maquetés e cartazes,
representando a visão turística

dos alunos a respeito da cidade

. são as principais peças que os

alunos da escola Jonas Alves de

Souza estão produzindo. De
acordo com a coordenadora'do

projeto na escola, professora
Cristina Ferreira, os trabalhos

,

foram criados dentro das

resume Vavassori.
pagando para trabalhar",

. Artística. "Estamos fazendouma

disciplinas de Português,
Matemática,HístõriaeÊduca.ção

::ASSISTÊNCIA

;'Conselho'microtregionol constituido
:" . Jaraguá do Sul - Represen
�".fantes (los municípiOs daAmvali
..•..(Associação dos Municípios do
',Vale do ItI;lPOCU), estiveram
,; �unidos no último dia 30,
':""is,_ÓdQ a

.

implantação do

'. Con,selho Microrregionalde
>Âsslstência Social que irá

,representar a região no 10
,Consresso Estadual de Assis

;,tencia Social que acontece em'

:1Il0tianópolis, dias 16 e 17 de
,:�tubro. o trabalho' foi coor
,\ 4enado pela advogada Maria
r"'_A N tãriaexecuti� ...- ora; secre a executiva

'"
da entidademicrorregional.

,

i.'. Jaraguá do Sul, Guaramirim e

;'�<rupá, já formaram os seus
,c respectivos conselhos munici

(-{pais, enquanto que os demais

municípios - Schroeder, Mas

.
saranduba,BarraVelha e São João,
do ltaperiu - estão em fase de

estruturação.
'

Na próxima sexta-feira (6 de
'

outubro); às 14 horas, na Amvali
em Jaraguá, um novo encontro

deve definir a indicação dos

delegados ao Congresso Esta

dual, sendo que metade deverá

represen� a prefeitura e outra

metade a comunidade, informou
Maria TerezaNora Promulgada

.

em dezembrode 93,masainda�o
colocada tetalmente emprática, a
Lei Orgânica da Assistência So
cial viabiliza aparticipação popa
lar através da formação dos
conselhos municipais, estaduais
e nacional de assistência,

reunindo paritariamente repre
sentantes de entidades gove
rnamentais e não gover
namentais. Os conselhos devem
definir prioridades e destinação
de verbas püblicas da área,
fiscalizando sua aplicação.
A municipalização da assis

tência prevista na legislação
pretende acabar com o clien
telismo e as distorções comuns

no repasse' de verbas -da União.
'

Pela Lei
_Orgânica, a assistência

social deixa de ser uma benesse
do estado, tornando-se uma

política pública, por isso, todas
, as conferências têm como tema

geral "Assistência Social como �

Direito do Cidadão e Dever do
Estado".

maquete relacionando nossa,
. escola COD) os principais pontos

o que é turismo", assegura
Cristina, que pretende dar

continuidade ao projeto no ano

quevem.

Também participam da
,

exposição as escolas Abdon

Batista e JoséDuarteMagalhães.
A avaliação estadual do

projeto Turismo na Escola

aconteceu na última quarta-feira, I

ein Florianópolis, durante o I

Encontro Estadual de Avaliação
-

do projeto de conscientização
escolar para o turismo. O 'diretor

.

da Divisão de Turismo da

prefeitura, LorenoHagedorn, é o

responsável pela implantação do

projeto na cidade.

, • II eI. Oul••,.
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Scar entrega troféus no» Empresa entrega benspan

10'0" �. de' d;�·
- cobrir dívidas trabalhistas

.. anos üü ra 10 l.J usao _-Todopdri- cones:linhasetodososdcma;,
mônio da falida empresaButikart equipamentos de produção, além

.

O troféu "Memória doRádio" Confecções foi transferido, por demobiliário; purificadores de ar. '.'
determinação daJustiça, para 11 e cortinas foram distribuidos.

.I

EDUCAÇÃO '

,

· Escolapara adultos está ,
·
com as vagas.limitadas'i

. ,

apew.\Sparaalunos de 5· a S· série ?
,

e ocorrem noperíodo de 6 a 17 de i
. novembro, nos seguintes pólos:'-{
Escolas Albano Kanzler, Ro- ;,

.

dolphç Dornbusch, Cristi�à. '1
Marcatto,

Mach.a40.
de

ASSl.s.
'

'

):..
:

.
Vítor Meirelles, Elza GranzoUO,',
Ferraz, Ouilhenne Hanemana, ",
Albano Känzler e. JoãeRomáriQ" .�
Moreira . .A. tnatrícula oficial para' "I"96, da 1· e 4· sérieacontece de 27

;

denovembro a S de dezembro, na, .'�
.secretariamunicipal deEducação. ,'1

OprojetoEducação Básicàde �
Adultos completa três anos .de- :�
funcionamento em fevereiro do '�
eno qaevem. A�eiratuhnade ,�
formendes completa o curso 00/ 1
final deste ano e a fonnafUra está "�

"'marcada para o dia 21 de '�
dezembro, às 20:00, ne parqúe i
Municipal deEventos. . �

O projeto fei criado pela A
secr�tariam�ipal de�ucação ,::�
e implantado em parceria� a ,.�
iniciativa privada. AtuaJmente, \

1.500 àluQ.os frequéntam diversos '

pólos espalhados pela cidad�. A
maioria funciona DaS eScolas da,
rede municipal de ensino ou eJJl

,

salas adaptadas dentro daS

HOMENA.GEM

J�dOS�- Umaho
menagem prestada pela Socie
dade de Cultura Artística (Scar)
aos profissionais do rádio

{
de

JaraguádoSul e região.norte, em

destacaram-se pelo trabalho
reàlizadono rádio. foi entregue ao empresárioHeins

R. ,Kohlbach, que possui uma

coleção com mais de quinhentos
rádios portáteis de todas as êpo
cas.,Também receberam ttQféus as
emissoras rádio Jaraguá (Wander
Weege), Brasil Novo (Carlos A.
Reali) e Städío fIM (JoséWood
zinski) .:A Sociedade de Cultura
Artística, que recentemente ence
nou com grande sucesso a peça

.

"ZYP-9 naera do rádio", tanibém
foi ho.m�nageada através de seu

presidente, Edson Carlos Schulz,
'

'pelos 38 anos de atividades da

entidade, além dePaulo Velloso,
presidente da Associação Cata
rinense de Fmissoras de Rádio. e

" -�

, Televisão (Acaert). ,

EulIII*) v. 8cIInIII:IIIIIC

, Otroféu "Pioneiro. do Rádio"
foi concedido. a Werner Stang
que, em 31 de julho de 1948 fun-

.

400 a rádio Jaraguá. Foi represen
tado por seu filho, Milton Stang.
"Tradição noRádio." foi o troféu
concedido a Athaide Machado
(Dadi), já falecido, que em.1954
foiao ar com oprograma "Rancho
doDadi" e que continua até hoje
com o. comando de Seus filhos. A

Jlomenagem para o locutor _com
mais�lÍ1po de f;rabaIho foi pres- ,

, tadaaWaldemirFreibetger(Tuti).
ArYbertoL. Patescheck foi lem
brado como o inb'odutoi damo
derna tecnologia no rádio de

Jaraguá do Sul.

comemo

ração
aos cem

anos do

lIodolistos
tiItJfIItJ!/sltJsrádio,

r ,e un i u. ttJIIIIIIIItJI'C
'no res- .

taurante ti doIQ
do. hotel ....�,------

Etalan dezenas de convidados,
,

entre eles profissionais que atuam
na imprensa escrita ena televisão.
Várias homenagens forç pres-

,

tadas com a entrega de troféus à
queles que, ao lmgo da vida,

OPORTUNIDADE

Cursos darão qualificilÇãoprofissioool
Jaraguá do SUl � OConselho Jaraguá do Sul para a inscriçã�, d-o Fundo. de' Amparo ao

Municipal do. Trabalho e que termina no dia 13 de outubro, Trabalho, do-governo federal,
E1nprego está oferecendo cursos das Sh àS 15h.

. .

vinculado aoSine que por sua vez
dç, qualificação profissieaal e Ö ebjetivo do, programa, repassa a verba aos·conselhoS..

trabalhadores desempregadôs e segunde o seCretário municipal '\.,Os cursos oferecidos são:

jovens acima 'de 14 anos. Os; d,e Habitaçãoi.e presidente ,do' aux'iÍiaédeprodução(lS0horas,
cU,rsos são gratújtós e s�rão ConsenloMunicipal de Trabalho 4� vagàs); costureiÍ'a industriàl
,ministrados pci}r professores do e Elnp,ego, AdetI).ir 'IZidoro, ß' ' (220haras, 2S vagas); ele�icista
S�i e Senac. Os intere�ados tremar o maior nUmero possív'êi predial (1,40 horas, 14 vagas);'
devem procurar ã secretariamu-' ""de pesso� que se enconti-ám ,à encanador(lOO horas e)lO�as);,

nicipál de H�bitação. �u � "

'margemdomercadodetrabaJho.
'

�(SOhocas,12vagas); garç<m
escritório. do Sine. (Sistema . Segundo' lzidor:o: os recursos (SO horas, 20 vagas) e pintor (SO
Nacional de EmpIego) em

5

apresentados pelo Conselho. são h<>r,as, 30 vagas).

PAGANDO

ex-funcionárias, como forma de

pagamento de verbas rescisórias
'

.

devidas pela s6cia-proprietária,
Clecir Lucas. A ação judicial foi
movida pelo sindicato da

categoria q�e depois do fecha
mento da empresa, em 19 dejulho
passado, já havia obtido. o
def�imento' Sob� o pedido de

indisponibilidade de bens da

Buti1cart, já qu� a dívida com as

trabalhadoras superava a somade

R$20nill.
Máquinas retas,' overlock,

Jaraguá do Sul- Secretárias

de todos 0& põlos de, funcie
namento do Projeto Educação
Básica para Adultos definem,
junto com a' coordenação do.

projeto, Q numere de vagas
disponíveis pâra o próximo ano

:

letivo.. 1( reunião entre as

secretárias .e a coordenaçãe do
, projeto acontece no dia 17 deste

mêse de acordo com a 'coorde
nadoraDairDagmarTOOlazelIi, a
princípio nenhum pólo terá novas

I turmas porque as vagas estão

limitadas. "A preferência é para

quem já frequentá o projeto",
esclarece Dair.
1 Ein função da enorme .,ocura
por vagas a coordenação. do
projeto opto.u por começar 'o
processo dematrícula para o ano

, "

. que vem através de inscrições
seletivas. O interessado se

inscreve e espera serchama4o. O
critério de seleç,o é baseadonos
requisitos básicos do )lI'ojeto,
destinado basicamente a

pessoaSCOIll1l1ais de 16 anos que
�tão .no mercado. de trabalho e

· qUe interromperam seus, estudos
,

por fàlta de oportunidade.
.

,
'

As inscrições seletivas são

I,

entre as ex-funcionárias, todas
,

admitidas entre osanosdel991 e k
1995. Segundo o presidente do ;

sindicato,Gil40Alves, a�nä/ .

justiça foi fundam�ntal pará)
garantir, os direitos do ex�:

empregados porque, caso,
contrário, esperariam alguns ana. ,:
por uma solução, além do que ,

correriam o risco da venda dos .
.

-t:'·

bens. pela proprietária." Nem ;
haveria perspectivas de se

resgatar a dívida", concluiu 'o ;

dirigente sindical,

empresas. .,
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tJHO Music lança o CD "Erle
,

Clapton and The Yardbirds"
Chega às lojas o CD

'''Eric Clapton and The Yard.
birds". A tecnologia digital
cumpre um papel essencial ao

,

resgatar oacervo deixado-pelo
Yardbirds, oprimeiro grupo de
h a r d
rock da' /I vOlIguordohistória.
Prese�a' do hard
uma ,L

nIDrlria lOt"

preciosa mUlld/ol

LANÇAMENTO

dispersos entre diversas

gravadoras.
Formado .inicialmente por

Chris Dreja (guitarra), Jim

'McCarty (bateria), KeithRelf
(vocais egaita), PaulSainwell
Smith (baixo) e Amhony "Top"
Topharn (guitarra, logo
substituídoporEricClapton), os

.

Yardbirds passaram por três
. mutações de estilos. Sob

.

ihfluência deMuddyWaters e
Bo Diddley, começou em 63
tocando blues, .depois
·enveredaramparao pop - o que
motivou asaídade Clapton - e

terminaram tocando um rock

. porém
fragmentada: em seis anos de
carreira (63 a 68)!- o grupo

." deixou inúmeros registros,

bastante pesado, por influência
de Jeff Beck e depois de

Jimmy Page.
'

Em.meio à fase áurea dos

Yardbirds, em65 e 66, ninguém
teria imaginado que o grupo
teriaum fimpioopitado, em68.

O único remanescente foi

Jimmy Page que tentou
reformular o grupo com alguns
amigos. O guitanistapensouem
manter o nome.Yardbirds mas,
aconselhado pelo baterista do
Who, Keith Moom, trocou o

. pássaro por um certo balão

dirigível. Assim nascia o Led

Zeppelin.

BIGSTAR

Gravadora traz de vouo
bons tempos do jazz

A gravadora lHO Music onze discos em três

lança o CD "Blue Bossa" gravadoras ,diferentes
de George Benson Quartet, durante onze anos.

(1973) talvez o mais bem Outros lançamentos
sucedido caso de músico de George Benson,
jazz, .elevado à categoria de exclusivamente jazzista, só

big star na área pop. poderia ser encontrado em

Nos anos 60, atuou com CDs importados. A lHO
o organista Jack Mcduff, Music destacou o CD "Blue
com quem gravou alguns Bossa" para dar início a uma

bons discos; partindo em série de bons lançamentos de
seguida para uma, carreira George Benson, no bom e

solo em 67, que lhe rendeu 'velho iazz,

,,� kt.,. e ',_,Uécut:...,
.

�'Ú ..tt.. u,í�
Pre.ente. • DecQraç6e.' e Lumin6ria.

��,ailAele,61n'�
VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

. RUI DomlnaOl di NOVI, 114
(ao lado do ,1"a,.lro da Rtinoldo Ii,u}' ,

, J.,lgu6 do lul- SC • TELEvENDAI: (0473) 72-1810

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIOOOPOvo-8
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VARIEDADES Jaraguá do Sul; 7 de outubro de 1

Amauri da Silva Ir: (GrupoAmauri), CarlosSchroeder(Net Brasil),
. Emerson da Silva (GrupOA"Ul�ri) ePauloPinheiro (NetSul)
OpçÃO

Grupo Amauri instala TVpor
assinatura.em Jafaguá do Sul

Jaraguá do Sul ;;; Na
última quinta-feira, 5, o Grupo,
Arnàuri-fez a apresentação da
Net Jaraguá, durante coquetel
-oferecido a convidados no

.Clube Atlético Baependí. No
mesmo dÜt,' durante almoço
com a imprensa, houve uma
entrevistá coletiva onde' o
funcionamento do sistema de
TV por assinatura foi apresen
tado aos jornalistas.
.Neste mesmo dia, o Grupo

Amauri iniciou as operações
de tv a cabo em Jaraguä do
Sul, através daNet Brasil, uma
multioperadora de TV por
assinatura que funcioná no

sistema de franquia, A grade
inicial da Net Jafltguá terá 20
opções de canais, incluindo
todas as emissoras abertas de

TV, três canais" de f'ilmes
(Telecine,TNT, e Fox), Multi
show, Sportv, GNT, Discovery,
Cartoon e CNN.

,

Inicialmente a Net Jaraguá
fará atendimento na região
centra] da cidade e bairros

adjacentes:, São cerca de 20

Gente & .Inforrnaçõe.
. . I

quilômetros de rede de cabo
coaxial e de fibra ótica
instalados. A segunda fase

compreende mais 20 qui- '

'fi
t

I d ad
'i

lômetros etem iaício previsto :A vis,ita O icia o go.v.em tor l'ia,nna
','para outubro. A sede da Net Y IA
,

Jaraguá está na ruaAntonio' '

�

ruea:leanOSFoel'nfFheasira,'onesdQeU1fu'nnäclfoOnma' Florianópolis-Estreito - Na mesaprincipal assim constituída:
'

polis-Estreito, rotarianoPinheiro, inoite de segunda-feira, 25-9-1995, da (e) para (d) o "ice-presidente o governador do D-4650 (1993/ 1
O Headend e também é feito .

no Restaurante Monte Çarlo, da do clube, rotariano Adolfo 1994) Hélio Freitas e sua esposa;
O ateadimento a cliestes. Já
existe um cadastro prévio de 'Casa da Amizade' oRotary Club Hochleitner, a sra. Brunhilde Branca, a sra, Marilú e.seu espo-'
500 clientes que serão os' Florianõpolis-Estreito recebeu a . Mahnke Schmöckel que viu seu soPauloRobeÍiôMáy,secretário
primeiros a receberem a,TV visita oficial do governador Abel- marido receber o título de sócio do clube. No curso

'

do mês de'
p(lIr assinatura nas suas ardo Vianna Filho, clube .inte- honorário daquele clube rotário outubro os clubes do Vale do
residências. .

, ,

grante doDistrito 4650, acompa- dé'Capital da Santa Catarina, a ltapocu deverão também receber,

Jaraguä do Sul é o sétimo

município de Santa Catarina a. nhado de sua esposaHeloisa, que sra Heloisa Horn Vianna, coorde- a.visita oficial os clubes do Valê

ter distribuição de sinal de TV foimuito concorrida pelos sócios nadora distrital das Casas da do Itapocu deverão também

por assinatura. É a terceira doelubeda colina.Como fecho de Amizade, o governador do Dis-, .receber a' visita. oficial do
praça operada pelo Grupo ouro da: visita, realizou-se jantar trit�4650 (±99511996),rotariano governador do Distrito, incluindo
Amauri, que iniciou sua,s . "

.

festivo nas dependências sociais Abelardo Vianna FHhQ, o presi- o de Jaraguä do Sul, omais antigo.

atividades em Chapecö em ",

1'993. Em agosto deste ano,
da 'Casada Amizade', ficando a dente do Rotary Club Florianó- da região. (E.v.:s.)

foram inieiadas as operações
daNet Lages e agora é a vez

de Jaraguá do Sul.
'As próximas cidades a

serem atendidas .

serão
Concórdia e Joaçaba.

Equipe daNet [araguá

,.�

MODA MASC. E FEM.

VESTINI;>Ó VOCÊ
DE CORPO INTE'IRO
GETÚLIO. VARGAS, 55

FÖNE: } 72 ..0460

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados de '

Vende�se aparelho de som marca Plonner' com
, carrossel pára 3 CD'�, dupto dec.k;cI controle; ,

,

.. ergometrica digital marca

em ótimo estado na garantia. Valor R$ 750,00. ' -Embex, Valór R$ 500,00.

Tratar371-1919 comAdrian0. Tratar371-7409 comLetícia

,

I

VENDEDORA. D·E
ENXOVAIS

A,OTÔNOMO,
Pàra vender enxovais de luxo" porta' a porta,
que já tenha experiência. Tratarcom Sônia

(047) 372-2921
Edn. Menegotti : Apto. 303 - Produtos de 1.ª Qualidade

, -,'. �

*' Chaves 01 minuto
,.. Inst. Fechadura Segurança'

R. Reinoldo'Rau,,21 - pr6x. Estr. de Ferro'
,F:: (047) 372-2�67 e 371-7357 - End, Res. Rua José
Emrnendõerfer, 862 - Jaraguá dQ Sul-- SC ,' .:

MODA
FEMININA

EMASCULINA

Vende-se aparelho de som
.

Vende-se unia vaca e duas novilhas. Tratar Rua Walter

3xt.'Doisdeokoomoon1role... Marquardt, 342 ou fone372-2363

Val�r R$ 300,00. T�tar372-'
3384 .com Dagnar..

,'1

NÃO,' EXISTE CRISE
.PARA OU,EM '

,

ÂNUNCI'A."
ANU:NCIE 'AQUI.!.

371-'1919

�C.U.RS.
o'

D,E..

'

'C.ORT�·.....
'

. E COSTURA
.

, : "

,

.

' (roupas em· gerai).,
"

.

;

Malhas, molston,! cotton
, "s ,.oupas· íntimas
�:MANHÃ-tND:E�TE-INfClO2.v1005
Participeaconvide suasamigas
InscriÇões até 241outubrol95

, Np;BazarJaraguá-Taxah:\scrição: R$5,00
'.

'Av. Mal. Deodoro da
. Fonseca, nO,]3 ,

Jar_aguá do sa: se
.
Fone: 372-3690

Pedras: São Tomé,' ardosia;
miracema, madeira' rajada,
'presta brilhosa, bolacha: pati .

.. pa�e; pedias, muro e revestimen-'
>

to em geral

....l Rua'SHveira Jqnior,s/nfJ

.. ::� Fone 373-0027' . , .

. � �:: próximo'do ginásio de Esportes
':'::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::1':':+:';.:.:,!,:.:.:.:.:.:.:.:.:,:.:.:,.t�::::.;••:.:•.} :Guaramir,im ., sc

, TodO serhumano é responsávelpar viver umà vida cil7lá que agrac;lÊl a
. �s e serun ,bom exer\1)lo (jante da soàedaeté. AIvocêpode peQ_ntar.
Como? Onde eu GomeÇO? Quais'são as'i'(lplicàções? Talve� amelhor

reSP9$ta se encontra em Deus àtravés de Sua Palavra.
Muitos consultam .os Buzios. Taro e até Espiritismo, mas continua
sendo un der.rotadoUli mau exemplopef!l8Sociedade. Deus em Stja

, Palavra oferece de g!ilÇ8 o quem.litasvezes se pga para encontrar. mas
.

em vão. Ele mesmo ciSSie: Quem crer em Mm comocit asEscritiJras de
. seu interiof ftuiiio rios de água,viva.vóCê póde p'e�ntar: Que,água é

I esta?,A resposta�stá em,�eus. '.
'

'

, Somos a IGREJA DE DELIS NO BRASIL
..Rua FriedrichW, SOI)Iienhol'n" 210. V:,l:..aIau •

Jaraguá cioSU - FOne 372-0472
TODOSOS DOMINGOS /IS. 19:301'lS

ESPERAMÓ� POR VQC�. SEJA BEM VINDO! .

�ér8icls Cabeleireiro"
Penteado-emaquilagempa'(a noiras - Cortes �

Maquilage"s - Químicas - Ma"ic;ure '

PREÇOSESPEC��RAOONffiMAÇÃO�1"COMUNHÃO
.

r� --.-l _j HORÁÁIO �G _J ..__I.

J.
.

�ERÇAÀ SEXT� DAS' ,

, J
J 8:�as12:0�1�:�6as20:00hs J '

J
'

AOS'SÄBADOS DAS J
J

8:00 às 12:0011'3:00às 17:00hs
J

R.Athanásio Rosa, 363- Guaramitim- SC

Completa Linha
de Lingerie

," Meia calça com 'Iycra importada da Itália (não escorrega)
" P'ijamas (masc, e fem,,) camisolas em seda e malha merceri.zada

, '" Cuecas
Calcinh' o ti I

Rua José Menegotti, 323 - Sala 02 - Bairro Nova Brasília
Fone (047) 372-3364 FONE,lFAX (047) 372-0318

.Iaraquá do Sul - SC

oi' Ob'
,.

• Condiç'ões facilitadas

,
'

'.
' ,"'."

'/IV'JO
Presentes,' .'

�Rua Roberto Ziemann, .nA' 175
'B8irro Czamlewlcz
Jaraguá do S�I - sc

I •
. II. "

'

I,: '.
Além, de :conse,rto,s de ,J�ia. e Re,í�glos :

Rua Roberto Ziemann, 1"15 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'ART'OO$ ,p/ F�S1A� �M Ot1tAL
.

d·!t't1pa·'M·1l%jJiJtljiijl'·i@@i.i .

_' ," I '.
•

I •

Vmhaco"becer "osso tll'tigosdedecortlfão e 'embrtlllci"hasdelestas aose"dispor
AV.GE1'ÚlJOVARdAs,25-FQNE 372-3596.JARAGUÁoOSUL.SC

,
I

•

CLAS�IFICADOS 'DE' OFERTAS..

,CPRU;IODOPOVO -Z

I'

oAROIVIAEO SABOR DÓs BONS 1'E1VPÓsVOLTARAIVI
PANFleADoRAEaNm'ARIA ,-

,
'

PAOUVINHO
, . '.'.\

Ab8rto-dlaita....nt. dás 06:00 is 21 :00".
'

"

inc',,". doming'"• f.rI_doS '

. Av. Mal. o.odoro. 9151Ce.-tro . /

Rua VenâncIO dá SIlVa Porto. 225 ..Vila .Lenzi (PróximoWeg I)
" Fo.. : 372...1243'

.

omelhor buffet tlil
'

.

cld.dlJ� ,VelJhll confe,irl
R_ CeI.�;o .......• 'o,,,,,*-, 227

"

........ ,h,."". do SuI- BC � Fo"./1U7J .'7� ...

-

.

-�

Almoço, em quilo
, Malhores lanches··
Av. Mal. Deodoro, 666

.

ao lado do Dlvlnà .

Melhor café da manhã
.

.

A1m09G em ,quilo
, AV: Mal. Floriano Peixoto, 59 '

am frente' a ",arrakeCh 371-2489
'

Buffet' com 10.poa·de comida cpIlrd. a R$ 4,00
Conida em Nlo à RS 6,00 ,/

.

06 tipoS dct salada
.

Sobremssis :'
I

kJs miri�08"churllaco ' '. \

Acelta·aí encomandas de carnes 888adaS 108 doml�(8
�---......� �eltaims, "88IVas, pali festas em' geral

NO MELHOR RQDÍZlO'-DE '

AGORA vOCÊ TEM LUGAR CERTO
, . .

",: PAfIA, SABOREAfl AS MAIS
TRADICIONAIS PIZZAS

JARAGUA DO SUL

TODAS ÁS. NOItE,' daa'19:OôM'
23:00hs - MENOS às 2As-feiras

---" __,.,J -::--J ...._j _J _J _J�--l';_J_J _J _J _J_J _J

�&da ,Naa,resen1iitiJ.es� t,I,.,* aJJ,
f��I1t· Z"r�íd.sj•• ireilo"à J Jarra.8 Vinfio rJ .

Rua EPltác.o P8••oa,,263 -.C....trO
..I_raguá do Sul • Rio ,do Sul. J .1.1II,,1U·fIIIS...·.IIIIIDC·.uíIl.·SC 973-8991 J

•.
__i�...._j _J _J ,--l.---" __J _J _J _J _J_J __j _J......J ___j ...::..í __j _J -li __jJ,_J ....-J _J_J.

"','
. , .

'r
.

." .
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, Jàra�ádoSul, 7deoutubro del995 CLASSIFICADOS DE OFEA�AS ,

CORREIODOPovo-3

. i� ,

1 50 y.1 ,00
'

':;apetes ,

.'

, Tapetes �.OOx 2.SÓ '
" 'Tape_tes 2.40

"

" ,

II,TAPETES DE TODOS OS
\' 3.30

"

TAMANHOS, CORES E
,

MODELOS. A PARTIR
DE R$ 23,00' EM'

,
,

,

4- PAGAMENTOS"
. '

.

"

(Quantidade 200 pecas'

"

j'·T,UDO E:m II PAGßmE:nTOS OU O lJI&lHOR PRE:CO ßUISIß.

ENDEREÇO:
'

RVA PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 1149
SAlA,01'· JARAGUÁ � SUL'· SC,

�__�
, FONE: 372.245,3 '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CARROS
FINANCIADOS· .

Corcel TI 80 azul metálico
gasolina RS 1.200,00 de
entrada + 6·parcelas de

R$500�OO.
Gol 81 Branco gasolina
RS 1.200,00 de entrada

+ 6 parcelas de R$ 500,00.
Fusca 81 branco gasolina
RS 1.200,00 + 6 parcelas

deRS 500,00. -

Tratar 973-9593
I

Claseifioacíoede
,

Vende-se Mercedes Benz modelo C 220 Elegance,
cor prata, zero' km. Valor R$ 53.000,00 e assumir 12 gasolina com som e alarme.

prestações de consórcio. Tratar (047) 371-6742

',I GOLF E PASSAT
Voo. adqulr. o ••u Gol ou Pa••at

com .ntrada d. 25%
. outro. 28% .m 20/12/98

••ndo o .aldo paro.lado .m at6 18 m••••

a
._ �047-a71CM88

Manegotti Veículos

Para nós, seguro-não' é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
SEGUROS GARCIA

SEnreQàtm<1c!<i' !7._ .ci1ràcluJtn .R$72JX),OO
O1r.ySOO !7.•••••••.••.BIam.•••H H .R$5SOO,OO
lhlO)•.H H H .87 V.ennlln R$6.000,00
OMteEl :.86. , V8IIYIIr , , R$4.9O(!,00
DelReyQia .86. .IJàJá:b. .. , �R$6.00ó,00
PassalLS 83. _.Br.nxI ..R$3.aIO,oo
FlB:a15OO .75� _.Dar.Ib. R$2SOO,00
FlB:a15OO , .•••� 63.., .I!atn ...F$2.200,00
FlBfajQxdri ••; 68 .Badl. �.R$3.OOO;00
MJTCS /

_

JO.X250 ,: .88 " V8IIIIhl(11MI) ••• � ; . ..R$3.000,00
JO.X3iO .37 A2IJ. .R$2SlO,00
)(l.12S � .84 VennaI1a. .. H H H.R$1.aIO,00
Cicl:rlmt.bak. 88 V8II11II'a , .R$500,OO
Cl:bn:trM:nark. .89 .Pr.IIa. ••, , .R$8lO,00.
Cicl:rlmM:nalk H 90 H.�••.." �.R$IJjO;OO

AUTOMÓVEIS OK TOÓAs AS MARCAS E
I IIODELOS À PRONTA ENrIIEGAI
Ól1IIOS DESCONTOS MS COIIPAS EIl DlIllEIRO

PARA NOYOS E USADOSI

R JOINVILLE 2050 FONEfFAX 1().171371157� 973-9753

Rua l!xPedicionátfoGumercindodaSilva n!l90,·
1!l.,dar, saJa2·FoneIFax: 371·1788

.

J
.

uádoSuI·SC

..

Comércio da Moto Ltda�
Moro I ANO COR
XLX 125 88/88 _ Branca
XLX 350 88/88 Preta
NX ISO 90/90 Vermelha
XL 125 S 9319'3 Vermelba
CGI25Today 81�82. Ve�elha I

CG 125 89/89 . Preta
. CB 400 82/82 Preta
XLX350' 87/87 .

, �ta
CG 125 Titan 94/95 Vermelha .

• Motoékletas "OKm" 50% de entrada
saldo em olé 12 pagaltuintos.

• Consórcio de CO 125 '(itan,.XL 125 S CBX 200,;
NX 200, XR 200, NX 35(J-em I.
50 mensaliiJodes, consulte.

RUAADtLIA FISCHER, 239- FONE (047) 371-2�
.

- JARAGUÁDOSUL -SC
.

NOssolII
PARAOlRANSPORTE

ÉvrrlLPARA
SBlNEGóao

$
\ ÁGIL � SEGURO

R.
s.ntInaGl2000......_ _ ••••_..........._ ...._ ......_ _ _H..__..
GoI..-__ •__._ ..-JIIanoo..._••__H_._ ..:.-----":
Uno1.5R _._ _ .. _ _ .. � _._._.;._.. _ _ _ _ _ ••,H._

Vov-..CL..eoIM._ _ .._._ __._ _ _H._..H

XA4....... • AZUlm._ ......

MonzaSL.E._ _ .......-..._ _ _._.. ........II;,
........_ .. \ _ noo. _

'

.
�

00I1 � .._• .:. ; 1INnDo..;.._
�- �.: ..-

- �
, Voy _. ___...__.._._"".'H".H""___',

=::::::::::::::::::::=::::=::::::::::::::::::=1'
��:::::::::::.::::::::::::::;��:::::�::.::=.:.:::.::.._..O::!
GoI._......__ _ ..__ -lINnoo- ._---"
·CclrceIIL. _ AZut _H _._._ _ .........

, GoI._ __ _ w _ .. :. _ _ _ �
".._-------_._---� --_.:.:...._------_.
f.U ..:... �y_.e.o..______________ .!

fu__• • • .InnoQ. _..:__..; 71'.'

GoIIn.,.0611111.. • • • • __:..8I;

=:�_:.:=::::-:::=?::::::::::_:�=::�;:_-:::
O'lRer .. ..,.....,....... .:.....::·XR300nwnlwl • __• NIo._.:. • __.::._________ ,;

Menegaffi Veículos
-I DISQUE PEÇAS 371.12811

A Men8gottl lança pra vOei a malhor promoçiio �
I

peças origloals do aoo: "IPROMOPEÇAS."
UGUE AGORA OU VENHA VlSITAß.NOSI

1+1
- ,Feme IM7- 1710499

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Classificadoe de

,

••• ',".' : ',' 0,' •••• °'0 ••••• -"''';'', •••••••••••• : •••• .;
, ••••••••• ' ••;.;.; ,'.:.", 0'0:" • '.:.'::':: •••••• • .: :'...:" •• .:,' .:..... 0'0 •

" ,,":.' 0,0:';': ,';':', ••••• .; ••• 0,0 •• : :••••• ',0 • ,"', ," ' •••••••••••••• :
,"

., : : � _ � --.-_ :.� .

Vende-se ou troca-se casa

de alvenaria localizada em

Joinville 'por uma em

Jaraguá, medindo 147JIl2
(terreno de esquina). Tratar .

.

973-8962.

Vende-se apto. no Edifício
Carvalho. Valor R$
75.000,00. Tratar (047) 371-
6742.

Vende-se uma casa de
alvenaria com 200ni2 de 2

pavimentos semi-acabada.
Valor R$ 60.000,00.
Localizada no Löte�ento·
Papp na Barra. Tratar (047)
372-(1)57.

Vende-se uma càsa na Praia
de Piçarras a 800m da praia.
Tratar fone372-0841

Vende-se propriedade semi
acabada cl 236m2 no Lot.
Jardim Francisco. Tratar

, fone 372-3797. Aceita carro

no negócio. Vende-se . caosa semi

acabada . Ótimo ponto
comercial e para moradia cl
235m2 preço de ocasião.
Tratar pelo telefone 372-
3797.

Vende-se um temeno. Valor
R$ 21.500,00. Trater 372-
0525 ou na Vila Rau no Bar
do Tino com Beto.

-

-

'INVESTIR EM,
. ,'IMÓVEIS

CONTI.NUA '.

SENDO O ,MELHOR
.

NEGOCIO -

-

Assoe. Imobiliárias de Jaraguá do Sill

Es�rOfJ.\D-OS VI.tIV\J.\R
CONSOlES SOB IVEDDAPARA

.

AUTOMÓVEISE�õE:s·
'Ir\6T�DESOM

Rodov•.a BR-280 :- Km 55
Guarani.rlm - SC

Fone: (047)· 373-0194
.

fW�O®

�,m, OO�(L��,
DIVISÃO DE CONCRETO
Rua Joinville, 1016
DIVISÃO DE PLÁSTICOS
Rua Bernardo'Oornbusch, ase
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Rua Cei. Procópio G�m.s, 89

372-1101

372-3025

371-00�

�
��

1782..1 Rua 25 de Julho,' 311 • Vila Nova • Jaraguá do Sul· SC

� FONE, (047) 372-0153
I===================·====� VENDE

.
,

Terreno cl 1.120,24m2- Rua Alagoas· Lateral IIha da Fig�ira Casa mista cl 84m2• Rua Paraíba· próx. salão União
Terreno cl 469m2• Rua Joinville· Defronte DG Weg,

.

Casa de Madeira cl 110m2 ·Iateral Valdir J. Manfrini· Jguá
Terreno cl 364m2• Rua Dom Bosco- Vila Lalau Esquerdo" ,

Terreno cl308m2• R. �uilhermína P. Lenzi· esquina·Bairro SÃo Casa de alvenaria c/145m2 .. Rua Erwino Bub litz • Tifa dos
JudasTadeu. Martins
Terreno cl 14 ..500m2• Rua 424 ·lIha da Figueira Casa de alvenaria, cl 120m2• Rua das Azaléias· Jguá
Terrenocl 50.000m2• Rua Rio Cerro I Esquerdo
Terreno cl 719,25m2 • Rua Alagoas· Lateral Ilha da Figueira Casa de alvenaria c/220m2 - Rua Eduard Krisch· Prõx
'Terreno cl 535m2 - Rua Francisco Todt • Lateral Malharia Veste Bem
Terreno cl 572m2• Rua lateral BerthaWeege Casa' de alvenaria cl 60m2• Rua 427 � Perto Salão Vitória
Terreno cl 4.200m2 ·:Rua J8teral Acaraf Casa de alvenaria c/130m2• Rua Max. Eugênio Ziemann •

Terreno cl 930m2• Rua Alfredo M. Funk· centro próx.Canarinho·
"

Terreno cl 930m2• Condomfnio das Azaléias Casa dealvenaria cl115m2-RuaSiMnoStinghen -prõx, Scar
Terreno cl 1.568m2• Rua Alfredo Benk • Jguá Esquerdo Casa de alvenaria c/320m2 - 2 pisos - Rua João I:ranzner·
Casa de madeira cl 90m2• Rua Onélia Horst- Vila Le�i JguáEsquerdo.,'

'

Casa mista cl 110m2• Rua Águas Clllras • Ilha da Figueira

Q5/�Q7fMOVEIS
371�7931

COM'U • VIIDI

RuaAntonloC, Ferreira 197
CREC11741-J

• LOTIIA • ADMII.iu • IICOI'OU

CASAS
• Sobrado c/310m" (Rua 35- Pr6x. Apae· PltdnalSaunalGar. 3 vagaelSemi·Mobll.) • R$100,000,OO 'ACeita in<:Nellparcelar"
• sobràdo c/300m" (Rua COITadO Rlagal· Pr6x. Farro Velho Milrad'lal) • R$120.000,OO 'Aéeitalmóial manor vala lcarro' .

• Casa fl.{. c/200m" (Rua Vitorino Str"garl • Pr6x. Wag I � cem piscina) • R$ 70.000,00 • 'Troca por apartamanto'
• Casa fIN. c/140m" (Rua Ha6cio Pradl, 181 • Pr6x. CaldcinlnioA�Iae) •. R$ 30.000,00 'Aceita çarroArn(:Nal· VeJor"
• Casa elv. c/ ,110m" (Rua Clistina Bauer, 81- Schrote!« • Pr6x. SaltoBad'lardt) • R$ 25.000,00 'Aceita carrolParcelar"
.• Casa elv. c/100m" • Tarreno c/8.562m2 (Rua Prlncasa Isabel· 547- Schroadar) • A$ 80.000,00 'Aceita P.arcelar'
• Casa fIN. c/180m2 'NOVA' • (UeAlUBA • 5 quartos· 2vg garagem· 80mta da praia) • A$50.000,OO 'Aealta Parcelar'

APARTAMENTOS
• Ras. AmIzada (2 qtos + garagam • bloco 2 • 3' andar) • R$18.000,OO + 285,00 phn6s CEF· 'Aceita carro at6 A$ 8.000,00'
• Ras. AmIzada (2 qtos + gara�m ·bloco 2.30 andar· A$18.000 + 288,00 p/m's 'cEP· 'Aceita parcelar/carro'
• Ed. Sdliochat c/158ina (1 suite + 2 qtos'· cozlma montada) • A$ 5·0.000,00 + Filarie. cÉF 'Praslaçto A$ 381

.
.20 + 8 ano�'

• Ed. Argue (cobert.". Duplex am aillsalmo padrto ·,Toda mobilada + blbliottcalbatzilhoAaraita, ate) .'A$ 1$0'.000,00
• Ed. carvalho c/184m" (1 .ulta + 2 qtoe • M<:Nal. ambutldos) • R$ 70.000;00 + Flnanc. "Troca plapto BaI. Cambórl<r-
• Pr'dlo am con'''up60 na rua da CEF • Ápt08 c/2 a 3 qt08 ... 1 ou:2 garagens. En..ada + F1nanc. dlrato. Enhgajurhd88

TERRENOS
• Tarreno c/ 27.875m" (AMIZADE· Terrano p/lndOetla • Totalmente plario),· A$ :i50.000,OO 'Aceita Parcelar/Carrollm<:Neis'
• Tarrano (:/'801m" (Condanlnlo Aza"'... JaragUA·Esquardo) • R$ 32.000,00 ou 'Aceita carrolTeiafonelP8!"celar'
• Tarreno c/737 m" (Rua Padro Franàcan • Pr6x • .,tlga rodcM6r1a) • Sanan.. aceita pennutar pl pr'dlo

.

• Terrano c/1.780 m2 Ilha da Rgueta· Pr6x. Pontt Nova daWeg II • A$ 35.000,00 ou 'parcelado'
• Terreno c/302m" (Jardim Ce..n6rio :.Aolado daWag II) • R$12.000,OO ou 'Parealado'

� Tarreno c/ 805m" (Rua dos Imigrante••• Ace••o dà Faculdada 'FE�') • A$ 15.000,00 'Aceita Parcelar/Carrp'
• Tarrano c/12.725m" (Schroadar • 1.500m da Av. Castelo Branco) J A$ 20.000,00 ou 'Parealado'

.

• Tarrenoe c/ 750 • U00t;n2 em SChroeder (AiJ8 Valantn Zoz • Pr6x. Cd'gio Miguel Couto) ··R$ 8.000.'00 QI 'Parcelado'
• Tarrenos Raskjendal Hanrlque Behll'G (pr6x. Sallo Amizada) • A parir da A$ 10,000,00 ou 'Parealado'
• Tarrarios lotaamanto Plazera I (Ilha da Rguaira) • Apar" da R$ 8.000.00 ou antrada A$ 2.000,00·+ saldo parcelado •

• Tarrenos pr6x. FORUM (RiI$ 172 • Arttu Gunz 'Lado. Dlralto') • R$ 35.000,00 oé:. 'Parcelado em at6 10 X'
'

• Tarrenos lotaamanto GerriJm (Santa luzia) • A partir da R$ 7.000,00 QI Eli"ada A$ 2.000,00 + Saldo Parcelado

GALPÖElCHACAF!As
'

Galpto c/800m" + CUa AI.. c/233m"·+ Terrano plano c/28.548m" (Santa Luzia-eanto) R$ 140.000,00 'Nagocl"'ei.'
O16cara cl 1S0.000m" (Estrada Garlbaldl • 15km do centro· Nacantas + ea.a.antiga_ R$ SO.OOO,OO 'Nagod"'els'
O16cara c/11 o.oooml (Estrada Garlbaldl • Rlbaitlo do. Htligaros • 12km do cento· R$ 20.000.00 'Aeaila eua'

. O16cara cl .125·.000m" (Rlbaitlo.�r.,� • Pr6x. N.reu • Cua alv. Renchoe/�a pr6pria) • R$ 120.000,00 'Parealado'

Çh6cara c/1.S48.300m" (Ra.orastado cem 400.000cpalmltos • Pr6x. S· Saltá da Cala.e· Schroadar) • R$ 150
..000,0,0

Nlo parca a.1a oportunidade •••• Rallidanelal 'Herrl Mltrq..rdr Pr6x. Malhas Malwaa (200mts !lP68)
• Estilo anxaimel/Germlrilco Prazo da ant"ga Pra908lxad� at6 13 da otálbro da1805 (am raais)

.

• 2 !lPartamantos .pa IWldar

• 2�artos+ 1 sU,fte +gar$gem Blo�os Tampo
.. Porteiro alatrOnieclPlay·ground
• II Bocos da !lParlamantos 1,2 a 3 10 masas
• Uma dura.q,uelra pl bloco 4, 5 a 6

. 13 ma8as
• Araa total· 112m" 7.8aO 18ma... Acelta·.e na entrada: carrohnotoAalaforlalparcalar
08S.: Ser' .a..ado enh os 53 canprador... 1 (um) APARTAMENTO QUITA0<? (apto. rP 54· Boco 8)

À VISTA

PLANO 12

PLANO 100

. R$ 25.000,00
.

R$12.000.00+12x1,.333,OO(FlXo)
R$ S.OOO.oo+.1.00x300,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



;
- Terreno próximo ae Amizade com 392m2
- Terreno de � 5x30 fia rua Joäc PlaninsCheck
- Terreno com W.OOOm2 na BR�.280� próximo a Mecânica Burgues
- Terreno no Loteamento 'Vicenzi e Gadotti Ltda. 'Bairro Santo Antonio
- Térreo próximo ao Colégio Giardh;i Lenzi com 45x30m
- Terreno com 1.0ÓOm2 próximo ao Colégio Giardini Lenzi
- Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira, de 19x30m, no centro
- Terreno na BR-280,;çom área de 7.000m2
- Terr�no. com 819,00m2 na: rua RobertQ' Ziemarín, e�qUin§l90m,a rua J,lIlios Verch - Bairro,
Czernlewlcz..' .

.

,

CORREIODOPOVo-8

A.. "

" INTERIMÓVRIS
.

. ,CRECÍ09i4-J

b�TENÇÃO
I�POSTOS'DE
VENDAs"

ALUGAMOS:

CENTROCOMERCIAL.GUARUJA
GUARAMIRIM - $0

Lojas com2Q,OOm2 com:
�Corredores com'3,50m de largura

- Central telefônica
- Estacionamentoamplo

- Lanchonete
-.Entrada carga e descarga

- Pai�el paradivulgação, etc...

Obs:: Nas primeiras.�nidàdes não·
serãocobrados luvas,

,.",

NAO�
':'.'

ES,PERE
MAís!

i
I'

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS
,

Jaraguá doSul, 7 deoutubro de 199
.

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 141'

- Casá de alveniaria com 63m2 no Loteamento 'Vicenzi e Gadotti Ltda.'
- Casa de madeira com 7Qm2 no Loteamento Verbinem,
- Casamista na rua Dom Bosco - Vila Lalau, com 105m2 sendo o terreno de 465m2
- Chácara com 10.000m2 com. casa de alvenaria no bairro João Pessoa
- Chácara em Nereu Ramos com 88 morços-cem casa, luz, água.
- Apartamento no Ediffcio Jaraguá.

LOCAÇÃO
- Oasaos madeira'na ßha da Figueira, rue: Avelíno F. Borba n2 183 com 3 quartos; sala, cozinha,
banheiro, copa, lavanderia, Valor R$ 300,00

'

- Çasade,madeiraéom 01 quarto, !I�a cozinha, lavanderia, banh!iliro, ecopa no loteamento Vicenzi
e Gadotti Ltda. Valor R$ 180,00 .' '

.

- ApartameAto no Condomfnió Amizade n2 202 com 3 quartos e demais d6pendências. V�or R$
450,00

•...�_.�....._..•
I

.

�t;:'
,

:,cRECIN',158�J_ i
I •
,I Ba....a Bul .'

: l...ãV'8i.', j :
,I Fone: (047) 372-2734 I
I . Veade, •

• 'Tel'l'1DÍls
• 'Temnocl432,75m2,narua25delulho,VilaNova.PI'eçoR$23.000,00 • 'I' • Terreno cl2.791m2, ruaWalterMarquardt, defronte PostoMIme. PreÇo I TERRENOS'

'. ,R$180.000,OO' "I
' .'

Df' 7
'Temno cl 337,50Lot doM,0_''''''' na Bam. "_;'A R$ 6.500,00

Terreno cl 1.540,00m2, próx. Seu (Cenlr?) - lLW 0.000,00
- ..-...., ••..,.. Ten:enom456 - Sem Nome, c/445m" - ÄdemarElhert -

• Temnocl5664m2,RuaBertbaWet;gé,Bam.PI'eçoR$40.000,00-50% I

I
R$S:500,oo

'

I
i;IItrada; Slildo 6 meses. . •

.

T.emno Rua joio Planinscheclt cI'896,00m" - R$ 65.00,00
Temno cl498,75m2, na ]Jarra. Pr6X;. Supermercado Brei1haupt - Preço T�lf8IIo cl 5.l04iß2 Rua 199'sem�QD,le, VilaNova _

• RMl.000,OO - Rua��t1er.. . . • R$120.ooo,00
'

,

•
Terreno cl 5.000,00m", RuaHorkio RublDl,Bam. Preço R$ 45.000,00 ,.

" Terreno eIl.500m" + casa de alvenaria na ruaEpitáció Pessoa - R$
- 6 pagamentos /lDtes da TÍIDIII'Ú.

I
160.000,00'

'

I Terreao cl 371m", Lot Steinke, naBarra. Preço R$ 1.000;00 .' Terreno clconstrução própria pára lanchonete - Lote n° 45 - Ana

I
Terreno 334m", na B�, 'Lot. Marquardt. Preço � 7.000,00 - 50%

I Paula m - R$ 22.000,00
"

,

entrada, saldo 8 meses.
, Terreno cl 1.089Jn2 - Rua João.Januário Ayroso R$ 16.000,00

,. Terreno cl 315,00m", J8I'lIgUá Es�.:'!.�, pröx. RArr$034ZBoo'mano, Lot I' Terreno c/65Om2- Prex, Reoreativa do Breithaput- R$6.500,00

• Dayane. Preço R$8:000,OO - 50% .,..........+ l2x 3, •. I
Terreao cl 6.196m· cl construção de 450m2 - Rodovia BR-280

Temnocl368m2,Rua748,BaimrBaependi - PreçoR$20.000,00 ao�o 10.503- - R$ 350.000,00
'

I da Recreativa Marisol.
'

"

"

• . Terreno no Condomínio das Azaléias - R$ 22.000,00

•
Temno cl 405,00m". Rua Oscar Sclmeider. Preço 6.000,00 - 50% de

• '" ,'Terreno ct 350m" - Loteamento Ana Paula IV - R$ 6.000,00
enltada+ 02 pagamentos, ' Lote nO 190' no Ana Paulam - R$ 16.�;00

• Terreno cl 595,00m", Lot. Papp. Preço R$ l6.,SOO,� - R$ 10.000,00de.

'I .Lote n" 450 -,Loteam.
ento Ana

paul.a
I (LQ,te 50)Rua JoséNarloch

entrada+ 02 pagamentos. .

,- R$ 8.000,00 .;'

• SÍTIos J ' Lote cl 45Om' - Loteamento São Luiz �Gabardo) - 12.000,00

I SftiocCiÕ.0ó0m2,te!l'enoplaiJio, águacomnte,plantaçiiodeho�, • ..Lote n° 67.LoteamentoAnaPata:IV - R$1l.000,00 ,

'

.

edifICado com uma casa em, alvenaria de 189,00m2, galpão para galinhas' ,"'_ Terreno CI 360m2 Rua João JanlJárió Ayroso - R$ 15.000,00
I e porcos, Iinba telef�, Rio cerro n, distante 300ms d,.o asfalto.Aéeita.

I
Ures na rua Paulo Kli1zke. bairro: Amizade-MIIUI'Õ-

I
- carro, terreno ou casa na Barra. Preço R$ 75.000,00 - parcelado em12.' R$ q.OOO;OO
meses ,

CASAS
,

I Sftiod..112.4O()mZIoca1izadonaTifaRapp·-Ri�daLuz,�tei2lanciO -'I Casa antigaem IiIvenariacl 1.6OOm"l,.oteamento Ana Paula. - R$

I' centro, sem bénfeitoria. Preço R$ 15.000,00 aceita CIlTO cl maior oú • 45.000,00
menor valor - negociável. t·

, .' ,

'1'1
Casa alVenaria cl 63ma - Lote n° 25 Lotean;lento Ana Pa,ula n - R$

• ' Casas 18.000,00

• Casa em alvenaria,c! 15Oma, 3 qtos. garagem, 2BWC, churrasqueira, •
Casaalvenariac!50m"-LoteamentoAnaPaulaIV-�ento

terrebo�m445!50m",naBam, lateral rua Pe. AIoisioBoeing, PreçoR$ .

+ R$15.000,00 '

,. 55.000,00 - negocíãvel- Prõx, Superme.eado Brei1haupt ."..' Casa em construçio cl 140m" - Lote n° 54'Ana Paula m -

I Casa de madeira com 15Om�� 4 qtos, 2BWC, cjemais peças, gar�gem, 'I
FinanCiamento + R$ 12.000;00

'

•
;BARRA Preço R$ 25.000,po

"

,

• I<", c12asoooalllaOdeoÜ'Ilc!56m2-Lote ?2[ - Lo�e9to,AnaPauIam - R$

Casademadeii'llcl112,0óm·,bairroJaraguá-Esqilerdo.PreçoR$1S·00ô,OO .. , , .

'

• Aceita carro
'

•
Casa alvenaria 'Rua 326 JoséNarloch, cl.� - R$ zs.coo.ce

,

Casaem alvenaria 'cl 14Oma, 3 qtos., 2b\V�, garagem,pr6x. Soe.Botafogo.', Casa alvenaria Loteamentj) Ana Paula n cl 65m2 - R$ 15.000,00

'. �eço R$ 45.000,00 - Aceita-se carro ou, imóvel men9l' valor. •

I
éasa alv�iufa cl 35om',- .aceita C81TO no negócio

I Casa emAlvenaria c/152m", 4 quartos, 3 BWC. garagem, demais peças, •
Casa em construção no 10leal!Íento Ana Paulam

terreno 15x30.localizada à Rua OUviaC. Pradi,laraguá'Esquerdo. Preço APTOS

• • Apto. Edificio Jaraguá c! 7Om' - l°.andar - s/garagem -

R$ 40.000,00. •

.

1_ Casaemalvenariacl2pisos,3qtos,2BWC,demaispeças,naBam.Preqo I
R$27.ooo,OO

,

55.000,00 _ negociável.
. Apto.·Edificio'IacoEmmendoerféi'cI lOOm"·7° andar-

I Cuamistac!18Oma,loçaJizadaàRuaMaD.Nagel,SãoLufs,aceitaéarro.•-I !!���:IsabeUa-Apto.l()I c! 132m', 3 quartos e.garagem
I' Preço28.000,00' '. . _ R$ 60.000,00

'

Apartamentos

I Conj. Residencial "Hmi MarqUardt"- Com ,3 qtos. 1 sufte. garagem,. '

." ,.Lotes lInanc::lados a partir de R$ 2.500,00 de entrada'
,

I".'
,-i" boteamento São Cristóvão fi - Lo�ento Camposampiero

• churrasqueira, p!a�-ground c/ área de 112m' -'Condiçõ!lS: R$ 8
..000;00 • Loteamento ConstantinO Pradi '

entrada � saldo em 100,meses c/prestações fixas,de R$ 300,00 - Acelta- f

• se carro. como parte do pagamento.
'

I
All!I:a, I '

• - Lojas comerciais no Ceqtro'da SlIlTI '

I . Galpão em alvenaria c/150m'. naWalter Marquardt. Preço R$ 350.00 •
I-Casa demadeirac/4 qtos. RuaPastotAlbertSchneider, PreçoRS 350,00

•- Casa-de alvenaria:; qtos, gat;;lgem. Rua I,.IÚS Bortolini. Jaraguá-Esquer

I do. Preço RS 350,00 •

�.I"'.',
"

IJ
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1"·"'·';'� -'f·

,

.

r"

1'·'·.··..··.
.

-

�

, :.

,I,
,

'I"
.

>,o

I.··.:··�.:,.', �

l';'

I-l.i..
:,..
,

�

.. �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAM:E:N�TO�.aC:;;:�:ImI!!:iIl
RuaJoão Picolli - 1 II andar -

Surte+dois qaaríes + dep.
empregada

'

R$48.000,00

VENDE ==>
b.!!o::
..r��

APARTAMENTO
APAR.TAM.E.NTO 144

. Rua Eleonora Pradi _. 111, andar _

Av. Mal. Deodoro - 2º andar -

, Dais quartos e demals ,Um quarto e demais dependências - R$' 21.0qO,00 ,

dependências '
, ent. + R$ 200,00, finananclado

PRÉDIO
R. Preso Epitácio Pessoa, 272
03 apartamentos
02 salas comerciais
R$ 265.000,00

r:::::::::I �
CAsADE ALVENARIA
.'RuaM�Eugênio Ziernann, 223
Suite+dois quartos + dep.

'

empregada - R$ 85.000,00

CASA ALVENARIA
Rua Maria U. MaScarenhas
Figueira - Três quartos,
R$ 35.000,00I" .IOPORTUNIDADE

I ' ,- I-CASAALVENARIA
I , .10 I Rua: José'Menegotti, nº 277 ,

I " '. I Terreno: 827,56m2 - Casa: 223,4O'm2
I '. I

0'3 do"')itórios - sala jantar - sala est�r. .

copa .,:area de serviço - garagem - biblioteca ..

I , • I éozinha. - R$ 40'.000' entro + 30' x R$- 2.000',0'0'

•

�
..

CASA
Rua 470, próx. WEG II - Dois
quartos e demais .

dependências - R$ 25.000,00

'TERRENO�"""''''''''''_
R. Arduino Pradi lote 49 área
448,00m2.
R$ 11.000,00

.11'1 • ..=
CASAALVENARIA ���Tr:E�R;R;E�N�O���;::'=R. José PicoU!, 290 B. Estr.

I
R. Francisco Zacarias Lenzi

Nova- 2 qtos., sla, copa, frente 15,00m fundos 15,OOm
cozinha, bwc, lavanderia, lado direito 32',00 lado esquerdo
garagem. - R$ 40.000,00 ' 32,00 - R$ 8;500,00

c::::::J
,

-:--....11111.............TERRENO
Loteamento Flávio - V. Lenzi
cl área de 420m2
R$.9.000,00

TERRENO
Rua Eleonora Satler Pradi cl
área de 396,OOfn2
R$ 20.000,00

CASAALVENARIA:
R.Rudolfo Ziemann siri' próx.
•Etalan.1surte, 2 qtos., sla jantar,
copa,cozinha, área serviço, bwc, -

churrasqe garagem - R$7S.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO-'l(� , CLASSifiCADOS DE OfeRTAS

ert,a
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.SGIIICBEt·F:-E.
FONI�' (f)473)

:J7:t-()325
'RuaAthanásio Rosa,'1645 ..Guaramirim - SantaCatarina

Rua: Esthéria Lenz. FriedriCh, 39 - Fone 372-0510
�--------------�------Vende----------------------�

\

Lotes no Loteamento Itapocuzinho. Fmanoiado
Lotes 00' i.oteamento Jardim Fl'anqsco. Financiado.
Lotes financiados no bahn> 1610 Pessoa.

LoteS financiados emfrenteAABB. '

LotenobairroÁguaVerde. 445;50m2, 6�localização
,

Lote .. na Ilha da Figueira; rua José Theodoro Ribeiro,
601,0<>0)2, excelenteparaponto comercial.
Loteem,BanaVelhapr6x. àSoc.BarraVeãsacosn 321.75m2de
esquina.
Terreno em Corupá com 75.()()()m2.
TftTWlO em Cocupá com 292.25Om2
.CbacaráemCorupápIÓximoaoSeminário.com.I3.000mZ.com '

casa, 2 tanques parapeixe, estábulo. (Negociável).
TEI.'I'ft1OusJ.1rai,no .

área.de33.023.()()m't
Casamista cl 84m2 terreno cl 615m2naR. CaríosEggert, 634

.. I

TUdo enI,1IIii� 'e graliho, solei.., pl.., taßlPOS de bal

� 'e .... TIl...lo., acabamentos. aín geral,
ORÇAMENTO ·SEM' COMPROMISSO

BR-280 Km 60 (Antiga in.tala9õ8. da Marmoraria Prü••8)
Guaramirim - SC - Fone: ,73..0162

� '1HUWea'
.

, CRECI44t04

VENDE-SE
CASAS

• Sobrado COJll raidenéia com 310rß2 de úN colIStmída, 3 quartoí
2 lU'" star iJiímo com close, 'ClClÍt6rio moo!ado completo, 4
banheiros, sala de jantar e visita, sala' de tv 1iIobiliada, comdia
completa, lavan!feria com 8l'IÚIÍo imbutido, quarto' de emp�gada,
g�em para 3 carros, salló de festas C()m churruqueírae banheiro,
sauna a gás com vapor, aquecedorsolar, portâro e portio e1etr6níco,
piscina priváliva, Ioda IDlraGa com cetça de alumfnio e calçada com
lstôlIJos. Valor RS 250.000,00 scoito propo&ta. '.,

.

• De alVenaria nova,com2quartos,banheiro,sala, cozinhegua&em
para doíacarros, commaca1çada,loda 'IDlradacomurea de aluJÚDÍo
proximo col6gio Giardi.ni 1..c:IÍ2Í.. V�or RS 28.000,00. Açeitamos
proposta.

' . "

.' De al�naria, prolÚIilo ao FotoNortdlDdia, 3 ql!arIos, 2 banheiros,
saladevisita,copa,cozinha,ulade'IV,ámadeserviço,saliodefestas,
piscina,chum,squeira, garagempara 3carros. ValorRS95.000,OO ou
troCa-lO pot apartamento.

'

_ _

.

• Mista pintada a 61eo, temno de 800m, com 3 quartos, banheiro
Iod!> azUlejado, co�ha, copa, sala, clurruqueírae�em. proximo
sallo do vitória Dha da Figueúa. Val"r RS 15.000,00.
• .Mista com temoo de 405m1'mais2qu�l. 2 banheiros; comdia,
COPllo sala, dependaQCiade emp�gada, cburruqueira, loCal pars festa,
� proximo aoH� laraguL Valor RS 25.000,00.

.

• Sobrado de 2 pisOI eem 22()m'l,lív� de enchente, no bairroHavaí,
em,Ou�.ValorRS28.000,00 ou troca-se porcasaemloinville
•Casamistanova, portioc1etr8nicoe i.ntelfoDe, proximoaSociedade
B_pendi. Valor RS 40.000,00.
• Casàdeal�naria,4quartos,dc!pencllQCiadeCmp�gada,Balacöpa,
2 comdiss, 2 banheiros,lavanderia, garagem para 3 catros proximoao
Sesi daBario do Rio Branco, centro. Valor RS28,500,00 de enllada
+ 5 x de RS 3.000,00 corrigidos - À vistá RS 41.000,00.
• Manala naVilaNova temoo com 6.300mlstaduD1radade pedra
com casso� alv�naria de 498.. mais sala de jantar, copa, corinha,
sala de vuita com sacada com biblioteca sala de 'IV 0-1 IUffe com

bidromassagem 03 quartos coio BWC opcional tm de servíço sauna
salio de festascomclurruqueiradep6sito i!e bebidasgaragem para 3 '

, carros piscina tanque de. peixes no j� ""0_ frutfferas local pl
quadras de esportes. Valor RS 350.000,00 aceitá-se im6vel. ou

proposta.
.

CHÁCARA
• 50 morgos com casa de al�naria, rancho, pastagem. água, luz, em
Santal:n7iaa 15kmdoceltro. Vende-seOll'troca-seporcasaemlaraguL

TERRENOS
• Terreno ISx30 no centro Valor RS 22.000,00
• Terreno de 597m1, próximo ao Fórum, Yila Nova- - Valor RS
35.000,00 aceita�se proposta
• Te�no cometçial emOuaramirin) de 3OxS4, a ISO.. do tm>o.
Valor RS 22.000,00
• Terreno de 16x60 localalIocom vista para acidade RS3S..000,OO
• TCll'eno de 2800m1, próximo Calçados Mendonça - Vila 'RIIl. �
Valor RS 25.000,00 em condições ou .. vista R$23.000,OO
• Vende-IO tdetone p�o 71 e'72.

"

..........................
i

Rua Jo.' Fontana, na"41
Jaraguai ,do Sul '": SC'
FONE: 372 ..01'21

..............................�'

I

,

,

MC)I�II lAR A
c�tCI �J.6D

COMPRA' VI:NIlE • A�pGA • ADMINISTRA

.. TERRENlS
.

Terrer:lo cl 420mz - Tifa da Mosca
.

Terreno de 15x30 Rua Roberto Ziemann
Tefreno de 15x34 Rua Leopoldo JanS$8ß
Terreno cl 20.000m2 Rua JoaquimFco. de Paula
Terreno cl 1.Q20m2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno cl 460mz Rua Joio Januário Ayroso
Terreno cl 450m2Vila Rau
Terreno cl 430m2 Lot. Bernadete Dornbusch
Ten:eno cl 44Õm2 Bairro Água Verde
Terreno cl 513m2 fundosWeg I
Terreno 390m2 Itajuba Praia Grandt
Terreno � 31.000m2 Vila Noifa prõxFórum
Terreno cl560m2 Loteamento Champgnat
Terrenocl 2.600m2RuaJoinville-Ótimoponto comercial
Terreno cl 430.m2 Loteamento Versai"es
Terreno cl 589m2 (esquina) Ilhá da Figueira
Terreno cl 4ÓOm2 Rua Marcelo Barbi

. Terreno cl1.700m2RuaEpitáCio Pessoaprõx, Kohobach
- aceita�se carro no negócio ,

Terreno cl 532m2 - Estrada Nova pró)C. Posto Marcolla
Terreno cl 500m2frente pl Lagoa - Barra do Sul"
Terreno cl 500m2 (esquina) Rua Henrique'Marquardt
Terreno cl 1O.OOO1)casade lllilenaria, ótimopl empres�
7 RuaWolfgangWeege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600m2 Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi

CASADE ,ALVENARIA
Casa de Alvenaria em constl'UÇlo cl 300m2 -Vila Lenzi

.�·APARTAMENTOS
Apart. em.cohstruçlo cl20u 3 dormitórios, entrega em
meados dé 96, rua Gumercindo da SIlva (localização
Privilegiada). Financiàmento próprio.Consulte-nos.
Apart. Condomínio Amizade cl2qtos. Entreda faci!ita�

,da.
.

,

Apart. cl1 suíte + 1 qto Jardim 'Europa - Blumenatl
Apart. cl 313m2 cl 3 suítes' demais dependências,
acabamento de alto RSdrio,a50m dO.mar, Camboriú.

AtUGA-SE
Apart. cl 220m2 Avehida Atlântica - Camboriú
,Apart. cl ?00m2 -Centro PiÇarras .

Casa de alVenaria cl 1 OOm� - Ilha da Figuei�a
Casa mista rua Thomáz Fco. de Góes.
Apart. cl 2 dormitórios - Edifrcio ManguUú
Apart. cl 3 dormitórios - Edifrcio Gardênia
Sala comercial rua Joinville próx. Arweg
Ponto cO,ml. cl escritório rua Venâncio da Silva Porto

.... IAGpo1doJ_ , .

.............. QIbia 1·......1'
FON.E: 37t..&009'

COMPRA
VENDE. - ALUGA
ADMI,NISTRA

'TERRE'NOS:
- Lotespróximo Argl- Jaraguá-Esquer..
do - 7.000,00 (negociável)

.

- Lotes na Barra do RioCirro - 6.000,00
(negociável)
- Lot.. na Ilha da Rgueira -10�OOO,OO ..

. (negociáv'_)
,

- Leteamente Versailles 1'1 - 5.000,00. +
28 x 200,00 ou 10.000 à vista.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IM!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

,�
,

CASAS:
.

' ,

- Casa alvénarta com 100m2 - João
Pessoa - 20.�000,00 ,(negociável), .

- Casá mista - Vila LenZi - 22.500,00
'(negociável)
'- Casa nova ,de aJvenaria CI 60m2 -'

Estrada Nova - 15.000,00 (parcela)
- Sobrado de alvenaria com '170m2 -:; ,

Ilha da Rguelra -,25�OOO,00 (parCela) '.;

LOCAÇÃO:
.;. Sala corni. Ru. JoInvllle - 350,00 .....

".

- Sala comt Jaraguj-Esquerdo - 200�OO'
- Sala com '150m2 - Vila Nova .. 600,00 "

.

�Apto com6 peças pr6x.Weg II '!' 320,00
:

,�
- Kidnete com 4 peças - Vila ,Lenzt-""
230,00�

.

•

•

•

,.

Av. M_chal Deodoro da Fon••ca, 1708· .ala 2

e.entro • Jaragu6 do Sul: se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'"

Jantguã do S� 7 de out,ibro de 1995, "CLASSlfICADOS �E IMÓVEIS,'
-,

CORUlODOpovo-ll

EMPREI1EIRA DE'MÃo DE OBRA,E.JP
Projeto, 'e C�nsrufileg.( . '"

�"",' '. PÍl9a uui'orÇ8lÍlento sem compro_ó dO�llossos preçosl
� Pto1j$siOílals especi�izádos� coberturäs, cet1D1icas e '

, ,

'

'I" ,
, cOnstnlçO� em�ra1. Além de ganbrnos preços, você aln4a

,.

'

'ganha o Projeto
.

I ',', ", .Ó»
' •

.

Valdecire. Filia· CREAJSC38.400-1

AV.GETÚLIOVARGAS,689:SALAt.éooRo'.FO�: (M7) 311.�033 "r.
, .

- . '- .
- . �-�. '-

Ilf
"Im'

,,-',

b''u·· �,,)í,' •
'

.. o" narra

Menegottí
, ...', VENDE-5E sALA COMERCIAL

IMÓVEL CONSTlT/:/fDO ,DE 02 SALAS COMERCIAIS, 110rrJ2 E 5Om� E 01 CAsA EM
ALVENARIA COM ÃREA DE 65m� <tOCALlZADO NO BÀIRRO ILHÁ DA FIGUEIRA.

, VALOR RS 65,000,09 NEGOC/ÁVE� I

' ,

'-

!
" CASA EM ALVENARIA .

LOCALIZADA NA RUA PRINCESA iSABEL COM ÁREA DE 1J0� CONTENDO .3
QUARTOS E DEMAIS 'DÊPEND�NCIAS.· . =, :" '

, ,
" 'CASJ( ALvtNÁ.1l1A FINA'NeMDA ,

LOCALIZADA NO BAIRRO ESTRADA NOVA CONTENDO 2' QUARTOS; SALA,
, COZINHA BWC� tAVANDERIA E GARAGEM. ÉNTRADA R$ 12.000,00 E SALDO

,

FINANCIADO EM"ÁTÉ, 50 MESES:-'
"

5rr/0
r ÓTIMO SfrlO EM RIBEIRÄO GRANDE DO NORTE COM,ÁREA DE 124,746m�,

,

ARROZEiRA ÁREA DE PASTAGE,M, .CASA COM 120m2 EM MADEIRA. VALE A
PENA CONFERIRI

ESTAS sAo APENAS ALGU�AS DA$ OFERTAS vöd 'ENCO�A- HA 'lMOBILIÁRIA MÉNEGOT'(I

AU. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
EO. MENEGOTTI 1" ANDAR· SAlJ\ 107/1 OB

FONE: (047) 3710031 . JARAGUÁ DO SUL· SC

FI,GUEIRA
_ Casa em_

alvena� cl
, 110,"12

FIGUÉI�·
Loteamento
doJuca· ,

Lot�s 'cl
33700fTt2 •

>., '
'

,

casa em
alvenaria cl
3 quartos.
,/

'

��oifros ' , , , '

• � cl 131m. • Ro lIemank> DcmbaIlCl1 l!cL Madlllll cl 3 qtoI e cIemIU clepeD!eldal - R$ �000,00.
• � cl 1:z3mZ - 3 q1I)a e' delllllil dep. JIIlI&eiIl poltJIo e portaria e.... DDVO • R$ 49.900.00 • Tmoa-oe por cara na...... ,

cenltaL
,<, ",'

· AI*» cl 66m' 1 qID e dmuIIl dep. -' ....m pardo e 'JÍOI1IIIa eIeIr. DDVO - R$ 32.000.00
'API'OSDICONSl'IlUçlO

' ,

,

'.

lWf.'AN,..1t. ii",;". FrtIJM,lO
"

• I;pD.' cl 12)1m1 - r selar, cl 2 q"" e delllllil dep. pra8Jllllo plrIIIO ti PcniiIa elelftlDlca , R$ 49.000,()9,- elllre. diaves
fev/96,

'

, .' :
J<

B�If.I'."� •• JoÚB_·"tllörfír. .", "",
- � cI.mDi'· r aIIr - 2q'" e dmuII. dep. • ....m - pordo eJlOlllllla eIeIr4!DIca.lt$ 19.000.00· tialllDpetdllildD,
,,_ CUB. elllre..,

c:bI!ves �V1 ,,,'
, '" , , '

'

- �cl7'!Di' -'I· andIr 1 qID e'dllnallidep� JIIlIIIIIIII JICIUIoe pcxtIda eIeIIIlIIka· R$ 16.000,00 -_SaIIID� _CUB·
Qavil JIIII97 ',' ,

'

lJ4If. ""'''''PII! .» ".j.u.o ,

- �. cl '112m' - 2 qID. e ...... dep. cI·...fIIID • portio-e porIIdae� - R$ 19.700,00 eIIIIada - lIIl!b_ CUB
'

• -.. cllaVes em jubl/91
CASAS ,

, � (maIIIIIi) • Ib .. RJ1I'Üà cl� ..� tem p*>lDa,,� eipcrte., ...... .,. ............. 'C8IIi! ,- R$
265.000;00 ",

'

,
'

.

" casa de alvo • VIIll.em1 . 96m' .. CIlIIIIr. i TerieDo 4�· R$ 35.000.00 ,

, - casa MaIIanIIIUJa • 23OiD' .. CIlIIIIr, • 7S()mZ tIemDD • DD teDIro, 11$100.000.00 "
"

"

• 'aua alvo '.Ro 10lil NIIt:!dl (SIo LuIZ CIcmr.lIp),3 gIDI.. e -clemil!1 dep. cl 120m' Mia -utda. Troca-oe .,. DD eenim' "

- Cala DDVa .. cl 122m' .. CIlIIIIr. cl 3 qIDI e demII. é!ep.', peItO dO luv_ • R$ cis.ooo.oo (l8l:e1a-oe)
,

- cu. alvo cl locat ,perto da Wes n. cl 3 qIDI,e demIi. dep. R$ 37.000.00
' "

- '�mI.. cl13C!m' • '4 CJIÓI e dI!aI. iiep. • Rol!dwlld KdICb .- B. Áp. VtIde • R$ 35.000,00"
· cu. alv• .16OJà1 .. CIlIIIIr. Temao 42Om"" R.' HeadqQe BmoIDe R$ so.OOO.oo.

,
- c..a éoAJAS • 1....� • R$ 7.000.00,'" R$ 39,00 p(�, 'troca·.. Por cano.
· aua mdIno ti 1:1CD' de_ CXIIIIInIfda, tIemDD de��. Ro Dclaa MJdIdt· R$ 40;000.00 ou 'lIDCa·oe par 8pIO.
'lDtItIINOS

.

•
'

• Temao iAt.� - ClIco de� - R$6.900.00 (p!rcela)
• Temao Lqt. SID. AIIIcâD,- TJe.� cIo,!b1e • 4 x R$ 1.000.00
• Temao Lot. SID.� . Tit.� cio�r R$ 3.7S1J.OO
:TemaO'PIçanÚ - Lot. l'IlDia doJIIIMI. 300m da pala - R$ 6.SOO.00
• Temao JIIa da RpIJa· Ro Tmeulio cl 349m" • R$lo.000,OO "

• T� •1� - Ro WIIiI!1IDIJo SdIImIdI cl 70cat - R$ 21.000.00
" "

. T_ - Ro A.., Ma FUiit • 'cl 93cmt • R$ 20.'000,00 ".,'
• TemàD .' Ro Na MIIIJer CI poJeto, .......,. t· Pl!) pmID pl COIIIIIUÇIo de .... ti 11.4IJ12 cada • R$ 2S.0Q0.OO

� - TeIQDO �, Ro ,1aIII1!IIIIDeadDedDi (uqána) - R$ 26.000.00 (JJE.)
"

,
• Terreàci 462m' "* R$ t5.000;00 • JanP ,SIO 1I11III

,

'

• GA:LPÄO NO CENTRO cl 4SOm"," CÍlI!IIIU(da • R$ 8O.�,OO (lBaIJa)
LOJA EM,CURn'lBA cl .........� ,de loja. tIemDD cl70cat • R$ 180.000.00 '

" LóC.&çlo '
,

'

.

- ÀIÍIpIHe� • It WIbenDe ltIdD& • l!cL I!itca cl3Sm' - R$ 3$0.00 ,

- oUIpo... Loja • ll1'a1J!1',J!IqaenID • Ro 1010 1._ cl ,32m' - lI$ 2SO.00
• Alllpoe lOja ,cl 448m' !IIÍI óDlIla ,B. BoqaeiIIo,: R$ 7.9OQ.00
'" oUIpooe� ,; Ro� DoiDbuICII. S90 • cl 70m2 • R$ SSO.ro

,
" AI*' 3 lpnOI - RUa '!IemainIo DonIIIUIcII. S90 - R$ 600,00

,

7 AIi!sa-... .,. cl 2:........ • .Rua lOIII EnImeidoertor - R$. 600.00'

: ....

/

t,

R. EPITACIO PESSOA, 421 SALA 103 . FONE: 371·8314

Casaem
alvenaria, C/3

qtlarto�

:VILA'�ENZI.
"C�em

"

;alvenarta·cl
pl$dlna:, Cl

" 23546IT"
{.': ..

-' .,'

CENTRo·
C_em
Alvenartacl
130.00rni

cátiaARIo
.,�/Casa em
'8J\#,narla c/2
qutO$ + 1
sufte

"CENtÁO ;. Cas� �'
alvenanä'oI3 quartos '_'

Rua OfUguài, 62
,

. \.",' '-��." '

,

SÄO LUIZ,.GONZAGA ,.

; Rua Pri'ricipal :(4 lotes de

frente) cl aprox. 4Od,OOni2.
cada lote.

'

VILA 'NOVA··
.- ':

,

Apto. c/2
quartos,

, 'démal�
dejlsndêncla.s

CENlAO'· ,

Terreno com'
1.395m2 � ,Rua
29 de Ocrttbro •

pr6x. a .:lavei

1",

VlLANOVA
Casa 99

'

alvenaria cl
, 215m2

, 'NOVA:','
,

BRASfuÃ
",

T�r,Fenp�çJ:
.'�,l4-t1.50m2'�

..�.•.
'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORRElQDO POVO.; 12 . ,,�p ao Sul, 7 de ôutubro de 1

ED,ITAL
; PAJR!CIA TAVARE$DACUNHAGOMES Tabeliã eOficial de lirtulos da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na forma da Lei, etc.

,
�aZ $Sber a to,do� quaAto�e edital virem que .. áchàin neste Cartório para Protesto

os Títulos contra: '
'. . . '

,

Antonio de Souza - R 17rês Rios do Sul - Nesta:
"

.

. Auto Posto MajorUda - ME - Rod; BR 280 km O - Nesta; ,

Agropecuária CarvalhO Ltd�.' -, A. Pastor Aberto SchIeder, 216 - Nesta;
AVelino Conto Uda - A. Pedro Avelino F�gundes -' Nesta;
Ademar Anna de Oliveira - R. Lou�enço KailZleJ - Nesta;
Almir. Alves da Silva - ME - R. JoAo Franzner, 526 - Nesta;
MiW. da Silva - R. JoAo Tozini.- cOrupá; '" .'

Bafra ,.:; C ..Com.Peças Acess. Vere. Uda - R. Angelo Rubini, 780 - Nesta;
Barra A. Com. PeÇas Vere. Uda - R. Angelo Rublni, 780 - Nesta;
Barra A. Com. 'Peças Vefc.Ltda - R: Angelo RUbini, 780 - NeSta;.
Bittencoi.lrtTêxtil Com" Rep�es. - fI. Réinoldo Rau, 289 - NeSta; ,

BenicioGiacomuzzi - Estr, Eleonora SatlerPrlldi - Nesta;, "

Comércio de Madeiras Nereu Ramos Lida. - R. Joaq\.lim F. de Paula, 357 - N�sta;
poml. Distribuidora de Conf: Assad - Rod BR-280 nl! 5249 - Nesta;,

. ConfecçOes'Belohep Ltda. - R. ManoelL da Silva, 122" Ne,sta;,
\

Crisjo Modas Ind. Com. Repres. Uda. - Rod. ßR 280 km nl! 5249 - Nesta;
Com. de Artigos de Caça e Pesca lt�a - Av. �I. Deodoro - Nestll�
Com. Oistr; de Co"'. Assad Udll,'- Rod. BR-280 km 63 � Nesta;
Com. Distr. de Conto Assad Uda. - Rod. BR-280 km 63 :. Nesta;
Douglairton Confec. Uda - R. Lourenço Kanzler, 625 - Nesta;
Dorletle Matiola de Jesus - R. Artur Muller, 20 • Nesta:
Ewaldo Melchert - R Estrada Isabel � Corupá;
Eletr. Com'de Pesca Ltdà. - Av. Mal 'Dedoro da Fohseca, 1309 - Ne�a;'
Erna Guenther Emmeliidoerfer - R. Av. Mal. Deodoro, 260 - Nesta;

,

ER Art&masollnd. Com. de Pias Uda. - R. AnQ Bom s/n!! - Corupa; "

Eunice[Zapelia ME - R. Ipol4>àva A,çu sln. Nésta;
. \

ÉuniceZapelia ME - R� Itoupavâ Àçu sln - Nesta;
EmßJo Lehnert - RC Lote 114 - Nesta;
Elida Fatimâ Soucza Damiani - R Domingos da Nova,334 - Nesta;
Fairuz Cont. uda - Rod. BR-280 km 63 - N8$ta;

(J Gerson Jose dos Santos - R. JaAo Picolli; 104 apto, 204 _ Nesta;.
7

Ida Ranche�Hillbrecht da Silva � R. Emnio C. Jourdan, 115 -,Nesta;
. Ind. Máquinas KP Uda - BR 280 iiI! 2225 � Nesta; ,

.

.lnd, Com. Mov. LarCenter i. Nesta; ,

.

,

Ind. Com. de Com. Cambara Uefa �R. Joaquim F. dé Paula, 1'588 - Nesta;
Jsdir Murara t,1achado LQf:jes - R. Herlllllnn Schulz - Nesta; '�

Jamir José da Silva - R. Galdêncio .campos, 1'08·Nesta;
JS Transportadora e Servo de Guincho - EJtr. Itapocu $/n - Nesta;
Luiz Cartos Co�lhó - R663 - Nesta; ! '.

"

Mi!ena Cristiana Zámptàri � R. A[rtonio Prof. Ayroso, 461 - NeSta;'
.Maneei F. da Costa SlA - R. Manoel E. da Costa, 913 - Nesta;

,

MecâniCa Alda de Souta. R. Joinville '5130" Nesta; .

Mecânica Aldo de Sauza •.R. Joirwille, 5130 � Nesta; I

Marcio Gónçalves - R. �ias 221 - Nesta;
Marla·José Marangoni'Filho - R. ReinoldoRa'u, 757 - Nesta;
Mabi Com.' de Móveis - R. JôslS Narloch sln -'Nesta; ,

Maria, salet8 Malhas e Confec. Uda.• Rod BR 280 km 83 - Nesta;
,

Nishi Malhas Ltda. - Rod. BR 280 km 63'-N9sta;,
'

Oficina Moto Artigos Uda - 'R. Angelo Rubini, 350 - Nesta;
I", OSmar Volz - R. João Planinschek, 973 � Nesta; ,

'

'

, :1, Qndimar Machado de,Souza - R. çmesto Harpp.I, 288 - Nesta;
PráticaMess. Contabil SIC Uda.- R. Procópio Goriles, 481. - Nesta;
Placido GOlges " R. Av.Mat Deodoro, 1309 - Nesta;
Parllfuso$ PaulistàUd4 - Av: Ma�célit:IÔ Piores, 2959 - Nesta;
RomildaPadreIliOescheler-1=I. Ceio EmniQC.Ja�rdan, 86-Nesta;

, .

Rêtitica Pérola Ltda. - Pr.ecópio'Gomes 8S6 - Nesta;.
'

R.consistem Servo e Manut. Uda- R. 733 - Nesta;
.

Resivale CombustrvelCatarlnense Ltda. - Estrada Sehro.der, 100 - Schroder; .

·Santos Borba Com. �aJs,'CoJ!'Strl L�da ·'R. JoinViU.,·138f1- Nesta; .I
'"'. �

�anta Merta ConS1r. IncorP. Uda - R. Valter Janssen, .82 - Nesta;
Sigma EmpreendimentQ,s edúcacion�is'- Áv.Mal: 080doro',M67,-'Nesta;
Sigma Empteéndimentos Educacionais - Av� Mal. Deodoro, 1..061- Nesta;

,

'Sigma Empreendimentos EducacioAllIs - Av. Mal. Deodoro, 1.067 � Nesta;
,

'Sandra·Almeida Soares Riosw..
- R. Urbano Rosa - Nesta;,

.

, SuPermerGado Angela Ltdll. - R.' Castelo ,Branco, 4375 - Nesta;,
Sandro Bardel- RJ�oberto Ziemann - Nesta;'

'

Sopermercada' Laffin 'Uds - R: 11' de Novembro, 966 - Nesta;
Sama Marta Constr. I"corp. - Ri Domingos da Nova, 271 - Nesta;
Terfla Terraplanllgem Uda. � R. C81,Proc;�pio G. de Oliveira, � .089· Nesta;
Thiago Almeida Luz Filho· Ri Gerl;l'\ano,M�rquardt, �87'. N.stâ;
Tejatex 90.m. Ind. Tee. Tex. Uda. -,Estrada Siivacto atn - Nesta;'
Tejatex Com. Ind" Tee, Te�. Ltda. - Estrada .Silvado s/n -'Nesta:
!ejllteI'Com.,lnd'. Tec. TeX. Ltda - EstraCtIl Silvado sln! Nesta;

.

Werner Schafer - R BarAo do Rio BrancC? - Nest!'; .'

Walter Liesinberg,- R. Luiz Bortolini sln,,- Nesta. ,

, .. E, Gomo'os dilos devedores nAo fO'ram encontrados ou se recusaram a aceitar à devida
intim�{:Ao, fazpor imermédiodo presente ed�ai; páraque osmesmos compareçam nesteCartório'
na rUa ArthurMaller, 78, ,",o prazoda Lei afim de liqUidar o seu,débito, au entAo dar razio porql.le
,nAo o faz, sob a pena de serem os referidas protestados na forma da Lei, etc.

, '.KE/Jaraguá do Sul, 4 de outubro- de 1,995,'
"

TabeliA
'

.

"

"

1,' 'i

�
.

' l. 1

;/' "'f

varlaáa [mna

á� trijes sociais.

ALUGUEL DE TRAJES PARA FESTAS E CASAMEN:rOS
'

RUA,EXP�ANTONIOCARLOSFERREJRA, 184
'

PROClAMASDE CASAMENTO
I .:.,

'

Margot Adelía ch1.Jbba �bmann) Oficiàl do Regis1re,) Ovü,do 1° Distrito da Cömarca de laragu' dO
Sul, Estado de Santa Cátarjila, fiz ';'bcr que c:cmapmceralll nestéCart6rlo exibindo se!l8'documento,'

,

pela iéi, afim, de se habilitamn:para casar os 8CguiD�:
'

,

' ,'.

, ÊDITAJ,. � 20.157 de 02..09-1995, ,

PAULO JosR LENcKuLH E MARIANA APARECIDA PEDROSO RIDAS '

,

fle, bmsilCito, 'solteiro, aüXiliar admini.trativo, natural de Pcttollndià, neste Estado, dom,i.�ado ,.;
1'CIIÍden� na Rua 6236, n° 125, V� Rau, nesta cidade, filho de 1086 Paulo Lenckuhl eAlzira eardosci'
Lcnckuhl. '

'

ala, brasileira, sol,tcira, àuxiliM de escritório, natural de Pmd' do Sul, Paranâ; doniíciliáda c' residentíl
na Rua 636, nÓ 125, Vila Rau, Ôcsta,cidadc,.filha de Augusto Pedroso Ríbàs c Mari�M�na,Pe�
Ribas. .

.
,

..

EDITAL N· 20.158 de 03-.10-1995
,

,
GERALDO.JOSÉ Jl!NKES' E MA,JtelA GORGBS '

•
, ' ,,' ,',

Fle, brasileiro; solteiro, mccAnico, natural de laragu' do Sul, domiciliado e Jaidente na Rua Antonio:
,

Kochclla, 207, Uha da Figueira, nesta cidade, filho dé Jo86 'Paulo Junkel! c Páulina Kammer Junkcs. ,i

Ela, btasUCira; soltChoa, �enckdOra, natural de Jquá do $ul; domic:illada[� n::sidente na Rua Vié!Q1::
RQseJlberg, 400, Vlla Lem, nestai cidadC, filha de Pedro Gorges c Hilda FOJlin Gorges•

-;

EDlTAL N· 20.159 de 03-10-1995.

Cópia recebkla do ç.rtórlo de Gua-ramrlm, ,neste ,É.�clo
IVO BORGES DA ROSA E ZENB..DA TOBIAS

Flc, brasileiro, solteiro, o�f!ldor ,de nWjuinas, nannt de Barracão, Patan'iidomícili� c n:si<knte '

, cm CQrticcira, cm Ouaramiriin, neste Estado, filIÍo de lsaltino Borgés da RÓ8a c DoraIina Borges 1Ia.'
Rósà.,·_

, .

Ela, b�e�, sOlteira, auxilla:i de ,costma, natural de Barracão; Patan6., domiciliada c ICsldeilte ClI1
Estrada Nova, IICSta cidade; filha de '� Tobias c 'OIivja .Prudente Pen::Íla,:

. EDIT� N· 2O�1� ,de 03-10-1'95

,_

<>SNI FISCHER E VAI..J>:lTll!D�J,nl . '.

Flc, brasi1eirO, Solteiro, lavrador, natural de Jaragu' do SuJ, d<iÍlúciliadO c .n:siclente ,cm Estrada

Oaribal�, nesta cidade, filho de Werner Fiadler e. Vera Kluge 'f1i8cbcr
'

..'
Fla, braiücira, solte.ira, o)icriria, !I�tiual deJaragú' dÓ Sul, domiciliada c n::sidente cm lUbeirto Grande
dA LuZ; nesta cicladc, filha, etC Jogo Drácgcr c Fri. Wendorf�gcr

.

"

,

'.' ,

.,

\' '" ./'

.

'.

EDITAL N' 20.1'1 de 03-10-1995
ANTÔNIO SÉRGIO .PAES NUNES E RAQUEL SONIA' SOUZA '.

Ele, b!àãileiro, 'solteiro, comerciante, natural de Ararangu', neste Estado, dómiciliado c n::sidente na:
Rua Padre Alb#to Jacobi, 456, nestacidade, .filho de AntonioSergio OOulartc Nunes � Virginia Pac'
,Nunes.

'

:Ela. brasileira, solteira, coincr�te: naturaI de' Jarag� do Sul, domiciliada � n::8idcnte na Ruaío,6
Thc.odor� Ribeiro, 427, !ih.da Fi�ira, Resta qdade, filha� .. Célio LuiZ Souzà c Iracema Ana SOI!2&

,
'EDITAL N' :20.1�2 de 03·10-1"5

, LUJZ CARLOS MARTINS EDA�E MENDES'DA Sn.VA

�e, hra:ii.1ciro, íoltciro, -militar, "'atutal de Monte Real - Santo Antonio da Platina, ParsnA. .

doIÚiciliado c n::sidente na Rua 1086 Emmendoclfcr, 1.051,' nesta cldadc., filho de Jólo RodrigUes
Martins Filho, c 4�na de. Souza Martins.. ...,' ..'
,Elá, brasileira, solteira, do lar, natQral de iJaragu' do, Sul, domic:illada c, n::sidCnte' na: Rua Jo'&6.
�endocrfer. 1.05., nesta cida<lc, �a de Alfn::dç M�ndes,cia Silva c Oaudete Men� da SilVa.,'

, , EDITAI:. N· 2O.1� de 03.1o,.l';�
I- ",

.

.MOACIR CORREIA E �RLJSA MEIRJNG ,;, ••
ße, b!à8i1Ciio, sol�iro, motori$fa, oalUfal de 1�uá do Sul, domiciliádo c residcnté na RuaB4!
Weege,,"lA36, Bma: do Rio ap.o;"nesta cidadC, filho de TO,l!ias Comia c Sanlina Rosa Co-:t
.Ela, brasílcira, :solteira, costureira, n�tuial de iaragu' do Sul, iiOmic:illada c residente na Rua ��I'

�." .
. -','

." ,

..

.

'
. '.. ',_. ',;-1·

WeegC!, 1.436, Barra do' Rio .cerro, nesta cidade, filha'de Adalberto Meirinà � Toni. Mciring. ,",

'EDITAL N° 20.1'4' d� 04-10.1995
'

,

ODAIR BERNkRDIE DREYSE ELISABETHE SCHÜ'J:zE
"

Bc, bmsi.lciro, sólteiro, auxiliar de escritório, natmal de Indal81, né� Estado, domiciliadoe rcsidcll.·
na Rua Ooiãs, 77, Vlla Lem, �� ciclacjc,.filho de An).brosio Bem�di e Maria ReZeni Bcrnri;:A
Ela, bräliIeira, solteira, do lar, natUral de,JaragiJá do Sul, dómic:illadaeMidenteem Es�da Santa J.;uZia>:

'17.1�.2, llCSta ci�, f1ilba de Róíaild.SchütZc c M;,Ida Fiedler,SchÜtze. ,

','

.

IS p� q� chegue a� co�becini'e�to 'ile todos,mandei paasar o pn::sen� Edi� q� será pUbl,ic$do' pela
i,mPtêIl� c em c8rt6rio, onde ser{ afixado por 15 (quirizcj dias. ,. .

,
'

',I '
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\

JSociedade em
'� �

.

'
Destaque 'PElERSON ALEXANDRE IZlOORO ,

{'Barão Vermelho toca Confraternização de,

>hoje em Blumenau radialistasno Etalan
•. o Skol Rock, que inicia hoje à '

·��rile na Prainha, epl Blumenau,
:.já detona sua primeira grande
atração nacional:' Barão Ver-

;. .., .

.

�:·Iilelho. A banda toca seus maiores
tSllcessos como, Beth Balança,
,Pedra, FI<,>t & Espinho, entre
.:tiolitros. Além do Barão, mais
: cinco bandas animam a festa,
.. en1re elas Jackson & Cia.

Grande festa para os radia
listas da região, terça-feira à

noite, no salão do restaurante

Etal_an, .nas comemorações dos
100 anos do rãdiö no Brasil. Entre,
convidados ilustres, o empresério
Wander Weege, da rádio ':1aragUá,
Carros Alberto Reali, da Brasil
Novo, e José Wodzinski, pro
prietário da Stúdio FM.

.

Gerente ilo Banco do BrtlSilde São Bento tio Su�
amigo Luiz, é�m umtl bela debutdn.te

'.

lfníciu6 Wodzinski eMelisaKrmueforam ulh dos'
belos casais que animaram a fesl4if1o Baependi

SUCESSO

Baile das Debutantes superou expectativas
Quem foi no Baile das Debutantes,
sábado passado, no Baependi, se surpreen- ,

deu com a beleza das meninas e a organi...
zação da festa. A patronesse, Cecilia Me

negotti, recebeu os cumprimentos des convi
dados que, consideraram um dos mêlhores
debut dos últimos anosem Jaraguá do Sul.
O ator da Rede Globo, André Marques,

.

-. •• t'"
marCOUI presença com sua simpatia e aru-

mação. Parabéns à todasmeninas-moças que
foram apresentadas para a sociedade.

. Sempre elegante, a patro"Gse 40 bàile, Cecília .

Me"egotti, IID,WO d" iIUlri4o, AdiimiUMeflegotti

" .

Alegria "ão faltou IIDS co""idados; que tlanfaram
.

BandMilShtnfl, do Páran4, contagiouo baile, tple
durante toda a '"oite, "O maior éVénto do ano reuniu toda a sociedade jaraguaense

.

_ .

.

:.... 1.
1-,l'� .. A. R II< D U A

371-244-4
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CULTURA HISTORIA

Exposição
,

tradição centenária do tiro
.

.

'.

a A.' SchÜtzenfest continu"
seguindo a tradição alem

J araguä do Sul -

Através de uma linguagem
visual,com a exposição de .

fotos, armas, troféus,
medalhas Ftitt.e�
e outros

�
.'

. ttJIDIIIG
objetos, o

h/stÓlfj GbMuseu CI

Municipal SdiitzenItIst

Emílio daSilva organizou,
.juntamente com a

mostra
,

,

Fundação Cultural, pre- Jaraguá do Sul e Santa

feituramunicipal de Jaraguá Catarina, a Schützenfest.
do Sul e secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer

uma exposição que tem por

, objetivo resgatara essên
cia do que os jaraguenses

A exposição prossegue
até o dia 22 de outubro, de

segunda a sexta-feira, das

10, horas às 16h30min;
sábado, das 9 às 12 horas

consideramcómooevento 'e de 17 às 21 horas e

de expressão histórica e - domingos das 9 às 12 horas

cultural demaior vulto em � das 14 às 16h30min.
,

JaIme de BorbaICP

fi':·f.

'.Preços oficiais da "Festa do Tiro"
Os preços oficiais,

definidos pela Comissão
Central Organizadora,
analisadas os custos de cada

componenete e a necessida

de de cobrir as despesas

• I' I

gerais da festa, ficaram os: um dos menores preços

seguintes: copo de chopp cobrados nas festas de
.

(500 ml), R$ 2,00; copo de outubro, no estado. Crian

refrigerante (300 ml], R$ ,ças com idade até dez anos

1,00. O acesso aoparque de . estão liberadas do paga-;
eventos vai custar R$ 2,50, mento de: entrada.

,

!

Para nós. seguro nào é' só garantia de riscos

Seguro é Prestacào de Servicos

...
�,' � SEGÚROS GARCIA

.

..
" 'f'''�'''V���,,��� ,/,' ,

,�//I,
I

!"
i

Rua Expedicionario Gumercindo da Silva nil90.
F andar. sala 2· Fone/Fax: 371·1788

Jaragua do Sul· SC
,

Jaraguá do Sul -Na compo
sição étnica de SantaCatarina, os
alemães formaram grupamentos
consideräveis na população' e
conservaram muitas de suas

características culturais e

folclóricas'; Os "Schützen

vereine"; como eram chamados

na língua alemã as sociedades de

atiradores, são instituiçõesmuito
antigás e suas origens estão na

distante IdadeMédia (háCercade
800anos).

'

Na Alemanha, os moradores
dos povoados precisavam se de
fender centra grupos de ladrões

ou inimigos. Organizavam-se
então, grupos de atiradores que
deviam defender o povoado, e

para isso precisavam treinar tiro.

Para ver quem era' o melhor
atirador, faziam competições de
tiro, onde o vencedor era
aclamado "Rei dos Atiradores" e

"Schützen" vai disnibuir
cerca de700 premiações

Durante a Schützenfest, serão

entregues 154 troféus e 520
medalhas aosmelhores do tiro. Os '

prêmios serão para os reis,
rainhas, cavalheiros e princesas
das-competições oficiais, e aos

melhores das sociedades, também

paravo tiro individual e juvenil,
diariamente no stand de tiro do

Parque de Eventos. A premiação
está ao encargo da coordenadoa

MárciaT.Mayer.
Apresentação

As candidatas a rainha, «ue
competiremno dia 5 (quinta-feira),
vão se apresentar na sexta-feira à

noite e receber a ,premiação. No

dia 14 será a vez da proclameção e

coroação dos reis, rainhas"
cavalheiros e priricesas do tiro, ,da'

,

Schiitezet:lÍest/95.

era homenageado com o desfi
da buSca doRei e com uma f,

'. ,;

. .

na qual todo povoado participa
,

Com a vinda dos imigrantes
"

Santa Catarill.a,. a tradição'�
Festa do Tiro os acompanho ;;;

tanto pelo fato de ser uma fe�;
'popular da Alemanha, quanto txi'
ser.a que melhor se adaptou aG�
novomeio.

Desta forma, seguindo,á,
tradição, alemã, a primeirâ
sociedade de tiro em Jaraguá dÖi
Sul foi oficiaIm:ente criada em ,

demarço de1906, noantigo SaIã(i
Boa Esperança. Continuarant;
também as festas do' "Rei dtlf
Tiro", em suas sociedades. Hoj�'
as SOCiedades se reunem e

realizam, uma vez por ano, �
"Schützenfest", com competiçÕf.9;
de tiro ao alvo, baile com diversas:
bandas, desfiles, comidas típica$;
emuito chopp.

Horáriosparaa competiçiúJ
"Rei do Tiro ", dafesta ,

-Dla 7, sábado, das 16 às 23 horas;
.

-Día 8,dooúogo, das13 às 17 horas ",.'
(juvenil) e das 16 às 23 horas (in-

, dividual);
-Dia 9, segunda-feira, corepetíções
entre sociedades convidadas;
·Dia 10, terça-feira, das 19 às 23

horas, tiro individual;
·Dia 11, quarta-feira, das 19às23
horas, tiro individual;
-Dia12, quinta-feira, das 13 às 17

.

horas (juvenil), e das 17 às 23 horas
(individual);
-Día 13, sexta-feira, das 19 às 23

. horas, individual;
, �Diál4, sábado, das 16 às 23 horas ,

(individual);,
.

-Dia 15, domingo, das 13 às 17 '

horas (juveniVindividual) .

Os atiradores que não sâo

vinculados às sociedades e 0$ ';,
visilantes, terão bo!,s para '.,

.competir e.premiações separ'alltll· ::
(J coordenador do tiro, C,lso

'

TOll'lllui, informou que lora'" .

,reservados dois boxes em cada·, {
lIWdaUdode para os visitonl'S,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CERVEJAS
, ,

Invemofraco reduz vendas efaturamento
C

'

.IIIrna de 80IINIICP

uritibaILages - A indús

t,ria de cerveja deixou de faturar

cerea deUS$10milhões, conforme
�estímativas do setor, nas vendas

'doPJ9duto1ipoBock, durante um
"inverno
'COOl me

;1�ÓS frio
(do que o

.e s pe -

'ra!lo. As
,altastem

�peratu,.
-ras que

prejudicaram as vendas das

,cervejas Bock acabaram incre
:'inentando a demandapelas cerve-

, juclaras, justamente numperíodo
':an que é feita a manutenção de
,maquinas das indústrias, que

"

, .goraenfrentam dificuldades para,
� atender esse inesperado aumento
nospedidos da'"loira gelada".
O gereute regional da Antarc

,Hica no Paraná e Santa Catarina,
'�'CésarLima, diz que a perspectiva

que com o assentamento do
'

,

o econômico, o consumo em
. I, e também o da cerveja,

.' �ente. "A previSão é de que o
;

:'Yério seja bastante rigoroso, e

,'tom calorforte, o consumo de
, cerveja aumentamuito" , diz ainda.

"Deve haver uma falta do

\pr?duto girando em tomo dos

:15'%, incluindo todas' as
:,;c:orvejarias", informou o gerente.
),�� impO$Sível adequar o quadro
� ,fabril para atender à demanda, já
: qUe uma nova unidade de

,_fábri_cação de cerveja leva, no
,

lIl(nimo, 18 meses para começar a
" ,Powzir",explica

Prejuízos
o'> Com as baixas vendas dos
::produtos Bock, as indústrias
" 4eixaramdecomercialízer; demaio
': at6..l"gora, algo entre 30 e40�do
� Pt'pJetàdo para o período. No
;,tBtantri, as in-dústrias de cerveja
:llio falam em prejuízos -

��tamquesomenie deixaram
'�lucrar -, mas o produto que
a�abou ficando parcialmente
.0nt,alhado nas prateleiras de

�� SUper-mercados, poderá
�seguiÍ-ralo�o, casonão
,�coInercializado nos próximos
ses. Se8,undo � gerente

, '�chninistrativ'õ da àistribuidora'
, Lko_I e� Lages, Ademir João

'�11:1,YU,
a Bock ven�eu, a�nas

't*- ' %do esperado e a dis-tribndora
"chegou di ibui

-

d�
, '

a istri ir o pro uto

�:i 8Jalu1talnente aos postos de venda
{��não�eixar vencer a validade,

AMPUANDO

Brahma' constrói suamaior
,

, .

unidade daAmérica Latina
. ' i ' ,

No último verão a Companhia
Cervejaria Brahma teveproblemas
com afalta de-produto. O mercado
de cervejas, com a explosão de
consumo determintulapelo Plano
Real, havia crescido 40%, e a
Brahma s6 tinha 20% de capa-

, cidade ociosapara ocupar com

produção.
Com este cenário, a Companhia

'resolveu acelerara construção -já
prevista - damaiorfábrica de cerveja
da América Latina, a filial Rio de

Janeiro, emCampo.Gra"de. Ficou

pronta também a duplicação da
filial Santa Catarina, em LAges. Dos
atuais 3,6 bilhões de litros/ano, a
capacidade deprodução de cerveja
da Brahma aumentara em 1,2 bilhão
de litros com a nova fábrica, sendo
que 600 milhões de litrosjápara este

verão. "Por isso, acreditamos que, a
princfpio, não haverâfalta do

produto-Ir, infor-mou Fernanda

Delmas, relaçõespúblicas do

departamento deAssessoria de

Imprensa daCom-panhia Brahma
de Ca,mpinas.

Desabastecimento pode
te confU'mar no verão

,

Ö desabastecimento para o

verão que se inicia , com falta
de algumas marcas ou até

mesmo do próprio produto em

casos específicos preocupa a

Asso-ciação Brasileira de

Supermer-cados (Abras).
Oliveira Júnior, membro do
conselho consultivo' da

Associação, informou que o

setor está solicitando ao governo
federal a diminuição da alíquota

.

de importação pera o próximo
verão, assim como ocorreu no

ínício'deste ano. A idéia é reduzir
a atual taxa de importação de
20% para 2%. Na avaliação do
setor dos super-mercadistas é de

que o governo deverá

acompanhar a evolução desse
mercado nos próximos meses,
para SÓ então tomar qualquer
decisão sobre a eventual

redução.
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PARTICIPANDOSUCESSO

Campanha de redução de Lojistas de Jaraguá :onfirma��
� b

·

.

;I
.

d
.

.

.

presença em convençao naBahUl
preços ao ra venaa epeças ou!=��::�!�.��:io�o:!n_o"

368 Convenção Nacional do 49° Seminário Nacional de;:
Comércio Lojista', o maior SPC� (Serviços ,de Proteção
acontecimentodosetorquevai ao Crédito); a 248 Penal -'

reunir mais 4 millíderes de Feira'Nacional' para ,o'"
todo o país, Membros daCDL Comércio Lojista, que vai'
de Jaraguá do Sul - hoje com trazer as últimas novidades

i

206'associados - .se farão da tecnologia para alavancar

presentes ao evento; os n�g6cioS e os workshops, ':
Basicamente, os assuntos com o tema central "O que' ,',

abordados serão o Brasil e o você já tinha que ter feito na

Plano Real, reforma consti- sua empresa para estar de pé
'

-rucíonal, a realidade da no ano 2000", que vai discu- ;

pequena empresa e o tir a reengenharia e a!'

Sebrae; reforma tributária, terceirização, franchising,
globalização da'eco-nomia, gestão financeira da empresa, ,

.assuntos relacionados, a comercial, sucessão na .

imprensa, propaganda, entre empresa e endomarketing.
outros. Os iojistas que

"Os participantes terão uma participarem do encontro

idéia da realidade brasileira, 'também terão direito à

que depois será repassada aos cultura e ao lazer, com um

associados", disse o presidente programa social agradável
da CDL de Jaraguá ,lIdo que envolve coquetel de :

Vargas. \ confraternização, shows e

"Compre com. sotte" volta às lojas M;t1amente
à 36' Con- jantar de encerramento,

SãO Paulo - A campanha
de redução de preços de peças �
serviços, lançada pela Volks

wagendoBrasil em conjunto com
a' Assobrav (Associação Brasi
leira de

combustível para Gol, Voyage,
Parati, Saveiro, Santana e Quan-t .

-

•

nun (motorAB 1.6 eAP 1.8 e2.0),
apartirdeR$2,58;platôparaGol,
Voyage, Parati e Saveiro (motor
AB 1.000,1.6 eAP 1.6), apartir de
'R$ 37,08;discoparaGol, Voyage,

, Parati eSaveiro (motorAB 1.000,
1.6eAP 1.6),a,partirdeR$42,62.

Os "pacotes de serviço" para
os modelos Gol, Voyage, Parati,
Saveiro, S'W-tana e Quantum
'englobam

.

substituição de

embreagem para os motores AB

1.000,1.6eAP 1.6(R$159,OO)e
para osAP 1.8 é 2.0 (R$179 ,00);

, substituição de filtros e velas

para osmotoresAB 1.6 (R$ 37,(0)
e para os AP 1.6, 1.8 e 2.0 (R$
35,Oö); substituição de pastilhas
para osmotores até 1994.AE1.6

(R$15,OO), AP 1.6, (R$17,OO); e
osAP 1.8 e2.0(R$ 38,00).

(157%).
A campanha contínua até 30

de outubro nas 734 concessio-
nárias Volkswagen, com descon
tos que chegam a 40%. Conti
nuam válidas as reduções nos

"pac,otes de serviços" (subs
tituíção de embreagem, .pas
tilhas de freio, filtros e velas),
que incluem o valor dapeça e da
mão-de-obra, além de regulagem
grátis do índice de . gás
carbônico.
APromopeças foi divulgada

em outdoors, jornais, spot em
emissoras de rádio de todo o

país e em 50 mil malas diretas
enviadas aos clientes.

Entre as peças com desconto

especial estão pastilhas de freio
'paraGol, Voyage,Parati eSaveiro
(motorAB 1.6eAP 1.6até 1994),
a partir de R$ ,9,45; filtro de

Reven-

"tJIIIDfGo
volDM
d104D.

dedores

Volks-

wagen),
superou
asexpec
tativas

,

wlubl'O
no pri- '

meiro mês da promoção. As
vendas dos50 itens colocados em
oferta duplicaram, propor
cionando um famreménto deUS$

.

, 2,8 milhões, equivalentes a7% do
faturamento de peças em agosto.
Os itens mais vendidos foram'

embreagens (216%), pastilhas de
freio(103%), fiitrne;(112%)evelas

CDL '

Coleção da Marisol mostra

onçõespara os consumidores,',',jornal e televisão, além da l'
produção de impressos (cupons,
cartazes, bandeirolas). O CDL

Jaraguá do Sul- A Câmara de

Dirigentes Lojistas de Jaraguä do
Sul está lançando a segunda
edição daCampanhaPromocional
"Compre com Sorte", cujoobje-,
tivomaior é incrementar as vendas

Jaraguä.para distnbuição a seus

consumidores - acadaR$ 20,00
em compras dá direito a um

cupom e.omáximo por compra é

de 5 cupons -

, que vão concorrer
a três carros Okm. O primeiro
sorteio será em 30/11/95 e o

custar R$ 0,20 (vinte centavos)
para todas as empresas

, participantes daCampanha.
Para divulgar a promoção, está

sendo feita 'veiculação em rádio,

no comércio local, motivando o

, consumidor a comprar em Jaraguá.
Este ano, 130 estabelecimentos

Jaraguá doSul- Acole

çãoprimavera-verão95196 da:
marcaMarisol vem com 83

'

modelos diferentes, que
garantem várias opções de
moda e conforto para toda a

família. Nesta coleção, a'

grande novidade é o lança-
.' " mentode umalinhacompleta

Vitrinismo e merchandising no Senac par�u��;�.a com o aca-

J
' ,

d Sul d '9 13 d
.

da il
.' ,

t d' 'tri' fun
-

'

bamento e com aescolha dos
aragua o" - e a 'e cla a I uminação, entre outros, gran es a VI ne e suas çoes, .,' -

outubro, exceto dia 12, o Senac serão es assuntes discutidos, o uso da cor Para atrair clientes, à tecidos, a M_arlsol desen-,
de Jnraguä estaräoferecendo o pelo instrutor do curso, Jerri aprendizagem de reõíclementode volveua:ol�çaobaseando:se
curso de vitrinismo e merchandi- Leandro Farias" de Porto Alegre- materiais e o conhecimento dos nas tendências destaestaçao:

singcom o tema "Como vender RS, técnico em vitrinismo e produtos. Acargahoráriadocurso cores e estampas. Uma

Illuis através da vitrine", Tipos de pr?gramação visual. será de 12 horas/aula o horário das combinaçãodeestiloe beleza,
O objetivo do curso é promo- 19 às 22 horas e estão disponíveis oferecendo uma proposta

ver �endas antecipadas, o de- 20 vagas. A taxa dematrícula é de alegre ejovial. A criação da')
R$ 65,00 e irolui todomaterialdidáti- estampas; cores emodelagens
co ecertificado de treiriamento. foram cuidadosamente pen-

prêmio é um automóvel SCQrt
Hobby; o 2° sorteio, que vai dar
umFíatUnoMille se.rá em 30/12/

quer, com esta campanha, evitar à
evasão ,dos consumidores

jaraguaenses que deixam de

comprar no comércio local para

comprar nos shoppíng centers de
Toda a promoção será paga' Blumenau e Joinville.explica.lldo

com a venda de cupons que vai Vargas, presidente da CDL:

comerciais estão participando da '

campanha, mais que o dobro do

ano passado que teve apenas 55

participantes, A participação das

empresas se dá através dacompra
de cupons, na sede do CDL de

95, e oúltimosorteio, cujoprêmio
é um Goi I000, acontece no dia
31/1196.

CURSO

Coleção dilereneüula
sadas: listras horizontais,
costura aparente, uso de

cordões, botões e bordados �

,

estãomuitobem empregad�;' :
diferenciando a coleção..

vitrine 1.'. suas diferentes funções,
;

uso adequado dr, manequins e

expositores, uso e aplicação das senvolvimento da criatividade; o

descobrimento das panes inte-técnicas, criatividade, a importân-
I'
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FLAGRANTE ,'" .

delegados de' Jaragua Estelionatário é preso
.

. AI .

.

.

• :J ", .' Ao depois de aplicar golpe
eraoprqmovluos neste mes m1.t:'�ri�� ':;";'�=�:':�;��
J

'

Oliveira Júnior, 22 anos, de . acrescentando que, o esteliona-
araguá

.

do Sul _ Os na parte burocrática da polícia Joinville, (oi preso em flagrante tário usava também o nom�' de
.' legados Odilon Claudino dos civil. "Além da promoção, é bom depois de aplicar golpe na Loja Rivardo Vatgaß.,
antos e César Zanetti, <;tevétão você chegar ao topo na carreira Disapel de Jaràguá do Sul. Com Ele já tem passagemna de-

ICl'tramferidos para a' Delegacia . de policial, mas vou sentir muito a identidade falsa de Jorge dois legacia de Joinville, por este-
;Oeral da Polícia Civil, em a sa'í<bl de Jaraguá do Sul", afirme Santos, Fagundes' comprou dos ·}ionato, e responderá inquérito,
FIorian6- .

",JII�all"
o delegado, referindo-se ao cargo aparelhos de, tevê em prestações,' preso na cadeia pública de Jara-

pol i s , .,plIv., li' de Delegado Especial, que as- não pagando as parcelas. "Fize- guá do sui
ai n'd a ZOIl.1I1 sume em Florianópolis, acres-

•mês. centando que há dois anos e meio

A pro- viopolO
.

da apcsentadería, o caIgO seria

'm9 ç ã o ideal para deixar a polícia. "O

foi anun- R01101l6/»11I me9 interesse não é deixar a

: ciada no polícia. Gosto de trabalhàr dentro
início de setembro: O delegado de uma delegacia, .mes chegar a
:H6lcio Fea:reira, que trabalha� na

, Delegada Especiàl,. é . um

:4clegacia de Guaramirim, jWlto' orgulho", comenta Odilon CIau-
com Alcivandro Bspezím, d�erá dino dos Santos.
Ocupàr 'uma, das vagas, em Com a saída deOdilon e,César
I á d

'

S I "S6 "J�'__
.. "'D�

..... �J�J_" ,

: uagu o' u.·, estou"_ � .."'_ Zanetti, a defegacia de Jaraguá do
'.

':,aguardando .a divulgação no eQ1 Jaraguã.: 00J.l)0 delegado,' Sul 'ficará· com apenas .dois
�:diúio oficial", ressaltou Ferreira. Odilon, responsável pelo deper- delegados: Jurema Wulf e Hélcio

'lianSferência tamento de entorpecentes, deisa Ferreira, além de comissários e

t::, C9m 2Z anos de polícia,-14 sõ :

o comando, da DP, para 1rabalhar investigadores.

AUDÁCIA
.

.

Tentativa defu,g'a na cadeia
'.1

Jaraguá do Sul - Três 'presos levou a polícia descobrir
detentos da cela 2 tentaram fugir . o local da fuga.

. .

na madÍ'ugada de sábado -para Facilidade

domingo'passado. Marcos da
Silva Santos, <llarles Ubiratan
de Souza e Gerson Bardin, .

usaram uma chave de fenda,
com aproximadamente' 20
centímetros para abiir o buraco.
'Comentários entre os próprios

Em pouco mais de um ano e -

meio, esta, foi a quinta tentativa
de fuga dos detentos da cadeia

pública de Jaiaguá do Sul. As
precãrias condições do prédio
facilitam as ações dos 15 de-
'tentos da CP.

'

VOCÊ QUER'
CONSTRlJ.IR'
AQUI TEMOS'
ASOLUÇÃQ.·

I'NDÖSTRIA DE MÁQUINAS �::�:u�X:I�:,I�á�88 FONE: (047) 371.30111371.1041

'VENDAS DIRetO DE FABRICA
B.ton.ira ,120 .I�tro. com v.olant. a.m motor••••.••••...•..R. 298,00 ii vl.tá
B.�on.lra 120 IItroa com r.dutor a.m motor...•....•. � .....R. 342,00 ii vista
B.ton.lra 320 litro. com volant. a.m motor.. �...•........R. 595.00 i viata
$.!ra çircular c0-;n mot�r 1,8 CV..............•........•.........R. 285,00 i viata
Triturador fórrag.iiro com motor 1,6 CV -R. 225,00 i viata
M6Ciuina d. cortar grarna 1 CV a.m, '.colh.dor.•..•......R. 139,00.i vlata
,R.dutor d. v�loci�ad. 1 x 48 c/ c.oroa bronz••.•••.••.•....R. 598,00 i viata
Guincho trac-trac para andalm R. 298',00 ii 'viata

-,

VENDAS POR CONSÓRCIO
.eton••ra com nlertor ii partirde R$ 44,78 oom entrega. de dual ao mi., .endo'
uma por .ortelo e uma por lanoe .,. grupo oom feohamento prevl.to para 30

.

.dIa. - fa98 .ua In.o�l9.§o ainda hoje
". LOCAÇAO .

.

Vool nI!) q..r oompl'llr eII..to· Mm pelo óolll6roio ·,quer .........Iugar'- .. tem•• 10111910
POR APENAS R$ 29,80 voei ALUGA E CONTR61'SUA CASA·

'7: M DISPOMOS DE BETON.EIRA$ ·U.ADAS�PARA,1iEND4
PORMETADE DO PREço DASNOVA., .'

AQUI voeI TEMA SOLuçAd...
DEQUALQUER JEITO vocl.A! Ct;JN.TRIIINDO

Assistência Técnica
.

Peças de 'Reposição
.e Reformas em qualquer
tipo e marca

BP-120-.L

Betoneira 320 L Super
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ESPOATES
'.

<

CAMPEONATO BRASILEIRO
. .' VANTAGEM'

' .

. Primeiros'doisjinalistas serão lec, Figueirense,M,arc ,

'conhecidos somente'amánhã eA,aí lideram a, Copa S(
. . Jaraguá do Sul- Figueirense, ultrapassou à RS 1.200,00

Ava( e Joinville eStio, liderandó 11. .•170 pagllQtes.
Copa Santa Catarina, que iniciou

'

" Classificação
quinta-feira passada, com quatro 'Na cl.sificação do gtl.!pJf
jogos. Em�ituba, à tarde, pelo ,Figu�irense e Avar lideram'
gupo B, e Avaí derrotou o time três' pontos e, juntos 'Da lá

. )

da casa·por, \lJ_tl a zero c, à.noite, lni>ituba e TUbarão -, O Figü.;
nó estád,io' <X:lando Searpelli, na leva vantagem .no saldo de goll
capital, o Figueb'ense venceu o favor: quatro. contia um do ,

'

Tubarão por quatro � três. No No grupo A, o Mar�o'
i

melhor jogo da rodada, com sete com saído de dois goJS, estA·,
gols,'du. expulsões e a meDlor primeirö, ao lado do Jomville,
tenda dá rodada. têm um gol de saldo. luven ,

No grupo A, em Lages; o Inter dividem o último 'lugar:
Internacional perdeu para . 9 duas primeiras equipes de ,".
Joinville por um a zero. O Jec "grupo fazem o quadrangular.'
jogou com todos os jogadores que. n� da Copa Santa Catarina

disputam o Campeonato Brasi- ano, que homenageia õ vt
leiro da série C. Em ltajaí, o time . governadpr do Estado, J,.
misto do Juventús perdeu para o 'Augusto Hülse. ' ....
Maremo Dias por dois a zero. Na pr6xima rodada, o J�
Guinei, ex-corinthiano, marcou. enfrenta o Internacional'
um dos gols da vit6ria, 'da equipe estädio 'João Marcatto,·'.�·
de ltajaí.A renda destejogou não ,Jaraguá do Sul.

PannaIat garantem que, se houver em Porto Alegre. Paralelamente,
algum tipo de 'armação', o clube as emissoras mostrarão os gols
perde o patrocínio. 'das partidas entre, Portuguesa e

Grupo B Criciúma e Goi� e V�.
.

O Fluminense, que leva ,A Globo transmite domingo,
vantagem sobre o, segundo - às 19 horas, o jogo entre Atlético
colocado no grupo B, e tem Mineiro é Fluminense, direto: do

maiores condições de classi- Mineirão. O 'Tricolor das Laran

ficação, joga no Mineirão, contra jeiras" , é ° melhor time entre os

o vice-lanterna do grupo',·A.tlético· clubes carioeas, neste Cam-
.

Mineiro. peonato Brasileiro.

No principal jogo da rodada.. No Canindé, o Tigre �� sua

entre Sã9 Paulo e Internacional, última partida desta fase, e Q

iás, Grêmio e 'Corinthlnes, em ambos com possibilidades de técnico Luiz Mitioli terá ,tres
Porto Alegre e Portuguesa e conquistar a vaga, es paulistas desfalques. O treinador irá definir
Criciúma, em São Paulo.

.

precisam vencer por goleada e a equipe nos vestiários. O 'jogo
Disputando Q. primeiro lugar. ainda torcer para o Atlético começa às 16 hótas..

do grupo A: Juventude e derrotar o Fluminense. Nos outros

Palmeiras, ambos patrocinados jogos, o Betafege enfrenta o

pela Pannalat, se enfrentam no Paraná, no Rio, de Janeiro, o

lÜo Grande do Sul. O· time, Bragantino jóga com o Paysandu
gaúcho não tem mais chances de em Bragança Paulista e o Guarani

classificação. Flamengo e recebe o Vit6ria, em �mQin8s.
Cruzeiro, que �mbém disputam Em Recife, jogam Sport eSantos
a vaga com o Palmeiras, jogam 'e na Bahia, o Bâhia jçga com o

em Vit6ria. Para se classificar, o' últilD) colocado Da classificação
Cruzeiro precisa. vencer o geral, União São João.

'

Flamengo e torcer por um VÖpeço 'lelevisionamento
do "Verdão". Os cartolas mineiros A.Rede·G1obo e a Bandeirantes

suspeitam que o .Juventude transiniteÍn hoj� à tarde, ao vivo,
'facilite' o jogo para e PalmeiraS. a partida entre Grêmio e

. Por, outro lado; diretores da Corinthians, direto do Olímpico, -Sio �u1o - Urna das maiores CIP Juninho, A diretoria
neg0ciaç9es do futebol brasileiro M;i9dleahorO\Jgh, se reuniu co

pode se� .�-C()ncretizada. nas . o presidénte do São. Paúl,.
proximas horas. O' ni�ia. 'dO São . Fernando Casal de Rey, ap

'

.

Paulo, Juninho, está se trans- -sentou uma proposta oncial,
'

ferinclb- pata 'o Middlesborougb, papel timbrado do clube.
sétimo colocado no 'ftlteb�l inglês. dinheiro da' venda do II1ei:
O Departamento de. Futebol do' campista seria usado para'
'clube p'auÜsta não re-velou os �forma do Morwnbi. :.....

valeres da negociação, mas Imagem
afirmou que o preço oferecido está·

.

O futebol de Juninho CO
'

dentro do que o ,São PaUlo pede a ser reconhecido no exterior.
p�l'o jogador; �omeJita-se que este _

Junho, na Copa da Ing1atO'
.

valer: estio em torno"de US$ 7 envolvendo Brasil, Suécia, J ,

milhões. 'te Inglaterra. Ele foi 'considera".
De acordo com membros do um dos melhores jogadoreS,

-departamento, 'outros clubes da· torneio; J?Qr diligentes, j
.

Inglaterra estariam' interessados tas. 'e por torcedores inSlCSCIII' .

'}'
. .,�

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

Rio de Janeiro.- Os dois

primeiros finalistas elo Cam

pepnato Brasileiro serão conhe
cidos somente nos jogos de .

amanhã. Hoje, abrindo a última
rodada

.

'da pri- 'olld _ ti/oI»
m.e i r a ,

lIo"smlt.",
11110, d/MIo
d.JIOII

f a s e ,

jogam
Goiás e

,

Va s c e ,

em ·Go-

EQUIPE JOGOSPa60S

1° 'Palmeiras 10 22
2° Cruzeiro ·10 22

.i

3 ° Bragantino , 10 18
4° Paraná 10 18
S° Botafo� 10 '17
6° Vitória 10 11
7° Juventude 10, H

.'

8° Paysandu 10 10

9° Guarani 10 9
100 G-êmio 10 9·
11 o Corinthians 10 8,
12° Flamengo 10 8

..............

'EQUIPE �OGOS PCWlOS
1 ° Fluminense 10 20
2° Internacional 10 -, 20
3° São Paulo 10 rs
4° Santos 10 16

$0 Portug1,1esa 10 15
6° Criciúm,a 10 15
:7° Goiás 10 13
8° Sport 10

-
12

9° Vasco 10 11
lOco Bahia 10 11
11° At16tico-MG 10 10
12° Vniio S. J. 10 4

.", ...

MALHAS LTOA.

POSTO, DE VENDAS JUNTQ A FÁBRICA'
ROD. SC -416, N2 2727 -.RIO CÊFJRO II "

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

' ...

GRUPO A

Cruzeiro 2xO Glarani
Paraná tXO, Pay�ndu

GRUPO e -

São Paulo lxO Portuguesa.
'

� ú1tima,rodada da l- fase
acontece hoje e amanhã•

, FORTUNA

. Transação tUt venda tii
.

.

Juninho:éde US$ 7m,

HOJE
Goiás x Vasco

Grêmio x Corinthiàns

PortugUC$8 x Criciúma
AMANHÃ

Botafogo x 'Patan'á
Flamengo x Cruzeiro
Juventude x Palmeiras "

Bragantíno x Pa}'S�ndu
Guarani x Vit6ria

.

Atlético-M:G x Fluminense
São Paulo x Internacional

Sport x Santos
Bahia x União S'. J.

, ,'. l'
..

'. r
-

,:: .

' . ',; "'", •

O ende'�eS9 �nde a guahdQ,d� tem bonitpfeço_, f�bpica: Ja,cgu,afd,
'

:;'
\ ,,,�: "c

• " .'

Soft, Cofton;Molet��, M'eia Malha lisa e_estq�paJa, Stanflex;'
Xadrez, Listfado; pm�a atend�f 'conf�ccionistas d� :çnno de'�allhas .',

lj'
,

",.'"

\.,
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, IGUAL

)Joubertnãomuda a equipe
{_ ,

r

'para ojogo contra o Caxias
Jaraguaí do Sul - A equipe

,

que jogou contra o Ipiranga,
,

domingo passado, será a mesma

que entra tyn campo, arnànhã,
para o jogo diante do Caxias, do
R i o

Grande
", 40 Sul,
:'-,'n9 estä
: dio João
Marcat

to, às

�
A 'Pl9'

,

. tida é válida pela terceira fase,do
> Campeonato Brasileiro, da série

C. O jogo de volta, acontece em

.

Caxias do Sul, no prôximo dia 15.
O técnico Joubert Pereira deve

ImIlter Altair na Zaga central, ao
lado de Henrique. Luizinho e

l,�rcio jogam pelas laterias. Gil
�

Cattanoce, Barbosa e Toinho,
rmam o ataque e no meio
po, Paulo Silva está con

ado, ao lado de Carlinhos
.l«. J

:\Maringá e' Alexandre. "Caso
,

mude alguma coisa, será neste

.•. 1etor", ressalta o treinador. Paulão

} (nJitinua como titular' no gol.

Iqlllp. qllN
1010111110
VGlo'.m
10101116

Depois da classificação para as'

quartas-de-finais, o grupo está
confiante em um bom resultado
no Jogo de amanhã, esperando
aproveitar a vantagem de jogar
em Jaraguá do �ul.' "Vamos.

,

praticamente jogar nossa classi

ficação neste jogo", explica
.Joubeet, que conhece, pois treinou
a equipe gaúcha há dois ano,s.
"Eles jogam com raça", gatante.

Juniores
Os juniores do Juventus

enfrentam hoje à tarde, no estádio
Heriberto Hülse, em Criciúma, o
'Tigre". O jogo é o último da fase
de Classificação, que definirá as

equipes que disputarão o hexago
nal do Carrpeönato Càtarinense.

Já. classificado como primeiro
do grupo" o Juventus tentará

. manter a boa fase, -jogando com o

a� campeão estadual. Em 1993
e 9'4, Criciüma e Juventus fizeram
a (mal do campeonato: o 'Tigre"
ficou bicampeão. O treinador
Simão Saturnino deve manter a

equipe base.
Obras

A diretoria do Grêmio

Esportivo Juventus deverá iniciar
as obras do Centro de Treina
mento .do clube, daqui há duas
semanas. A previsão é que no

início do Campeonato Catarinen
se do próximo ano, o er já esteja
sendo utilizado para treinamen
to. O setor do estádio levará o

nome do empresãrio Wander

Weege., propreitária da Malhas

Malwee, patrocinadora do clube.

l),SO'RTEIO

�'fortedores terão atrativos amanhã
�

,

Com o objetivo de arrecadar
'pinheiro e garantir .o pagamento

" da folha de pagamento dos

:\ jogadores, a diretoria do clube
't 8erta amanhã, JlO jogo contra'
;� Ó 'Caxias, � bícícletas, além de

; 3% da renda líquida da partida.
'�"Tamb6m será sorteado um

rtófcedor que irá ganhar uma

",;�passagem para acompanhar a

�. 'd�l�gação à Caxias do Sul, no

$'Pf§ximo domingo", informa o

,. assessor de imprensa do clube,

Claudemír' Haupmann. Os

ingressos para a arquibancada
descoberta custará R$ ·5,00 é

arquibancada coberta, RS 10,00,
e as mulheres pagam RS 3,00.

'

Disque-Juventus'
.

A diretoria definiu esta
,

semana a pergunta que será feita

para quem ligar no "Disque-.
Juventus": o nome do clube deve
permanecer Grêmio Esportivo
Juventus ou muda' para Jaraguá.
A Telesc deverá Instalar o

aparelho nos .pröximos dias. O
custo da ligação será de RS 2,00;
e seCá sorteado um Gol Plus Oie,
ap6s 45 dias de campanha. A
promoção tem a' parceria da

. Menegotti Veículos..
Abrangência

A promoção deverá abranger
uma região com mais de um

milhão de habitantes, atingindo
370. mil aparelhos de tevê.

Qualquer cidade de Santa Cata-
rina poderá participar.

',Escort Hobb

I

"FERA"

Lenti disputa o mundial
deJetSkinoArizonalEUA

Jaraguá do Sul - o jaragÜa- não será difícil ficar entre os

ense Alessander Lenzi, campeão primeiros colocados", afirma o

catarinense e sul-brasileiro de Jet . piloto, avaliando, depois de

'Ski, na categoria Free Style" assistir vídeo-tapes de outros

embarca na segunda-feira (8), mundias, que o nível técnico é

para o .estado do Arizona, nos bom. Na categoria Free Style, o
Estados Unidos, para participar piloto que fazer o maior número
do Campeonato Mundial de Jet de manobras certas, vence. O

Sky, dias 12, 13, 14 e 15, ao lado piloto conquistou recentemente'
de aproximadamente 800 pilotos mais uma etapa do campeonato
de todo mundo. Catarinense dâ modalidade" na

Único representante de Santa Lagoa, em Barra Velha..
Catarina no mundial, Lenzi Oportunidade
espera ficar entre os dez'primeiros Após o 'mundial, Lenzi viaja
colocados na catégoria. "Além de para o México, a pedido da revista
ainda nã-o ter participado de "Splash, especializada emesportes
nenhum carrpeonato deste nível, radicais, para, fotografar.

mais'. ,,' .

rttmlos.
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CORREIODOPOvo.16' .EAAl, Jaraguá do Sul, 7 de outubro
..

Eletricitârios sem acordo·WillyZumblicktrocade
segundoWalter Piazza,Ulia

.'

relevo "as nnlltiplas facetas
catarinense, e foi adiante' ,

propósito: proporcionou ao'

dados essenciais sobre avida e
do artista".

�as a maior emoção
reservada para a noite de sexm;.

22 de setembro, quando oJ
'llibunado Vale', de Araranguá

"

colunista 'Carmem Bspí
<,

realizava o antfal evento.
Empreendedor 1995" por
semmário, agraciando distintas
nalidades partfcipes do
volvimento da sociedade cat

Do rrencionado evento,

tomados vários flagrantes, d
o que reune, da (e)para (d) aco�
Carmemßspíndola, sentada � "

Elsa, esposa do errq>resmo
senhora.Janete, cõflsagrada pí
esposa do jornalista, díre

'

'Iríbuna do Vale;, Altair Bitt .,

o querido aniver-sariante
Alfredo Zumblick e sua filha

Elisa, marchand e fino om
,

saciedade tubaronense,
Em 1993 ele deixava no

tMPASSE

com Celesc seguem em greve
J,araguá do SullFloria.

JaIme de BorNICP

.

. nópolis .' Das dezesseis

agências regionais da Celésc,
somente as deCanoinhas e São

Bento do Sul não aderiram a

greve
deflagra
da nesta

Movtnenlo

semana

pelo sin
.dicatoda

categoria
cujapro-
posta salarial não estä sendo
aceita pela estatal.' Os
eletricitários querem reposição
de 31,,7% (lCV - Dieese),
aumento por produtividade de.

10,4%, abono de 2,2 salários,
uma política de reajustes
mensais e garantia deemprego.
A Celesc, por sua vez,

oferece reajuste pela inflação
oficial dos 12 últimos meses -

IPCR de outubro de 94 ajunho
de 95 e INPC de junho a

setembro de 95, descontadas as
antecipações em tomo de 9,1%,
com 1% de inflação em

setembro; abono departicipação'
nos resultados, de 75%' do
salário-base de seteinbro último
(sem o reajuste); piso salarial
transformado em salário
admissão e nenhum valor a

título de produtividade.
Em Jaraguä do Sul, onde a

paralisação envolve cerca, de

FreitasMelro

45% dos funcionãrios �30%
segundo a Celesc), o

, movimento épacífico. O diretor

regional Luiz de Freitas Melro,
considera �ni absurdo a

exigência de garantia de '

emprego e dá como exemplo a
agência central deFlorianópolis.
'iLá, dos 1.400 funcionários,
mais de mil não fazem nada"

acusa. A garantia de emprego,
um dos itens da reivindicação
da categoria, ocorre pela
privatização gradativa da

empresa através da venda de
ações para bancos inter

nacionais, parceria com aEDF,
uma empresa francesa'e a

venda de 100 milhões de ações .

previstas em projeto de lei que
tramita na Assembléia Legis
lativa.A garantia de emprego foi
conquistada'pela categoria há
oito anos, com acordos anuais

assinados sempre em outubro.
. Porém, agora o governo, .que
tem a maioria das ações, não
pretende renovar.

A comparação feita por
Freitas Melro provocou ime
diata reação de um dos diretores
do sindicato, Paulo da Costa.

"ELe está entre os que não

trabalham", disse, referindo-se
\ ao diretor regional da Celesc,
'. acrescentando que os salários
dos diretores foram majorados
em 215%, além de receberem
uma gratificação de R$ 1.722.,-
00. Costadiz quea imagem que
a população faz é a de .que 00

funcionários são bem pagos. "A
opinião pública não conhece a

realidade de muitos destes'

trabalhadores" , disse odirigente
sindical.

Segundo o sindicato, o

movimento grevista eclodiu
com mais força nas cidades de

Itajaf, Criciúma, Lages, Floria
nópolis, Blumenau,Río doSul,
eTubarão. Na pröxíma semana
deverá acontecer uma reunião"
entre a empresa e represen

tantes dos empregados; visando
assegurar as atividades essen

ciais enquanto durar a greve.

SOCIAIS

'lbbarão, setembro195 -'�inha

simpatiaporZumblick vemde longa
data, e quando sou a ele

reapresentado no Grêmio Fronteira,
em.Araranguã, ele com sorriso aberto
rre abraça e diz: " "Este eu já conheço
e quando vi o seu distintivo na lapela
Im deu um 'tsik' r', referindo-se à

nossa filiaçãO rotária ecorm rrenbros
do Instituto Histórico e Geográfico
,deSantaCatarina. Quando anuncioo
seu ani-versário, o octagésimo
segundo ocorrido no dia 16 de

setembro, lembro que os anos

servem apenas para aferição de

tempó, que Leoni Kassef dizia que
. '''0 termo só existe em nossa'

sensibilidade; e é rápido ou lento,
contorne a frequência e a inteI)Sidade
de nossas emo-ções".

Estive com o presidente da

Adjori-SC,MiguelÂngeloGobbi, de
.

São Miguel d'Oeste, no seu sítio
maravilhoso e acolhedor, domirigo,
24 .. saboreando um suculento

churrasco eum galeto caprichado, em
razão do ani-versário de um de seus
filhos, onde fizemos fotos dignas das
p�queZwmblickcostu�levar
às telas que o consagraram
internacionalmente.

Longe pelos quilõrretros que
separam Jaraguá do Sul deTubarão,
nos associamos tardia-mente ao

transcurso de tão longeva data, com
os votos que continue curtindo as

. emoções do teIT4'0' ao lado de J:4iia
que ele escolheu para umcaminhar a

dois.
Lél i a

Pereira da

Sil�Nunes
ocupou-se
d e

Zumblicke.
desua vida,
escrevendo
'Zumblick

Santa Catarina obsequiou-e co
sobre sua.fulgurante vida. .

.

Ad ,.multus annos, WI

(E.V.8.)
i

uma

'história de
vida e de

arte' que,
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