
o técnco Joubert Pereira e

outros quadro jogadores deixaram
o Juventus ontem. Omar, zagueiro
(ex-Cr iciuma) teve' seu passe
comprado pelo clube.
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ETA 3 garantirá
o labastecimento
durante o verão
Já está em fase de

testes a estação de

tratamento de água do
Samae de Jaraguá do

Sul que dará à cidade

total segurança no

abastecimento mesmo

com um verão rigoroso.
O sistema, que custou

cerca de R$ 500 mil,
deverá entrar em

funcionamento nos

primeiros dias do mês
de novembro.

Página 16

Prefeitos do Vale
vão aMar deiPklta '.

• I •

,ara um semznarw
. Página 11

BFL traça planos
'ara: ser vencedor
m Jarllguá do Sul

. Dirigente sindical é Juventus dispensa
acusado de nomicidio o técnico Ioubert

Hospital'de Guaramirim
tem um no(Or;di1i6i8l� ---Pú -i.co

Osvaldo oec�sl�étwt:tls 'Sont
ocupar o cargo

�"
e

direto.r
do O�b1p"

hospital Santo ' ntonio, de . I 1,Guaramirim. Mas 'ss�� fica ::__).

-� -_ ............----=

com garantias de reeerses: --:--._.--
-
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Valdemar da Silveira, diretor
social do Sindicato dos

. Metalúrgicos de Jaraguá do Sul
está preso. Matou à tiros o

açougueiro Marilson ViU. na BR-
280. Página 12

Malwec. Gostosa como um abraço

CHEIAS

Cobertura deprejuízos ainda vai demo
Passados oito meses'

das enchentes
.

de

fevereiro deste ano, as

316 pessoas cadastradas

pela prefeitura para
ressarcime1ffo de pre

juízos aindavão esperar
:

mais tempo pelos re

cursos liberados nesta

semana. O secretário
da Habitação, -Ademir
Izidoro, diz que à auxílio,;'-'
só pode ser feito com
materiais. Q:.-�eputado
Geraldo Werninghaus
(PFL) contestá e diz ser

legal pagar em dinheiro.

Página 4 Nas regiões baixas os prejuízos foram grandes

NEGÓCIOS

Catarinensespredominam na

Feira da Malha de Jaraguá
Uma pesquisa realiza

da pela Santur (Santa
Catarina Turismo) du-

.
.

Jaragu� d? Sul. nesta
. época do ano, atraídas

pelos produtos têxteis.
Na maioria são cata

rinenses. () que ainda dá
à .feir'a um caráter

regional. Página 6

rante Cl I)a Feira da Ma

lha, em julho passado,
detalhou o perfi I das
pessoas que vêm ClProdlltos têxteis cmn tina auitação

OVAAIG ·<>RIO-SUL
COLETA E ENTREGA À DOMiCíLIO - FONE (047) 371-0091
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EDITORIAL

Tudo como antes
A eleiçõesmunicipais de 96, pelo visto,

não serão diferentes de outras travadas em

passado recente. Aos eleitores caberá
acreditar no quedizem os políticos do PMDB
e ·PFL e mandar a oposição de volta para a

prefeitura ou no que dizem os ocupantes do
Paço e seus aliados. De pouca memória ou

nenhum, a maioria.doeleitoradomove-se pelo
que ouve dizer sem amínimapreocupação em
constatar verdades ou descobrirmentiras.

Este processo se dá porque no Brasil - e

em Jaraguádo Sul não é diferente - os partidos
políticos servem apenas e tão somente como

trampolins para o poder. Justiça seja feita, a
única exceção é o P'I'cujosmilitantes fazem
política o ano inteiro. Amassaque representa
c' eleitorado há décadas está alijada deste

processo e os partidos são apenas espaços
físicos utilizados.alguns meses antes das

campanhas onde favores pessoais como

garantia de votos é a essência de tudo.
Mas na acusação também estão todos os

outros partidos que hoje não ocupam espaços
no podermaior, que é oExecutivo. Ninguém
se salva, porque não há, na verdade, propostas
sólidas com uma visão de futuro baseada na
nossa realidade. Raríssimas exceções, são

todos leigos em administração pública, como
torcedores fanáticos que, da arquibancada,
escalam o time ideal sem de fato saber o que
acontece no dia a-dia do clube.
A política brasileira é assim, Ao invés de

científica e objetiva serve muito mais para
abrigar interesses não coletivos, pondo em

segundoplano carências e necessidades deuma
comunidade e priorizando conchavos de
bastidores para que castas e oligarquias se

mantenham no poder, pouco importando o

desastre social que o resultado de uma eleição
possa ocasionar. Vamosmal,muito mal.

Fomento à economia municipal
* JoséB. de Campos

Por que é tão importante
incentivar a manutenção dos

empregos e a criação de novos

empregos nomunicípio?
Podemos responder com

certezaabsolutaque um município
não existiria se não houvesse

trabalho/emprego para gerar
riquezas, que por sua vez reevltam
em tributos e consequentemente
receita para a continuidade do

processo de desenvolvimento e

crescimento do mesmo.

É com as receitas oriundas dos
tributos federais. estaduais e

municipais gerados a partir do
município que cste mesmo

município pode. investir em saúde,
educação. transporte , sanea

mento. habitação, infra-estrutura,
cultura, esporte l' lazer.

() llUl' pode ser feito para St'

criar lima politica de fomento ii
economiamunicipal?

Pelo nosso entendimento, é

necessário que todos - a Prefeitura

Municipal, a Câmara de

Vereadores, a Associação
Comercial e Industrial e os

sindicatos - pensem concre

tamenteda possibilidade de se criar
uma politica de fomento à .

economia municipal, visando
oferecer às empre·sa<; jndustriais,
comerciais e prestadoras de

Partindo do princípio de que o

município é formado por cidadãos

capazes de escolher seus adminis-
� tradores, e que estes por sua vez

devem trabalhar de forma acorres

pender às expectativas dos seus

munícipes, podemos afirmar sem
.
dúvida de que todos nós somos

em parte responsáveis pelo
sucesso ou insucesso de nosso

município.
O sucesso de um município

esta ligado-a inúmeros fatores

culturais, sociais. políticos. econô
micos, religiosos c até étnicos, sem
falar da fra-estrutura formada

pelas riquezas naturnis e da
formada pela ação direta dosmuní
cipes. Porém, existem algumas
con-dições qUl' não' podemos de
forma alguma desprezar. quais
sejam, o incentivo àpreservação

.

do emprego e a criação de IUn'OS

empregos.

serviços locais, condições
necessárias para que permaneçam
em nosso município, bem como

sejam criadas novas empresas.

Se o município ainda não tem

uma lei de fomento à economia

municipal, necessário se faz a sua

criação, a qual definirá a política
de fomento à economiamunicipal,
de influência até regional.
* Advogado
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Confira a História-

HA Hist6ria de nossa

gente não podeflcar s6
'na saudade "..
O Passado sõ é impor.
tante se o seu tempo foi
bem e.mprega4o

Barãode Itapocu
Há94anos

-Em 1901, o governador, dr. Felippe Schmidt, ao ler a Mensagem aoCongresso
Representativo do Estado de Santa Catarina, deteve-se em minúcias para se

referir à viagem que fez pelo nordeste do Estado: "No regresso da visita que fiz
aos municípios de S. Bento e Campo Alegre atravessei a zona ocupada pela
Companhia Hanseática, que aproveitando-se de caminhos antigos, que foram
totalmente reformados e transformados em boas estradas de rodagem tem

concorrido muito para os progressos d'essa região. A visita que fIZ à séde da
Colônia Hansa; no Valle do Itapocü, deixou-meagradável impressão, formando
no meu espírito a convicção de.que em breve levantar-se-á, n'esse ponto, um

importante núcleo. Eis-me gratíssimo patentear às populações no nordeste do

Estado por mim visitadas, os sentimentos de simpatia que me demonstraram a

Ihanesa de seu trato e as obsequiosas dernonstrações com que acolheram em seu

seio o chefe do Poder Executivo do Estado".

Há 70anos

-Em 1925, o CORREIO DO POVO, feito em gráfica própria, à partir de julho
encartava às suas edições um suplemento ilustrado de formato standard, muito
'bem feito em cores, pelo diretor Ugo Leal, de 4 páginas.
·A Sociedade Atiradores "Jaraguá", realizava um Kraenzchen no Salão Keisere
as entradãs eram adquiridas com Willy Bartel. João MUller, Georg Buhr.João
Emmendoerfer e Ouo Meyer, este o 1° presidente em 1906. Tocava a Kapelle
Kaesemodel.

'

-O dr. Fritz Petzold, embora já da partida de retorno à Alemanha, realizava a

vacinação contra a varíola inteiramente de graça.

Há60anos

-Em 1935, apesar do estado de pré-nacionalização, os políticos da época, o

jornal CORREIO DO POVO julgava esses homens do "laça o qfUI digo e não

faça o que eil faço", com o titulo Germanphilos: 1 - O sr. CeI. ArÍstiliano,
declarou certa vez, nuni discurso, que muito se honrava de ainda ter em suas veias

sangue alemão, por ter em seus ascendentes um de origem tenta; 2 - Vinha, agora,
Plínio Salgado e declara que se sentia muito bem no meio desse povo, pois, sua
bisavó era alemã e 3 - Nereu Ramos, deu há pouco entrevista, declarando que não

tinha motivos para desgostar os germanos, pois era casado com uma neta de

alemão. Perguntava o "CP": "Será que o marco está subindo de cotação?"
-Max Fiedler era nomeado )0 suplente de Delegado de Jaraguá e João Lyra,
comunicava haver assumido o cargo de sub-delegado de polícia de Bananal,
nomeado pelo Chefe de Polícia.

Há lOanos

-Em I 9M5. estava previsto para o dia I () de dezembro o ténnüio das obras da

Casa da Cultura de Jaraguá do Sul, da Sociedade CulturaArtística. A diretoria da

SCAR iria utilizar o salão de expos içöes nosdias 03 e OS para a audição dos alUllOS
da Escola de Música.

.

•

·-0 mGE . Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pela Delegacia no

. Estado, divulgava a população dos 199 municípios catarinenses, até julho deste

ano. utilizando. para tanto, critérios básicos para alcançar os resultados, cornoo
balanço cios componentes demográficos e as tendências observadas durantecerto
intervalo de tempo. Por esses meios divulgados, Iaraguâ do Sill continuava

, tendo ol l? contingente populacional 'estimado pelo IBGE, elÍl61 mil habitantes.
Joinville continuava sendo a cidade mais populosa com 304 mil habitantes e a

Capital do Estado com 21M mil e Blumenau, em terceiro com 192 mil.

A comunidade cresce

e se transforma pel�
trabalho. De cada um

e de todos. Fone (O<f73J 71 2277
Ja(.gu4 do Suf • SC
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Olho nos números
Projeto enviado à Câmara pelo prefeito Durval Vasel

propõe a redução do orçamento da prefeitura, de R$
91,5 milhões para R$ 81,1 milhões em 96. A Comissão

de Finanças do Legislativo deve dar um parecer na
semana que vem. Porém, alguns vereadores ainda

acham exagerado o montante previsto e vão mais além:

qf,lestionam a destinação de R$ 11,4 milhões para a

Educação; R$ 8,5 milhões para Obras e outros R$ 5'

milhões para o Sainae. A desconfiança está no fato de

que as duas secretarias são ocupadas por vereadores
licenciados' que, certamente, irão à reeleição. E com o

a!!Úncio de que o Samae também terá seu candidato.

Homenagem 1
o secretário' de Cultura,
porte e Turismo, Balduino

Raulino, recebe hoje a medalha
arechal Mascarenhas de
oraes. Outorgada pela As

ação Nacional dos Veteranos

Força Expedicionária Bra
i1eira, por relevantes serviços
restados à entidade. A ho-

enagem acontece durante
ço da seção regional da FEB
Jaraguá do Sul.

Homenagem 2
A concessão do título de

'dailãö- honorárioao ex-geren te
da agência do Banco do Brasi I
de Massaranduba, Luiz César
Rodrigues, ocupou bom espaço
Dl Sessão da Câmara de
ereadores. A proposta do
�reador Nilson Bylaardt
�nCQntrou resistências. Ro
rigues foi quem implantou a

��dem no município, que em

,IS meses gerou 3()() empregos
diretos.

Na boa
.Prefeito de Schroeder, Hilm�
ellel (PFLJ apoiou o

gOvernador Paulo Afonso no

;�undo turnu. E, pqr isso: tem
e�ado vantagens sobre outros
lillni ' . ,

ClplOS da região em termos

�erecursos. No ano que vem

enel também não terá nenhum
Problema -

I'
-

-

,

.�_, (nas e erçoes -murll-_

��als, É que cm Sehreoder o

!\t
Da depende do PFI. para
reviver politicamente.

Faz diferença?
Prefeito Durval Vasel fez

questão de ressaltar que sua

viagem, dia 24, a Mar del Plata
onde participa de simpósio
internacional de municípios de

países do Mercosul será paga

pela Associação de Municípios
do Vale do ltapocu. Que, por sua
vez, é sustentada com dinheiro
de prefeituras da região. O que
dá na mesrna..

Oãcíalízando
Só nesta semana chegou à

Câmara de Vereadores o projeto
que extingue as secretarias de

Bem Estar Social (desativada há
mais, de um mês)

-

e de govemo, .'

que Já não funcionava há tem

pos; 13, segundo consta, /a
propalada reforma por conta de

necessária economia fica por
isso mesmo. A titular do Bem

Estar era a ex-esposa do prefeito,
Maria Luiza Vasel,

.

Planejando
lrineu Stri ngari é o novo

presidente do PFL de Mas

saranduha, Na executiva estão.

também, Si Ivério Orzechowski

(vice ), Almir Trevisani (se
cret ár io ). Val érj o Deretti (te
sourerro ). Arrold Rode e Jacob

Kazmirski (vogais); Davio Leu e

Zeferi no Kiukli nski como su

plentes. O partido, agora, trata
,
de montar estratégias para as

_ eleições de 96.

KfVB
COMUNICAÇAO LTDA.

Ut11a Ag8ncia de Publicidade com a criatividade
�

e tecnologia que eeu Produto merece ,

A.�. Mal. DiOdoro da Fonse:c., 1"1 _ Sala 04 • Fone I Fax (0473) 72-1066
8925H01· Jaraguá �o Sul- SC

DEFININDO

PFL começa a discutir ações
para campanha eleitoralde 96
na próxima sexta-feira, 27, o�_ partidos políticos reservarem seis candidatas. Na suadiretoria

J aragu� do SuJ - O Partido,
da Freute Liberal deverá reunir

60 membros do novo diretório
munici-

paI para Executivo
discutir

as ações evIto
do par- lo/orem�
tido com

vistas à
nomes

-
"'�

.�::::

canpam --

-

eleitoral de 96. Segundo o
.

-

presidente do PFL. vereadör

Augusto Múeller, até 15 de

dezembro não se falará

publicamente em nomes que

poderão disputar a sucessão de

Durval Vasel e nem na nominata
,

'

de candidatos à Câmara. Isso
\

porque neste dia expira o prazo

para novas filiações e o PFL. até

lá, pretende incorporar novas

conquistas.

outra sigla deverá ocorrer.

Sobre a obrigatoriedade dos

vinte por cento das vagas à,
I _

Câmara de Vereadores para as

nulheres, Mueller disse que o

vagas existentes, cabendo a

cada um deles concorrer com

executiva eleita recentemente,

o PFL incluiu duas rmlheres:
Maria Elisabet Mattedi

PFL já se antecipou. "Desde o (secretária) e Yone Teresinha

final do ano passado estamos dos Santos (vogal). Como vice-

presidente assumiu LuizAlberto

Opperman; Nivaldo Lehrnkuhl

como tesoureiro e Luiz de

Freitas Melro Neto como vogal.
Ern todo o estado. segundo

o ,presidente' estadual do

partido, Raimundo Colombo, o

PFL conseguiu, em suas

convenções do domingo
passado mais 1,202 filiações,
"fruto de um amplo trabalho de

mobilização partidária". Entre

as novas adesões. quatro
vereadores vindos do POT.
dois do PMDB, dois do PPB,

fJpaço
Cu[tura[

"Esta posição evitará que se candidaturas à Câmar� de :

um do PL e toda a diretoria

criem eXPectativas indesejadas" Vereadores - o dobro das 15 executiva do PTB- de Palhoça.
diz Mueller,"acrescentando que

ainda há nomes l11flueFlte.Ii que �).
_

.-+-------......,--------------

partido pretende trazer para.suas
fileiras. Na reunião da próxima
sexta-feira- os pefelistas
pretendem. também, iniciar

discussões sobre a conve-niência

de dispulãLc.a prefeitura com

chapa pura ou coligados com

outro partido - a alternativa'rrais
__

viável seria o PMDB. Esta

porém. segundo Mueller, não
será lima decisão isolada da

__

diretoria executiva l' sim de todo

o diretório.

Pessoalmente o presidente do
P1-'l. jaraguaense é defensor da

chapa pura. "até para qUl'

'possamos medir nossa den
sidade eleitoral numa campanha
de âmbito municrpal" diz ele.

-fu..tm l'nk'lllk que ctn polftiva
-...;,;�..:..

nada l' dl'4:j.nitivo l' que Sl' for

conveniente, ;t -U';i�I�·ã.n com

funciona e ninguém
sabe por quê.

(Livro: Encantando o Clienté)

trabalhando no sentido de que

se 'mulheres tenham um'! efetiva

participação políticapartidária" '_
disse o vereador,

Lembra que as mulheres

representam 53% do eleitorado

mas que não têm represen

tatividade correspondente.
"Concordo plenamente com

isso, só não sei se consegui
remos. As mulheres. durante

muito ternpo, foram alijadas do

processo político". No caso de

Jaraguã do Sul os partidos
políticos poderão lançar até 30

Dalmar
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ENCHENTES

Governo libera dinheiromas�tingidos ainda vãoesperar
,J araguâ do Sul - Uma

lista contendo o norre de ,316
pessoas cadastradas éomo

atingidas pelas enchentes de

fevereiro

p,assado,
divulgada

Valores
,aleac/o$

em;,partes18, rela • •

·!9ua/sas s p s-

receberia a importância de R$
494,:Wa, título de indenização

'I. de um bolo, de 'R$, 156.250,00
(20% de"contrapartida da

l
prefeitura) d,i'li4iq,lQ, .em partes

tarroém, uma verificação, casá
por casa", disse o secretário.

Segundo ele este é o pro
cedimento legal porque o

governo federal exige uma

prestação de contas minuciosa

sobre a aplicação do dinheiro.

"Para nós, mais fácil seria liberar
o' dinheiro para cada pessoa e

pronto. Porém, isso não é

possível pois qualquer pessoa

para os deputados Geraldo

Werninghaus (PFL)e Ivo Konell

(PMDB), que aparecem na lista
divulgada 4" feira como

responsáveis pela liberação da

verbaque até dia 27 deverá estar

na conta da-prefeitura,
Segundo Geraldo Wernin-'

ghaus, cujo escritörio politico
Olvulgação/C,p

AlQuivo/CP

,

I

Prefeiturapediu CR$ 8.9milhões e o governo deu R$350 mil.

das enchentes, a prefeitura
foram autorizados nesta se

tenha condições de verificar'
mana, incluídos R$156.250,OO

casa por. casa, o tipo de prejuízo

divulgou 'a lista daspessoas
beneficiadas com os recursos,

legalmente o dinheiro pode ser

�Htrega em espécie às pessoas

que à época cadastraram-se

junto a secretaria municipal da
Habitação, mediante recibo. O

parlamentar acha impossível
que, agora, depois de oito rreses

que cada um sofreu.

"Isso teria que, ser feito logo
depois ''. observa o dq�utado,
acrescentando que a pos
sihilidade dc compra de mate

rial para entregar. aos atingidos,
pelo mesmo motivo torná-se

rmpraticavel. Nem ele t' nem o

sccretario Ademir lzidor o

,
souberam informar sobre quem
dividiu n<; recursos em partes
exatamente iguais.

Recursos são insignificantes
.laraguä do Sul - Dos CR$

8.900.000,00(moe.dada época) de
prefeitura dos prejuíl�s
verificados em fevereiro. São

obras de reconstrução de pontes -

no interior, recomposição de

pavimentações, serviços de

drenagem, reconstrução 'de
galerias, revestimentos primários,
terraplenagens, entre outras

necessidades,

Parte dos recursos ncces-
.

sári�)s, segundo o prefeito Durval
Vasel, para a reconstrução de

obras públicas já foi adiantado

pela prefeitura logo após as cheias
eque agora se vê na iminênciade

llã<_> ser ressarcida. "Uma misé

ria", resumiu o prefeito depois de,

verificar o montante que restou.

desçontada' a parte que cabe às

pessoa� físi�as cadastradas pela
secretaria municipal da Habi

tação.

seria de '

poderia colocar seu nome ns
imprensa 00, deputado Geraldo

, Werninghaus causou a maior
. lista, ri1eS01Q não atingida pelas
enchentes e levar o dinheiro",confusão. Segundo a In- ,

I concluiu o secretário com uma
� formação, as pessoas de�eriam .

I procurar a secretaria municipal
advertência;' vai encaminhar as

da Habi�1:çãô önde cada uma pessoas que procurarem a

secretaria atrás de dinheiro vivo

'igwais, . Í'OFém, .. segundo, o
"
,� ':-.'-'��.

secretario Ademir Izidoro, as

pessoas 'l1ão·' poderão ser

mdenizadas com dinheiro e sim

com materiais que-ainda precisa
Set' cOl'l'4'rad�).

'

A lista' divulgada pelo PFL,

segundo Izidoro, foi elal�,orada
na éi)OlCa pela própria secretaria

da Habitação. "A<; .pessoas que,
nos procuraram foram ca

das'Ir,;;dns c , a\ partir daí,
I elaboramos uni plano de

aplic.« 'I): obrigatório. para que

ptldl'.')"'l'lllOS reivindicar verbas

federais" explicou o secretario.
acrcsccntand« que. agoru, será.

,1 preciso lazer �nl<l concorrência
� publica para ii compra do matc

riul que cada pl\�SOa perdeu nas

! l'nch'l'tlll'S.

"I: i.���) dl'1ll0F,a pelo m"lh;'�
dois mcscs

'

porque exige. /)ep.(;eratdwJ Wenti"Khalls

prejuízos contabi I izados em

obras públicas, causades pelas
enchentes de fevereiro último e

I

que ,\ prefeitura reivindicou 'ao

governo federal, R$ .350.000,00

que correspondem a prejuízos
sofridos IHU' particulares (Ie ia

matéria nesta página), O

convênio para a liberação dos

recursos foi assinado 'nesta

semana em Florianopolis pelo
prefeito Durval Vascl com o

governo do Estado que é quem
recebera o dinheiro para o .

repasse ii prefeitura.
() secretário dc Obras, Afonso

Piazera.ja adirulta: com R$ 194mil

reais fica impossível ressarcir a

internacional

,)�,gjl"'; CIRCO KOSLOV ���.'��'���'''''I .:
.

.

'

.

(curta temporada)
"

' C10lIJ olIt,. 'lJ)ollijl.'IJo&, .

Rua-Procópio Gomes de Oliveira, esquinacom Barão do Rio Branco ,Pol/ol::;'ol9ttI.<l'
Fcço uma assinatura do CORREIO DO POVO e ganhe inQresso qdulto e infantil. <lCYol.l)�•

. :::: ::::::::

o
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Pesquisa estabelece perfil dos, ,.
,

que compram naFeira daMalha
J araguá do Sul' - Uma

pesquisa realizada pela Sanou
(Santa CatarinaTurismo) durante
a 9" Feira da Maíha em Jaraguá do
Sul, entre os dias 14 e 30 de julho

,I passado,
levantou
um �rfil
completo
dos turis-

.s

OpInião
,do '61"10,1,,

tas, que
vieram à

c iiä'a e

Io'vomve!, ,

Q' fel,o
com'ã �l- , .........---�-

tenç;ã.0 de conhecer e comprar

pr':xl'Í:ltos fabricados-pela indústria
têxtil: ,A pesquisa, realizada com
anoio da secretaria municipal de
fud�st:ltia, Comércio e.Turismo, foi
feita pela primeira vez e deve ser

repetida durante a feira do próximo
ano. ;

§�g�do o diretor de Turismo,

Loreno Hagedorn, pesquisas des
te gênero são importantes para
que, através do perfil do turista, a
feira possa ter atrativos que a

viabilizem comerciahnente já que
este é o objetivo básico do evento.
A pesquisa 'mostrou, por exemplo,
que a Feira da Malha de Jaraguá

. do Sul mantém caraçterísticas
regionais já que 80% do publico
visitante foram catariuenses.
vindo o restante dos estados do,

Paraná, RioGrande do Sul, Rio de
Janeiro, Brasília e Pernambuco. '

A maioria dos visitantes

pesquisadosjóô.a7%) são do sexo
masculinocom idades entre 35 e

, 50 .anos; 31,47% disseram ter

rendamensal entreR$ 400,00 eR$
800,00. A maioria ve ioeem

companhia de 'outras pessoas
(52,65%) e 82,55% utilizaram o

automóvel como' meio de

transporte. A pesquisa da Santur
também incluiu urna avaliação
dos visitantes sobre a feira:

63,73% a consideraram boa e

outros 27,59% como excelente.

Especialmente para a feira vieram
88,30% dos entrevistados pela'
pesquisa e destes 44, 6� %
tomaram conhecimento do
evento através de folhetos e

publicações.
Finalmente, 97,14% disseram

que voltariam nos próximos ruIOS.

Sobre variedades de .artigos e

preços, 65,19% consideraram

bons. O diretor de Turismo,
Loreno Hagedorn disse que di

ante destes números a feira tem

espaço para crescer positi
vamente mas que isso vai

depender de uma série de
medidas que os organizadores do
evento deverão tomar.

Visitaf,tt>s timmarcas t> preços bom;

I.

I

Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 199$l

Divulgação/CP

Li"h� 96 em duas novas cores

LANÇAMENTO

Revendedoras da Volkswagen
com o fusca 96 nas vitrinas

São Paulo - A linha 96 do
Fusca já está à venda nas 734
concessionärias da Rede

Volkswagen de todo o país, com
duas no,:,as opções de cores,

Cinza Stone e Verde Nice, que
.

se.juntarão às cores da linha

95, que continuarão a ser

oferecidas aos consumidores:
Branco Geada, Preto Universal,
Bege Arena e Vermelho Sport
(lisas); Prata Lunar e Bege Urano
(nietálicas).

Com produção mensal entre
1.500 e 1,800 unidades, o Fusca

completou no/dia 23 de agosto
dois anos de relançamento.
Neste período (agosto de 93 a

setembro de 95) foram fabricados

37.060 veículos do modelo e

comercializados 35.906. Só este

ano, entre janeiro é setembro, foram
vendidas 12.311 unidades no

varejo.
O Fusca. com sua robustez.

durabilidade, mecânica confiável e
o fato de ser o único modelo entn;

os populares com motor 1.6, con
tinua representando grandr
atrati vo não só para frotas

particulares. como .para gover
namentais. Prova disso foi a

aquisição feita pela secretaria de

Segurança Pública do Rio de Ja

neiro, que adquiriu, em setembro,
228 unidades para equipar as

delegacias de polícia do interior do
Estado.

WEG

Exportações·para O Mercosul
de rmtorcs, transformadores, geradores
contadores, relés e fusíveis, entre outroS

produtos. Na FAI, a Weg vai expor
inversores de Irequência CFW 03 e

CFW 114. servoconservadores CA e

(�('. COll1 destaques para o modélo
SCC'V 3. conversor CAICC. col1'

t ro ladore s de motores. bal'lcelS
automáticos de capacitores, posicio
nador I inear e chaves de part ida estática.

Jaragué do Sul- I )urante a Fi\] ,

Mercosul, que acontece emIoinville
'

entre os dias 29 de outubro e 2 de

novenjhru, a Weg vai estar presente,
expondo uma linha de produtos que
marcam (I início do processo ele.

exportação do setor de automação
industrial da cnjprcsa para a Argen
tina. Paraguai e I Irugua]. I >estie ii

década dc (III aWeg exporta sua linha

�
" »s "

�" ,i�HQct�'I••

HAPPY TEACHER'S DAV!
You own the best skill in the world, cause you unlock the secret of the Universe!
Congratulations!
Pink and BluelFREEDOM
English for oll ages.' ,

Oferece: Ing.lês a partir dos 04 onos, Ehglish Camp.
lntercörnblos. Viagens recreativas.
HALLOWEEN'S N1GHT! Boate Notre Dame 05/11
Aquira seu convite com nossos alunos -, Traje Blacklwhite
Rua Luiz Kienen, 67 - Fone (047) 372-2899.

,
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MUSICA ALTERNATIVA

Um dos shows mais divertidos do ano no Curupira
Guaramhim - Mais .wna vez o

Curupira Clube abre suas portas
para prestigiar a ascenção de

algumas bandas que integram ()
promissor cenário catarinense. O
show aconteceu no último dia 14,
em Guaramirim e tinha como

principal atração a banda

"Repolho", de Chapec6.
Enquantó a

maioria dos

jovens se

deliciavam

Independente do visual "brega
exótico" que eles adotaram.suas
músicas soam muito mais

divertidas, criatjvas e honestas
do que as dos ditos "queridinhos''
apadrinhados por toda a

imprensa nacional. N ada nos

integrantes cheira a armação,
,

tudo é tão claro e espontâneo que
é impossível não se render à

sonoridade da banda. Podem ter

certeza que depois desse show o

número de fãs que eles tinham
.

por aqui aumentou ainda mais.
Talvez nem eles tenham

imaginado que a maioria do

pessoal sabia de cor todas as

músicas da sua segunda fita
demo: "Repolho e a Horta da

Alegria", Além de todos os

clássico já conhecidos; tocaram
ainda algumas müsjcas inéditas

que estarão na próxima demo

que será gravada em novembro
em Porto Alegre - RS.

Salada musical

Quanto à receita de toda essa

genialidade, trata-se de lima

verdadeirà salada dos mais

imcompatíveis estilos musicaís e

que vai muito além de qualquer
coisa que você já possa ter

ouvido: É rap+müsica
brega+jovem
guarda+punk+metal+ "arranjos,
melodias e letras" que deixariam
até nosso

.

mais ilustre

representante, o "brega-man"
Falcão impressionado e roxo de

inveja.
Quem compareceu ao Curupira,
com certeza, não se arrependeu
de ter que desembolsar R$ 5,00
para prestigiar o' evento.

Interessados em adquirir o ma

terial de todas as bandas que
participaram deste encontro, está

disponível um vídeo do show e

também fitas-demo dos grupos,
na loja Abrigo· Nuclear
.Records, na Marechal Deodoro,
fone 372-0545.

o esaGeho e o
h.or noG.e

Curu�l'Q.
com as

tradicionais
f e s tas GuarRrincatarinenses,

que ocorrem

durante o mês de outubro, um

grupo de pessoas fiéis à cena lUI

derground não ousaram faltar a

tal evento.

Além da prestígtadíssima banda

chapecoense, participaram
também os grupos' "The Power
or The Bira"e "Alpha Asian

Malária", ambos de Joinville e

também a mais nova banda

jarguaense, "Los Bodegueros".
Para os mas desinfonnados, é

,

bom lembrar que. tanto a banda

Repolho como a The Power or
The Bira, possuem uma projeção
a nível nacional e inclusive já
foram destaques em alguns
cadernos culturais. que são

SUplementos dos' mais

importantes jornais brasileiros.
entre eles o Estado e a Folha de
São Paulo. além de já terem seus

trabalhos citados em revistas
como a Bizz, Rock Brigade e

Dynamite.
Já o Alpha Asian Malária e Los

Bodegueros. apesar de não
estarem no mesmo patamar a

nivel de um reconhecimento
Illaior de seus trabalhos em outros

'

estados. nos prometem bous
surpresas daqui para frente. Prova
disso fO�'am as hilárias e

cativantes
.

performances
apresentadas naquela noite. para
() pÜbljco que veio. inclusive de
OUtros municípios para assistir

Banda Repolho, âe Porto Ategre-RS

paranaenses, abriram. para os

pau listas do Zero Vision e para
os argentinos do D.A.}.). Os

integrantes do Los Bodegueros
cst avam todos vestidos .a

carater, ou seja, com roupas de

mulher, fato este llue também
rendeu um clima todo especial
tornando a noite ainda mais

promissora. Quanto ao som, foi
nítida a evolução dos caras,

comparando-se com a primeira
vez em que eles haviam tocado
lá. Não contando ma is com o

antigo baixista -llue fora

convidado "gcntilmenrc" a se '

retirar do grupo -. eles

resolveram acrescentar mais
uma guitarra.

"Cafona-core"

Imaginem vocês. três guitarras
alt íssimns se revezando entre

rifs do mais puro hardcore com

pitadas di.' thrash (,' muito. mas
muito besteirol, tanto nas letras
como na postura de seus
membros, isto, tudo sem contar

com as novas versões de antigás
canções infantis, llue foran�_
readaptadas por eles com

melodias pra la.dc chapantes ..

aos shows.

A horta da alegria
O primeiro a subir no palco foi o

Alpha Asian Malária, que desde

1994 não se apresentava no lo

cai, e apesar de pegar um ·plíhlic�o
ainda tímido. conseguiu fazer
mais uma apresentnção
inesquecíve I. J á no início do

show, o vocalista Zé despejou
sobre a galera uma sacola que
continha centenas de pentes (é
isso mesmo. pentes!!!! !). A

reação foi imediata : o publico
'atirou tudo de vo Ira na banda (foi
a primeira vez na minha vida que
'vi alguém ser "apedrejado" por
uma chuva de pentes. O legal dos
shows do Alpha é que sempre
ocorre algum fato inesperado e

de teor debochado. situação esta

llue dá um sabor todo especial as
ridículas canções llul' fazem

parte do seu repcrtõrio.
Em seguida foi a vez dl' Los

Bodcgueros, que estavam

tocando pela segunda vez u' bom
lembrar que a estréia deles foi 11O

final dc agosto no Curupira,
quando junto com outra banda

local l' mais dois grupos.

uma espécie de "cafona-core".
Depois veio o The Power, que já
é um veUIO conhecido da galera
e que já está na ativa desde 92,

.

sendo uma das mais importantes
bandas do cennrio underground
catarinense e também nacional.
Não me admiraria em nada se em

breve eles forem contratados por
alguma gravadora. Foi s6 eles
subirem no palco, para que as

coisas esquentassem de vez, The
Power Of The Bira é sinônimo
de diversão garantida. pois suas

letras recheadas de humor,

contestação e sarcasmo não

deixam ninguém parado.
E., para fechar a noite com chave
de ouro. finalmente entra em
cena o tão esperado Repolho.
Novamente. o escracho , a

�/xemplo de Los Bodeguéros, já
começa pelo vi�ual horripilante
dc seus integrantes. S6 para se

tel' uma idéia, eles se cobrem com

tanto lixo reciclável, que nem sei
como conseguem tocar seus

instrumeutos. Se você acha os

Mamonas Assassinas

engraçadinhos, nem sabe do que" Dietmsr Hille (Tito)
eu estou falando.

o endere�o onde a qualida'de'tem bom pre�o, fabrica: Jacquard,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,
Xa,drez, Listrado; para atender confeccionistas do rumo de �allhas

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

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

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA
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AVALIAÇÃO

Mudanças no ,Festival Crianças mostram trabalhos
de Dança de .loinville

em exposição no B. do Brasil
. Joínvílle - A parte técnica do balé da cidade de São Paulo,
regulamento do próximo Festival Ivonice Satie; do maitre, coreö
de Dança de Joinville foi avaliado grafo e diretor da Companhia de

pelos organizadores durante todo Dança de Belo Horizonte,
o dia de ontem, no TouristHotel. Tíndaro Silvano e do coreógrafo,
O objetivo é estudar mudanças. crítico de dança e diretor de

para qualificar o evento, que já . vários grupos da América Latina
se tomou tradição no município e Europa, Valério Cézio.
e reúne cerca de 4mil bailarinos, Com a avaliação antecipada,

des t etodos os anos. A avaliação terãa os organizadores pretendem
partcipação de especialistas de agilizar a organização do evento. mês na

dança de São Paulo, Rio Grande Karin Busch informa que agência
do Sul e Minas Gerais. tarnbém estão trabalhando no centra) do

Banco do nos av/os
Brasil.

S�gundo a coordenadora
técnica do festival, Karin Busch,

cronograma de datas para o Fes

tival de 1996. A partir de 20 de
· as mudanças no. regulamento do novembro os organizadores vão

-; XIV Festival de Dança serão enviar o material para seleção de
, realizadas com antecedência para. fitas dos grupos e o regulamento
ganhar tempo em toda a or- de -inscrição.
gaaização. '''Serão mudados. Do início de dezembro até o

pequenos itens que vão melhorar dia 29 de março de 96, 0$
o desenvolvimento do evento. participantes poderão com�ar a

Vamos estudar formas de dividir enviar as fitas com os trabalhos.
melhor e possibilitar que pouca A. seleção será feita por
diferença de idade não impe-

.

'profissionais de todo o país.
ça que alguns bailarinos par- Segundo a coordenadora, até o

ticipem ". explica Karin, iinício do ano também deve estar
A reunião teve a, participação fechado o quadro com os

do maitre de balé da Escola professores que ministrarão
Ismael Guiser; da diretora do cursos paralelos.

APERFEiÇOAMENTO

.Smac oferece' curso
'âe�"�,;ve.ndas

. 'araguá do Sul - De 23 a

27 dc .nuhro. o Senac esta
ni promovendo o curso

"Vendas e Atendimento no

Varejo", destinado a vende
dores loji stas.
() objetivo t; treinar os

vendedores dentro da técnica
ITA (alto impacto) no pro-

· cesso de vendas. elevar a

produtividade t� qualidade no

atcndi nrent o ao' client c ,

· conceituar tipos dc clientes
t' facilitar o relacionamento
entre os mesmos.

Instrutor
As instruções serão dadas

por Emílio Muüoz Moya.
admi Ll i strador especial izado

ARTE

. J a�aguá do Sul - A

exposição "Idéias Luminosas"

promovida pela Oficina de

Artes, dá Escola Municipal
Alberto Bauer, vai até o dia 27

Portí,ípojÕD
de o/unDS

." Á·'",o·"Idéias p "",,,,

Luminosas" reúne 53 lumi
nárias em cerâmica, pro
duzidas pelos alunes da
Oficina de Artes da Escola.
"Esta é a nossa primeira
exposição aberta ao público,
justamente com o objetivo de
mostrar a potencialidade dos
alunos e o trabalho desen
volvido na Oficina, diz a

professora Marisa Piazera,
responsável pela Oficina há

quatro anos ..

Criatividade
Segundo Marisa, atual

mente 58 alunos frequentam as

aulas, divididas i ern duas
turmas. O projeto é ex\racur-"
ricular e envolve estudantes de .

• 5" a 8" série.

no vare'o
-.

As aulasacontecem uma

''J vez por s�mana e a ftequêllcia
é de praticamente 100% .

"Os alunos que frequentam
aOficina gostam do que fazem,
porque descobrem suas

habilidades artístfcas e desenv
olvem a criatividade", argu
menta a professora.
Além de ser extra-curricu

lar. a Oficina se mantém'
, financeiramente com o dinheiro

sumidor, administração de
vendas pela <T.V./São Paulo
e Pós-Graduado em Market

ing pela Escola Superior
de Propaganda e Marketing
de São Paulo. Atua como

Consultor de Empresas 'nas
áreas de Marketing, Ven
das l' Treinamento e é ins
trutor de Senac na área de
vendas há dois anos..

Horário
A carga horária do curso

J de 15 horas. das 19 às 22
horas. Existem 20 vagas
disponíveis c a t axa de
matricula t; de R$ 50,00 e

inclui todo material didático
e certificado de conclusão

cm comportamento do con- de treinamento.

. Tr,abalhos feitos pelos alunos da Escola Alberto Bauer

arrecadado através da venda
de trabalhos feitos pelos alu
nos.

"Nosso custo não é muito
alto", comenta a professora,

'

que utiliza apenas material de
sucata como' rnatéria-prima,
além de argila.

Aprendendo
A estudante da 5" série

Catiane Zapellini, 12 anos,

ingressou na Oficina este ano,

mas pretende continuar ano que
vem. Ela participa da exPosiçãO
com uma luminária'em forma de

tartaruga t', uma cesta de frutas.
"Acho muito gostoso po!que -.

a gente aprende muitas coisas no

vas", afirma a estudante,

empolgada com o trabalho ..

Rua ExpedicionáriC) GumercilJdo da Silva nll 90,
.

1Iland�r, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
Jara uá.do Sul .. SC

Para nós, sequro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação deServi'ços
SEGUROS GARCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NÃo
EXISTE' .

CRISE
PARA
IUEM

ANUNCIA·

Classiflcados de

Agradeço a Nossa Senhora
do Sagrado Coração, pelas
graças recebidas. A.A.S.

Para anunicar nas Classificados do Correio do Povo ligue
de segunda à sexta-feira para 371-1919 ou 372-3363

Confecções Noppen Ind. e Com. .

Rua Felipe Schmidt, 115
Jaraguá do .ser- SC

* Chaves 01 minuto
* lnst: Fechadura Segurança

R. Reinoldo Rau, 21 - pr6x.: Estr. "e Ferro
F.: (047) 372-2467 e 371-7357 - End. Res. Rua José
Emmendõerfer, 862 - Jaraguá do Sul- SC

LOJISTAS

�CURSO DE

'CORT�E COSTURA
(roupas em geral)

Malhas, moieton, cotton
.

• roupas íntimas
AlLAS:MANHÃ-TMlEEPOTE-lNrClO:W1()95 .

Participe a convide suasamigas
Inscriçõesaté 241outubr0f95 ,/

NoBazarJara uá-Taxalnscri ão:R$5�OO

MODA
FEMININA

E MASCULINA

Av. Mal. Deodoro da .

Fonseca, n" 23
Jaraguâ do Sul - sc

Fone: 372-3690

VIVIJô
Presentes
Rua Roberto Ziemann, n* 175
Bairro Czemiewicz

.

"araguã do Sul - sc

. D,us com todo o Seu poder criou o homem à .Sua imagem e

semelhança, deu ao mesmo a liberdade de escolher entre:
VlY8rem harmonia com tudo o que Ele criou ou 81'!"1 desarmonia
e destruição.
aual destes dois caminhos o homem tem procurado? Com
certeza a respostas está em nosso dia a dia: Doenças sem
curas, miséria, prostitui�o quetem levado muitos matrimônios
a se desfazerem, poderia sitar mais cóisas, não é preciso o

mundo as pessoas já tem mostrado isso.
E vocêl qual escolha você fez? Harmonia ou desarmonia? A
verdade é uma: Deus amou omundo de tal maneira que deu
Seu único filho pafa que todo aquele que Nele crer não morra
mas tenha a Vida Eterna.

";f,.
• Igreja de Deus no Brasil

_Rua
Friedrich W. Sonnenhol, 210 - Vila Lalau

.: .

•

Jaraguá do Sul- F/372-Q472

Toocsasdorringcsemno.o l1orárioasVi1tehdas.

�ér8io'g Cabeleireiro
P_teado emaquilagemptlTallOwas'- Cortes -

Maquilage"s - Químicas - Ma"icure

PREQOSESPECWS�RACON�r.w;AOE"'OOMUNHAo
• __J __J .......:.J HORÁRIO I __J __J é_j.

J TERÇA A SEXTA DAS J
J 8:00 às 12:00113:30 às 20:00hs J

AOS SÁBADOS DAS

j 8:00 às 12:00113:00 às 17:00hs J
R A thanasio Rosa, 363· Guaramirim . SC

_.._.
ARTIGOS P/ FEST�S EM GERAL

(Vende - alu; e monta)

'i·1N'ä;l·lt'f[.I'iI·lfiäßZ't4;tMG·lt'fI9�ut·I·I·
V_haconhecer "OSSO II1'tigos dedecor�ão e lembrtlllci"hasde/estas tIOseudispor

AV.GETúUOVARGAS.25.FONE372-3596.JARAGUÁDOSUL-SC

,.

........... IIIIIIIII •.....HíIIIIIIIII ..•:..

RELOJOARIA ZOZ 'LTDA•.

Jóias - Relógios e Presentes

Além de consartos de' Jó'ias a Ralógios
Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CODler
ARf:NA EO SABOR DOS TEMPOSVOLTARAM

PANFICADORAECOI\F.ErrARIA
..,

,

PA08V1NBO·
Aberto diariamente da. 06:00 à. 21 :00",

InclusIVe domlngp. e feriados
Av. Mal. Deodoro1915/ c.ntro

Rua Ven.nclo da SIlVa Porto, 225 - Vila Lenzl (Pr.6xlmoWeg I)
.,

.

, . Fo.. : 372-12,43
.

.

"mslhor buHet da
.cidade" venha conferi,1
RH Cei. I'roc6IJID GDID" de Ollvel"" 227

. Ja","" do Sul- SC - Fone (0471.7....

Almoço em quilo'
Melhores lanches

Av. Mal. Deodoro,666
ao lado do Divina

Melhor caté da manhã

Almoço em quilo
Av� Mal� Floriano Peixoto, 59

em frente a Marrakecll. 371-2489

Buffet com 10 tipos de �mida quente a R$ 4,00
Comida em lilo à R$ 6,00
06 11pos de salada

�!!-- , Sobremesas
MS mning08, churlaSCO
Ac_ta-se' encomendas de carnes assadas aos doni�..

"'".,.;.....;�...;.....;-..,� AceitalOOs llselVas pala festas an geral

AGORA VOCE TEM LUGAR CERTO

PARA SABOIEAR AS MAIS

TRADICIONAIS PIZZAS

NO MELHOR RODÍZIO DE .

JARAGUA DO SUL

TODAS AS NOITE, das 19:00 ÀS
23:00hs - MENOS às 2As-feiras
��� ����������������

Wllmlklda
.

Naa"rese'daeiJ.esle tlpDlII:
' aJJ

,

'''gJs!J/ . 2 r.ilio, .iI.ireilo à 1 Jarra.e Vinlto
,

rJ
J RU.IIOCI, lU·flllDOS.ESCO·IIIDDlBESC·.UÁDOSOL·SC .

. 973-8991 J
•��� __J ,;_j,�� =-.-J� __J�� --' __J�� __J �� __J __J� __J __J __J __J.

Ao MliO*diA eGMidA....: Quilo C:""�,...,)
A, NOil' SI'Rviço 1 'l:A CA.•T.

.

.

Pi.... ",. F:.u1'OS: do MAR..
P.T_I.�; IkbiclAs.. iMPORtAdAs ".. CoovE'IiiS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 1995 PUßLICIDAD.E . CORREIODOPOVO - 3

Estantes de todos os
. tamanhos

.. Tapetes -de todos os tamnhos, modelos
e cores com resina anti·derrapante

"2,00 x 3;00 - 4 pagamentos de.� .....••••.••.�.R$ 33,80·
2,0'0 x 2,50 - 4 pagamentos de ...., ....•...•.. � ..R$ 28,80·
1,60 x 2,40 - 4 pagamentos de •..........••.•.•.R$ 23,80·
1.,50 x 2,00 -,4 pagamentos de •••••••.•• �•••••••R$ 18�80·
1,00 x 2,QO - 4 pagamentos de ....•...• � � .•R$ 13,50·

. �,80 x 2,4� - 4 pagamentos de _ ..�R$ 10,80·
0,80 x 1,20 - 4 pagamentos de R$ 6,00·

.

_J� Entrada + 3 vezes)

ENDEREÇO:
RUA PROCÓPIO GOMES DE OI!.IV.EIRA, 1149

(Defronte Verdureira Raquel) - Jaraguií do Sul
. FONE: 372-2453'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Claseíflcacloe de
�

::::�··""·····:�I·····D.······:t:�::::::z�:=:*��::::::::�i�D.··'·��:��::::::ii�jt:;K::.:�:i"tiI··ii:::::: .

�:�:�"� :..:�:t::�:��"�:�M_�":t::�� :..:�*-:�:�:t::l������::��.l�:�: :
Medicina do Trabalho - Fratur_ - Urg.ncl_
Doen9_ de Coluna, leeG. do .porte - Clnlrgl_ do Joelho
EJu,,*_: adm_lona", dem_lona" e perl6dlc08
Hor6r108 atendimento: .:30 ae 11:ào e 14:00 Ie ,.:30...

IIIII!IIIn

Massagista e s Saúde
CURSADO' EM QUIROPLAXIA E DO-IN.

.

Problemas decoluna - Labirintue
Desvios Posturais de coluna

. Massagem CorretivaAnti Stress
ATENDE-SE A DOMiCíliO

RUd Jo,JO JiHluilrio Airoso, 1877 (ilO lado dd San Milrino MillhilS)
Fone' (Recados) (047) 372-2088 - J.Jrr.JgllÚ do Sul- SC

RUd Ernesto Volkmann. 161 - Fone: (047) 387-1640 - Pomerode - SC

'CENTRO DEATENDIMEN�O INFANTIL
Clinica Pediâtrica São Francisco de Assis
Dr. Moacir Zanghelini

CRM2997
José Abílio Machado Filho

CRM3381

Dr. Luiz M. Gonçalves
CRM 163.3

t». Airton L. Weber Silva
CRM 3158

, Dr. Denis M. B. de Araújo
CRM3505

-
Rua Dr. Waldemlro Nlazul'fH:hen, 67
Jaraguá do Sul- SC

�

�
� OFTAMOLOGISTA

- -
- _.
..-

� � DR. HS1AO MfNG KA�G

Com certeza o ritmo acelerado dos
anO$ 90 seria ainda mais estreasante
se as academias nAo existissem.

�a·�·..·
.;;

I,SSO porque, a'lém de ofer�certC)d,as '::::;.--'. �ffl'UA � .

as vantagens· dos exercfclos, elas

(.....
"""," .....

')
ainda säe o lugar onde se vai .

'

..

. �;::���'i::�%.; �@(�i�'��i�%.� )
RUA ATHANASIO DA ROSA, 240

' .

'

.

FONE (047) a73-8618 E 373-0680
.

.

Esperamos você para:
Centro de Estética com tratamento completos e eficaZes
• Faciais· Corporais· Oepilaç6es • Salão de, Beleza (unissex)
• Academia: Ginástica localizada, condicionamento ffsico; alongamentos, gluteos, avaliação
ffsica, muscúlação e dança de salão.

.

Tudo isso e muito mais para este mês de setembro
Continue acreditando e nós faremos o osSfvel ara corre onder

. (�('NS(JI�rl'ÓIII('S
Ora. Ursula Koroll

Psicóloga Clínioa
CRP 12100751

Dr. Odi Névio Ales'si
Dentista

Convênio' - Odonto-Jaraguá
CR02964

.

II

Ora. Marlene I. da Silva
Nutricionista

li CRN-2 2287
II

Dra. Jeanete Miriam Piske'

Psicóloga Clínica - Ludoterapeuta
.

CRP-12/00937

Orá. Márcia N. Gasparini
Clínica Médica
CRM 6294

Ora. Margareth F. da Silva
II

Fonoaudióloga
CFF 4456-

Dr� Antonio AI'berto F. Beleza F!! CRM 3675
GINICOLOGIA • OBSTETRíCIÁ • ULTRASONOGRA.II

VíDEO·LAPAROSCOPIA • HISTEROSCOPIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cla�iflcados de
,

NA ERA DO. REAL A
EFICIÊNCIA VAI FAZER
50BR'EVIVER ·05 QUE

ANUN'CIAM EM JORNAL, A
'"

' .

·MIDIA.DO FUTURO.·

Planos ·50 e 60 meses
Consôrcio Nacional Volkswagen e Amauri

NAo· perca tempo. e venha fazer sua inscrição.
na maneira mals fácil de conquistar o seu vef -

�ulo.
.

..
.

.,.
__ FaDe 047- 3710499 '

V�de-se consórcio de Uno
Mille - 23 parcelas pagas.
Tratar371-1988ou371-6076

Vende-se Fusca 76
tranSformado em 86 - cor

azul metálico. Valor R$
2.700,00. Tratar comMárcio
no telefone 372-2237;

Menegotti Veículos

stIL AUTONOVO··
_ VEíCULOS
Santana GLS 2000 completo 89

Santana CG completo (ar,dir,trio) 85
Prêmio CS (impecável) 88

Marajó SL Impecável) 89,

Chevette SL 86

PassaI LS 83 branco R$ 3.600,00

76 dourado R$ 2.500,00

azul R$9.000,00
cinza R$6.300,00

bege
.

R$ 6.500,00

prata R$6.S00,00

vermo R$4.S00,00

Fusca 1300

Chevelte 1.6 DL (impec.)
Uno CS (aros de liga leve)
Chevette SL

.

Corcel"

92

87

branco R$ 6.300,00

vermo R$ 6.000,00

azul R$ 1 .500,00
.

bege R$ 1 :500,00

74

78

MOTOS
CG 125

XL 125

Ciclomotor Mona rk

86 azul R$1.700,00
84 vermo R$1.50G,00
89 prata R$ 600,00

NossoDDI
PARAOlRANSPORTE

ÉVrrALpARA
SBJNEGÓClO

$
ÁGIL E SEGURO

RegBt� �HONDA
Comércio 'Cie Moto. Ltda.

MOro
'

ANO COR

XLX 125 S 88/88 Branca

XLX 125S 88/88 Vennelha

CG125 81/82 Vermelha

XLX250. 90/90 Branca

XLX350 88/88 Preta

XL 125 S 93/93 Vennelha

CG125 89/89 Preta

CB400 82/82 Preta

XLX350 87/87 Pr.eJa
CG125 Titan 94/95 Vermelha.

* Motocicletas "OKm" 50% de entrada
.

saldo em até 12 pagamentos.
'* Consórcio de CG 125 Titan, XL 125 S CBX200,

NX 200, XR 200, NX 350 em

50 mensalidades, consulte.
RUAADÉLIA DSCHEIt,23':FONE (047) 371-2999

JAAAGUÁDOSUL - SC

Senlll.. GL2000.. _.::._..._ .......bege _ _ _ _ _ _ ..__.._ _..
Vo'_geCLgeeol _.,._•••_ •••_•.,... _ ••••_ _ _ _ _ _ _ •••_ ...;_ ...
GoL__..._ ..._ .._ ..._ .._ _ .. _ ..._ ..._ .._�...._ ••_ _ _ ••_ _ ••_ _ .._ ..._ _....84
GoI1.&. v_Iho.. ..; __
V._GLX 1 .... boIdo. ..IO
GoICL.: ..bege ;.. A
GoIQ noo..--------------------------...
Sa....na. .lJt.n�-----------------.
OpIIa ... ..: uL ..18
� ..befL------------_---�-------80
DelRevGiIIII .VI!IIIII .... ...___
GoICl..� Jnnco.. __
Ch� � �
V._ClLXoo,..,._G. .JIege;... __
E8OOIL .velllll __
e.oortGL --.....------VIlldL-------------- ...---------
GoI.. .-.... ..- ..86
GoI1111O.. ..:.. vIlldL ., ..GG
P8ntL .V8I1111 � ..85
DeIRlly .cIIa"""'e..

·

..86 .

VENDE-:-SE CONSÓRCIO '

GOL 1000
CONTEMPLÀDO (Zero Km)

Tratar
II 371·9822 � 973-8955

Rua Joinville n" 3573 - Fone (0471 371-9822
JARAGUÁ DO SUL - SC

[DISQUE PEÇAS ,371-12811

A Menegotti lança pra você a melhor p-:omoção ....
peças originais do ano: npROIVIOPEÇAS._"·' 191
UGUE AGoRA OU VENHA VlSITAR-NOS! ,_

Menegofti Veículos
Feme 047. 3710499

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ClaAAiflcados de
,

. Vende-se terreno na praia
de Attriação mm 300ml.·
Prõx. Beto Carrero
World. Valoi"R$ 4.000,00
ou treca-se por carro.
Contato 371-3133 c!
Valdécio (hor. coml.)

Vende-se um terreno na

R. Joinville próx. Soco
.

Vieírerse - pronto para
construir - livre de
enchente. Valor R$
9.800,00, Tratar 372-
0525.

APARTAMENTO EM BARRA
VELHA TODO MOBILIADO

DE FRENTE Pf O MAR - DUPLEX DE
COBERTURA, Cf 2 SUITES, 2 QUARTOS,
DEPEND�NCIA DE EMPREGADOS, GARAGE,
FECHADA,2 SACADAS'C/ CHURRASQUEIRA.
ACEITA-SE AUTOMÓVEL OU CAMINHÃO,
CONTATO PELO FONE: (067) 741-3096OU (067)
741-4782 (MATO GROSSO) Cf IGOR OU
RAFAEL.

-
INVESTIR EM

.

IMÓVEIS
CONTINUA ,

SENDO O ,MELHOR
,

'

NEGOCIO

-

-,

- .

Ass�c. Imobiliárias de Jaràgu.á do Sul

. ..

ES�rOff\f)OS "ttiV\J.\R
CONSOlS SOBNEDlDA PARA
AUTOMóvEIs ECAMNfÕES

NrrAl.AÇÃO DESOM

Rodovia BR-280 - Km 55
Gua ...mlrlm .. SC'

Fone: (047) 373-0194

íflID&>©�

�,m, OO�(L���
.DlVISÃO DE CONCRETO

Rua'Joinvllle, 1016
DIVISÃO DE PLÁSTICOS
Rua Bernardo Dornbusch,,8S8

,

MATERiAlS DE CONSTRUÇÃO
Rui Cei, Proeóp�o Gomes, 89

i �782�
Rua 25 do Julho, 317 • Vila Nova • JaJlgui do Sul • SC

.

i ' FONE (047) 372-0153
,

,

VENDE
'

�� Apartamento c/156m2• Edf. Schlochet • Financiado
I casa deßlvenaria c/ 120m 2. Rua Orácio Pradi·�áEsquerdo

t Casa deßlvenaria c/ 32Om2·2 pi�os ·'Rua João Franmer· J�á Esq.
t
Casa 'de ßlvenaria c/ 160nil. RJa ,lbolição'· V. .Abolição

I CasadeAlvenarla·c/15&n2·RJaWalterMarquardt

i'
Casa de Alvenaria c/ 174m2• Rua 633 ·llha da Figueira

l Casa de ßlvenaria c/ SOm2• Rua 427 -Pette Salão Vitória

I'
Casa,de Alvenaria c/ 150m2•RuaPedroWinter· LateralWaiterMarquardt
Casadeßlvenariac/ 150m2• RuaArduino Prad

, yasa deAlvenaria c/220ml• RJa EduardKrlsch· Próx. Malharia Veste
; Bem • Bairro Água Verde

Casa deßlvenaria c/ 145m2• R. Erwino Bublltz • BairroCzemiewicz

It ,casa de Alvenaria c/1O&n2•RJaJoioWiest· V. Rau· Fiilanclada

,� Casadeßlvenriac/ 146m2• Rua Eleto Stinghen· Loteam. Papp
Casade ßlvenariac/ 170m I. R João Franzner· BairroJguá Esqüerdo

, Casamistac/ 84m2• Ruaparaiba -Pröx, SalãoUnião· Vila Len2i
.
Casamlsta c/ 110m2·RJa RichardtPiske· Tifa Pólvora

1 Casa demadeira c/90m2• Rua Onéfia Horst· V. Len2i
,; Casademadelrac/16&n2• Rua Ackilfo Puqer· Rio Molha
; Terreno c/ 153.000m2• Rua Francisco de Paula

Te rreno c/ 465m2• Residencial Piazera· P róx. Igreja N.S. Aparecida •

Financiado
Terreno c/ 385m2• Loteam. Henrique Behllng· Amizade • Financiado
rerreno c/ 9.000m2• Aolado Posto Bogo
Terreno c/ 9.70OmI. Rua PrefeltoJosé Bauer· Bairro Tr6s Rios do

.

Norte
Terreno ci 27.000m2• RJa Prefeito José Bauer· Vila Rau
Terreno c/ 425m1 • Esquina· LoteamentoV�inen·Tifa Blease
Terrenoc/ 532m2• RJa Francisco Todt· Centro
Terrenoc/489m2• RJaJolnvHIe· Defronte DGdaWeg
Terreno c/308m2• Esquina • Loteamento Nocoluzzi· Bai rro SãoJUdas
Terreno c/ 886,951111. Condon)lnio Azaléia.
Terreno c/ 496ml• RJa Vitor Satler
Terrenoc/ 50.000ml• RJa Rio Cerro I
Terreno c/930m2• Rua Alfredo M. Funk· Centro
Terrenoc/ 480ml·loteamento Versaiies III
Terreno c/ 450m2• AJa ßlbano F.achlni· Vila Nova.
Locação

'

Salas Comerciais·Casas � apartamentos

371-7931.��IMOVEIS
RuaAntonioC. Ferreira 197

CREC11741-.J
,COMPU • VIIDI • LOTIIA • ADMIIISTU • IICOIPOU

,
'

) , CASAS
, j,' Sobrado c/ 310m' (Rua 35 • Próx. Apae· Plscin8'lSaunalGar. 3 vagas/Seml·MobH.) • R$100'.OOO:00 'Acelta inQ.tel/parcelar·I.' / '

i
' Sobrado c/ 300m' (Rua Conrado Riegel· Pr6x. Ferro Velhó Marechal) • R$ 120.000,00 'Acelta ImWel menor valor /carro'

ii
' Casa eJv. cl 200m' (Rua Vitorino s,,' 'lari • Pr6x. Weg I • com ,piscina) • R$ 70.000,00 • 'Troca por apartamento'

�.
' Casa aIv. c/ 110m' (Rua Cristina Bauer, 91· Schroeder • Pr6x. Salão Borchardt) • R$ 25.000,00 'Aceita carrólParceiar'

,I� , Casa aIv. c/190ma • Terreno c/S.562m" (Rua Princesa Isabel· 547· Schroeder) • R$ 80.000,00 'Acelia Parcelar'

�.:' Casa eJv. c/160m" ·NOVA·· (UBA'TUBA· 5 quartos· 2vg garagem· SO mts da praia) • R$50.000,00 'Aceita Parcelar'

�I' , Casa aIv. c/ 190m' (Rua 0livia Pradi, 34· pr6x. Cond. Aza"ia) • FI$ 55.000,00 'AceitaTerreno'
.; , APARTAMENTOS
'l'. Res. Amizade (2 qtos + garagem � bloco 2 • 3° andar) • R$18.000,OO + 265,00 phnis CÉF • 'Aceita carro até R$ 9.000,00'
l' Resl Amizade (2 qtos t,garagem • bloco 2.3° andar· R$16.000 + 298,00 plmis ·CEp· 'Aceita parcelarlcarro'
:,.' Ed. Schiochet c/156m" (1 sult!) + 2 qtos - cozi�a montada) • R$ 50.000,00 + Fnanc. CEF 'Prestação R$ 391 ,20 + 8 anos'

I' Ed. Argus (cobertura Duplex em altlssimo padrão· Toda mobiliada + bibljoteca/barzi1hollareira, etc) .' R$ 160.000,00
, Ed. Carvalho c/184m" (1 suite + 2 qtos • M�eis embutidos) • R$ 70.000,00 + Rnanc. "Troca p/ apto BaI. Camboriü'

i'"
Prédio sITÍ construção na rua da CEF • Aptos c/ 2 e 3 qtos + 1 ou 2 gllfagens. Entrada + Rnanc. direto. Entregajunho'96

: 'TERRENOS'

I"�
' Terreno c/ 27.675m" (AMIZADE· Terreno pl Indüstria • Totalmente plano) • À$ 350,000,00 'Aceita Parcel,ar/CarrollmQ.t8Ís·

, , Terreno c/ 601m' (Condornlnib Azaléias· Jaraguá·Esquerdo) • R$ 32.000\00 ou 'Aceita carrolTeieronelParceiar'

1 ' Terreno c/ 737 m", (Rua Pedro Francken • Pr6x. antiga rodc:wiária) • Sanente aceita permutar pl prédio
1', Terreno c/l.790 m" Ilha da Rgueira • Pr6x. Ponte Nova da Weg II • R$ 35.000,00 ou 'parcelado'

ii' Terreno c/392m' (Jardim Centenário· Aolado,daWeg II) • R$ 12.000,00 ou 'Parcelado'

I:' Terreno c/ 695m' (Rua dos Imigrantes .. Acesso da Faculdade 'FERJj • R$ 15.000,00 ·Aceita.Parcelar/Carro·
N' Terreno c/12.725mi (Schroeder • 1.500m da Av. Castelo Branco) • R$ 20.000,00 ou 'Parcelado'

;" Terrenos c/ 750 e 1.000m" em Schroedar (Rua Valentin Zoz • Pr6x. Cdégio Miguel Couto) • R$ 6.000,00 ou 'Parcelado'

ii' Terrenos Residsndal HelTique Behing (próx. Salão Amizade) • A partir de R$ 10.000,00 ou 'Parcelado:
;.' Terrenos Loteamento Piazera I (Ilha da F.igueira) • A parti[ de R$ 6.000,00 ou entr�da R$ 2.000,00 + saldo par�ado

j' TenenQS pr6x. FORUM (Rua 172· Arthur GlnIZ 'Lado Direito') • R$ 35.000,00 ou 'Parcelado ,em atél0)(

fi" Terrenos Loteamsnto Gerlil1Íum (Santa Luzia) • A partir de R$ 7.000,00 00 Entrada R$ 2.000,00 + Saldo Parcelado

i :iGALPÖElCHÁCARAS ,."

'

, IGalpão c/ 800m" + Casa AI. c/233m' + Terreno plano c/ 26.549m" (Santa Luzia-Centro) R$ 140.000,00 'Negociéveis'
.

Olácara c/ 180.000m" (Estrada Garibaldi • 15km do centro· Nacentes + Casa antiga_ R$ 80.000,00 'Negociéveis'
',Olácara c/l1 O.OOOm" (Estrada Garibaldi • Ribeirão dos HCngaros • 12km do càntro • R$ 20.000,00 'Aceita casa'

I: Olácara c/ 125.000m" (Ribeirão Guinde· Pr6x. Nereu • Casa alv. Ranchos/Água pr6pria) • R$ 120.000,00 'Parcelado'

'[:
Olácara c/l.849.300m' (Reftorestado com 400.000 palmitos· Próx. 8° Salto da Celesc • Schroeder) • R$ 150.000,00

,i Não perca esta oporlUnidade ._ .. Residsncial 'Harri Marquerdt'
.

Próx. Malhas Malwee (200mts após)
,.

' Estilo enxaimei/Germtr:lico Prazo de entrega PreÇGS fixados até 13 de outubro de 1995 (em reais)
) I' 2 apartamentos por andar

I' . ,,'

, 2 quartos + 1 suite 't: garagem Blocos Tempe À VISTA R$ 25.000,00
.. Porteiro eletrOnicolPl�y·groond PLANO 12 -

R$1?OOO,oo+12lC1.333,OO(FIXO)
i '

• G Blocos de apartamentos 1,2e3 10meses PLANO 100 R$ 8.000,00+100x300,00
,

:!,' Uma ch�rasquelra p/ bloce
,

4, 5 e 6 13 meses

iii" Área tot·aI· 112m' 7, 8 e 9 16 meses Aceit�·se na entrada: carrolmotoltelefone/parcelar
,

.10000S.: �erá sorteado entre os 53 compradores· '1 (um) APARTAMENTO QUITADO (apto. ri' 54 • Bloco 9)

; I

I'
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APARTAMENTO

-

rç;:��."'
RuaJoão Picolli - 1 II andar -

Suíteii-dois quartos + dep.
empregada
R$48.000,00

VENDEi q
...�...

..
_,

APARTAMENTOrn
aE

Rua Adélia Fischer _ 3' andar
3 quartos demals dep. '

R$ 35.000,00

APARTAMENTO
.

Rua 38� condomínio Amizade,
220 - bloco 7 apto. 202, 3 qtos,
cozinha, bwc, area serv.,

.

garag�m - R$ 25.000 ent. +

fin?Pf!?vPSffi
.

APARTAMEN'. v
Av. MaL Deodoro - 22 andar
Um quarto e demais
dependências

CASADE ALVENARIA
RuaMax Eugênio Ziemann, 223
Suite+dois quartos + dep.
empregada - R$ 85.000,00

CASA ALVENARIA
Rua Maria U. Mascarenhas
FIgueira - Três quartos
R$ 35.000,00

E5j
OPORTUNIDADE
CASA ALVENARIA
Rua: José Menegotti, nº 277

I " I Terreno: 827,56m2 - Casa: 223,40m2
.

I ' I
03 dormitórios - sala jantar - sala estar _

copa - área de serviço - garagem - biblioteca -

I ,
' I cozinha. - R$ 40.000 entro + 30 x R$ 2.000,00

CASA
Rua 470, próx. WEG II - Dois
quartos e demais
dependências - R$ 25.000,OQ

��lI!itmII.<'I!

CASA ALV�NARIA
RuaSC�301 - Agua Verde
ITrêsquartos + dep.
mpregada � R$ 45.000,00

TERRENO
R. Arduino Pradi lote 49 área
44B,00m2•
R$ 11.000,00

CASA ALVENARIA
R. José Picolli, 290 B. Estr.
Nova - 2 qtos., sla, copa,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. - R$ 40.000,00

TERRENO
R. Barão do Rio Branco
543m2 - R$ 25.000,00 entrada
+ 6 parcelas R$ 5.000,00

PRÉDIO
"

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

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

CASAALVENARI�__
R.Rudolfo Ziemann s/nf2 pr6x.
Etalan.1 surte, 2 qtos., sla jantar,
copa,cozinha, área serviço, bwc, .

churrasq e garagem - R$ 75.000,00

TERRENO
Rua Eleonora Satler Pradi cl
área de 396,OOm2
R$ 26.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOpovo- 8 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS'

VENDAS

Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 141,

- Terreno próximo ao Amizade com 392m2
.

- Terreno de. 15x30 na rua João Planinscheck
- Terreno com 10.000m2 na BR-280, próximo a Mecânica Burgues
- Terreno no Loteamento 'Vicenzi e Gadotti Ltda.'Bairro Santo Antonio
- Terreo próximo ao Colégio Giardini Lenzi com 45x30m
- Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio Giardini Lenzi
- Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira, de 19x30m, no centro
- Terreno na BR-280, com área de 7.000m2

.

- Terreno com 819,OOm2 na ru� Roberto Ziemann, esquina com a rua Julios Verch - Bairro
Czerniewlcz.

'.

- Kitinetes na R. Arquimedes Dantas - Vila Lenzi

� INTERIMÓVEIS·
CREeI 0914-J

ATENÇÃO
�'POSTOS DE
VE�NDASII

ALUGAMOS:

CENTROCOMERCIALGUARUJA
GUARAMIRIM - SC

Lojas com 20,OOm2 com:
- Corredores com 3,50m de largura

- Central telefônica
- Estacionamento amplo

- Lanchonete
- Entrada carga e descarga

- Painel paradivulgação, etc...

Obs.: Nas primeiras unidades não
serãocobrados luvas

,.",

NAO
ESPERE
MAIS!

- Casa de alvenaria com 63m2 no Loteamento 'Vicenzi e Gadotti Ltda."
- Casa de madeira com 70m2 no Loteamento Verbinem.
- Casa mista 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 morgos com casa, luz, água:
- Apartamento no Ediffcio Jaraguá.

LOCAÇÃO
.- Casade madeira com 01 quarto, sala cozinha, lavanderia, banheiro, ecopa no loteamento Vicenzi
e Gadotti Ltda. Valor R$ 180,00'

.
.

- Apartamento no Oondomíruo Amizade ng 202 com 3 quartos e demais dependências. Valor R$
430,00

.

- Kitinete R. Arquimedes Dantas - Vila Lenzi - Valor R$ 220,00
,

- Kitinete cl1 quarto, sala, cozinha, BWC, lavanderia e churrasqueira comunitária.

p••••••••••••••••
I �,;::' I

: CRECI N° 1589 Jd :
: Ba....a Sul :
I IlIDõveis I

·

; .
Fone: (047) 372-2734 ;

I Vende ITerrenos

I Terreno c/432,75m', na rua 25 de Julho, Vila Nova. Preço R$ 23.000,00 I II '"Terreno c/2.791m', ruaWalterMarquardt, defronte PostoMime. Preço I
I R$ 180.00000

. I
I

Terreno C/337,50 Lot. do Marquardt, na Barra. Preço R$ 6,500,00 ITerreno cl 372m':Lot Steinke, na Barra.Preço R$ 7.000,00 II Terreno 334m', na Barra, Lot. Marquardt. Preço R$ 7.000,00 - 50% I
I entrada, saldo 8 meses, I

· I �:;::.���5��O:��:,�;�;0!'::;:�:r: :;;���bano, Lot. I

I.I Terrenoc/368m',Rua748,BairroBaependi-PreçoR$20.000,00aolado I
I da Recreativa Marisol. I
I Terreno c/405,OOm'·. Rua Oscar Schneider. Preço 6.000,00 - 50% de Ientrada + 02·pagamentos.

II Terreno cl 595,00m', Lot. Papp. Preço R$ 16.500,00 - R$ 10.000,00 de I
.

.I entrada + 02 pagamentos. I
�

I Terreno cl 384m' , Bairro. São Luís. Preço R$ 6.000,00, sendo R$ I
I

2.000,00 entrada saldo 12 meses

ISÍTIOS II Sítio c/20.000m', terreno plaino, água corrente, plantação de hortaliças, I
I edificado com uma casa em alvenariade 189,00m2, galpão para galinhas I
•

e porcos, linha telefônica,Rio Cêrro TI, diS$tanté 300ms do asfalto. Aceita: I.
I

- carro, terreno ou casa na Barra. Preço R 75.000,00 - parcelado em 12

I meses. I.I Sítio cl 112.40Om'localizado naTifa Rapp - Rio da Luz, dístante 12km do I
I centro. sem benfeitoria. Preço R$ 15.000,00 aceita carro cl maior ou I

menor valor - negociável.

II Casas I
I Casa ein alvenaria cl 150m2• 3 qtos, garagem, 2BWi::, churrasqueira, I
I terreno com 445,50m2, na Barra.Iateral ma Pe. AloisioBoeing, Preço R$ I'
I

55.0()0,OO - negociável - Próx. Supermercado Breithaupt
ICasa de madeim com 150m2,4 qtos, 2BWC, demais peças, garagem, II BARRA. Preço R$ 25.000,00

.

I
I Casa demadeim c/112,OOm2, bairro Jaraguã-Bsquerdo, Preço R$ 15.000,00 I

· I
Aceita carro / ICasnem alveIWia c/140m', 3 qtos .. 2bwc,gnragem,jlróx. Soe. Botafogo. .

II Preço R$ 45.000.()O - Aceita-se carro ou. imóvel menor valor, I
I Casa em Alvenaria c/152m'A quartos •.� BWC. garagem. demais peças, I
I

terreno 15x30.localizada à Rua Olívia C, Pradi, Jaraguä-Esquerdo. Preço IR$ 40.000,00.

II Casa em alvenaria cl2 pisos, 3 qtos, 2BWC, demals peças, naBarra. Preço I
I 55.000.00 - negociävel. . I

Ó, I Apartamentos I
Conj. Residencial "Harri Marquardt'' - Ban·alMalwee.- Com, qtos. I

'II suíte. garagem,churrasqueira.play-ground. c/ área de 112m' - Condições: I
I R$ S.OOO.OO entrada e saldoem 100 mesesc/ prestações fixas de R$ 300,00 I
I' - Aceita-se carro. ,'OIUO parte do pagamento. I'
I Aluga

- Lojas comerciais
'

no ( 'entro da Barra I
I - Galpão em alvenaria c/150m'.na Walter Marquardt. Preço R$ 350.00 I
• - Casa de.madeirnc/a qtos. Rua Pastor Alben Schneider, Preço R$ .150.00 I

=--=-===.
RIJBINI.1223-SALA9

.

'.

TERRENOS
Terreno c/1.540,00m', prõx, Scar (Centro) - R$ 70.000,00
Terreno rua 456 - Sem Nome, cl 445m' - AdernarElhert -

R$ 8.500,00
Terreno Rua João Planinscheck c/896,00m'- R$ 65.00,00
Terreno cI5.104m' Rua 199 sem nome - Vila Nova-
R$ 120.000,00
Terreno c/1.500m' + casa de alvenaria na rua Epitácio Pessoa - R$
160,000,00 .

Terreno cl construção própria para lanchonete - Lote n' 45 - Ana
Paula III - R$ 22.000,00
Terreno cfl.089m': Rua João Januário Ayroso R$ 16.000,00
Terreno cl 65Om'- Pröx. Recreativa do Breithaput- R$ 6.500,00
Terreno cl 6.196m' cl construção de 45Om' - Rodovia BR�280
10.503 - R$·350.000,00
Terreno no Condomínio das Azaléias. R$ 22.000,00
Terreno cl 350m' - Loteamento Ana Paula IV - R$ 6.000,00
Lote n' 190 1\0 Ana Paula III - R$ 16.000,00

. Lote n' 450 - LoteamentoAna Paula I (Lote 50) Rua José Narloch
- R$ 8,QOO,00
Lote cl 450m2 - Loteamento São Luiz (Gabardo) - 12.000,00
Lote n' 67 Loteamento Ana Paula IV - R$ 11.000,00
Terreno cl 360m2 Rua João Januário Ayroso - R$ 15.000,00
Lotes na rua Paulo K1itzke, bairro: Amizade-Mauro-
R$ i2.000,OO

CASAS
Casa antiga em alvenaria cl i.600m'Loteamento Ana Paula. - R$
45.000,00
Casa alvenaria cl 63m2 - Lote n° 25 Loteamento Ana Paula II - R$
18.000,00

.

Casa alvenaria cl 50m2 - LoteamentoAnaPaula IV - Financiamento
+ R$ 15.000,00 . _

Casa em construção cl 140m2 - Lote n' 54 Ana Paula m -

Finnnciamento e R$ 12.000,00
Casa madeira c/56m2, Lote 121 • Loteamento Ana Paula III - R$
12.000,00

•

Casa alvenaria Rua 326 José Narloch, c/99m2 -' R$ 25.000,00
Çasa alvenaria Loteamento Ana Paula II c/65m2 - R$ 15.000,00
Casa alvenaria cf 350m' - .aceita carro no negócio
Casa em construção no loteamento Ana Paulam

APTOS
Apto. Edifício Jaraguä cl 70m' - 10 andar - s/garagem _

R$ 27.000,00 .

Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer cl IOOm2 70 andar _

R$ 50.000,00
Apto. Edifício Isabella - Apto. 101 cl 13'2m', 3 quartos e garagem
- R$ 60.000,00

.

,

.

Lotes financiadOs a partir de R$ 2.500,00 de entrada
Loteamento São Cristóvão II • Loteamento Camposampiero

Loteamento Constantino Pradi
.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 1995 CLASSIFICADOS DE OFERTAS CORREIODOPOVO - 9

J. SANTOS
Comércio de Materiais �e Construção e Transportes

MATERIAIS ELÉTRICOS- HIDRÁUUCOS
TUDOPARAVOCÊ CONSTRUIRDESDE AFUNDAÇAo ATÉO ACABAMENTO

······_·:·_·.:·.·:·:·····11·.··············111111"························.······.·············lt�l�l�l�l�l�i�l�l��l�lil!l!jii�l���l�i�l��l�l�l�l�llr.......l�1.ll�_�l!I.'!!!!jjl�l�lliiiil�1��l�l�I!!!!!!
II

··A PRIMEIRA COISA,
QUE SEU CONSUMIDOR

. FAZ É PROCURAR
. OFERTAS EM JORNAL

. .

EXISTE MELHOR MANEIRA
PARA DIZER A ELE 'O QUEII

"COMER, .FAZER OU VESTIR? ii.
.

.

ANUNCIE EM JORNAL

. Pedras: São Tomé, ardosia,
miracema, madeira rajada,

.

presta brilhosa, bolacha, pati
pave, pedras muro e revestimen
to em geral

��. Rua Silveira Junior s/nll
{ Fone 373-0027
ii! prõxlmo do ginásio de Esportes

:::;:;:.:.:::::::::::::::::::.::::::::::.:::::::.:.:.:':':'.':':':':':';':':':':':':':':':'.':':':':':':':':':i Guaramirim - sc
.

-,

TRATAMENTO DE PISOS
Sistema UltraHígt Seep

Brilho de Molhado Restaurãvel
TRATAMOS QUALQUER

TIPO DE 'PISO
Residenciais, Escritórios, Consultórios

Lojas, Restaurantes, Supermercados e Industriais
SOLICITEUMADEMONSTRAÇÃO GRATUITA

JACAI!. REPRES. E COM.
Rua Antonio Gesser, '113
Bairro Czerniewicz

Jaraguá .do Sul .. SC

. II

i,

VOCÊ QUEiR
CONSTRUIR
AQUI TEMOS
A'SOLUÇÃO

. A$sistência Técnica
Peças de Rep�sição
e Reformas em qualquer'
tipo e marc�

.

�
.

IMErALIM
Betoneira 3iO L Super

BP-120-L
. �. r

VENDAS DIRETO DE FABRICA

Betone�ra 120 litro. com volante .e� motor.•...•. 1......�R. 296,00 à vl.ta
'

Betoneira 120 litro. com redutor .e-p motor .••..••••.•••.•R. 342,00 à·vi.ta
Betoneira 320 litro. com volante sem motor•••..•••..•••.•R. 696,00 à vi.ta
Serra circular com motor 1,6 CV� ..•.•..•.•....•..•••..•••...••.•R. 286,00 à vi.ta
Triturador forragelro com motor 1,5 CV .••••••••••••••••••••••R. 226,00 à vl.ta

Máquina de cortar gra-ma 1 CV .em r.colh.cior•••••••••••R. 139,00 iii vl.ta
R.dutor de v.locldad. 1 x 45 cl coroa bronz•••.••••.••••••R. 898,00 iii vl.ta
Guincho trec-tr.c para andaim•••••••.•••••• ,;••••••••••••• �•.••••R. 298,00 iii vl.ta

VENDAS POR CONSÓRCIO
Betoneira com motor ii partir de R$ 44,.78 com entrega. de duas ao mh, ..ndo
uma por .ortelo e uma por lance - 1··grupo oom feohamento prevl.to para 30

.

dia. - fava .ua In.crlv_!o alndill h91a
LOCAÇAO

YOGi nio q.., oompl'llr dll'llto • nem pelo oO..6rolo • q.., IpeMlllugar· n6I temOl 110111910
POR APENAS RS 29,80 voeI ALUGA E CONTRÓI SUA CASA

TAAJ' M DISPOMOS DE BETONEIRAS "!USADAS"PARA VENDA,
POR METADE DO PREÇO DASNovAsI·
AQUI Voel"TEMA SOLuçA0...

.

DEQUALQUER JEITO voeI SAI CON$TRUINDO

INDÚSTRIADE MÁQUINAS �:�:u�x=1::,I�á�88 FONE: (047) 371-3011/371-1041

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRElODOPOvo-lO CLASSifiCADOS DE OfERTAS Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 1995

erta
Rua: Esthéria Lenzl Friedrich,�9 - Fone 372-0510

�---------------------------------------------Vende------------------------------------------------�

Lotes no Loteamento ltapocuzinho. Fmanciado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Finànciado.
Lotes financiados no bairro João Pessoa.

Lotes financiados em frenteAABB.

Lote nobairroÁguaVerde, 445,5Om2, ótima localização
Lote na llha da Figueira, rua José Theodoro Ribeiro, com
601,()()m2, excelenteparaponto comercial.
LoteemBarraVelhapróx. àSoc. BarraVe1hacom 321,75m2de
esquina.
Terreno em Corupá com 75.000m2.

Terreno em Corupá com 292250ril2
ChacaráemCorupápr6ximoaoSeminário, com 13.000m2, com
casa, 2 tanquesparapeixe, estábulo. (Negociável).
Ten-enocentral,noiníciodaruaAdéliaFiscbe:ráreade33.023,()()m2
Casa DIkta d 84m2 terrenod 615m2 naR. Carlos Eggert, 634

Tudo em mánnore e granito, soleiras, pias, tampos de bal
cões e ..... Túmulos, acabamentos em geral
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

BR-280 Km 60 (Antiga instala9ões da Marmoraria Prüsse)
Guaramirim - SC - Fone: 73-0162

Fábrlcade Calhas
Industriais

eResidenciaisSCBIOCBft
FONI� «)47:J)

:J7:J-():J25
'Rua Athanásio Rosa, 1'645 - Guaramirim - Santa CatMna

�1�
II

�

.

CRECI 4004

VENDE-SE

"",' ".,'
CASAS

• SobJ:àdo,com__cia:com 310m2 dema construfda, 3 quartos
2 suftes/star intimo com' close, escrit6rio montado completo. 4

."

·blDheiros;"sala de jantar' C" viSita, sala de 'tv mobiliada, cozinha

completa, lavanderia com aniWio imbutido, quarto de empregada,
garagem pata 3 carros, salió.de festas com chu,rruqueira e banheiro,
sauna agá com vapor, aquocedorsolar, porteiro e portio a1etr8níco,
pilcina privativa, toda .murada com cerca de alumfnio e calçada com
latrilbo•. Valor R$ 250.000,00 aceito proposta.
• Mista pintada a 6ieQ, terR:no de 800m, com 3 quarto., banheiro

,

todo azulejado, cozinha,�opa. sala, churrasqueira e garagem, Próximo
salio do vit6ria Uh. da Figueira. Valor R$ 17.000,00.
'. Mista com tem:no de 405m2 mais 2 quartos, 2 banheiros, cozinha,
copa, sala. depen�ncia de empmgada, churrasqueira, local para festa,
garagem, pr6ximo ao Hospital laragui. Valor R$ 22.000,00.
• Sobrado de 2 pisos com 220m2, livno de enchel!fe, no bairro Havaf,
emOuaramirim.ValorR$28.000,00 outroca-se porcasaem Joinvílle

• CasamistaDOVa, portão e1et.r6l1ÍCoe'intertone, pr6ximoaSociedade
Baependi. Valor R$ 40.000,00.
• Casa de alvenaria,4quartos, dependênciade empnogada, sala copa,
2 cozinhas, 2 banheiros, lavanderia; garagem para 3 carros pr6ximoao
Sesi da Barão do Rio Branco, centro. 'Valor à. vista R$ 40.000,00.
, .

• Mansão naVila Nova Iermlo com 6.300mts todamurada de pedra
com casa de alvenaria de 498mts mais sala de jantar, copa, cozinha,
liala de visita com sacada com biblioteca sala de 'IV O I suíte 'com

hidromassagem 03 quartos cem BWC opcional inoa de serviço sauna

salio de festas co� churrasqueiradep6sito de bebidasgaragem para j
carros piscina tanque de �es no jardim árvores fmtlferas local pl
IJUadras de esportes .. Valor R$ 350.000,00 aceita-se imóvel ou

proposta.
CHÁCARA

• 50 margos comcasa de alvenaria, raacho, pastag�� água, luz, em
Santa luziaa ISkmdoceatre, Vende-se ou troca-seporcasaem laraguá.

TERRENOS
• Terreno 15x30 no centro Valor R$ 22.000,00
• Terreno do 597m2, proximo ao F6rum, Vila Nova - Valor R$
35.000,00 aceita-se proposta
• Terreno comercial emGuaramirim de 3Ox54, a 150mts do trevo,

Vl!1or R$ 22.000,00
• Terreno de 16x60 local alto com�ta,para a cidade R$ 32.000,00
• Terreno de 2800m2, prõximo Calçados Mendonça - Vila Rau,
Valor R$ 25.000,00 em condiÇões ou à. vista R$ 23.000.00
• Vende-se telefone piefixo 71 e 72,

Rua Jos' Fontana, n· 45
Jaraguli do Sul - SC
FONE: 372-082"

HABITAT
MOI�I IARA

CRtCI4JNJ

COMPRA' VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

TERRENlS
Terreno c/420m2 - Tifa da Mosca
Terreao de 15x30 Rua Roberto Ziemann
Terreno de 15x34 Rua Leopoldo Janssen
Terreno c/20.000mz Rua Joaquim Fco. de Paula
Terreno c/1.020m2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno c/ 460m2 Rua Joio Januário Ayroso
Terreno c/450m2 Vila Rau
Terreno c/430m2 Lot. Bernadete Dornbusch
Terreno c/440m2 Bairro Água Verde

, Terreno c/513m2 fundosWeg I
Terreno 390m21tajuba Praia Grandt
Terreno cf 31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno c/560m2 Loteamento Ch�mpgnat
Terreno cl 2.600m2RuaJoinville - Otimo ponto comercial
Terreno cf 430m2 Loteamento Versailles '

Terreno 'CI 589m2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno cf 400m2 Rua Marcelo Barbi
Terreno cf 1.700m2RuaEpitácio Pessoa próx. Koholbach
- aceita-se carro no negócio
Terreno cf 532m2 - Estrada Nova próx. Posto Marcolla
Terreno c/500m2frente p/ Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/500m2 (esquina) Rua Henrique Marquardt
Terreno cf1 0.000 ecasa de alvenaria, ótimop/ empresa
• Rua WolfgangWeege (Rio Cêrro,lI)
Terreno 3.600m2 Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi

CASA DE ALVENARIA
Casa de Alvenaria em construção c/300m2 - Vila Lenzi

APARTAMENTOS
Apart. em construção c/2 ou 3 dormitórios, entrega em
meados de $6, rua Gumercin_do da Silva (localização
Privilegiada). Financiamento próprio.Consulte-nos.
Apart. Condomínio Amizade c/2 qtos. Entreda facilita
da.

Apart. c/1 suíte + 1 qto Jardim Europa - Blumenau
Apart. c/313m2 c/ 3 suítes demais dependências,
acabamento de alto padrio,a 50m do mar, Camboriú.

ALUGA-SE
Apart. c/220m2 Avenida Atlântica· Camboriú
Apart. c/200m2 - Centro Piçarras·
Casa de alvenaria c/,1 OOm2 • Ilha da Figueira

,

Sala comercial rua Joinville próx. Arweg
Ponto comi. cf escritório rua Venâncio da Silva Porto
Casa de alvenaria c/3 dormitórios· Nereu'Ramos
Galpão c/ escritório - À, Leopoldo Janssen

'Raa LeópÓlcIo.........., fII&
naal da .... da Caia I!'.eonimica .........

FONE: 371-8009

372-1028";;''';;'�:2'''''.��t.'t�� ....... -,t··.·t ...... ·

..

I [JOJI• D ttiO
.IWI "•••
a.iaIM:

COMPRA
VENDE - ALUGA
ADMINISTRA

CASAS:
* Sobrado com 180m2 - Ilha da Fi9ueira
- 18.000 (estuda proposta)
* Casa de alvenaria com 100m2 - João
Pessoa - 20.000 (estuda proposta)
* -Casa de madeira - prõx. Bavaria -

Jaraguá Esquerdo (35.000) estuda pre
posta'
* casa mista na Vila lenzi - 22.500 (estu-,
da proposta)

,

TERRENOS'
* Lotes Jaraguá Esquerdo - prõx. Argi
- 7.000 (estuda proposta)
* Loteamento DiVinópolis - Ilha da R·

guelra - 10.000,00 (cada)
* Lotes na Vila lenzi - 9.500,00,(estuda
proposta) ,

* Loteamento Versailles III- 5.000 + 210

por mês.

-

LOCAÇAO
* Sala eoml, Rua Jolnville 350,00
* Sala comi. cl 150m2 - Vila Nova R$
'600,00
* Sala comi. cl 80m2 - Vila Nova R$
300,00
* Apto. próx. Weg II � R$ 320,00

Av. Marechal Deodoro da Fonleca, 1708· 1.la 2

Centro • Jaragu6 do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 1995 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIODOPovo-ll

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EJP
Projetos 'e Consruções ,

Faça um orçamento sem compromisso dos nossos preçosl
Profissionais especializados em coberturas, cerâmicas e

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

Valdeen: C. filia - CREA/SC 38.400-1

AV.GETÚLIOVARGAS, 689·SALA 1·CENTRO· FONE: (047) 371·5033

Imobiliária�"'·

MenegottiIn" ... CRECI550-J

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

VAI,.OR R$ 65.000,00 NEGOCIÁVEL

CASA EM ALVENARIA
LOCALIZADA NA RUA PRINCESA ISABEL COM ÁREA DE 770m2 COmENDO .:l

QUARTOS E DEMAIS DEPENDENC/AS.

CASA ALVENARIA FINANCIADA
LOCALIzADA NO BAIRRO ESTRADA NOVA coNTENDO 2 QUARTOS, SALA,

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

, S(110
ÓTIMO SfTIO EM RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE COM ÁREA DE 724;746r:n2,

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

PENA 'CONFERIRI

ESTAS sAo APENAS ALGUMAS DAS OFERTAS VOC� ENCONTRA NA IMOBILIÁRIA MENEGOTTI

A\I. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
EO. MENEGOTTI- lU ANDAR - SAlA 107/108

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

API'OSPRONI'OS \

• ApIo cl 137m' . R. _ Dcmb(lI'ch Bd. MalIana cl 3 qtco e de!:ßIIs clepeDdencia. ' R$ so.OOO.oo. ,

· ApIo cl 66m' 1 qtc e demais dep. • suagem pclI1Ac e p>rtaria "elr. IIDvo • R$ 32.000.00
Apto. cl 123m2 • 3 quano. e delnais dep.. pagem, portio e porIBrIa elelr•• NOVO· Rua IOOI! Emmendoerter • R$ 50.000.00
!rOca·se per casa na fOlIIlo central '

· ApIo. cl 12_ • NOVO· Rua EIeoDora S. pÔIdi • 2 quartos • 2 BWC. ata cl sacQ, 00-., lavanderia e �m . R$
50.00Q_,OO _

APTOSEllf CONSTRUÇAO
Edif. húr � R. Mllrin. Frublo""
• ApIo. cl 12_ . 'l: andar. cl 2 qtoo e delilllis dep. pra..... portio e poi1atIa e.._1ca . R$ 49.000.00 . elllre,. chaves
tev/9.6
Edif. P,lrlnÚl • R. Jo.j Bmml1ldörflr ,

· ApIo cl 111m' . 2" andar • 2 qlOS e demal. dep. • ,.ragem . portio e portaria ele_lca . R$ 19.000,00 ... tIO porClOlAdo
em CUB, entrega chaves jan/97

.

.

.

· N>to cl 77m' . I· andar I "" e demaI. dep" garagem pcrtIo e paUlia etetrOnlca ' R$ 16.000.00 • satlO .,...,elado em OUB .

OIave. jan/97 .

.

Edif. M.r.npni • JS tújt41w
• ApIos cl 112m' . 2 qtcl e demall dep.clsarasem·portIloep>rtariaelelrmlca·R$19.700.OOelilrada· ..1ii> em CUB
· entre,. chave. em jullol97
CASAS
• Qua (1IIaIIIIIo) • Ia. da Rgueira cl_ kea CClIIIInl(da, 10m pI.:ina., quàIIra .lpClrte, iaIâta. dep. empegadol. canil • R$
265.000,00·

,

· Coa de aIv, • Vila Lena • 96m' kea OOIISIr, • Tm.no 42Om' • R$ 35.000,00
• Qua MassarandUba • 23()m2"" 00IISIr•• 750m2_ • no centIO lU 100.000,00
• Qua alv•• R. IOOI! Narbc:Ii (810 LuIz Gcmap). 3 qIÓi. e demaI. dep. cl 120m' kea CCIIIIIIUfda. TJOca... "*" no -...
• Qua nova ' cl 122m' ma 00IISIr. cl 3 qtoo e delilllis dep. perlO do luventu•. R$ 6S.OO!l,OO (pwcela·se)
• Qua aIv. cl 100m' peItO da Weg n. cl 3 qtco e delillli. dep. R$ 37.000,00

'

• Qua mi... cl 136m' . ,4 qtco e delilllio dep. . R. Bdwanl KrlICb • B. Á,,_ V_ . R$ 35.000,00
· casa alv. 160m2 kea consIr. Terreno 420m2 • R. Hendque DatoU... R$ 50.000,00.
· casa COAJAS ' Iaraguá·llsquenlo . R$ 7.000,00 + R$ 39,00 "" mes, !rOCa... por carro.
• Qua madeira cl 110m de ·ma COO_da, remno de esquina 522m' • R. Dona MIllIlde • R$ 40.000.00 ou !rOCa-se p(rr "*"
'lERRlNOS

.

· Terreno lei. CoIUpII • Oúco de Paula . R.$6.900.00 (pwcela) .

• 'Terreno lei, Sto. AIfcIIIci,· Tlts Rios do Norto • 4.000,00 (Paroela)
• 'Terreno Piçarras • lei. _ta do Iaques, 300m da praia • R$ 6.SOO,OO
· Terreno lila da Rgueira • R. Travessio cl 349m' .' R$ 10.000,00
• Terreno· Iaraguá·BsquenIo • R. Waldcmlro Sdlimicl cl 7001rí' . R$ 21.000,00
• Terreno . R. Alfredo Ma.. Punk • cl 93Om' • R$ 20.000.00
· Terreno • R. AlB YlUer cl pn)JeIo,� e l' pilO 11"'110 J>' COIISIrtJçIo de 4 "'*'" cl 17_ cada . R$ 2S.000,OO
· Terreno· R. IOOI! llmmendOorter (esquina) • R$ 26.000.00 (parc.)

, ,

• Terreno 462m' amis da 19IeJá 810 Iudas, no alo • R$ 15.000,00
· Terreno . R. FRderIoo Barg. Vila lalau . 290m' . R$ 15.000.00
• Terreno· lei, dos Açaes • PIorIO CandeIas • 348m2 • Barra Velha· R$ 3.700,00
GALPÃO NO CENTRO cl 45Om' ma CClIIIInl(da • R$ 80.000.00 (jlarcela)
LOCAÇÃO
, AI!Jpn·se .[i'ja!saIa . R. WBlenne Hertng • llI1 Érica cl 35m' . R$ 350,00
· Aluga-se I..<>ja .' Jaraguá.BsquenIo . R. 1010 1. Airoso cl 32m' - R$ m,oo
· Aluga-se 1qjaI....• R._ Dcmbusch, m - cl 70m2 . R$ 550,00
· Aluga-se apto. cl 2 quartos • Rua IOOI! Ilinmendoerfor • R$ SOO,OO
· Aluga-.. apto. cl 3 quartos • Vila Nova . R$ 550,00 '.
• Aluga-se apto. cl 1 quar10 e demall dep.cI� • R$ 370,00 • Rua IOOI! Bmmendoerter.

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

VILA
Casa em

- Casa em financiados em 10 meses BAEPENDI-

alv�naria cl alvenaria cl - Próx. a Rádio Terreno cl

� quartos. 110,m2 Brasil Novo 490,40m2

RUA BERNARDO

Casaem - Casa em Marquardt - rerreno cl·
.

Casaem
DORNBUSCH

Terrenode Terreno cl 542m2,
Alvenaria cl alvenaria cl 2

- Terreno cl 3.000m2 - prõx. Cutume esquinacl
' alvenariacl casa em alvenaria.

130,OOI'J12 ql1tos + 1 Schmidt, frente pi Walter PREÇO: 50% en·

suite 579,OOrJi! t.......Ido em

Maquardt em 30,OOm até

SÃO LUIZ GONZAGA-� CENTRO- CENTRO-Càsa VILALENZI-
- Sitio cl Apto� c/O2

em alvenària cl
TerrenoclCasa em Terreno. cl Rua Principal (4 lotes de 343,OOm2,

alvenaria cl 45.000,OOrJ12- quartos fundos da 733,50ffi2. '

90,OOm2.
318,50m2 pr6x. aCeval frente) cl aprox. 400,OOm2 demais JARAGUÁ Edificadocl pré-

cada lote., dependências FABRI� dio comercial

CENTRO·
VILA NOVA· Casa

RUA
Terreno com JOINVILLE-

. 1.395m2 - Rua
em alvenaria cl Casa eg'T

29 de Outubro· alvenaria cl
prõx. a Javel 181.,OOm2 3 quartos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO POVO -12 PUßLI(AÇÕ�S LEGAIS Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 1995

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Mugot Adelia Grubba Lehmann, Oficial dO Reg�tro Civil do I' Distrito "' Cemtrca : de Jiraguá do Sul, Estado de Santa
Catuina, faz saber que compareceram neste Cutório exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitatem para casar os

se gu in te s:
EDITAL N' ZO.113 delO·19-m5
CARLOS ROBERTO DA CRUZ E CLAUDETE WASCH

Ele, bmik�o; so�e�o: openne, natural deTimM, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Waher Marquardt, 118,
nesta cidade, filho de Dorval da Cruz e Ilda da Cruz.
Ela, bmile�a, sotieira,

.

operitia, natural de Matel6andia, Paraná, domiciliada e residente na Rua Wa�er Muquardt, nesta
cidade, 3.030, filha de Miguel Wasch Jdnior e Irma Kuester Wa'sch.
EDITAL N' 20.114 de 10·10·1995
VALDIR RUEDIGER E INGELORI KONELL
Ele. bmile�o, soheiro, .operador de máquina, natural de Guaramirim, neste Estado domiciliado e residente em Rio Cerro II,
nesta cidade, filho de Paulo Ruediger e Hilda Kretschmer Ruediger.
Ela, bmile�a, soheira, costureira, netural de Mar�á, Paranf, domiciliada e residente em Rio Cêrro I, nesta cidade, filha de
Valdir Konell e Rlulina Karsten Konell
EDITAL N" 20.115 de 10·10·1995
MARCOS ROBERTO DA SILVA E LUCINÉIA DE FRANÇA
Ele, brasileiro, solte�o, natural de Campo Mourlo, Paraná, domICiliado e residente na 'Rua, n' 63, em Três Rios do Norte, nesta

cidade, filho de Paulo Francelino da Silva e Cleun Franc�ca da Silva.
lila, bras'ileira, soheira, operár.u, mural de Jardim Alegre, Paraná, domiciliada e residente em Loteamento' Santo Anonuo,
509, Três Rios do Norte, nesta cidade, filha de Leonidas de França e Maria da Luz Alelull de França.
EDITAL N' 20.116 de 10·10·UH
CLÁUDIO ROBERTO GONÇALVES E MARILSE HARANGOSO
Ele, btasileiro, soheiro, estampador, natural de Osasco, Sio Paulo, domiciliado e residente na Rua Euzebio Depoy, 195, Vii,·
Nova, nésu cidade, filho de Vicente de Paula Gonçalves e Vahrudes Gonçalves.
Ela,. brasileira, soheira, openru, nltural de Jaraguá do SU4 domiciliadl e residente na Rua Euzebio Depoy. 195, Vila Nova,
nesta cidade, filhl de Oswaldo Harangoso e Eriet Haferman Harangoso.
EDITAL N' ZO.111 de. 10-10·UH/
JUVENIL ALVES DE CASTRO E ROSENETE PAULI
E!:, brasileiro, sohe�o, metalurgico, natural .de Bamclo, Paraná, domiciliado e residente na Rua Irmão Leandro, Vila Lenzi,
nestl cidade, filho. de Abilio Alves 'de castro e Ev< de Liml Vicente.
Eil: brlsileirl, soheirl, luxiliar de escrãörio, natura'l de Luis Alves, neste Estado, domiciliàda e residente na Rua Irmlo

Lelndro, Vill Lenz� nesta cidlde, filha de Bernardo Pluli e terezinhl Hermes PaulL
EDITAL N' 20.118 de 10·10·1995
NEODIR REINHOLD E NOELI COSTA SILVEIRA
Eie, brasileiro, soheiro, motoi�tl, nltural de CasclVC� Paraná, domicilildo e residente em Rio Cerro I, nestl cidide, filho de
Rudl Reinhold e Maril lvanilde Remold.
Eil, brasileirl, soheirl, do lu, nlturll de D'o� Viz.in�"" domicilildl e residente nl RUI José Bluer; Três RiOoI do Sul, nesta

cidlde, filhl de Jost Costa Silveira e CltuUla .Costl Silveirl.
EDITAL N' 20.m DE lO/lo/um
CLÁUCIO BRIGIDO LÓPES E SOLANGE DOS PASSOS
Ele, brasileiro, soheiro, 'operador de máquinl, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e resid�te na rua Doming'" Rosa, Ilha
da Figueira, nesta cidade. filho de José Brlgido L6pes e Muia Rosa L6pes.
EI., brasileira, soheira, bordadeira, natural de Rio do SU4 neste Estado, domiciliada e residente na Rua Pedro Flomno. M8.
nesta cidade, 'filha de ElpidlO d", Pass", e Alida dos Passos.
EDITAL N' 20.180 DE 1lI10/lm'
ADRIANO' PEDRELLI E ANGELA CAPRARO

Ele.' br.asile�o, soheiro, 0l"'rlno, natural de lar:guá do Sul, domiciliado e residente em P",<o Dantas, em Corupl, ne,te

Estado, filho de Eli" Pedrelli t Maria' Pedreill.

Ela, brllileira, soheira, operária, naturl'l de Jmguá do Sul, domiciliada .e reSidente na Rua Irmlo Leandro, 421, Vila Lenzi,
nest I cidídé; fi.Du de Luiz. Fnnc�c.o Capraro e Rosllia Cirpraro.
EDITAL N' 20.181 DE 1lI10/1U5
NELSON . LEPINSKY E ELFINA DUMKE
B�, bruilero, so�eiro, au�i1iar de mallulen,lo, natunl de Jmguá do Sul, domiciliado .. residente em Jmgu1-84, nesta

Cldaik, . fiÍllu' de . Rildl LeplllSky � Remtraul Schubert LepUlsky.
EIl",' btasllein;- dlvO!CI!da, costureirl, natunl de Jmguá do Sul, ,Iomdliada r reSident .. em hragul ·84, neSia Cidade. fith.
de .AlfredO Dunke e hildegard Schweder Dumke.
EDrrAL N' 20.182 DE 11/10/1995
WiLLlAN; GOMES. Ji"ERREIRA E DAYSE "ud ATIIANAZIO

El;., brasileiro, soneiro, professor, nllural de Rio de hne�o. RIO de. laneiro, dom�i1iado e re,idente n. Rua 406, n' 54, nesta
cidade, filho 'de Joio Bat�ta Ferreira e Mim das Graças (jomes Ferre�a.
Ela,--bra;ileira, sotteira, prolessora, natural de Timbd, neste Estado, domKlliada e reSidente na Rua 406, n' 54, nest. cldadé.
fillu de ,;·Alvin Athanlzio e 'Ilonka Athanazio.
ElmAl .' N' �0.183 DIl II/IO/Im
LVii .• ANTONIO DE FRANÇA E FABIANA GONrALVES
E�. hrmIeJr'p. ,one�o, ,'perador de '�tema" natural de Mlnoel Ribas. Pmnl, domIClIlIdo e reSidente ·elll Loteamento Santo
An"'mo, .Iott 509. Três Rios dó Norte. nesta cidade, filho de L,'nlda, de Fr.n;a r Mam da Luz Alehll' do: Fr.n, •.
Eil. hmiltl'ua, soltc�I, operlria, natural de Jaraguá do Sul. domICiliada ,� reSident. na rua lar,,"o de Ollve�., M"lIa. 55. VIi.1
LeIlZ, nesta .cldade, filhl de Anete Gon,atve,.
Ei>ITAb .:'N' �D.184 DIl 11/10/1995
NI1;10N

.

t'ISrllER t: IRArl JASTER
Ele. brmlelio. ,otte�o. o!",rador de mlquUII. natural de de Machado Tucunduva. Rio /!nnde do Sul. domKillldo r

reSidente 111 Rua RIO Branco, 72, apto. 02. nesta cidade, filho de Waldem�o F�cher e Oertrude F�cher.
Eil. brwlen. soltcu, profr.sson, natural de T'l(unduva, Ri" firande do Sul. domlCiliadl " residente na :Rua RI,' Bnnc", 72,
Ipt". Dl, nesta .Cldade. filha de Waher Jaster , Ida laster.
IlDITAL N' 10.185 DIl 11/10/1995
JOSEMIR APUt:fIDU Sl1fNIlIDI!R Il SIMUNE GARflA
E�, l'lr·asilêlh\ s,\heut\. tral�'r�la. n<!lurll -te Pinhr.lI'�ht. nr.::h' r.stad\l, ,ÍlllJH..'ihhl t' Tt:iih1enk ß.l RIU Angrl,\ 'Jh.'enzl. ;i8.
J m·gul F..!qur.1lt". nesta

Ela ..
' l�"ilerl. ,,,nc�a,

nesta odadr .. Illha dr

Edll.i .'N' lO.186

JAIR MARTIM E

�·Idldr., flttil1 de AmlnCll) �chntldt:r " TJr(lh� tinrll". :),chnr:ldcr.
vr:n,kdNl, natural ,It" (\\rUpl. nrstr E.�lllh\ r1om"',hllh " r'::'1I11:nll' IiJ

�rßhl JuvltO (iH") f" ·Evlnlldr �llvr.ln liar(I�.
d. 11/1 0/J99�
DENEIiSA llA rOSH

H:, hra.sIr. trl\ .;,'HC-D',l, t'NnlltD'\I, r,llllrJi .It- ;Hl�\JI
\ Idldr. lI1thl oh' Ani,Ini,' f't".1r\\ MHIIJli •. MHil M.u!Uri.

Ela. t.uSIItII"i. :: l�rtr:l. pr,\ks.h1n. r..ilUI"i. \" .,·mvll-=. IItSh' Esl,l.h1, '!.'Iß,,:III.idl " h:':l,knh: lil rui

ßf":ill ,',dldt', !iDil .11-- !l\St: ,ü (',\Stj e' ikrtJ :,C'.'Ililldl di {',Vota.
Editai N' lO.181 d. 13/10/1995
l'Alll. t:ERIIARII F.NNS

-

t: fARIN lIASS

lIeufl�u" Marquar,lI.

H:', bt.J51"lI'r'. .�\·llrl(\'. r::dltutHI,·, lututll ,tr" A(e�u� �J�t\, Kr,; l:rHi,1t- i .��I:, ,j,'II,Kllun,: I rt:.�llkn[r·

��.�(\! kill, lirlillk Ih, ,�!Jl lilh,' ,ir Ilrrmlnn Enll:; f' Nelly rlili.;,
t-::J. ;NJ�I"II". .�\ ncu, luulu.r 11C" r:.('r�nrl\\ n�lunl ,ir MUlp. i' li 11,1, 11)lIa: du ,It r' rr';'I,lr'lih' I,l PIJ

lir'�11 dlhdr, [lOH dr Nlh"11 .il:.� f' Iv, til:.::.

H.It�I< N'· lO.188 d.· 13/10/199�
II.S0N WAI.TU IIIU;F. F. HA MARI SOARt:S.
Ek::- !lr1:'1�1I'\\ ::l�rll'.\ r�\r\lurHh\ nllllrli 'k (;UHUnD'Un. r,r':-II"

.I,h'r. fllh'l ,jr Wlttrr llii .. r E"�rr.1I .;Irfl,n:. HIli-
1-:1'. !'U:'I�'U'l, � \h,'u, IUXlhH .11" ";;�rrt·'rl\'. n�t\lnl J(' Rh ,i,'

I;�II�·\\·. 1�:'- Rh' ('(-TrI' :1. nr=II �I,hfl". fllta 1,. Arundrf.' �,\u(': f' !1'\r1:1 '''�f"n!�
t:di.. 1 N' lO.189 d. 13/10iJ99�
F.RSANJ t't'RI.AN t: Sil \'ASA Mt:JJF.IROS llA allSA

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Flomn6pol�, neste Estado. domiciliada e residente -na rua Joinville. 2.460,
fundos, Vila Lahu, nesta cidade, filh. de Antomo lvonez d. Ros. e Maria Terezmha Medeiros da ROo'!.

Editai N' 20.190 de 13/10/1995
CLAUDIO HORACIO CHAMMAS E LEONIR LUX

Eie, argentino, soheiro, comerciante, natural de Buenos Aires, Argentina, dom�iliado e residente na rua Angelo Rubini
L213, Buil do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Eduardo Chammas e Norma Beatriz. Chammas.
Ela, brasileira, divorciada, comercunte, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residenie. na rua Angelo Rubin� 1.213, Birra
do Rio Cerro, nesta cida'de, filha de José Lux e Herta Meier Lux.

Edital N' 20.191 de 13/10/1995
VALDECI GARCIA E MARIA OLIVEIRA ALVES

Ele, brasileiro, soheiro, n.tura I de Joinvilie, neste Estado, domiciliado e residente na rua I>oming":l da Rosa, Ilhl da Figueirl,
nesta cidade, filho de Paulino Garcia e Maria Machado.

E-Ia, brasileira, soheir., do lar. natural de Manoel Ribas. Paraná, domiciliada e residente em Nereu Ramos. nesta cidade. filho
de 1010 de Oliveira Alves e Ignes ApareCida AI,e,.

Editai N' 20.192 de 13/10/1995

JUCELINO LUIS PLANINSCHECK E MIRLEI DE LOURDES

Ele, brasileiro, divorciado, representante, natural de Jmguá do Su� domicilildo e residente na rua Leopoldo Malheiro, 116,
nesta cidade, filho de Eugenio Pllninscheck e Meria Angela do Nascimento.

.

Ela, brasileira, soheira, secretária, natural de Victor Meireles, neste Estado, domiciliada e residente na rua Leopoldo Malheiro,
116, nesta cidade, filha de Raul Victoria e Marli Teresinln Vistoril.
Edital N' 20.193 de 13/10/1995
PAULO NECKEL DOS SANTOS Il MARIN� FÁTIMA FAIER

VICTORIA

Ele. brasileiro, soäeuo, operador de máquina, natural de Ampere, Paranl, domICiliado e re.idente em Estrada Nova, nesta

cidade, filho de Anselmo Orotel des Santcs e AnnY Necke I des Santos,

Ela. brasileir., solteira, operámo natural de barracão, Paraná. domicill.da e residente n. rua Irmlo Leandro, Vila Lenzi, nesta

cidade. filh. de Arlindo Faier e Ines Fmato Faier.

Editai N' 20.194 de 16/10/1995

C6pla recebida do Cart6rlo' de Campo Erê, neste Estado
LEAND'RO RODRIGUES DA SILVA E DEBORA CRISTINA VAES

Eie, bnsieiro, sohe�o, representante, natural de Ibirubá, Rio Grande do SU4 domiciliado e residente em Campo Erê, neste

estado, filho de Armmdo Rodrigues da Silva e Marli Vlan da Silva.

Ela, brasileira, soheira, vendedora, naturll de hraguá do SuL domicililda c residente nesta cidade, filhl de Manoel Vaes e Muli
V�enti Vaes,
Ildltal N' 20.195 de 16/10/1995

MÁRCIO NELSON GALLINA FILHO E ROSEMERI DA SILVA BOETTNER

Ele, brasileiro, soheiro,
Schneider, em Barra do

Ela, .brasileira, salleira, costureira. nltural de Jaragul do Sul, domiciliadl e residente
nesta cidade, filha- de Mlnfredo Boettner'e Sinta Terezinhl da Silva Boettner.
Editai N' 20.196 de 16/10/1"5
ARMANDO JOCHEM E WANDERNÉIA ROSANA. ZACKO

E:e, brasileiro, soheiro, operitio, natural de Planaho, Paraná, domiciliado e residente na rua Pastor Alberto Schneider, Bml
do Rio Cêrro, ne,ta cidade, filho de Arlindo Jochem e Edrte Sernadete Jochem.
Ela, brasileira, soheira, do lar,· natural de GummiriJ!l, nesle Eslido, domiciliada e residente na rua Waner' Marquardt. 2.m,
nesta cidade,. filhl de Orlando Waher ZacKo e Anita _Alperstedt Zacko ..
Edilal N' 20.191 de 16/10/1995
EROLF KAZNLER E SINTlA MORGANA LEITZKE

Estado, domiciliado e residente na rua Ponte Pencil em

Hasst Kanzler.
Sul, domkiliad. " residente na ru. JOrge Lacerda, 95, n.,ta

induslriário, natural dt Corrta Pinto, neste Estado, domICiliado e residente nln rua Pastor Alberto
'Rio cerro, nesta cidade, filho de Márcio Ne�on Gallina e Rosalin. das Graças Coelho Oillinl.

na rua Maria Umbelina da Silva, 184,-

Ele, hrasileiro, sohe�o, Uldustnáno. natural de Schroeder. neste

Schroeder. neste &t.do, filho de Wolf�anger Kanzler r. Elfrida
Ela, braSilen, ,oheira, auxiliar de "scrit6no. natural de Jar.gul do

cidade, filha de Walter Leit2J(e e Edite tJllmann Lelt2J(e.
EdUal N' 20.198 de 11/10/1995

C6pla recebida do eart6rlo de OrUluelra, Paran'.
VILMAR PARIWTTO E AMBROZIANA ROSA DA
Ele, b1"ileiro, sohe�o, pedreiro, natural de Uacorá·· slo Miguel do Igua�d, Paraná, dom�i1iado e residenie no hrdim Anl
Paula II. nesta cidade, filho de Darcy Basilio Pariz.otto e Irma Parrtotto .

. Ela, brasileira, solteir., do lar, naturll de Monjolinho . Orligueira, Paraná, dom�i1iada e residente em
_ Monjolinho .

Ortlgue�a. Parana, filhl de Joaquun Ferrera d. Silva e Conce�lo R",a da Silva.
EHUal N' 20.199 d. 11/10/1995

JULIO CÉSAR VAN VOSSEN E �ROSIMERI PISETTA
domiciliado e residp.rite na BR·280, km 72, Estrada Nova, nesta

SILVA

Ele. brasileiro. soltP.iro, iqdu.llrilno. nalur.1 de Iaraguá do S.ul,
Cidade, filho de W.ldemar Vali Vo",n e Anltz.a Van Vossell.

Ela, brasileira, ,olteira, auxiliar ·de escrrt6rio, natural de Orleles,
361, ne;ta �idade, filha de Franc�co PLletla e Mam Madalena
Editai N' 20.200 de 11/10/1995

EDISON LUIZ HENNIG E CILIANE, CARDOW

Ele, brasileiro, ,olteiro,- comerci.nte, natural de Apucarana, Paraná, domiciliado,' C' residente na rua 'Luiz. 8ortolin� 782,

laragul.Esquerdo, nest. cidade, filho' de Lurz Hennlg' e Conce�lo Aparecida Rodrigues Hennig.
Ela. braslle�I, soltetra. telefon�ta. natural de Curitiba,. Paraná, domiciliada e residente na rua Anlonio Carlos Pereira, 1.575,
ne,t. c id.,I". f ilha d" An ('ardoz,; " Ira< y (' ardozo.
Editai N' 20.m d. 11/10/1995'
VENICIO PACHECO E MARTA

ne,te Estado, domicililda e residente na rua J",t Menegotl�
Mannes P�etta.

REJ(;UIlL

Tai6. ne'k Estado, dom�ilia.do .. reOidente em Iaraguá 84, nestaElt. hraslle�O, solte�,l, cperlno. n.tu1l1 de P.sso Mans"
"da ,It. IIlho de Manoel Pacheco ,; >Ieflma Voltolilll.

Eil, Iwile�a. solten diar�ta. natural de Mato R�o, Paraná, dom�iliadl e residente na rua

nesta cidade, filha de Julio Reiguel e R",a Relguel.
EdUal' n'

.

20.202 de 11/10/1995
MARCOS ANTONIO POVOAS

m, n' ISS, Barrl do Rio cerro,

E ISALETE IM ROTH

Ele, brwleiro, soheiro, motor"ta: natural de Jmguá do Sul, domiciliado e residente
ne,l. cidade. filho de Manoel Povoa, Filho e Vilm. Macedo Povoa,.

Eil. lo�lSllett •. solte�a. ,,-,reUria. n'lural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residentt
1i':.<Il ,I.",k. filha ,Ir III�" I.,roth " Nu ErschUlg' tmroth.

Editai N' 20.203 d. 11/10/1995
AIRTON SÉRt:IO BERTOI.DI E

na rua Willi GBnther, 155, Rio Cerro

Willi IJBnther, .155, Rio Ctrro

ALIlRSIA IJTPADEI.
Er, l,rJ:'I�If'.,. �ollelh, lr:rrlllll:nlr:1f\J, 1I.1I,!10: ,It: Tuntl(', W::''''

!lr:;;:la � hlJlif, fllh ,k Aml> �1;rlü\1il ' '/llmi Y,t;rtoldL
EI•. t,raslr.ua. ,ohe ... oper Im. natural ,k Jaraguá do Sul.' dom�llIada " reOidente na rua 535. karra do RIO Cerro, nesta Cidade.
filha ,Jr. Amom tllpadet " Irenl ,dert Illpadel.
E para que (hegu. ao confi... unento d. todos, mand" passar o pr•.lente Edhl que má publicado pe� imprensa e em Cartório,
onde serl iflllldo por 15 (quUlze) dllS.

A1ltSltel be trajes
'Temos a mais variada {in!ia

1e trajes ,�ociaú. 'I/enha conferir!
FONE: 372-3349

ALUGUEL DE TRAJES PARA FESTAS E CASAMENTOS
R (JA EXP.ANTONIO CARLOSFERREIRA. 184

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações

,

Neste domingo, acontece a primeira Comunhão da bela menina
Juliana Cristina Peixer, na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus, em
Guaranririm

Teatro Estudantil
Nos dias 7, 8 e 9 do próximo mês, acontece a

"Mostra de Teatro Estudantil", no Parque
Municipal de Eventos, pavilhão '11".A Realização
é da prefeitura municipal de Jaraguá do Sul,
juntamente com á secretariamunicipal de Cultura,
Espone e Lazer.

1VI0DÁ MASC. E FEM.

Mamonas agradam
o público jovem
com suas paródias
o conjunto Mamonas

Assassinas, formado na

cidade de Guarulhos, na :

grande São Paulo, con

quistou
. rapidamente o

público adolescente com suas

letras escrachádas. A

especialidade do grupo é .

fazer paródia, de todos os

gêneros. Em pouco mais de,
dois meses, o disco de estréia
dos Mamonas vendeu 350mil

'cópias

Corupá tem baile
de debutantes no

Bodas de diamentes do pastor Waidner
mês de novembro

Giessen, Alemanha/Outubro 95 - No dia 17/10/95,No dia 11 de novembro, o
transcorreu o muito estimado Pastor Hermam Waidner e

Lions Clube de Corupá . esposa Maria.a boda de diamante, em sua residência na
promove o tradicional Baile Alemanha. Para à Comunidade Evangélica Luterana a data
de Debutantes, no Salão

tem real significado, visto que o PastorWaidner e sua esposa
Paroquial da cidade. O Baile serviram a Comunidade Evangélica, desde }6 de agosto de .

Branco contará, com 15 1935, quando substituíram o então Praeses Ferinand
meninas-moças e terá a

Schlünzen, o primeiro pastor da igreja no longínquo ano de
animação musical do 1907 e retornaram para o país de origem, em março de
Conjunto Pop Band de 1954. Pela passagem dos 60 anos de vida conjugal, .

Joinville. São patronos o enviamos ao simpático casal as felicitaçÕes aque temdireito,
casal Eng. Edilson Paulo e

com votos de renovades anos de vida em comum. Parabéns!
Dolores Seidel Drefahl, da
'Sociedade de.Río Negrinho. Curso para profissionais

do turismo na capital
A Terrazul Comunicações e' de experiência jornalística,

Eventos estará realizando. no dia assessora de imprensa da ABllI/
26 deste mês, das 8 às 18 horas, sc, do Castelmar Hotel e vice-
no Castelmar em Florianópolis, o presidente da Abrajet (Associação
curso "Estratégia de Comunicação Brasileira de Jornalistas de

_ Turística", voltado a profissionais Turismo), seccional de Santa
de turismo em geral.

.

Catarina, Inscrições e informações
O curso será ministrado pela podem ser obtidas pelo fone/fax

jomalista.Zeni Rates, com 20 anos (0478) 233-7644

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO INTEIRO

GETÚLlO'VARGAS,55
FONE: }72 ..0460 rvenha. da»

.

ULtU
ttIßItdldlnJw..

JIlan.eIud, 819
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'

Circolo realizou
sorteio de

_

carro

o Circolo Italiano de Jaraguä
do Sul realizou o sorteio do Es
cort Hobby, no último dia 14. A.
cartela premiada foi de Valcy
Maria Caglioni. O presidente da

.

.' entidade, Devanir Danna, agra-
'

dece' á todos que colaboraram na

campanha.

Capital Inicial' no
palco da Notre
Uma das graudes atrações

ueste mês, é a banda Capital
Inicial; q\le toca na Notre Dame
no próximo dia 28. O grupo já
veio à J�ragüá� do Sul, há dois

�lOS, e ,fetorna com novo reper-

.

tói:io. Dl$de 1?93. depois da saída

;. de Dinho (vocal), o Capital vem
;.., -, :_. {

com 4n1 'll{)Y-a formação: Lore

-�:10.ne;;Úgú:;�arrà), Flávio Lemos

(baiip,);'Fe Lemos (bateria) e

�'MlJrÚó' Lirra, ex-Rúcula (vocal).
!])Ieste mês. a bánda comemora o

aniversário de um ano do lança
mento de seu ó" disco: Rua 47. O

Capital Inicial foi um des

destaques na abertura do Rock in

Rio. cm 1<)92. no Rio de Janeiro.
com um pú blico aproximado de

120 mil .pessoas.

Para (l show em Jaraguä, os
ingressos já estão à venda na

secretaria da Notre Dame

Curso de etiqueta . Especial: Mamonas
em novembro Assassinas em Blu
A empresária Ja,-",eté:Marcatto o Skol Rock traz amanhã, na

promove para os dias 7, 8 e 9 de : Prainha, o ,grupo Mamonas

novembro, ruais um curso. Desta Assassinas que sobe no palco para

vez, o de "Aprimoramento Pro
fissionai Etiqueta Social e Em

presarial", que acontece no hotel
.

Etaían, das 15 às 17 horas. O pre

ço para a inscrição é de R$ 90,00,
incluindo 10 horas de curso, cof

fee break e material didático.

- Mery Doces &
Salgados agradece

A Mery Doces & Salgados, da

tocar seus maiores sucessos, entre

eles: Vira-Vira e Robocop Gay. A
Skol -deu lima "colher de chã"

para os foliões, que tem hoje à

noite, Camisa de Vênus, além é'

claro, da Oktoberfest, nos pavi
lhões Proeb.

Abertura do Jasc

terá os "Titãs"
A abertura dos Jogos Abertos

amiga Mery, agradece a prefeitura de Santa Catarina, em Rio do Sul,

municipal de Jaraguá do Sul. � dia 2R próximo, terá uma atração
Chevrollet., Gráfica Avenida, .IR especial: Titãs. O grupo faz o

Lavações, Lacco Auto Center,
Metalúrg ica Menegotti, pelo
apoio no Dia das Crianças.

Garota Stúdio

'na reta final
"

A promoção que sorteará um

Ciol Plus em dezembro. lerá ruais
urna etapa neste mês. () Garota
Stúdio fM invade Massaranduha

para eleger a representante
daquela cidade, que. disputará a

final. na Notre Dame.. concor

rendo a vários prêmios.

show no salão Lira que. com cer

teza, ficará lotado com os atletas

que invadem a cidade.

'Uma nova opção no
Alto Vale do Itajaí

Quem gosta de natureza, tem

uma hoa pedida. [Iha das Cotias,
cm Ibirama, no Alto Vale do

Itajaí, oferece, além das belezas

naturais. um bom restaurante com

comidas exóticas e chalés 'para
.pernoite. Qualquer informação,
na prefeitura de Ibirama.

�,
�

"".'.'•.•.•..•....• -.'•.

'

...
'

.. ' � 372-04015 '

......... ' IRVE

�'�.. :'.
__

!\DIlO liI\DA!ÇO

S('rK�"JIII Cunha mostra cnmo é a [esta da ('S!,III1U1. lUIS casas noturnas de Säo Paulo i' Rio dc .laneiro,

Limenight, ('111 "Sampu" !,romIH't' a noite "lila "i':' por mt�s ... \ Marrakcch entra nessa cfa: a "Festa do

Espuma". 'iii proxim« dia 27. a partir das 23 horas. Os ingressos já estão ii venda lia prápria boate,

POR PETERSON IZIDORO

* Uma frase dita parum
professor de fi losofia.
defi ni u o perfi I das festas

atual de outubro. "A Okío

herfest e' a Fenachopp estão

descaracterizadas por traze

rem bandas de rock, ao meso

mo ternpo que a festa é tipi
camente alemã". afirmou,

referindo-se ao Skai Rock,

* Uma enquete real izada
com .catorze pessoas sobre o

período de duração da

Schützenfest, apontou que o'

........ p{�hl,il'o de .larúgu.i do Sul

prvIcrc ruais t cmp« para

__..... diversão. A maioria disse que
mais uma semana seria sufi

...... ciente, outros afirmaram que

__.. como está, é hom!

Ruil Domingos da Nílva, 154
(;10 lado do sinaleiro da Relnoldo Rau)

.Iaraguá do Sul - SC - TELEVENI)AS: «(Í47) 372-1890

.rI���·�auH
�(ÚaLtaúda

Presentes - DecoraçõeS e Luminárias

. f{?j)p/ôo/)rh:,,/.e a .'an-e PAn?fp�

VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Grupos da região receberão Transporte de escolares pode

ajuda financeira do Estado ::;��ef.���; �����������!
F .

Arquivo/CP secretáriamunicipal de Educação, ligação com a avenida Getúlio
lorianópolis - Setenta e Rosemeire Vasel, esteve quinta- Vargas. São 8.152 rii2de asfalto que

quatro projetos vão receber
$feira, 19, pelamanhãem Joinville representam R 152,198,00 de

EM ESTUDOS

recursos que serão repassados
através do projeto Cultura Viva,
do go-

investimentos, Segundo ,omantendo 'contatos com repre

sentantes de uma instituição
filantrópica do Canadá, Vasel foi

.
saber das possibilidades de a

prefeitura receber daquele país

secretário. Afonso Piazera, se o

tempo permitir os trabalhos serão
. concluidos 'em trinta dias, já que

muros e calçadas, ·desapropriados

ver no ',o)eloestadual

promo- p,elende
vidopela ,eclclo,
secretaria

da CuI- a cullu,o
dois ônibus que deverão ser para o alargamento destas ruas,

utilizados no transporte de também terão que ser refeitos

conforme acordo com os pro

prietários dos imóveis destas

áreas,

Os alargamentos projetados
são indispensáveis para que o

tráfego de veículos tenha o fluxo

desejado depois que o calçadão
for implantado ao longo da

Marechal Deodoro, até o Colégio
São Luís, O calçadão diminuirá

escolares, Segundo o prefeito, os

Veículos, cujo custo está orçado
em US$ 60mil (cada um) podem
ser adquiridos a' um custo

equivalente a 30% do valor real,

todos revisados e com certificado

de garantia, O valor a ser pago

refere-se a tarifas de transportes e

de liberação alfandegária,
Reinicio

tura e

Comunicação'Social e Fundação
Coatarinens(f d<:; Cultura, Entre

,eles o coral da paróquia E,L., de
�amirirn e coral da Scar, de
Jaraguá doSul (R$ 3mil cadaum),
grupo folclórico Neue Heimat

Irachtendgruppe, de Jaraguá do
Sul e Sociedade EscolarEstrada
Schroeder I, de Schroeder (R$ 3
mil p0l" grupo), cujos prêmios
serão entregues na próxima terça
feira, 24', em F1ori�ópolis.

Mudanças
() projeto Cultura Viva tenta

Úf�lir uma nova política cultural
em Santa Catarina c, pela primeira

Arenbarts incentivo a grupos e artistas

vez, existe umprojeto específico tal foram 349 inscrições de 349 mil serão distribuídos já que

Asecretariamuniciapl deObras consideravelmente as vagas para

reiniciou nesta semana os tra- estacionamento a partir do Banco.
balhos de pavimentação asfáltica do Brasil o que exige pistas mais
de um trecho do anel viáT�o cen-' largas nas demais ruas que

trai, compreendendo as ruas João integram o anel viário central.

. para .esta área. O secretário de grupos e artistas residentes em

('ofllunicação Social, Paulo Santa Catarina,
Arenhart destacou a participação Segundo Arenhart muitos
de cidades do 'interior do Estado psojeto» fonul1. desclassificados
e. anullciou que a Seccom já por falta dc documcntaçâo, "o

não houve. inscrição de projetos
na área de circos e porque apenas
cinco d os dcz grupos de dança
previstos foram classificados. Para

9() o projeto na área da dança
devera desdobrar-se permitindo a

participação dc grupos de pa-
.

tinação,

CODEJAS - Companhia de Desenvolvimento
de Jaraguá do Sul S/A

EDITAL 002/95

pensa em aperfeiçoar o projet(�
IllU'a pCl1nitir que isso ocorra cm

índices cada vez maiores. Nó to-

(IUl' prova que ainda há falta

de profissional ismo", Dos R$
SOO mil previstos apenas R$

PROVA DE SELEÇÃO

Tomamos público, para conhecimento dos interessados que, a

partir de 18/1O, das 0:00 horas à" 15:00 horas, até odia 25/10estarão
abertas as inscrições para prova de seleção, a fnn de preenchimento
de vagas de Operador de Máquina II.

MERCOSUL

Prefeitos vão aMardelPlata Local de Inscrição: Rua 469, Adolfo Antônio Emmendoerfer, sill
(fundos do Parque Municipal de Eventos),JUI'aguá do Sul - Com outros

prt'feitos do Vale tio' Itapocu, o

1�'�'ll�ito Durval Vascl segue terça-
It�lr'I)4 .

...
',- .porau cidudc de Mardel

Pt.
'.

1,lIa, na Argl'nlina, ond c .

P<lrtiripa all; di a 2R do I'

Sinlplí.�io lnt c ruac i onal d�"
Mu '.

nil' I pIOS li o M crc osu I.
�u

.

.

'.1l1lhlo rcprv svntunt cs do
nr'L�il P'u' .

l'
'.

i\' , agUai, 'IlIc,U,1I t' rc,l'll-
tinil (\u' 'I -

I' I' I
� .

.
''( l.� Ol'S Igat as a po Itll."1

l'Cllllllmica l' tribuuiri a. pro

moção dc negócios, problemas
aduanc i ros, de senvol vimcuto

comercial I' industrial. trabalho

para a criação dc uma associação
reunindo prefeitos e vereadores do

Mcrcosul I' Sl\r<Í encerrado com a

Documentos para Inscrição: Carteira de Identidade e/ou Carteira
de Trabalho. Todas as demais informações deverão ser obtidas

pelos interessados no local da inscrição,divulguçâo da "Carta dl' Mm' dl'l

Plata", documento llul' reflct ini a�

ncccssidadrs dos municípios qlh'

integram o Mercado do Cone Sul. i\

e l'mprq:!o l' turismo são

alguns dox ternas dos lkball',�

por serem lho intcrcssc comum

d os palsl's llul' int c g rum o

Mcrcosul.

A prova de seleção será realizada em 28 de outubro de 1995, às
08 :00 horas, junto ao Centro Poliesportivo Municipal, rua 388, Vila
Lenzi (próximo Batalhão da Polícia Militar).

- .

viagem dl' .Vasc L como a dos dcmais
,

,

Jaraguä do Sul, 16 de outubro de 1995.
prefeitos da região, será custeada

pela Associação dc Municípios do

Vak du Ilal'lIl'u.
ASSllda\'li, i

, () sillllX)sio lamhl;m slTvirü
llUMBERTO .JOSÉ TRAVI
I )iretorPn'sidentt'

(;ERVÁSIO PAULI
I )irctor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Membros do Sindicato dos Polícia apreende 450
.

-
. .. cabeças de palmito

Sao, ,presOS Schroeder- As polícias civil e indiciadas", afirmou Rodrigues,
, militar de Schroeder apreenderam acrescentando que a separação do

na madrugada de quinta para palmito era feito na residência de
sexta-feira, Na localidade Duas Schütze, "Todo o palmito ape
Mamas, 450 cabeças de palmito, endido está avaliado em RS S4

. ASSASS1N.ÁTO -'

Metalúrgicos
G uaramirjm '- o ju iz do

Fórum de Guaramirim decretou

ontem, a prisão preventiva do
diretor social do Sindicato dos

Metalúrgicos de Jaraguä do Sul,
Waldemar da Silveira, e o. garçom
da re-

creativa, (,1m. obolDU
Ever a l-

a tlt/ad..do Koe-
r ich. E- nD InklD d.
les estão \
'sê h do DUIUbltJ
r: acusados
de matar a tiros, o açougueiro
Mari lson Vitt, 26' anos. na

, madrugada .do dia 3 passado, na

BR-280, próximo a Weg Química,
"A p:lÍlki� Já suspeitava, e

, confi rrnaraos "que eles, haviam
matado a vítima. depois do

,

depoimento de uma mulher, que
viu o llss-a!\'sinato",' afirma o

delegado Alcivaudro Espezim,
acrescentando que a diretoria do

'

sindicato os afastou tempo
rariamente, "O advogado deles
deverá pedir habeas-corpus nas

próximas horas", avisa o dele

gado,
Marilson Vitt foi morto com

três tiros de revólver calibre 38,
depois de passar ao lado do

Furgão, do sindicato, "Segundo o

outro motociclista, o veículo
,

estava trafegando em zigue-zague
pela rodovia, Sem nenhum 1110- ,

tivo, foram feitos os disparos",
ressalta Espezim. Viu era pai de
quatro filhos, Pelo menos quatro
pessoas presenciaram o crime,
que revoltou á população da

cidade, "O rapaz não tinha
�,

'problemas cam a Justiça e traba- .

lhava normalmente". explicou o

delegado.
Negativa

No depoimento à polícia,
Silveira e Koerich afirmaram que
estavam sendo assaltados pelos

Pele,son A, Izkhn/CP

Walilemor e Everaldo estã� presos, na cadeiapública de C,uaramir;m

• Madrugada do di a ," de

outubro. Waldemal' da Si lverra "

Everaldo Kocr ich saem dc lIl11;1

casa dl' prostrtuçâo , na ßR-2Xu.

sl�gund" a polki,l. hêbadox , l'

Iraftogal11 pela rodovra curu 11

FUl'giüI d" Sindicat o dll�

Mctalúrgrco s Lk .I,u'ag:tI,í d" Sul.
'I Marisol ViIlL' ruais UIIl íiltll<l'

HlIL'.lrt1 e ncontr.uu Si lvc ira L'

K"L'I'i,'h, L' a" ll'nlarl'111 ultra

passar li vcícul«. Silvcir« dispam
l1'l'S I iros , ;1l'l'f'1ali do a Cahl\';' lk
ViII, qlll' morreu II" lo cal,

;. Lma mulher. que c st ava

diriuuul« outro vcfculo atr.is do
...... .

.

FUJ1l,.io. foi a principal t e st e-

munha no caso, No dcpo imcnt o,
ela afi rmou LJue prL'sl'lll'i"lI ti

assass t n.u o

.' ()I\IL'1I1. " lui/. do lóru m ti"
t iu ar a nu r, ;,." ,IL'lTL'111[1 prls;i".
prL'y,'nli\';1 par.. Wa l demar da

Silvcir.. " l.vcrald« Kocrich, Eit-"

agu.uda rn ju lg anu-nt o da j(h,li�'a,
presos na ,"ldL'ia púhlica, ÂlllhllS
P'ltkl�i'(! SlT l'lln'tknadlls dL' 12 ,I

'-\11 ,111\'" <It' pr I<tl "

SCHROEDER

motociclistas, "Esta foi uma

forma para negar o que eles

tinham feito", comenta Espezirn.
acrescentado que ambos voltavam
de uma casa de prostituição nas

proximidades. "É bem provável
que estavam bêbados",

Waldemar da Silveira e

Everaldo Koerich deverão res

ponder inquérito por homicídio

qua! i ficado, e poderão ser

condenados de 12 à 30 anos de

Cinco pessoas foram presas e

'responderão inquérito policial por
transportat o' produto . sem

autorização do Ibama,
Denúncia

De aco�do com o responsãvel
pela delegacia de Schroeder, Júlio
Roberto Rodrigues, uma denúncia
anônima teria levado a polícia
prender Osnildo José Urthey, 43

anos, e Willy Schütze. ,67, "Além
destes dois, mas três pessoas serão

mil", calcula,
No depoimento. Osnildo

afirmou que a quadrilha teria

transportado o palmito apenas
duas vezes, "Mas no depoiménto

. de Willy, foi diferente: ele disse

que mais de seis vezes foi retirado
o produto da propriedade",
ressalta Júlio,
As 450 cabeças de palmito

serão do�das as escolas pública
e creches municipais.prisão.

SALYI�A
SOCIEDADE DE ASSISl"ÊN'CIA AO

I: LAVRADOR DO VALE DO ITAPOCU
II

NOTA OFICIAL

/

ASALVITA vem a público esclarecer que, muito embora o Tribunal

de Justiça do Estado tenha-réconhecido sua legíti.ma propriedade'
sobre o Posto Agropecuário Min. João Cleofas, e o direito que lhe

assiste, NÃO SE OPORÁ à realização datradicionalSchützenfest,
visto ser esta uma festa da comunidade' jaraquaense e não do

prefeito e mais alguns poucos que a exploram,
II

Serão todos bem vindos ao NOSSO PATRIMÔNIO, eis que na faHa

de outro local, mais uma vez a Prefeitura MUnicipal dará atesta no

Posto Agropecuário, sem nada pagar por isso,

A DIRETORIA

"

Nota da Redação: A 11.0(0 oficial acima, da SALVITA - Soc�edade
Assistencial ao lavrador do Vale do Itupocu, deveria ler sido veiculad�

,
. .,

IUI edição n" 3,9Y3, dc quatro do corrente mês, por motivos ignorados
deixou dc ser estampada naquela ocasião e que ora se consuma; petOque
adiretoria apresenta aos dirigentes da SALVITA as suas desculpas pela
lamentável ocorrência,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FLAGRANTE:

Policiais prendem duas pessoas
\ ..

acusadas defurto:em Jaraguá
J araguá do Sul - Duas

pessoas foram presas nesta

semana acusadas de furto, em

Jaraguá do Sul, de aparelhos
eletrônicos. Na quarta-feira
passada,
o pintor
Oswaldo

ObJ./DS
lur/odosC e s a r

Corr e a ,

20 anos,

foi preso
em fla

grante depois de furtar uma

máquina fotográfica, na residên
cia de Valdecir Gomes, .de Lima,
no bairro Estrada Nova. A máqui
na está avaliada em R$ 70,00.

Na quinta-feira (19), policiais
civis também prenderam o

desocupado Joãc Ferreira, 32
anos, que, Com mais dois
clementos, não identificados pela
polícia, arrombaram a residência
de Nels0n Kámke, na Barra do
Rio Cerro . e, furtaram uma

filmadora Panasonic', um micro
system, umrelógio depulso, além

/

. somom mols
de IIIt inll

GUARAMIRIM�

Pelel500 A. lzkt:JrolCP

Oswaldo CésarCorrea (E) e João Ferreira estão detMtJs na DI'

de um vídeo-cassete e um teclado.
Todos os objetos foram avaliados
em R$ 2. !)()I:),()().

•

FIngranIl'
"Enquanto ele (Fen'eira) ficava

dó lado de fora da casa para avisar
se estava chegandö alguém, os

dois elementos arrö.mbavam a

residência. Depois que fizeram o

'trabalho', foram vistos pela
polícia, e saíram correndo,
deixando cair o teclado e o vídeo.
Um nós conseguill1ps prender",
afirma o e,<;LTivão Josmar Batista
de Lara, aerescentando qlle
Ferreira pode t.er lIsado lima

identidade falsa no depoimento à

polícia.

.
.

Ladrão é morto depois de tiroteio
Guaramirjm - UI'I1 tiroteio, na

quinta-feira, entre polkiais civis,
é (l ladrão de carros Alexandre
Fernandes Pereira. 20 anos,
acabou eHl morte.

Pereira levou vários' tiros
d�ois de dis(')arar quatro vezes

l\lntra" polícia. no trevo prlllel
paI da cidade, na BR-280.
De ac.ordo l'Ofn o del�gado

Alc.ivnndro E.�pezim, Pereira teria
reagilh' '-

"EI.

' a 'pnsao. e nan

�perav<l Sl'r pn·so. allui ", explica

;1.lIelegado, acresccntandll qUe.'erllilndes já tem passagen.� por Ale. .:andre Fema"de.( Pereira

furto, n<l delegacia dI;.' .foi nvil k.
O fiaI Uno, dt' I'lorianópolis,

foi r.olll�ado há Um mês, na ca'pi
tal, e. o proprietário teria vistö
Pereira. dois dias depois. dentm
do \[l'Ículo. "Eil' registroll a

qut'ixa e as polícias foram
avi�adas". rl'lisalt" o delt'ga�!.l).

InVl'sti�llÇ(}l'S
A. polícia deverá invcl>tigar Sc

Pereira participava de uma

quadr,ilha de assaltantes de carro,

qlle flu;tava na capital. t' levav-a -

para li Alto Vale do Itajaí. pa'l<I o

desmanche de peça�.

\ EDITAL
.

·PATRICIATAVARES DACUNHAGOMES Tabeliãe Qlicialde TItulosda Comarcade Jaraguado Sul,
ESladode Sanla Catanna, na lorma dá Lei, etc.

Faz saber a todosquanto esteedital virem q,Je seacham nesleCartorio para Protesto os·TItuJoscootra:
.

Ao SçlConf. LIda. - R. Joínville,5249 - Nesta; Mode Haus Ind. Com. de Malhas LIda. - R. Francisco
MtOf1io Edsooida Rocha - R José Picolli sJrfI- Nesta: TOOt,n"8@- Nesla;
A1dode SouzaOficina Mecánica-.R. Joinville.5130- IiarmorariaePedrasJgua- R.Joinvilie. 4133- Nesta;
Nesta; MasterVale Piscinas Uda. - R. Joinvillo, 2003- Nesta;
Aldode Souza-Av.MIJ. Deodoroda Fonseca.l014- MIt. Flcolnd.eean. LIda. -I'l.AngebRbni, IS-Nesta;
Nesla,
". fI.letanortolnd. Corn. Repres. - R LLRoberto.3emann.

Aldode Souza - R. CanOinhas. 44 - Nesta: 1627 _ Nesta;
AUla Moc. Borges lida .. R. Joaquim Francisco de MecanograliaUde, LIda -R. ReinddoFBu, 460- Nes-

, Paula, 360·Nesta;. ·ta;
• .

-,

8runo Corn de E�ovais LIda.' R. Nel Flanco, 408 - Malro .Cezar Bugm!lm - R Mal. Deodoro, 364- Nesta;
Nesta: Mamoraria e Pod!asJgua Lida: - RJoinville, 4133-'
Beneficiamento de Madeira Seh roeder - R. RioCerro ,Nesta;
11- Nestá: Muller & Cia lId!'. - R. Rio. Branco Ed. Silvanackti-
Benicio l'iacanassi - BR 280 Km 70 próx. Mec. Borges Nesta;
- Nesla; , Metalurgica Leitzke LIda. - R. Joirwille, 2287 - Nesta;
Conl. Canurati LIda.. Rl.eopoldoMal�eiro, 67 - Nes- MarceloÍlorges - R. ReirloldoRau,86- Nesta;
ta: IiarcioW B Sturme, - R. Tomaz FranciscodeGJes, 180
ComI. PomerodeUde. - Mal. Castelo SrancG, 3245 -

_ Nesta;
·
Schroeder liarli Bomadote Sardagna • fi. EstradaG.Jamiran(',- si
Conl. SueliLlda -Av. MII.Deodoro.1OSS- Nesla: nO- Nesta;
.Oont, Grithus Llda.- R DJque deCaxias, 4:!)'- Nesta; Nega lialuca Ind. o Com, Conl. Uda- R. Exp. Fidelis

· Car tv'olosVel.culos LIda .. Av. Getúlio Vargas,.738·· Stinghen, 71- Nesta;
. Corupil: OrtWin G.Germann - R. RdlenoSeidel. 1302- Nesta:
Cristal Textil LIdá. - EsuadaScnroder 1 km 3 - Nesta, ümuGJnçalves-R &p.AntonioCarlosForriira,850
(c;om FrulasKethfin,Llda.- FIWalterMarquardt,2820 _ Nesta;

.

. Nesla.
.

OtaVIo TaJbe -Av. JoãoPeSSQ8s1n- Nesta;
Crm.ds Cont. Bardin LIda. - ME - R. BR 280km 64- OsmarBarum -R V,cloIRosemberge,'sln- Nesta;
Nesta; Osetas C. delJma'- R PIes EplaeioPessoa, 1333·
Gonl MÔnaco "Ida. RWatler Mlrquardl, 623· Nesta. Nesla:
Corn.AI\madaVeic PeçasAceso. -R.JoãoPicolli. 133 PortaldeC'...ag 111100 .e TurUda.· Rod. BI 280km63-
.. Nesta; Nesta;
Cant-. Mônaco Uda .. R. Watel Mlrquardt, 623- Nesta: Personal Piscinas LIda. _ R. Venincioda SilvaPorto. 37
CalUVÍm MxjaJOIem LIda. - Estrada ISabel, 210- Nes· . Nesta;
ra: PetiscariaeChurrascariaFerraz- RWatter Merquardt
De PaLlaCarn.de Tintas Llda.- R.Joaquim F. de PaJla. . Nesta;
158- Nesta:

.

Paulo RobertoJung - R. LoteamentoPioolH - Nesta;
EsbfadosComes tida. - R Venmcloda SilvaPorto, 219 Personal PiscinasLlda _ R Venãncioda SilvaPorto, 37
- Nesta;

• Nesta:
Empresade FacçãoCiádoJeansLlda.- RSão Paulo, PedlasJgua Llda.- R.Joinvilie. 4133- Nesta;
'l68Ó- Nesta; PedlasJgua Llda.- R.IJoinville., 4133· Nesta;
BidaFatimaSouza Demiani - Rlrmãcs Leandro, 221 - JResímeldeAstrid. Monel.ME _ R. OB BR280- Nesta;Nesta; Aocbollnd,ean.A"'I.B� Llda.-Rl.eqXldoJlI1sen,
EK KabongCon I. Ltda- R.BalâódoFio B,ancG,320-, 120- Nesta:

.

Nesla;
. .

Fb$niMlria de Souza-R GuihenneWacléejrage.461E RArtemassollnd. de Pias l.tda. - RAno Bon sJrfI- . Nesla;
Corupa; . RenyAygustinhoCoelho - R. Joaquim ",.ancisco de
E RAnem';sSoIlnd. d. Rias Ltda.. R.Ano Ban sJrfI- Paula,984. Nesta:

. .

Corupa; ReSvaleTram'J)ortesCorn.de Resíduos- :rl6esRosdO
Funcjoná Repres. LIda. - Av.MIl. Deodoro'da FonsÉoca. None. EIS I _ Nesta.

..

88· Nesla.
.

RUbelil;oMlcele de Souza'- Nesta;
FalruzConl. LIda. - Red. BR280-Km 63- Nesta; RKB.Corn eConl. Llda.- .R.AvelinOSteinsJrfl. Nesta;
FunJaragua Ida.' AV.MaI. D.odmoda Fonseca:98 -

Rei dosSotões _ R,Adollo Tri�ss,Aoo- Nesta;
Nesla, Rei dos Botões - R Adolfo tnbe... 400 - Nesta;·
Guenthe(Engel-R Fco. Paula, 325-Nesta, Reidos BotõesCorn. deAliam.ttda. _ RAdoJlo Tribess,
úOI!U1ildo frindoo. - Fbd. SC 41S-l'IoCerro 11- Nesta; 400 _ Nesta.
H!lrmonndoE BoscoCorn. Rep",s. Llda- R. Hruschka. SigmaP�laria e Uvraria LIda. _ tvt:. FI.MIl. Deodoro
276· Nesla:

'. I daFOnse<;a 1067· Nesta;
Hapoll Repres. LIda.· R. Felipe Schlmdt., 218. Nesta: SibiliaEmmendoertel' R.�UlzGonzagaAuoso, 192.
Hasmam Com. R>pres. LIda, - R.JoseNarloch. 1336- Nesta.
Nesla. Sidney FagJndes- R.BR 280kmSO- Nesta:
I-ßlilmisCom Ind Vesl .. R J",,, Mlnegotti. 45- �ta: Transportes J K Ltda _ FI. Joaquim FIanciscode Pauta.

· J4.mmisCom.lnd.Vest.· R Jo...; Mlnegotti,45- Nesta; 360. Nesla;
1",1. Com. Repres. t-Aanske lIda. - FI. Joinville. 1532 - Tezinall,:, e Conl. Cembranelli Uda .• R. Av. Mal.
Nesla; , DeodorodáFonseva,I007-Nesta;
IvoBleich.R.BR28ekm77.Nestai Tazinallb e Conl. Cembrarielli LIda. - R. Av. Mal.
Ind.Corn. TranspP>OriquiloLlda.- RB.arãodoFio 8ran· DeodorodaFOnseca. 1057 _ Nesta;
co 79· Nesla; TendênciaMalhas Lida.' R. Jlniabile Teeila Pradi,99 _

Ind, Gan. Mov laI Cenle, LIda .. BR 280 km 2675 - Nesta.
.

Nesla: T.anica DuhaNves da Silva· !=lo ArthurGunthel, 220-
Jos� ISicloroFilho "Estrad�' TresRiosdo Nlnp· Nesta, Nesta;
.JOOI Bern.,dinooos Santo" ·Av lial. Do,,10ro.325 Terrapl.�agem Var!]a" tida· R.JoâoWiestJI. sl,fI.
Nesla; Nesla;'
joel Berrardin" dc'f &nIOS - M' - Av.Mll. DeodOro. 325 T"rraplenagem Vargas LIda .• R Bemardo Bombusch
Nesla: snln· Nesla: '

.

.

Jose Amenco XaViel :R """p" Sonmldl. 287 - Nesta. Wo Sci,roedel- RAlIIo'a.UM· Nesta;.
JoseValcir de Bolb. - R. Domingos F.bsa, 120- Nestai Wàgnel TI'II1"f)ones .Corn. LIda. - Fbd. BR'2801an55
Jimenel Án lia Silva -/ R. l=4oddfo Hulenuessler. 390· . Nesta,
Nesla: Wagner 1 'Illspones eCorn. LlrJa.. Fbd. �R 280km 55
KWBComtnlcaçãoLlda - Av. Mll. Deodóro. 141· Nes· . Nes.a:

.

Ia. Wagner Tl'II1spones eeom. �Ida. - hbd. BR 280km55
KoalaAcatlamento T.xlil Ltda - FI. Wattelliaquardt, ,. Nesta:

•2222· Nesla, Zonla lialaria". (;"'5tl. LIda. - R. JoäoPtanischek, 2(1,
Lel�naq Rolrig. LIda.· R 724· Nesla: Nesla;
L.,"O,aq Relrig. LIda. - FI. Emi"o Ballng. NeS!.;

.

ZontaMaleoriadeConsl1. LIda. _ R.JoâoPlanischek.
L."n�q Relrig. LIda .. R Emilio Belling - Nes.a; 205· Nesta.
L"rivaICa�os daCun". - FI. F\>inoJdoReu, 757· Nesta; E, cornoooditos dE'vedoresnão IGrameneontrados (J.J
LuizCa�os daCln"a· R ReinoidoRau. 757 - Nesta; $. recusàram a aceitai a devida intimaçllo, laI por
Luiz Cilve>1o Naqel· R'SR 2aOkm 69 s/n· Nesla; inl"rm"rlio dop",sente edital, para que os mesmos

LalH$Apalecida EIiII"",;ourtrle-Souza-I'I.Joâo Picolli, compaleçam nesre Cartoriona rua ArthUl MOlIer, 78.
·tt,,· Nesla. noprazo.rlaLai alim de liquida I oSEludéQíto, ooenlão
LII11 (;a�0sRib�i",- R. HOlacioP.radi. 38· Nesta; dal·razãoporque não o laz, soba pena de se""" os
LuclomaQ Ind.,(À;nl. deMlquina Lida. - RMI'Geio BaiIJI. "' Ie ridos protestados na lorma da tei. etc.
460·Nesla,' KE/JaraguadoSuI, 19de outublOdel99S
M3noelde Pedro CoslaSA· R.JoãoPessoasln· Nesta; Tabeliã

\IlAÇÃO
CANARINffO

� J+UM�NIZ�Ç�O DO T�NÇITO €M
J��G�

.

DO ÇUL € POÇÇJV€L
ß�ÇT� H-�VE:R � CONÇCI�NTIZ�Ç�O

. DE: �Mß�ç �ç -Pt\RTE:Ç:
P€OCçTRE:Ç E: MOTORlÇT�Ç.

o/JA ®� i�i��I!.O�A
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Picinin é O novo treinador Padilha conquista troféu

J t
..

C SC
em SBS na modalidade

uven uspara a opa Jaraguä doSul-O lutador
_ ........

.PelersonA.lzld:JrolCP jaraguaense Aldair Padilha, 23

anos, conquistou no dia 15

passado, em São Bento do Sul, o
VI Campeonato' de Kickboxing,
taça Paulo Zörello, da moda

lidade, na categoria meio médio

ligeiro, contra o .campeão
paranaense. "No primeiro round,
consegui derrubar ele. No

segundo, ele foi a nocaute",.
explica Padilha, acrescentando
que ambos lutaram sem proteção.
"Como sou amador, a Federação
Catarinense de Kickboxing nos

obriga a lutar com proteção na

cabeça e nas costelás. Ele disse

que era profissional' e me desa
fiou. Aceitei e venci", ressalta.

Combate
Treinando duas horas por dia,

Padilha disputa 119 próximo dia

18 de 'novembro, ó campeonato
estadual de Tae Kwon Do, em
Joinville. "Minhas características
são basicamente nesta moda

lidade", COQ1e11ta o lutador, que é

professor de Tae Kwon Do, em

Jaraguá do Sul. "Estamos rea

lizando um trabalho bom. O re

sultado, até agora, é dois cam

peões estaduais na modalidade",
afirma Padilha, referindo-se aos

alunos Nilson Nunes de Souza, l7

NOVIDADE

do
.J �raguá do Sul - A

diretoria dó Juventus anunciou
ontem à tarde, o novo treinador
para comandar a equipe na Copa
Santa Catarina. AgenorPicinin,
que trei-
nou o SolurlllllD i
Cmxídia,

D litnltD
IlIlerlllD dD

no cam-

peonato
Catari-
n e n s e Juvellius
des te,. _....,._--__
ano, assume segunda-feira os

treinamentos, visando a primeira
partida do returno da Copa se,
contra o Marcf lio Dias, em

Jaraguá do Sul.

Ontem, o presidente Ângelo
Margutte demitiu o treinador

Joubert Pereira, depois da

desclassificação da equipe no

campeonato Brasileiro da série
C. A 'reportagem do CP tentou

entr.arem contato com Margutte,
mas ele não foi localizado,

Mudança
A partir do returno da Copa

Santa Catarina, os jogos do
Juventus serão disputados no

estádio Max Wilhelm, no Clube
Atlético Baependi. O estádio

João Mareaue ficará fechado

para reformas, A partida �ontra
o Marcílio Dias, quarta-feira,
tem inÍcio.às 20h30min e, o téc
nico da equipe juniores, Simão
Satumino comanda a equipe,

EII1ATA
, ( , epto. de Artes Gráficas

do Jornal CORREIO oo
POVO errou no anúncio do
cliente Auto Mecânica
Borchors publicado dias

14 e l8/lO/95.

que conquistou recentemente, °

vice-campeonato Brasileiro de

Kickboxing, em Uberlândia/MG,

Q
,

-

d
anos na categoria meio médio "sern patrocínio", define Aldair

uatro joga ores foram ....lig_e_·i�_ö_e.....E_r_ia_n_D_e_m_a_r�_h_Í,_1_4_p_ad_il_h_a, -,

,

.

.
FUTEBOL 'SUIÇO

dispensados pelo clube Valencia lidera Ja fase

KICKBOXING

Jaraguá do Sul, - O campe
onato de futebol suiço do Beira
Rio Clube de Campo, realizou a'
penúltima rodada da primeira
fase. quinta-feira à noite.

Na categoria Sênior, o Valen
cia manteve a liderança depois
de vencer o La Corunã por três ii
zero. Na outra partida, Sevilha

Iouben ficou no comando da equipe durante dois meses e meio

DEFINITIVO

Alé rn de Jeubett Pereira, a

diretoria também dispensou
ontem. os meias Élcio e Tira. e os

ccntronvantes Toninho e Flávio.

Ângelo Margutt e também
anunciou a contratação. e m

definitive. do zagueiro Ornar. cx

Criciúma, que estava- jogando no

Santo André/SP, Junto com
Alta ir. que tamh érn foi adqui rido

recentemente pela diretoria,
formaram a zaga titular do

"Tigre", quando da conquista da

Copa do Bras il, em I ()92.
Para a próxima semana,

deverão ser anu nciados ai nda, a

contratação de um volante. um

ponta esquerda e um cen

troavantc, que reforçam a equ ipe
para a Copa Santa Catarina.

. Padüha: lutador e treinador

anos, na categoria leves. "Isto em

tun ano de treinamento", lembra
o treinador.

Dificuldades

Além de ser um esporte pouco

divulgado, o Kickboxing e o Tae
Kwon Do, também dificultam na

hora do credenciamento na

Federação, "Para ser profissional,
é preciso disputar campeonatos
sularnericanos, e sem patrocínio,
fica impossível", destaca Padilha,

e Barcelona empataram em um

gol. Neste grupo, o Valencia
lidera com 9 pontos, em quatro
partidas. Sevilha é o segundo
colocado com 8 pontos.

Na categoria 110VOS, O

Benfica, com 8 pontos lidera,

seguido do Boa Vista, com 6

pontos, em três partidas.

ESPECIALIZADA

Auto Mecânica
Horchers

"
COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS

TROCA DE·.ÓLEO. POR SUcçÃO
.

RUA ALBERTO PICOLLI, 400 - ÁGUA VERDE -!JARAGUÁ DO SUL - SC FONE/FAX 371-8122
/'

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 1995

NAMESMA

'GERAL

Deputados continuam querendo
novo aumento de seus salários

,Tem�s aco.mpanha�o. os

editoriais dos nossos confrades
da "Tribuna de São. José", de S.
José dos Pinhais - PR, no exercício.
de suas prerrogativas constitu

c i on ar s

não tem

poupado.
o lado

negro. de

represen
tantes do

'P o v o,

Vencimentos
de III IOmll
consldeI'CJdos
como 6o/xos '

que con-

tinuam, sob outra roupagem a

fazer tudo. o. que os cassados de
triste memória fizeram, usaram e

abusaram e tudo acabou em pizza.
Oeditorial da'ediçãon" 2.510,

de28-09-95 trata o. que o. jornalista
redator chefe 'intitulo.u como

, Deputados querem aumento de
salários. pado o. desassombro.
com que tratou do. assunto,

pedimos licença para transcrevê
lo: "Que tal um emprego em que
você ganhe 120 mil reais ao. ano,

ECOS DA
71 SCHÜTZENFEST

Original
Markgräj1er
Blaskapelle

sem obrigação de bater cartão.

ponto?
Além da importância de dez

mil reais mensais sem obrigação
nenhuma de trabalhar no. pesado,
e com possibilidades de viajar
em comitivas, inclusive para o. ex

terior, você poderäcontar com boà

casa, gratuita, decorada,mais três
mil reais para contratar auxiliares,
três mil reais em passagens aéreas,
seiscentos reais para gastar com
correio, duzentos e sessenta reais

com publicações, oitocentos e

cinquenta reais com telefones e,

entre outras vantagens, veículo. à

disposição na hora que quiser.
Não. lhe agrada emprego. assim,

onde tudo é líquido, certo, sem
atraso. no contra-cheque de todo

o mês?

Pois nossos nobres deputados
e senadores que ganham isso,
não. estão. satisfeitos.

Estão ameaçando parar o.

trabalho, realizar uma "greve,

branca", operação tartaruga ou

qualquer coisa do. gênero. para ter
aumento. de salário. Eles acham

que não. dá para so.breviver

dignamente com essamixaria que

ganham.
Que moral terão. nossos

representantes de mexer em leis,

exigir horário de oito horas para
os funcionários públicos, negar
aumentos, se eles pröprios
decidiram igualar-se aos demais

trabalhadores, inclusive valendo
se do. recurso. à' greve?

Uma pergunta final, sobre a

qual deve refletir cada deputado.
e senador em processo rei

vindicante: que pode pensar
sobre o. assunto. um eleitor, nem

digamos de salário. mínimo, mas

que ganhe tanto. quanto. cada,
parlamentar tem para gastar, por
exemplo, o. dinheiro. Para os gastos
com cartas e correio?

Quem não. quer um emprego.
assim? (R.V.S.)

nlVlllnAr.Anlf'P

A Origin al Markgräfler
B/llskapl'[fe que aí aparece,'
IlpreSI'TIlOU_sl' n o domingo
último. de Neuenburg ; Ale- _

lIIanha. obteve -gcral aceitação, Ba"daOrigina!MarkgräflerBlaskapelle
C?", 15 intcg rantes I' sob a

dIreção de Edmund Jordan.
JUnto CO//l o conjunto musical

III",bh" v/l'nUlI para II s-uu.
zl'lI/esl 01/ tro grupo. //Iastrando

I�S trajes típicos da reg ião di'
ScllIl'(/r::.wa!d. (/'11' [oram muito

1I!'/'I'I'iados Jll'/.ps X rupos n a

"lofla;s{o/dór;l'os I'di' dançá qUI'
d,'smar J

-

d d
.

, 111/1 nu I/Im/ III I' onungo,
1""'" I' I'" 111',/1/1' C I', Eventos.

AI
F;�"rlll/l�SI' n o to r (IS

..Trê ....
oS(/III'!I'iros d,' NII/SSl/l'll1I-

I/lIha" R I
'

- (I 'fRl'lnkl·. 1/ llro!d Rod;'
" fI'f1/11'1'/ lad/rh'. alllil?ús I'

('0111/' I
'

.

,
IIn I"lros do ,fi: Mar!o

'�Oll�a,
(1:;..l:S.)

CORREIoooPOvo.l

JORNAIS

Imprensa latino americana
discute o· futuro em Lima

Acaba de aterrissar na mesa

do diretor o convite formulado

pela International Newspaper
Marketing Assocíation, de

Dallas (liSA) para participar
da "INMA Lati.na'9.5", que acon
tecerá de 31 de outubro e 1 (l' de

novembro, em Lima. Peru a 3a

Conferência, do ano em curso,

totalmente realizado na capital
do país vizinho, subscrito por
Luiz Agois Banchero, pre
sidente de Ia Associación de
Diários del Peru y director

generat dei Evento en Lima.

Na ocasião participarão. como
palestrantes Joe Company, do.
Diário .Clarin de Buenos Aires,
sob o tema: 'COIllO vender centra

a competência': Guillenuo R.

SchmiU.. de I.a Nación, de Bue
nos Aires - 'A engenharia
empresarial: um caso. do. Diario
La Naciön': Lynda Schwalm, do
Toronto. Sun. co.m 'Retendo os
leitores nos anos 90': Eivin
1110l11sl'n, ua Shihsted Film AIS.
com 'Impknientaçôes modema.�

dl' nHu·kl·ting': Marcos "adli.

,
da Folha '(,k São Pal:llo. com

'Um caso de êxito: segmentação.
'e editorialização dos - classifi
cados': Patrick MacDonaId, da
Mac Donald Classfied Service,
de lndiana, com Novas direções
no desenvolvimento. dos classi

ficados'; Leo Bogart, consultor
em comunicações e editor da

Newspaper Assoc iati on o.f

America, com 'O marketing nos

diário.� no novo. século' e Jarbas
Nogueira. de () Globo, com

curso para () diário. Correio. da

Manha, em Lisboa e diretor de
INMA Latino America, com

'Como agregar valor à marca'.
Conclui o convite: "Vivimos

en un mundo cada vez más

competitivo. en donde bus
camos superamos y mejorar
día a día. Esta será-Ia opor
tunidad de convertirnos en

protagonistas - de nuestro

propio cambio. Los esperamos
eil Lima, para jUl,lto.s fo.rmar

parte, dei
_ cambio en Ia pren

sa Latinomnericana", A im

pren.�a jaraguaen.�(:', já foi
tkscohata pelo Mundo..
Olalá! ru.V.S.)
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Nova estação do Samae garante Oechsler assume o Santo

b
·

'

bl
Antonio mas exige aju .

a asteclmento sem pro emas M.�;;;:.:,;:;oO'!t�!��d: �':O�:::Ae:.=:-
Guaramirim, está com um novo pitaJ não é boa. Nós vamos'poro
diretor, que assumiu o cargo ontem livro aberto e não vamos mai,
e que por enquanto ainda é interino. esconder nada de ninguém. M.
Trata-se de Osvaldo Oechsler, que dívidas existem enão édehoje,el
já havia sido diretor administrativo vem se acurnilando desde 1975f.
do hospital no período de 77 a 83 e como uma bola de neve", diz ainda:
que depois disso trabalhou no hos-

.

Em até 10 dias, Osvaldó
pital como responsável pela Oechsler deve dar sua, resposta ao

farmácia. prefeito, sobre se assume ou nãoa
Antes de assumir o cargo direção do hospital definitivarmúe;'

definitivamente, Oechsler 'que Sílvio Finardi, que ocupavao
avaliar a real situação do hospital, cargo de diretor desde fevereir
da sua receita equer saber quernvai deste ano, pediu seu afastam:nto,o
fazer o repasse de recursos, se é a que ocorreu na última quarta-fejra;Os investimentos, porém, não
prefeitur.a ou o Estado. "Certamente devido à falta dos repassei

foram baixos. Nos últimos dois . .

I dao repasse deverá ser feito pela necessários ao hospita por parte
anos e meio, em todas as obras prefeitura"; disse Osvaldo, que . prefeitura. Devido ao período de

para reservação, tratamento e garante que "correr atrás de dinheiro inde finições por que passa o Iiospi
ambliaçãó da rede o Samae nãovai".' tal Santo Antonio, Guaramirim,pcr
investiu, com recursos próprios, Segundo Oechsler, o prefeito enquanto, esta fora deconsércioé

aproximadamente R$ 1,3' milhão,
. Victor Kleine prometeu todo apoio. saúde.

dos quais cerca de R$ 500 mil só
na construção da ETA 3. Volume
de recursos que, segundo Klitzke,
justifica-se plenamente por que
significará para a cidade a

garantia, de água tratada sem

problemas' por muitos anos.

ÁGUA

J araguá' do Sul -. É
provável que no início do mês de
novembro o Samae coloque em

operação a ETA 3, moderna

estação de tratamento de água que
utiliza avançada tecnologia, hoje
empregada em vários países da

Europa.
·

�:Iit:n: CldtJde
Samáe

. 't .'. desenvol-
ve uma

fase de

le,66guCl
sullc/enfe

t e st e s nD verãD
das bOIJl- .

_"'(. :J;...
�

.

. b� e-de todos os equipamentos
,�, '

" ,Já, instaiados. Segundo o

';"
'.' ,��es.idente do Sarnae, Nelson

,
'

\l<litzke; a· partir dc
.'

funcionamento desta estação de
tratamento' a cidade poderá
enfrentar um verão rigoroso sem

nenhum problema
abastecimento.

Boje a capacidade de trata

mento gira em torno de 175 litros

por segundo para um consumo da

ordem de 190 litros por segundo.
Mas isso, de acordo com Klitzke,
não representa desabastecimento
porque a defasagem é com

pensadas por outros sistemas
isolados implantados em regiões
periféricas, como o de Águas
Claras, por exemplo. A nova

estação, quando em operação,
representará mais 125 litros por
segundo, gerando inclusive um

, \
.

consumo ocioso.
- O sistema 'de tratamento de .

flotação é o primeiro i�stalado �or
um órgãe público no Brasil - a

empresa Döhler, de Joinville, que
trabalha no ramo têxtil possui
,sistema idêntico. Consiste na

de . injeção de ar na água provocando
a formação de micro-bolhas que

. trazem a sujeira para a superfície
onde um equipamento mecânico

específico faz a limpeza; O
sistema convencional é o' de

decantação, que deposita o lodo e

outras irnpuresas rio fundo dos

tanques, dando menor índice de

pureza à água.

MAISVERBAS

'/�Suplementação orçamentária para Samae
-Jaraguá (lo Sul - Dois

novos projetos assinados pelo
prefeito Durval Vasel já foram

· enviados para a apreciação da
Câmara de Vereadores. Um
deles propõe suplementação
de dotação orçamentária para
o Samae, no valor de R$ 280
mil. O dinheiro, de acordo
'com a justificativa do projeto.
será utilizado em obras de

\.

ampliação, reformas e

aparelhamento do sistema de .

água e, ainda, para a

construção de uma unidade de
captação; reservatório e

tratamento de água.
() outro projeto estabelece

a alteração de valores das

t�xas dos atos do departa
mento de vigílância sanitária

municipal. Pretende-se, COIU

· ira :,liiiIÖÖi,,�I1!!lI, 1 Celular I
i1lt [] o BÖE ti! TElECOMUNICAÇOES & INFORMÁTICA li!

isso, reduzir os valores das
taxas instituídas pela lei mu
nicipal n? 1.768/93, de
dezembro de 1993, incidentes
sobre 0S serviços e atividades

sujeitos à vigilância sanitária.
A nova tabela prevê redução
de 40% das taxas atualmente

praticadas em razão. da
.

constante atualização da
Unidade Padrão Municipal.

"CELULAR
REVENDEDOR

,

�Sr.ut
®.OTOROLA
TESTEPOT� SINALINTERIOR

CRISE

RECURSOS

Pontes serão reconstruidas
em dois bairros de Schroeder-
Schroeder - o prefeito'

Hilrnar Hertel esteve em

Florianópolis nesta semana

onde MSinOU convênio para que
a prefeitura receba verbas

emergenciais relativas às

enchentes ocorridas em

fevereiro último, num total de

R$ 100 mil, Com rnais 30% de

recursos da prefeitura, o

dinheiro será utilizado na
I

.

.

reconstrução de duas pontes
destruidàs pelas águas: uma

sobre o rio Velho, com .10 met-

TELECOMUNICAÇÕES
CENTRAIS

l·
Philips

TELEFÔNICA Intelbrás
.

Equitel
. Nutron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

ros de extensão, no bairro

Rancho Bom e outra sobre o

rio Duas Mamas, com 30 ll»'

tros de extensão, no bairro
Tomaselli. Segundo o prefeito
Hertel, esta última tem grande
importância para o sistema
viärio já que liga três bairrOS

populosos. A antiga ponte, eIII
madeira, além de não oferecer

. conduções ideais de seguran
ça, ficava a apenas um·�
de altura do rio sendo constan

temente submersa.

INFORMÁTICA
COMPurADOR'ES

COMPAQ
AT&N .mM - BP

:�RiWij..iit:� ,

rfJrtddifijFO(IJ.. ,.,... .

FINANCIAMENTO:
LEASING A

.

6 sES
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