
PrillCipaisjogos aco1ltecem 110gi1UÍsio.do São Luis

Klitzke, que anunciou a

conclusão de importantes obras
até o final do ano. A principal

evitar desperdício de água
tratada a partir da distribuição.

Pägína a

Pouso de avião na 280 Massaranduba festeja Secretários prestam
não foi investigado emancipação política contas ao governador
o pouso forçado de um

monomotor de uma empresa
paulista na BR-280 ainda não foi
investigado. O avião é utilizado

parapulverizar plantações.
Página12

Criado pela lei n° 772 de 9 de
.

O governador Paulo Monso

novembro de 1961 e instalado dois termina hoje uma semana de reu-
dias depois, o município de fmlm_"���'"""'---I__�:::;--�
Massaranduba completa hoje 34
anos de emancipação política.

CademoEspecial

ESPORTES

Colégiosmaristas encerram
hoje jogos da X Olimpíada
Reunindo atíetasde sete educandário sede conquistou Luís, Adilson Schultz, para

colégios termina hoje em o tricampeonato. Disciplina, evitarumespúi.toderivalidade
Jaraguá do Sul aXOlimaca empenho e postura dos crescente entre as escolas já
(Olimpíada Marista Catari- atletas são os critérios que o título de campeão era

nense) com os jogos finais adotados pela comissão determinado pelo número de
programados parao ginásiode organizadora para a troféus conquistados durante
esportes doColégio São Luís concessão do troféu geral. acompetição.
que, em 1993, também como Isso, segundo o diretor do São Página 11

Klitzke: controle sobre o desperdício

GARANTIDO ....
�

Cidade terá água s*�ien�
! .......

mesmo com verão rigoto�4 .

,
• "1-" .....� •

Não vai faltàr água. em delas é a ativação da ETA :3

Jaraguá do Sul neste verão e que já está em fase de testes.

nos próximos. A garantia é do O Samae também está

diretor do Samae, Nelson implantando um sistema para

Faça uma
,

arvore de Na-lal mais boni-la
com presen-les do comérClO de

Apoio: CORREIO 00 POVO
Ja�a8uá-

-
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'EDITORIAL

Importância da nota jiscall_C_o_n_fif_a_a_H_is_to_"fI_____,·a
N9Brâsil� o góverrtq aindaprecisa l���,

mão de ,sorteios para poder. arrecadar
mais. É o caso'.de Santa d�tarÍIiá;; por,

exemplo, que à cada ano gasta horrores' (e
este é o paradoxo) em prêmios para fazer

. com-que os consumidores 'exijam a nota fis
cal, hãbito ainda longe de fazer parte
da cultura da população. O costume de não
exigir nota fiscal esvazia a arrecadação
do Estado que tem noICMS sua principal
fonte de recursos no que toca a receita pró
pna.
Em resumo, quem não pede a nota está

colaborando diretamente com a sonegação
e, consequentemente, provocando retar
damento na execução de obras públicas de
beneficio coletivo. Para qUym ainda não sabe
é bom lembrar: quem paga o ICMS é o

,,,'<\,;

consumidçr, Quem v�nde apenas recolhe.a
alíquota correspondente ao valer da vendá.
Resumindo, sem a extração da nota não há
oreçolhunento�do imposto que acaba indo .

para o bolso do' sonegador, via de regra
aplicado em beneficio próprio .

Ao invés de reverter, também, em pro
gramas assistenciais para famílias carentes
que dependem do governo para tudo, inclu
sive alimentação. Ou em escolas, não apenas
em relação aos alunos mas na construção
de espaços físicos e na contratação de mão
de-obra para o magistério. Ou em hospitais
que vivem em crise fmanceira permanente,
em estradas mais seguras e em programas
habitacionais. Ou seja, a nota fiscal é a

mais poderosa ferramenta do consumidor que
se preocupa com seu próprio futuro.

Condiloma (crista de galo)
LendO artigo do "The

Journal of Urology" de julho de
1995, achei pertinentes estas

infonnações a seguir. O condiloma
ou vulgarmente a crista de galo é
D S T

(doença
sexual
me n t e

transmis
sível) na

TID/omenlo
pode du""
vó,Jos

maioria mesesdos ca-

sos. O PHV (papilloma virus
homines) ,é o responsável pelas
lesões vegetantes que asseme

lham-se a couve-flor e tem predi
leção pelas mucosas úmidas da
genitália e ânus em ambos os

sexos.

O artigo cita a alta frequência
de recorrência das lesões que
chega a 25% em 3 meses. Muitos

* W. B. Falcone

especialistas estão especulando'
"sobre infecção subclínica, e as

reinfecções ocorrem devido a rea

tivação deste estado subclínico
do que por contágio com ola
parceiro(a) sexual.

Advogam o uso da cirurgia
peniana (postectoplastia-funose)
para minorar os casos das lesões
extensas. O uso da podofilina é
recomendado pela simplicidade,
baixo custo e pela segurança.

Nos causou surpresa a citação
"não é necessário o exame do
parceiro(a) sexual devido ao papel
da reinfecção se mínima; visto
que a maioria dos parceiros
sexuais, já são infectados sub
clinicamente pelo PHV, mesmo se

não for visível a lesão con

dilomatosa". Noutra citação
informa que "especialistas es

peculam que a infecção pelo PHV

pode persistir em estado de latência
por toda a vida e causar infecção
intermitentemente" .

Na nossa prática clínica diária
já tinhamos observado esta rein
cidência e persistência das infec
ções condilomatosas, Contudo
acho prudente o exame. do(a)
companheiro(a). É uma doença
simples relativamente, masdevido
a reincidência e a privação sexual
na qual o portador tem que ficar,

.

aliado ao tempo de tratamento que
muitas vezes dura váriosmeses, tem
levado muitos pacientes a certo

grau de depressão.
Como nonna de segurança para

evitar esta infecção recomenda-se
o sexo seguro, evitar trocas

frequentes de parceiros pois as

DSTs estão presentes no dia-a-dia
e em grande número.

*Meâico
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tante 'se o seu tempo foi
bem empregado

Barão de Itapocu
H;í94anos

-Ern 1901, circulava na margem esquerdàdo Rio Itapocu (do Domaine D. Francisca)
e possivelmente da margem direita (a Colônia "Jaraguä"), que depois veio fonmr
o 2° distrito do município de Joinville, o primeiro jornal de que se tem noticia,
escrito em papel almaço, a mão e em alemão, conhecido como "Jal1aguá.Bole',
que teria circulado com quatro edições'_$9nsoante informação prestada pelo pas
tor e futuro praeses Ferdinand Schlünzen, da. Comunidade Evangélica Luterana
quando da passagem dos 100 anos da Imigração Alemã em Santa Catarm.
A manifestação do pastor está contida no "CORREIO DO POVO'.', ed. 546, p.4,de 16 de novembro de 1929 e foi traduzido por Ernst Bendhack, nos anos 90,
morador no local onde teria circulado, como prova de que o guarda-livros de GeorgCzerniewicz, Hugo Schneider e o prof. Otto von Kadner, s�ntiamjáa necessidade
de um órgão informativo-cultural, entre nós.

Há70anos
-Em 1925, o dr. Fritz Petzold, médico alemão, avisava que morava na Rua Preso
Epit. Pessoa, em frente da "Pharmacia Estrella", de Georg Horst.
-A luta pela vida era uma constante: Otto Schlager anunciava pelo jornal que era

sapateiro-remendão e aceitava qualquer trabalho do ramo. Já a esposa O. Schlager,aceitava serviços de lavagem de roupa. Juntos, anunciavam que tinham paravende2 cavalos, carroça, arreios, que podiam ser vistoriados na casa do sr. Patsch Senior,
onde moravam. A vida naqueles longínquos anos não era tão risonha como
apregoavam os poetas da vila; que viam tudo cor-de-rosa ao seu redor, enquantona
antiga estação valetas conduziam fétidas 'águas e os mosquitos infernizavam com
suas moléstias a vida dos pioneiros.

Há60anos
-Em 1935, o prefeito provisório Walde,mar Grubba botava a boca no mundo,
denunciando a omissão do ramal Mafra-S. Francisco da Estrada de Ferro São
Paulo-Rio Grande, e o governador dr. Nereu Ramos enviava o seguinte telegrama:"Referencia reclamação Jaraguá, Bananal e Joinville contra falta recebimento
cargas respectivas estações linha ferrea, ministro viação fez seguir para ali inspetor
geral trafego, dr. Gutierrez, afim solucionar caso melhor maneira possive�
conciliando justos interesses industriais exportadores" .

-Se faltava condução férrea para exportar a produção agrícola, havia, também, os
incentivadores à produção. Assim é que o sr. Caetano da Siha, arador do Ministério
da Agricultura, comunicava haver recebido para distribuição gratuita, sementes
selecionadas de tabaco. Este funcionário público residia a Estrada Itapocu (Rua 14,
do bairro Czerniewicz, hoje), bem próximo ao campo de esportes do "Sport Club
Germanía", neste município.

"

Há t.Omos
- Em 1985, os formandos da Primeira Thrma da Faculdade de E'Itudos Sociais,
da FERJ, voltavam a reunir-se pela sexta vez, após a formatura que ocorreu eDl
1979 e a comissão composra deIngo Sell, Iracema Schloegel e Herta E_ J. Splitter.
convidando os professores: Ligia Ernmendoerfer, Balduino Raulino, GilioJa'comoss4
JoséAlberto Barbosa, João Bertoldo Petry, JÇJão JoaquimMonza, lraci Schwindler,
Wilson Zimmermann, Victor Bazarella, Pedrinho Pecçinnini, Oto Francisco de
Souza, Padre Elemar Scheid, Carla Schreiner e Eugênio Victor Schmöckel- Eles
(alunos) acreditaram na vitória de urna árdua luta que começou na administração
Mayer - Schmöckel, mobilizando todos os recursos disponíveis para viabiljzaf
urna faculdade, que se tomou realidade tia administração de Strebe - Lúcio da
Costa. Os formandos em Moral e Cívica foram os frutos dessas atividades,
genuinamentejaraguaenses.

A comunidade cresce

�Da.ID"e se transfonna pelq,. .
.

'

.

trabalho. De cada um -
e de todos.
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OUVINDO

_1<J__e_I_'._:a_T_�_<_�....:..-J-�.). Paulo Afonso reune os secretários
e cobra o trabalho de cada um

Mesmice de sempre
A decoração natalina da cidade vai ser a mesma do ano

passado. Sem nenhuma inovação, o que quer dizer que as

noites serão iluminadas apenas por lâmpadas de

nenhuma beleza, 'exceção de indústrias localizadas fora
de ârea central. O comércio, de novo, perde a grande

oportunidade de. motivar as compras. Pura falta de visão

exatamente na época em que o faturamento é a peça
chave para fechar o ano com saldo positivo. Ainda

impera a política do "cada um por si" e a prefeitura que
faça: Desse jeito o calçadão que serä implantado na

Marechal Deodoro terä função apenas decorativa.

Na mira 1
As contas do governo VIlson

Klein'ÜbingJKoo.der Reis;' refe
rentt8 ausanosde 91, 93 e94 ainda
não mereceram a aprovação da
Comissão de Fiscalização da
Assembléia Legislativa. Um dos

principais itens em análise refere
se aos gastos com publicidade.
Imaginem, então; quando ames

.

mae<mis.são tiver emmãosaconta
dapropaganda de Paulo Monso!

Coragem
Indignada por ter encontrado

entre o material escolar de seu

filho de apenas nove anos, um

ltCOrte de jornal com anúncio de
mulheres oferecendo sexo anal,
mie de 'Blumenau encabeça
campanha inédita: trabalha para
que leitores não renovem as

assinaturas enquanto o abúncio
persistir. E já conseguiu värios

adeptos, inclusive entre

jolllalistas.

Love
Prefeito Durval Vasel em

preparativos para o segundo
casamento. Amor antigo, a eleita
édeJar� do Sul. Por enquanto,
I.'4nsta, o casal deve residir na
cbácaradele, naPedraBranca, que
(lassa por reformas e ampliação.
Aliás, uma área extremamente

.azível, digamos que perfeita
para quem anda apaixonado.
Como neste caso.

Na mira 2
Só neste ano sãoR$ 28 mi1hões

(pelo que se sabe) só para dizer o
que o governo pretende fazer.
Pelo menos metade disso
abocanhadopelo grupoRBS que,
não a troco de nada, levou o

governador a Brasília quando da

entrega de documento com um

milhão de assinaturas exigindo a

duplicaçãoda BR-I01. Comose
diz, é dando que se recebe.

Difícil
PTB de Jaraguä do Sul está

aberto para coligações. E nem

poderia ser diferente. Com o

prestígio abalado por duas
comissões de inquérito instaladas
pela Câmara de Vereadores,
sindicâncias do Tribunal de
Contas e problemas particulares,
só o carisma de Durval Vasel não
basta. Mas é de se perguntar:
coligar com quem depois do

rompimento da aliança?

Calados

PSOB; PT, POT, PSC e PL de

Jaraguá do Sul, pelo visto, ficam
mesmo no fogo de palha de

sempre. Exceção de declarações
esporádicas cada vez mais raras,
o resto é um silêncio sepulcral.
Fosse alguma estratégia política
até que daria para entender. Mas
não é. Confirma-se, com isso, que

. política é uma arte, dom que nem
todomundo tem.

KfVB
COMUNICAÇAo lTDA.

Uma Ag8ncia de Publicidade com a criatividade
,
e tecnologia que eeu Produto merece!

"

Av. Mal. DIodoro da Fonseca, 141 • Sala 04 . Fone f F8Jl. (0479) 72·1066
89251·701· Jaraguá do su- SC

FlorianÓPOliS - Insa
tisfeito com a atuação coletiva
de seu secretariado o gover
nador Paulo Afonso Vieira

(PMDB), resolveu tirar a pro
va dos
nove.

Passoua
semana

inteira
anmn
do au

diências
individu-

ais aos membrO$ do primeiro
escalão, cobrando de cada um
dos secretários, pessoalmente,
o cumprimento de prioridades
estabelecidas em seu plano de

governo. O cronograma das

audiências foi elaborado pelo
secretário da Qualidade e

Produtividade no Serviço
Público, César Barros Pinto.

Hoje o governador conversa
com o presidente do Besc e os

secretários da Fazenda,
Desenvolvimento Econômico,
Casa Militar e o próprio Barros
Pinto, que tem acompanhado
todas as audiências, encerrando
asemana de reuniões individuais
com o primeiro escalão. "Com
estes encontros individuais o

governador tem a oportunidade
.
de estar melhor informado e

assim reorientar as diretrizes de
trabalho se for necessário",
disseCésar Barros Pinto, um ex

diretor daEletrosul.
Cada um dos secretários

respondeu a questionamentos
sobre a pasta que representa
fazendo um balanço sobre o que
já foi realizado nos primeiros dez
meses do governo de Paulo

Afonso, através de formulários

padronizados produzidos pela
secretaria da Qualidade e

Produtividade. Com base nas

respostas o governador tira
dúvidas que possam existir. O

governador Paulo Afonso

aprovou integralmente a idéia
dos encontros individuais rom

seu secretariado.
.

Segundo ele, são raras as

oportunidades que tem de

1lM.!<uw:AnIcp
�;,:.;

Pausaparapaparicaro recim-1UIScido BerMrtlo

conversar separadamente com

cada um dos seus principais
colaboradores, "para discutir
em detalhe o trabalho de toda
a equipe". Dirigentes de fun

dações e autarquias também
foram chamados para as

reuniões que. totalizam 21

com as de hoje. Agora, o

secretário César Barros Pinto se

diz preocupado com os re

sultados destas reuniões cujo
.

objetivo principal previamente
estabelecido é a objetividade na

busca de soluções para cada
área.

EDITALDECONVOCAÇÃODEASSEMBLÉIA
,

.

GERALEXTRAORDINARIA

De acordo com o que estabelece o Estatuto daAJARH,

Capitulo V, artigos35° a38°, ficam convocados os senhores

associados da Associação Jaraguaense dos
. Administradores de Recursos Humanos - AJARH,'

para a AGE a ser realizada na ARWEG - Associação
RecreativaWeg, sito àRuaJoinville, 2623, nestacidade
de Jaraguá do Sol, Estado de Santa Catarina, as 20:00
horas do dia 1 ° de dezembro de 1995, em convocação,
com a presença de no mínimo 30 (trinta) associados, na

qual, havendonúmero legal, serádiscutidaaseguinte ordem
do díà.

1 - Eleição da Diretoria Executiva - Gestão 95/97;.

2 - Eleição do Conselho Fiscal - Gestão 95/97.

Jaraguá do Sul, 09 de novembro de 1995

Jorge de Souza
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POSITIVO
, MUDANÇAS",

Samaefecha O ano comgarantia Forum chama os eleitores que

de água tratada' em toda a rede estão cadastrados na 874 zona,

J araguá do Sul - o
Serviço Municipal de Água e

Esgotos deve fecharo ano com
saído positivo em termos de
investimentos quevão garantir
o abaste- _

cimento (O�Mocfede água .,---'

tratada SIII6 dtI
em toda '

a rede 4IJD Ibos
sem pro- , , ._-'-
blemas, (JQI'SIIgUnvv
mesmo'
com um verão rigoroso pre
visto pam os próximos meses.
A garantia é do diretor do
Samae, Nelson Klitzke ao

enumerar o montante de
investimentos feitos até agora
apenas nas estações de
tratamento: R$1,3 milhão. As,
obras, feitas para aumentar a

produção de água tratada
incluem os sistemas 'inde
pendentes dos bairros Águas
Claras, Dba da Figueira e Boa
Vista, além da novaestação na
rede do órgão, além do
aumento da capacidade de

reservação dasquejá existiam.
A nova estação, conhecida

como ETA 3, já foi concluida e
passa por fase de testes que

CONTROLE

�aulvolCP

KIi6t1ce: 4gruIgt.fI"GlIIids ,,"mro com t1eräo10m
,deverão estar concluídosaté o teano,járecebeu outras 3.500
final destemês.Elavaiproduzir ligações. O diretor do Samae
,125litros de água tratada por tambémanunciou aconclusão,
segundo, pelo sistema de flo- nos próximos 20 dias, da rede
tação (ünieo em órgão päblíeo queinterligaráosbainosdeNe
no paíS). Sornados ao que é reuRamos eTrês Rios doNor
produzido pela antigaestação, te que, igualmente, serão abas
localizada na mesma área, tecidos pela estação central.
serão 300 litros por segundo. Hoje, nestas .regiões o

Com as reformas em anda- abastecimento é feito através
mente em outras duas estações de sistemas independentes COm
de tratamento, a capacidade de captação de água em poços,
água tratada subirá para 400 artesianos, Tambémentraráem
litros por segundo. atividade o reservatörío R3-B

Este volume, segundo KIitz- (próximo àAABB), ruja capa
ké, é mais que suficiente para cidade de reservação é de uin
abastecer toda a rede que, nes- núlbão de litros.'

Desperdício de água vai ser reduzido
�

.

Os primeiros passos para a

implantação de um programa
de perdas jáestão sendo dados
pelo Samae. Trata-se de um

sistema que possibilitará a

medição exatadaáguaperdida,
hoje estimado em 30%-. Um
equipamento acoplado nas

adutoras meditá, com exatidão,

a quantidade de ägua tratada para reduzi-lo. ''Talv�z o índice
que sairá das estações para a seja maior que 30% porque
rede distnbuidora, este cálculo é apenas
Como se trata de um pro- estimativo", disse Klitzke,

duto já pronto para o consu- acrescentando que o objetivo
mo e que, por consequência, é o de impedir as perdas ao

tem seu custo, o Samae máximo, 'o que representará,
pretende levantar o volume também, economia nas

desperdiçado nesta operação finanças do Samae.

Jaraguá do Sul - Com o

desmembramento da 17- zona

eleitoral de Jaraguá do Sul e, por
\$, consequência, com a instalação da

87- zona eleitoral que abrange a

região .norte da cidade e o muni
cípio de Corupá, centenas de
títulos eleitorais perderam a

validade. Por isso,' segundo o juiz
eleitoral Carlos Alberto da Rocha
é preciso que estas pessoas
eorrpareçam ao Cartório Eleitoral
da 87- zona (no Forum) para a

retirada do novo título mediante a

apresentação do antigo. O
atendimento é diário, de segundas
a sábados, no horário das 7:30 às
19 horas.

Os novos códigos de votação
da 87- zona eleitoral são os

seguintes: 1015 - Colégio Estadual
Abdon Batista (034,035,036, 037,
038); 1023 - Centro Educa-cional
Evaegélicc (039, 040, 041, 042);
1031 -' Escola Básica Euclides da
Cunha (043, 044, 045); 1040-
Escola Municipal de ,10 Grau
Machado de Assis (046); 1058 -

Sociedade Esportiva João Pessoa

(047,048); 1066 - Escola Básica
Elza Granzotto Ferraz (049, 050,

,

051); 1074 � Escola Isolada Angelo
Moretti (052); 1082 - Escola
Básica de 10 Grau Darcy Vargas
(053); 1090 :.ßscola Municipal de
10 Grau Vila Chatres (054).

1104 - Escola Isolada Ribeirão
Cavalo (055); nu - Escola
Reunidas Max Schubert (056, 057);
1120 - Escola Estadual Julius
Karsten (058,059, 060, 061); 1139
- Escola Estadual Heleodoro
Borges (062, 063, 061, 064, 065,
066); 1147 - EScola Estadual Alvi
no Tribes (067, 068); 1155 - Escola

Municipal de 10 Grau General 0-
sório (069); 1163 - Escola Técnica
Federal (070, 071, 012,073, 074,
075); 1171 - Escola de 10 Grau Al
berto Bauer (076, 077, 078, 019);
1180 - Fundação Educacional Re
gional (080, 081, 082, 083, 084);
1198 - Creche Constâncio Piazera
(085); 1201 - Associação Comer
cial e Industrialfüêô); 1210-Socie- ,

dade Desportiva Amizade (087);
1228 - Associação Recreativa
Weg (088, 089, 090); 1236 - As-

sociação Recreativa Marisol (091,
092); 1244 - Associação Atlética
Banco do Brasil (093, 094); 1252
- Associação Recreativa Atlética
Kolbach (095); 1260 � Sociedade
Esportiva e Recreativa Menegotti
(096); 1279 - Escola Isolada Fran

cisco, de Paula (097); 1287 - Eseola
Municipal de 10 Grau Ana Towe

Nagel (098); 1295,- Associação
de Moradores da Cohab (099);
1309 - EscolaMunicipal de 10 Grau

,

Padre Alberto Jacobs (lÖO); 1317
- Escola Municipal de 10 Grau

Rodolpho Dornbusch; 1325 -,

Jardim de Infância Irmã Anídia
(103); 1333 - EscolaMunicipal de
I" Grau Victor Meireles (104,105);
1341 - Posto de Saúde Padre
Antonio (106); 1350 - Creche Mu- "

nicipal Almida Dalcanalle Bertoli
(107); 1368 - Secretaria Municipal
de Educação (108); 1376 - Instituto
Educacional Jangada (109); ,1384
- Escola Municipal Albano Kanzler
(110,111,112, 113,J14, 115); 1392,
-Apae (116,117, 118); .4(6)�sco:
la Básica Prof" Giardini Luiz LeDZl
{119, 120, 121, 122); 1414 - Sindi
cato dos Trabalhadores nas lndús- -,

trias da Alimentação (123); 1422
- Posto de Saúde' &ich Kauffmann
(124); 1430 - Creche Gertrudes
Kanzler (125); 1449 - Salão São
Cristóvão (126) e Escola Marcos
Enn1io Verbinem (127).

,

NoVOS ELETRODOMESnCOS E MóveIS ESTÃO No
f
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Jaraguá do Sul, 11 de .novembro de 1995

QUALIDADE SEBRAE

CORREIO no POVO - 5

Duas Rodas ·lndustrial em busca Financiamento para projetos
será aprovado. até. dezembroda

. Qualidade Total Iso 9000
J�guá do Sul - Com o

objetivo de aprimorar técnicas,
visando a qualidade de seus

I'odutos, a equipe da Qualidade
Duas Rodas estã desenvolvendo
um írabalho junto aos seus funcio

nários,
p r o f e - (IIpllStI (�/(J(tI
r i n do.·

.

palestras p/�dv/�A�
em todos III/(tld� Atití�Atllossetores e

utilizando, ÍAllIIJtltltMAtll
a cartilha
Iso 9000
da Qualidade Duas Rodas. Esta
cartilha traz explicações
detalliadas de todo processo em

CDL

busca da qualidade total exigida
pelas normasIso 9000.

A implantação destas normas

está em processo final e a Duas
Rodas estará recebendo a

Certificação Iso 9000 no final de
95, início de 1996, quando serão

distribuídos tanto interna quanto
externamente os manuais da

qualidade Duas Rodas. Segundo
o setorde marketing da empresa,
a qualidade depende de todos no

processamento dos produtos,
desde a entrada na fábrica até a

saída do produto final, por isso
.

há uma integração e um

.

envolvimento entre todos

os setores, desde o setor

administrativo até os níveis de

produção.
A empresa, que foi fundada

em 1925, coloca produtos no

mercado nacional e interna
cional e atualmente está se

adequando ao novo momento
mundial e à busca da certificação
internacional para a qualidade de
seus produtos.

Esta certificação abre novas

fronteiras, para as empresas que a

possuem e são quase uma

exigência nos blocos ecoaôrnicos,
que estão se formando no mundo

inteiro, como o Nafta, Mercosul,
Astan, Mercado Comum

Europeu, etc.

Aumenta inadimplência no comércio de,Jaraguá
Jaraguá do Sul � o número

de maus pagadores no mês de
outubro foi de 1.489, contra
1.145 ne mês de setembro, o
que significa lUD aumento de
10,04% na inadimplência. Em
oulubroforam excluídos da lista
de inadW1plentes 737 clientes,
enquanto que em setembro o

.

número foi de 4.128, o que
sigi1ificaumaqueda de 82,15%.
Para impulsionar os

números positivos do comércio,
;

aCâmara de Dirigentes Lojistas
(CDl) está apostando no
Qcesso da .campenha Compre
COo! Sorte 2. De acordo com o

(l'esidente do CDL, Ildo Vargas,
a campanha deve contribuir
tanto para aquecer as vendas,
IjUlInto para diminuir o número
de !naus pagadores, pois uma
das ex'igências pará que o

ganhador receba o prêmio é
t.ltar com as contas em dia no

Varejo.
De acordo com lido Vargas,

apesar do índice elevado de

�umidores inadimplentes, a

SitUaÇão d odifi
,

eve se m 1 tear, Ja
qUe Os clientes estão mais
CO

.

llScientes do valor do Real. O
Iltesidente da Câmara acredita
qUe no Natal, énoca de consumo
Illte

r-'--

nso, os consumidores serão
Illaisr' ,

aCIOnaIS, evitando a

euforia do ano passado. �.

Em outubro o Serviço de

Proteção ao Crédito (SPC)
registrou um total de 16.968

consultas, contra 15.252

informações em setembro, o que
representou Um. crescimento de

11.255 na quantidade de
atendimento deste gênero às

lojas associadas.

Comparando-se os 10 meses

deste ano com' o mesmo período
do ano passado, constata-se

,.

uma recuperação de 24,05% no

volume de informações. De
janeiro a. outubro. deste ano,

foram feitas 141.620 consultas;
contra 114.163 no mesmo

período do ano passado.
. Comparando outubro deste

ano, quando o número de

consultas foi de 16.968

informações, com outubro do
ano passado, com. 13.956

consultas, o aumento verificado
é de 21,58%.

.�

,�
TELESC
··'ili·'·'U

TELECOMUNlCAÇOES DE SANTA CATARINA S/A. EMPRESA DO SISTEMA 'TELEBR·As
CGCIMF ti" 83.8.97.ZZ3/0001·Z0

CONVOCAÇÃODOSPRÉ,.INSCRITOS
AOSERVIÇOMÓVEL ÇELULAR

LOCALIDADE: JARAGUÁ DO SUL

(2.831 AO 3.033)

Solicitamos o comparecimento dos pré-inscritos de número
2.831 ao 3.033 na AgênciaComercial da lELESC, em JARAGUA
DO SUL, na ruaFloriano Peixoto, sln, até o dia 24/11/95, nó

horário das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda à sexta-feira
pára efetuarem a habilitação do ServiçoMóvel Celular, O não

comparecimento neste período implicará no cancelamento da
pré-inscrição.

O valor da habilitação é deR$189,20 (cento e oitenta e nove

reais e vinte centavos),
ADiretoria

Jaraguá do Sul - Até
dezembro os financiamentos para

projetos através do convênio entre

Sebrae e Banco Regional de

Desenvolvimento do Extremo Sul

(BRDE) devem ter a resposta
sobre sua aprovação ou não.

.

O CONvênio tem como finali
dade dar poio, às pequenas e mi
cro empresas dos três estados do

sul, no' ramo da indústria e do
turismo. Quando os recursos
financeiros são para projetos de

implantação e expansão entre

outros, o Banco Nacional para o

Desenvolvimento financia até
65% do valor. Na aquisição de:

máquinas e equipamentos novos,
de fabricação nacional, o

financiamento é feito pelo Finame

em até 80% do valor do bem.
Atualmente as taxas variam

de 3,5 a 4% ao ano mais a Taxa
de Juros a Longo Prazo (rJLP),

.

com prazo total de 60 meses e

as garantias exigidas giram em

torno de 130% do valor do

empréstimo. As pessoas
interessadas neste tipo de

financiamento podem entrar em

contato diretamente com o

Sebrae de
'

sua cidade, que
cobrará uma pequena taxa no

valor de 1% sobre o montaute
liberado.

Para o ano de 96, está

prevista a implantação de um

Fundo de Aval, que' deve
facilitar os problemas com

garantias exigidas.

Campanha incentiva as vendas
Massaranduba - A Associação Comercial e .Industriat de

Massaranduba (Acirn), está organizando a campanhet'Compre no

Comércio Local e Ganhe Prêmios", com o slogan "Comprando em

Massaranduba você só tem a ganhar". Foi dada entrada no processo
junto à Receita Federal e a associação aguarda a autorização.

Serão sorteados
í

O prêmios: geladeira, relevisão , antena

parabóli.ca, lavajato, aparelho de som, bicicleta, centrífuga,
...

ventilador, liquidificador e ferre elétrico. A campanha terá início
no dia 1/12 e encerra no dia 23/12195. O sorteio será pela loteria

federal, no dia 23/12/95.

A [amilia e�lutada

� :.
I

NOTA DE AGRADECIMENTO'

Afamüia enlutada de

ALFONS ERDMANN BUHR,

sensíbilirados com seu falecimento no

último dia 03/11195 com a idade de 84

anos, agradece aos amigos, parentes,
médicos e enfermeiros do Hospital São
José.

Ao Lar das Flores" administração e
(

compJnheiros.
Convidam. a todos para o culto in

memoriam a ser celebrado ;10 práximo
dia 12/11/95 (domingo) às 9:30 horas na

Igreja Evangélica Luterana - Centro
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CORREIO DOPOVO· 6 GeRAL

I

ValerianoZanghelíni, boje com 72
anos de idade, primou, durante
toda sua vida pela qualidade de
vida dos idosos. Há lIlÚ de \DIl

ano mora no Lar das Flores, onde
participa ativamente da

manutenção e organização da

entidade, também tettdo parti
cipado de sua construção e doado

100 mil tijolos e 500 sacos de
emento. '

Nascido em Timbó-SC, em 23/06/

1923, reside em Jaraguä do Sul hd
20 anos. Pela sua dedicação f

carinho pelo Lar das Flores teve Co

seu merecido reconhecimento
através da homenagem recebida

pelo Rotary Club de Jaraguá.·
'

Jaraguá do Sul, 11 de novembro de 1�

Jantar homenageia quem se dedica à comunidade
ROTARY

Proi." Enir de Oliveira
Professora da Escola Isolada Rio da Luz, Enir

de Oliveira nasceu em Jaraguá do Sul, em 28/05/
58. Formou-se professora de ensino de 10 grau em

1978, no Colégio Divina Providência e começou a

lecionar quande tinha apenas 16 anos.
Há 11 anos mora na própria escola onde leciona

e desenvolve um ativo trabalho comunitáriQ, dando
palestras sobre vários assuntos e ajuda na

organização da festa anual da Comunidade

Evangélica Luterana da Paz de Rio da Luz e das
festas de tiro da Sociedade Recreativa Vrt6ria e é

responsável pela decoração dos eventos que
acontecem na comunidade. Até o �io de 94,
quando haviam casos suspeitos demalária e quando
da vinda de DO' famßilaS, de outros estados, para
a comunidade, coletava o sangue para ser

examinado.
Todos os anos, em setembro, a sua escola

promove uma festa, que dura três dias, quando os

40 alunos das quatro séries primárias fazem

apresentações de canto, teatro e brincadeiras. Na
escola, o seu objetivo é criar,COIidições práticas para
Um crescimento global dentro dos direitos h\Dllanos,
respeitando a individualidade de cada ser h\Dllano
e preparando-o para uina vida mais justa, tendo boas

condições para se iritegrar na sociedade.

Sargento Maurici da Silva
o Sargento Maurici da Silva, m1ClOU suas

atividades policiais há 22 anos em Joinville, sua tem
natal, ingressando nas fileiras da corporação em

1974, realizando seu curso de formação de soldado
no 10 Batalhão da PolíciaMilitar� Itajaí-SC, tendo
posieriolDlente retornado a Joinvile onde in�iou
suas 'atividades, sempre se destacando como um

militar cumpridor de suas obrigações profissionais.
Milurici buscou com seu próprio esforço, subir nas
graduações, sendo promovido à graduação de 3 o

Sargento da PM.
Desse passo em diante, o Sargento Maurici,

conseguiu ainda as graduações de 20 e 10 Sargento,
sempre por .�ecimento, e hoje prestando seus

serviços em iãIguá do Suljá há dez anos,jácolheu
por merecimento a medalha do mérito policial e por
serviços prestados. Demonstrando sempre seus

valores, o Sargento Maurici, como é conhecido no

Dilrkh Huf�nilssler � o Stugenlo SU.,a

quartel, sempre foi reconhecido por seus superiores,
pares e subordinados, como sendo um homeni de
posturacorreta, amigo e exemplo a ser seguido como
militar.

'

Conheça melhor o Rotary Club
o Rotary é um clube de serviços, organizado em quatro segmentos de trabalhos diferenciados:

-Serviço. interaGI: responsável pelo funcionamento e organízação geral do clube;
-8CrviçOl ii c:omuaid.de: indmeros trabalhos são desenvolvidos em prol da comunidade, como o Natal da Criança
Carente, que este ano Já está na sua 44& ediç4o; e que beneficia 1500 crianças, campanhas de ética nas escolas
visando a conscientizaç4o das crianças sobre a importAncia da ética na vida do ser humano bolsas de estudo e ajuda
a entidades como a Apae.

.

Os recursos para o desenvolvimento destes trabalhos são conseguidos através da Feira da Malha que acontece todos
os anos, no mês de julho, jantares, almoços e chás promovidos pelo clube;
-Serviço. profiuioa.b: trabalhos relacionados à orientaç4o e reconhecimento profissional. Este segmento é o

responsável pelos jantares e almoços promovidos pelo Rotary para a arrecadação de recursos;

-Serviço. Iatera.c:i.a.iI: promove interc4mbios de grupos de estudo. Atualmente existem 27 clubes do Rotary
espalhados pelo mundo todo. A Fundaç40 Rotária une forças para aliviar os conflitos e os problemas mundiais e

participa de campanhas como, por exemplo, a erradicação da políomíelíte, cujas vacinas foram doadas pelo Rotary.

Rosinha Nichelatti

I

Rosinha Nichelatti, nascida em Jaraguä dó Sul em 14/05/49, �
trabalhou em várias atividades e hoje é cabeleireira no bairro Jaragui
Esquerdo, onde reside. Além de sua profissão, Rosinha NichelaUi fim
o reconhecanento da comunidade pelas atividades que desenvolve e

que traz alegria para,muita gente. 'Em 1994 fez a Páscoa para 22

crianças, e o Natal na rua para 65 crianças carentes. Este ano, no dia

das mães promoveu atividades que tiveram a participação de 110 mies.
,

Tudo so resUltado de seu próprio esforço e sem receber nada em

troca. Rosinha é uma líder comunitária e um exemplo a ser seguido,

Valeriana Zanghelini

Entre os homenageados
também estava a

diretora do Colégio
Divina Providênda,
Irmã Inês Kaulig. Neste
mês a CongregaçãO
Divina proviaência
comemora 100 anos de

participação' ativa na

comunidade.
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HISTÓRIA

pela quantidade e qualidade do arroz. Atualmente destaca-se também

pela avicultura.
Massaranduba possui uma área de 427 km-.clocalizada no

nordeste catarinense, com uma população de aproximadamente 10

mil habitantes,' pertence àmicrorregião do Vale do Itapocu (Amvali).
O município é servido pelas rodovias Guilherme lensen -

Blumenau à Massaranduba e pela SC-413 que liga o município a

Guaramirim.

A origem de Massaranduba
o nome "Massaranduba" é originário de determinada espécie

'�e madeira de cor rósea, abundante na região, no século passado.
Por volta de 1872, estabeleceram-se os primeiros colonizadores, na
maioria de origem germânica. Com terras férteis, a localidade

progrediu rapidamente e, em 1921 era elevada à categoria de distrito
de Blumenau.

Através da Lei N° 772, de 9 de novembro de 1961 foi criado o

município de Massaranduba, sendo instalado no dia 11 de novembro

do mesmo ano, ficando esta, como a data de sua fundação. Hoje a

população de Massaranduba é basicamente formada por

descendentes de alemães, italianos e poloneses. Possui uma invejável
posição geográfica, localizando-se entre os maiores pólos industriais
dó estado de Santa Catarina, Joinville, Blumenau e Jaraguá do Sul.

Destacando-se economicamente pela atividade agrícola,
Massaranduba tem como destaque as culturas do arroz e banana e

as criações de frango e peixe, sendo a "CapitalCatarinense do Arroz" ,

Curitiba · 180 km

Florianópolis ,
......•..................................... 170 km

Rio do Sul. : : 140 km

Joinville : · 54 km

Barra Velha ·

_

,38 km

Blumenau : 34 km

laraguá doSul. - 30 km

Guaramirim :
17 km
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C()mércio de Confecçõe
e Calçados em Geral
Enxovais para Bebê e

Brinquedos
Rua: 11 de Novembro,
280 -Sala 2

'BESC BANCO DO ESTADO DE
SANJA CATARINA S/A

I_'§ll
-Rua: 11 de Novembro - Centro - Massaranduba - SC

.

Fone: (047) 379-1101

I
I

I'

/··:::::�::::�r:�r::�:�:�:;.;.;:·· :.: :.:.:::::::;:}::�::;:;: : ,', ,',...... ::::::::::{::::::::}{{{�>r;�:� t>\t;:;:;}:r: :::.:::::: ::::.:.,'::':':':':':::':.:.:':
, "

'

_IIJI�
.

V:...cc .j..cademia
I � I .•, '·i

. DÀT��
PARABÉNS - Massaranduba

Rua: 11 de Nuvcmhru, 2211(1 • Centro

Musxarunduha - SC - FOlie: 1(147) 379·14711

·tI

"'VALCONFitÇOiS i CAlÇADOS t'rDA 'IV\

1!1!1•.:.;.:.:.,'.$.:.::.:·Q::!:::'L.:�.. :.·.:::.:.:.1.a.;.t.·.:.!.:o••.r..·..·.!.•.i.t:·.·.·M.�.·.::i:!.!.!:):�.�.l.·.·.I.�...í.':.:.:lo·.�.Q.:.l.·.:·:u:.�.Q.·.!.;t.:;.�.:t..j:·.•.·:o·.-.!.i.i.l.I.lsH.•·.I.I.;.;..ß.:..
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•
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?r��)t>�f{}{{��r�j:}�:�:}) �<:�:�:� :�:�:}::�:::�:::�:�:::�:�:)} ::::}::�:::::::::{:}�<}:;:);{:::�{:=; ::=;::;:;:;:;::::::::::.:.:.:.:
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. ..

RUa: 11 deNovembro, 363 - Centro - Massaranduba - SC
Fone: (047) 379-1310
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CORREIO DO POVO
• ••

s
Iy ADVOGADOS

..... r \
� .- '_.I" (o 1'1""

.

\.: {�" Juuer Pau vaartn - OJ1l.'.B-SC 10.372
� �,' .

.�/ José,Luiz tfaSifua -OJ1l.'.B-6C 10311-:9t

CAUSAS, CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CíVEIS EM GERAL

Rua �uilh.rm. W••ge, 138
Fon. (047) 371-0302

.

Jaraguií do Sul - SC

TRATAMENTO DE PISOS·
SistemaUltraHigtSeep

Brilho de Molhado Restaurável
TRATAMOS QUALQUER

TIPO DE PISO
Residenciais, Escritórios, Consultórios.

Lojas, Restaurantes, Supermercados e Industriais

SOUCITEUMADEMONSTRAÇÃO GRATUITA

JACAL REPRES. E COM.
Rua Antonio G••••r, 113
Bairro Cz.rni.wic�
Jaraguií do Sul - SC

MODA
FEMININA

E MASCULINA

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, nD 23
.
Jaragu4 do Sul- SC
Fone: 372-3690

s

,;r·t·rilQ" ATENÇÃO lOJISTAS
Meias esportivas

. Preços direto de fábrica

Confec9ões Noppen Ind. e Com,'
Rua Felipe Schmidt, 115
Jaraguá do Sul - SC

Ligue
Atendimento �

372-1545 �

oAROMAEOSABOR DOS BONS TElVlPOS VOLTARAM
PAl\FlCADCRAECOI\FEITAIIA

N

PA08V1NBO
Aberto clariamente da. 06:00_ 21 :OOh.,

indusivedomina-. feriados
Av. Mal. Deodoro, 916/Centro

"'a Venâncio da Silva Porto, 226 - Vila Lenzi (PróximoWeg I)
Fa..: 372-1243

'

AGORA vOCÊ TEM LUGAR CERTO

PARA SABOIEAR AS MAIS

TRADICIONAIS PIZZAS

NO MELHOR RODÍ2Jo DE

JARAGUÁ DO SUL

TODAS AS NOITE, das 19:00 ÀS
23:00hs - MENOS às 212s-feiras

r-a-::o..�.::r- __J __J __J __J __J ___l __J __J __J ___l ___l __J __J __J __J ___l ___l ___l ___l

Vilmlklda Naa,re••IiI,:ú.eSIe t."'JII! aJJ
'tgjf' 2 r"ÍJi"•••ireill à J Jarra.e Vi••, rJ

J _.111, lU·,..IIIESCI·IIMIRIESC·.-.í•• ·sc 973-8991 J
.___l___l__J___l___l___l__J___l___l__J___l___l___l__J__J__J___l___l___l___l__J___l___l__J___l___l.

RELOJOARIA ZOZ LTDA.

Jóias - Relógi�s e 'Presentes

Além d. con••rto. de Jóia•• R.lógio.

Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC
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Claseífioecíoe de
"

�

Condicionamento Físico
,

Natação' - Hid,oginástitaIr;
,

"Ginástica Localizada

ua ProK Antonio E. Ayroso, 763
Vila Ienzi - Jaraguá do Sul - SC

liniea Sao CaRlilo
Dr. MarCM,Fema.,cIo F.Subtií ,

�j�ji.._.�i�_v.M..mig_I!�iRi.ifRMJ8.igi.i��� :
Medicina do T...b.ltlo - F...tu.... - Urgencl_
Do.n,_ d. Coluna, ....6� do eeporte - Clrui'gl" do Joelho
Ex.....: .dm_lon.", dem_Ion... e perltSdlc08
Hor6r1oa .tendlmento: 8:30 .. 11:30 e 14:00 .. 18:30...

ATENDIMENTOEM
• Medicina do trabalho!medielna geral e exame

audiomédieo
• Odontologia:

prevençãofperiodoatialprótese

RuaJoio Butschardt, 84 - Galeria Paulo Donlnl
"

Sal88 01 • 03 - Fone.(047) 373-0432

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Dentista

Atende

ODONT:O-JARAGUÁ EISSEM
eRO' 2964,

,

-
'-

'

,

'DnA. MARlENf: I. 'DA SllVA
'NutridOJ1ista
CRN-222S7

'DRA. MÁRCIA N. GASPARINI
Ctmica Mibica
CRM 6294

II

II
I'

II
II

s: t-H A�EM"'\
ATIVIDADE! FfslCA COM QUALIDADE!

\

��� OFTAMOLOGISTA
-'_

,

-

� � DR. HS1AO MENG KAN,{; ,

Com certeza o ritmo acelerado dos
anos 90 seria ainda mais estressante
se as academias não existissem.
Isso porque, além de oferecer todas
as vantagens dos exercícios, elas
ainda são o lugar onde se vai

..� '..

'

�.

encontrar pessoas para Passa«)GOfICIItIl,;�:�:=::�,:.�=;�,�",.�r(�.*'�f<€t!.�.$.'�� II
I'

RUA ATHANASIO DA ROSA, 249
I'

FONE (047) 973-8518 E 37:M>S80

Esperamos, você para:
Centro de Estética com tratamento completos e efic�es
- Faciais - CorporaiS:: Depilações - Salão de Beleza (unissex)
- Academia: Ginástica localizada, condicionamento Hsico,
alongamentos, gluteos, avaliação frsica, musculação e dança de
salãO.

"

Continue acreditando e nós faremos o possrvel 'para corresponder

I'

I'

I'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

* Dormitórios em mog'no 3, 4, 5 e � portas
* Camas especiais e sob'medida em mogno
*, Rack pl som com porta CD's

.

� Sofás' cama casal e solteiro (foto�

������.A NOVA opçÃO
EM ,MÓVEIS"Dfl
QUALIDADE

\,

i
. ,

Estantes äe todos os

tamanhos

Tapetes de todos os tamanhos, modelos e

cores com resina anti·derrapante
2,00 x 3,00 - 4 pagament«:ls de � •.•R$ 33,80*
2,00 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 2,00 - 4 pagamentos de••••.••.••.•.....R$ 13,50*
0,80 x 2,40 -,4 flagamento8 de •••••••••••••.••..•R$ 10,80*
0,80 x 1,20 - 4 pagament,os de •.••..••••.••....•R$ 6,00*

(* Entrada + 2 vezea)

ENDEREÇO:
RU� PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 1149

(Defronte Verdureira Raquel) - Jaraguá do Sul

FONE-: 372-2453'
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se casa de alvenaria
c:J 150m2 naDha da Figueira..
R$ 18.000,00. Tratar com
Andréiano 372-26)4.

Vende-se casa de madeira
nova da Vila Lenzí - pröx.
Colégio Giardini Lenzi. R$
19.000,00. Tratare/Andréia
no 372-2634.

Vende-se terreno c:J 105Om2
na Vilà Lalau na Rua
GennanoMaiquardt. Tratar
312-2560.
Vende-se terreno em Barra
Velba (300m2) pröx. Soe.
Barra Velha. R$ 7.000,00-
troca-se por carro ou

parcela-se .. Tratar com
Andréia no 372-2634.

Vende-seCaiaque
fechado. Ótimo preço.
Tratar372-2560.

Cla�ificados de
,

Vende-se estoque demalha
confeeionada por R$ 17,00
ö Kg. emalba em rolo por
R$8,OO. Tratar312-�91

Vende-se máquina indus-
,

trial Reta Nissin por R$
450,00. Conicaleira porR$
450,00 emáquina decortar
Debrun por R$ 450,00.
rratar 372-0691.

Veade-se freezer � 380 itros
semi-novo. Tratar cl Paulo
371-6214.

Vende-se Monza SLE 86 Vende-seFusca, ano 72 - azul
met. - ótimo estado. Aceito :

_ rodas deBrasília. Em ótimo
troea ou faço ötímopreço a estado. Tratar371-1953

Es�rOfJ.\J)OS VltJ�\J.\R
CONSOLESSOBNEDIDA PARA
AUlOIVIÓVEISECAMNtÓES

NrrALAÇÃODESOM

Rodovia BR-280 - Km 5&
Guaramirim - SC

Fone: (047) 373-0194

Planos 50 e 60 meses
Cons6rcio Nacional Volkswagen e Amauri

NAo perca temRÔ.� Vtl"M�fazer ....a In.erlçAo,
na maneirama�élêCJriqui.tar o seu veí -
culo.

II

ItJ
-

MenegoHi Veículos

�AUTONOVO
_ VEíCULOS
Escort Hobby (completo) - 95 - prata R$ 4.300 + 14 x 640,00

Santana GLS 2000 ar/dirltrio 89 azul R$ 8.900,00

Chevette SL 86 vermo R$ 4.300,00

Passat l.:S 83 branco R$ 3.600,00

Fusca 1300 76 dourado R$ 2.100,00

Uno CS (aros de liga leve) 87 vermo R$ 5.900,00

Chevette SL 74 azul R$ 1.500,00
Corcel I 78 bege. R$ 1.500,00

ChevetteSL 83 bege R$ 3.800,00

UnoCS 89 prata R$6.500,OO

MOTOS

XL 1.,25 84 vermo R$ 1.500,00

XLX 250 (carburador) 85 preta R$ 3.800,00

CicloniotorMonark 89 prata RS 590,00

R JOINVILLE 2050 FONE. fAX (1).171371157nf3.9753

PROMopteAS

'IbM 047- 3710488

IGREJA DE DEUS N.O BRASIL
Rua Friedrich W. Sonnenhol, 210
tel (047) 372-0472
Jaragua1Jí do Sul - SC

Amigo não importa a tua situação: Derrama
teu coração diante de Deus Pai. Ele te

entende melhor do que tu, a ti mesmo.

Nada supera o poder de Deus para ajudar é
sempre Maior. Toda ação de Deus é sempre

um gesto de amor, mesmo quando não o

compreendemos.
Amigo não importa a tua situação busque a

Deus e mais Ele fará.
A IGREJA DEDEUSNO BRASIL te convida:

Todos os sábados as 20 horasprogramapara
os jovens e nos domingos as 20 horas culto

público de louvoradoração e oraçãopor todos

os tipos deproblemas.

RegBt�
Comércio de Moto Ltda.

MOTO ANO COR
XLX 125 S 88188 Vermelha
CG 125 81182 Vermelha
XLX 250 90/90 Branca
XLX 350 88188 Preta
XL 125 S 93193 Vermelha
CG 125 89/89 ' Preta
CB 400 82/82 Preta
CB 450 85/85 AZul
CG 125 Titan 94195 Vermelha
CG 125 Today 94194, Vermelha
CG 125 Today 92/92 Azul
CG 125Today 91191 Azul

*Motocicletas "OKm" 50% de entrada
saldo em até 12 pagamentos.

* Consõrci« de CG 125 Titan, XL 125 S CBX 200,
NX200,XR 200,NX350 em
50mensalidades, consulte.

RUAADÉLIAFlSCHER, 239 - FONE (047) 371-2999
JARAGUÁDOSUL-SC

R.
'Ten..,. -"I.OUIQ.. pndII ,.. ..9B

F11111Oca11p111ia.. melha. ..9G

SentilnaGL2000.. _ ...._ ....._ ....._.bege ......._ ....._ •.•.•_ ....._ ....._ ..... _ ....._ ....._.92
v.� JMga _go

lmCS pndIImll ..IID

DeIR!,GuIa.. ... � �,..-------------..88
SOl... GLS. v.... ..._-------------,..--88
SOInI_GLS. :.. .sT

GoIa... .,, ...,." :.. .., .sT

� .--------------�-------------------------.sT
GoI1.6. -------."._Iho.. -----------...86

�----------------AR�-----------------_-----...86
DeIAlly .... cheßWI... ....86
,..IIIL .".I'IIa �_..85
SI�ßL �hMn��------------------..85
GoI. ..._ ..._ ... _ ..._ ... _ ..._ ..._ ..._ ..._ ..._brallCO._ ... _ ..._ ..._ ..._ ..._ ... _ ... _ ... _ ..._ ... _ ..._84
0I_1Ie JllZ� ..: 83

Fu bnn:o.._� ..83

Oorcel 1 81

GoI. : -----------------------__81

� ..._�gL--------------- ...---------80
Fu v.melhQ. .; 80

01_.... .,.. 79

Fu .AIlUL 75

Rua Joinville ,l" 3573- Fooo (047) 371-9&22
JARAGUÁ DO SUL - SC

A Manegottl lança pra você a melhor promoção de
peças originals do· ano: IIPROMOPEÇAS.II 191'UGUE AGORA OU VENHA VlSITAR-NOS! __

Menegotti Veiwlos
Fou 047- 9710499

., I DISQUE PEÇAS 371-12811
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Claseifioaclos de
"

Vende-se 001186motor 1.6

(passat) cinzamet4Iico'Com
manual, som, impecável.
Tratar973-8290. Vende-se BrasOia ano 75.

ValorR$I.800,OO. Tratar
Da RuaAlfredo Benk, 209-
laraguá-Esquerdo com
Oraci.

Vende-se Chevette184
branco, S marchas. R$

APARTAMENTO EM BARRA
VELHA TODO MOBILIADO
DE FRENTE PI O MAR - DUPLEX DE
COBERTURA, CI 2 SUITES, 2 QUARTOS,
OEPENo@NCIADE EMPREGADOS, GARAGE,
FECH�DA, 2 SACADASC/CHURRASQUEIRA.
ACEITA-SE AUTOMÓVEL OU CAMINHÃO.
CONTATO PELO FONE: (087) 741-3086 OU (087)
741-4782 (MATO GROSSO) CI IGOR OU
RAFAEL

-

INVESTIR EM
, I.MÓVE/S
CONTINUA

SENDO O MELHOR
NEGÓCIO -

-

Assoe.lmobilüírlas deJaragud do Sul

ALUGA.oSE
4 lila. comerclli. nl Rua Joinville

3731 10 lado di Pln'ificadora
Pala., com eltacionamento

pl ônibu•.
Valor R$ 220,00

Tratar fone 371�524 cl Dirceu

fI!JJIO�

�i�i '�(b��,
DIVISÃO DECONCRETO
RuaJolnvllle,1016 .

DIVISÃO DE PLÁSTICOS
Rua BernardoDornbusch, 858
MATERIAISDE CONSTRUÇÃO
Rua Cei. ProcópioGomes, 89

372-1�
372-3025

371-0066

VENDAS
C.a. dÍAlven.ri. el174ml·Rua e33· Ih. da Flguelr.· R$35.000,00
Aplitlmentoel 16ema• 1lI. B.rlodo RIo Branco· R$45.000,OO+Flnanc.
c••• de .lven.ri. eISOma.Rua LulaChlodnl· R$26.000,00
Terreno eI 16.88m1• Ru.Alfredobenk·Jgu'·Esquerdo·R$ j6.000,00
Terrenocl450ml• Ru.Albino F.chlnl· VA. Nov. ·R$17.000,00
Terrencel48OmI. Loteamento VeraaHealll·R$10.000,00
Terranoel672ml•Ru. Lateral BerthaWeege·R$1e.OOO,Oo
terrenoel930nil•Ru. Alfredo M. Funk·centro· R$1e.OOO,oO
C.a.mlala el84ma• Rua par.1ba �VIla Lenzt·R$16.000,00
C...mlalael110ml•RuaAgu.aCl.r.. ·Hha dlFlguelr.· R$18.000,00
Terrenael.719ml•RuaAl.goaa·La"r.1 Ih.daFlgueri.·R$28.000,00
Terreno el60.000m1.Ru. RioCerro I.
C.a. de .iVenn. el320m.·Ru. Joio Fr.nzner .Jgu' Esquerdo.

LOCAÇAo
Apartamento c/ 2 quartos - Rua carlos Egert - V. Lalau - RS
450,00 ,

Apartamento c/Squartos. RuaWalterMarquardt -AS 550,00
.

Apartamento c/Squartos- RuaAntonio C. Ferreira·RS550,00
Casa de madeira CI 3 quartos - Rua 25 de Jult.lo, 530 - AS
350,00
Casa de alvenaria cIS quartos· .Rua 25 de Julho, 889 • RS
400,00 _

.

Casa de madeira c/ 1 quarto- Rtla Neco Spezia - AS175,OO
Casa de alvenaria c/4 quartos - R. prof. Estanislau Ayro�
- Centro
Casa de alvenaria c/ 3 quartos· R. Walter Marquardt - AS
250,00
Casa de madeira c/ 3 quar:tos - Rua Oolfo Putjer· AS 380,00
telefone

371-7931
. RuaAntonloC. F..rr.lra197

CREC11741-J

CO.'U • 'I.DI • LOllia • a'.IIII,.a • IICO.'OU

RUS.OOO,OO

R$12,OOO,00 + 12 x1.333,00 (Flico)

CASAS
o Sobr.do cl 310m" (Rua 36 • Prtlx. Ap•• ' PI.dn.lSaunaIG•. 3 va"u/SMlI·MobH.) • R$100.D00,00 ·Actlt. má.ttllp.ctI.ro
o Sobrado cl 300m" (Rua Corneio RIt".I· Pr6x. Ferro Vtlho M.ecnll) • R$ 120.000.,00 ·Aosllllmbl.1 m.nor vlior lcarro·
o eu� rIv. cl 200m. (Rua Vitorino Slrin"ari • Prtlx. W." I • com placlna) • At 70.000,00 • "Troe. por .p.llm.nlo"
o eu. rIv. cl 110m" (Rua Crillin. B.uar, 01· SChroad,r • Pr6x. SalloB'orch.dt) • FI$ 26.000,0.0 'AosIII c.rolParoal.r·
o eu. aIv. cl 100m" • Terreno eI U82ml (Rua Prlnc... 1••b.1 ·5"7· Schrptd,r) • RUO.OOO,OO 'Ac,11I Paroal.�·
o eu. rIv. el1"Om" (Rua UIb.no Roa.·" quarto. ·Nova eru••) R$ 35.000,00 'Actlla carro .t' R$ I.OOO,OO�
o CU. aIv. cl 100ma (Ru. OlIvI. Pr.dl· nl 34· Pr6x. Cend. Azar"u) • RU6.000,00 'Actlla Ttrrtno ou Parctl.r·
o CaS. rIv. eI 130ml (AJ. Elpldlo Marin•• Pr6x. 0016010 Glar!llnl'LenzI) • R$ 31.000,00 ·Âctlt. Ttrrtno/CarrolParoalar'

APARTAI\tENTOS
o R,•. Amlzad, (2 qto. + "aragam • bloco 2.' 3· .ndar) • R$11.000,00 + 286,00 phnt. CEF • 'Actlll carro at' R$ 0.000,00'

I • R••. Amlzad,'(2 qtoa + gar."em • bloco 2 • 31 IIId.r • R$18.000 + 201,00 p/mt. ·CEP· 'Aoslte parctlar/carro'
o Ed. Sehloch,t eI 168m· (11U11I + 2 qto•• cozinhamont.da) • R$ 50.000,00 + Flnlnc. CEF 'Pr"lI9lo R$ 301·,20 + I anos'
o Ed. Argu. (cobettllnl Dupl.x emalll.mop.drlo·TodamcblHad.+bIbHolaca/b•.zWlollar.ir•••tc)·FI$ 180.000,00
• Ed. Carvliho eI'184m1 (1 .ulte + 2 qtos • Má.ttl••mbutldoe) • R$ 70.000,00 + Flnanc. "Troca pl apto Bai. CamboriQ'
o Pr'dlo .m con'''1J9Io n. rua d. CEF • Aptos el2 • 3 qtos + 1 ou 2 gara",ns. En".d. + Flnanc. dlrtto. Enh".junhd08

lERRENOS
.

o T.rr.•no' cl 27.876m. (AMIZADE· Ttrreno p/lndO...I•• ToIIImenll pllllo) • R$ 360.000,00 'AosIII Parctlar/Carrollm'á.ttl.·
o Terreno eI 801m" (Condomlnlo Az.I"u • JarlQU'·E.qu.dó) • R$ 32.000,00 ou ·Actlt. carrolTtI.fon.lParoal.r·
o T.rreno cl 737 mI (Ru. p.dro Franck'n • Pr6x" IIItl". rodeM'ria) •.Sementa acelll,p.rmutar pl pr'dlo
• r.rreno cl 1.700 ""'"h. d. FI"uelr.· pr6x. Ponte Nov. d.W." II • R$ 36.000,00 ou ·pare.lado·

, o Terreno cl 302m1 (Jardim Centan6rlo· Aol.do daWe" II) • R$ 12.000,00 ou ·Parcel.do·
o Terr.no cl 80SmI (Ru. dos Imlgrant.... Ac••so d. Faculd.d. "FERJ") • R$ 16.000,00 'AosllI Parctlar/Carrô'
o Terreno cl 12.726m. (Schro.der • 1,600m d. Av. Ca.t.lo Branco) • RUO.OOO,OO ou �Parcelado'
o Terreno. cl 760 • 1 :OOOml MI Schr08c1er (Rua Varenlil Zoz • Pr6x. Cd'gio MI"..tI CoUto) • R$ 8.000,00 ou ·Parc.lado·
o T.r�enoe R..ldtnd.1 Henrlqua B""� (pr6x. Sallo'Amlzad.) • A parir d. R$ 10.000,00 ou ·Parc.l.do·
o Ttrrenoa Lot'MI.nto PIlzer. I (Ilha d. Rgu.Ir.) • A parir d. R$ 8.000,00 ou .ntr.d. R$ 2.000,00 + saldo parctl.do
o Ttrrenoa pr6x. FORUM (Au.172 • Afthur Gumz "I!.ado DIr.lto·) • R$ 36.000,00 ou ·P.rctl.do .m at' 10 'It
o T.rrenoa Lot.n.n!o Geraium (Santa LuZI.) • A partir de R$ 7.000,00 ou En...d. R$ 2.00Ô,00 + Slido Paroalaelo·
GALPÖElCHACARAS
Galpl<> cl 800m" + Ca•• AI. eI 233m.... Terrtno plano cl 28.540ml (Santa Luzia-Cen"o) R$1 "0.000,00 "N."odévtl8·
OIácara cl 180.000ml (Eelrada Garlbaldl- 1Skm do oenlro • Nacente. + Ca•••nti"._ R$ 80,000,00 1Iiegodévtls'
OIácara cl 11 O,OOOm" (Eetr.da Garlbalcll • Rlbelrio dos HCrl"al:OS • 12km do Ctn"o • R$ 20.000,00 'Acelte c...•

OI4cara cl 1;!5.000m" (Rlbelrio GrIllde· Prtlx. N••u· caea alv, Rlllch6e/Âgua pr6pria) • R$ 120.000,00 ·Parc.lado·
OI'cara cl 1.140.300m" (Relor..tado com 400.000 paknltos • Pr6x. II Salto d. Cele.c • Schroeder) • R$150.000,00
OIácara cl 05.000m" (Scnroader • Braço Sul· C<rn caea/rancho•• Tod. pI_) • R$ 50.000,00 'Acelte ParC4!iar'

Nlo perca ..te opoJtJnldada .... ,R.eidtnclal 'Harri Marqlllrdt" Pr6x. Malh•• Malwe. (200mle ap6.)
o eeilo el'lXlllmti/Gtrmlnlco Prazo d••n"".
o 2 apartnent08 por IIIdar

• I 4, ,
,. � "

À VISTA

PLÀNO 12

o 2�arto. + hulte + "ar."MI Bloco. T.mpo
" Porteiro .lelr&llcolPl.y-"rounci
• O Eloco. d. ap.rtam.ntoa 1,213 10m.... PLANO 100 R$ 1.000,00·+100)(300,00
o Uma dura.queir. pl bloco ", St 8 13 m....

o Area total· 112rnt 7, 8. O 18ma... Actlll·.e na enlrada: carrohnotolt.l.fon.tp.rctlar
OBS.: Ser' .ortaado .n... 08 63 comprador... 1 (um) APAF.lTAt.1ENTO QttITADO (apto. rf' 64 - Eloco O)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ClASSIFICADOS 'DE OFERTAS

erta
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 39 - F()ne 372�051 O

�----�-------------------Vende----------------------""�

Lotes no Loteamento Itapocuzinho. Fmanciado
Lotes no Loteamento Jardim Francisco. Financiado.

Lotes :financiados no bairro JOão Pessoa,
Lotes financiados em frente�B.
Lotenobairro ÁguaVerde. 445,5Omz, 6timaloca1ização
Lote na Í1ha da Figueira;� José Theodoro Ribeiro, com

601,OOmz, excelentepara JXm1p comercial.
LoteemBarraVelhapr6x. àSoco BarraVelhacom 321,75m2de

esquina.
Terreno em Corupá com 75.()()()m2.
T�no� Corupá com 292.25Om2
ChacaráemCorupáproximoaoS�o, com 13.000m2, com

Casa, 2 tanques parapeixe, estábulo, (Negociável) ..
Terrenocen1l'aJ.noÍlÚciodaruaAdéliaFischeráreade�3.023,00m2
Casa mista cl 84m2 terreno cl 615m2naR. Carlos Eggest, �34

Tudo 8111 mármore e gl'l!nlto. soleiras. pi8S� tampos de ·ba...
cões e 111818. Tilmulos. 8C8ba..11to$ . em geral
ORÇAMENTO SEM COM�ROMISSO

BR-280 Km 60(Antiga instalações da MarmQraria Prüsse)
Guara'mirim - SC �. Fone: 73-0162

SCHIOCHET. .

FONI� «)47:J)

:11:1-(':125

Fábricade Calhas
Industriais

eResidenciais

,.

-

Rua'Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa Catarina

�.'J�
CRECI40�4

'{o

CASAS

• Sob�o com resldancia CO!D 310m2 de 'rea construída, 3 quartos
2 &liftes,. Star iDtimo com close, escritório mon�o completo, 4

· banheiros, sala' de jantar e visita, sala de tv mobiliada, cozinba

· completa, lavanderia com amWio iritbutido, quarto de empregada,
garage!D para 3 carros, salão 'de festás com churrasqueira e banheiro,
sauna a gis com vapor, aquecedor solar, porteiro e portão eletrônico,
piscina privativa, toda murada com cerca de alurttlnio é calçada com.
latri.llios, Valor R$ 250.000,00 aceito proposta.
• Mis� pintada a óleo, terreno' de 300m, com 3 quartos, banheiro
todo azulejado, cozinha, copa; sala, churrasqueira e garagem, pröximo
do do vitória Oha da Pigueil'à. Valor R$ 17.000,00,
• M,ista com terreno de 405m2 mais 2 quartos, 2 banheiros, cozinha,
copa, sala, dependanciade empregada, churrasqueira, local para festa,
garagem, proximo ao Hospital Jar&gll!1.. Valor R$ 22.000,00.
• Sobrado de 2 pisos com 220m2,livre deenchente, nobairro Havaf,
emOuaramirim. ValorR$ 28.000,00 ou troca-se porcasaem Joinvi11e

• Casamistanoya, portão eletrônico e inte�o�, prõximçaSociedade
Baependi. Valor R$ 40.000,00.
• Casa de alvenaria, 4quartos"dependênciadeempregada, salacopa,
.2 cozinhas, 2 banbeiros,lavanderia, garagem para 3 carros pröximoao
Sesi da Barão do Rio Branco, centro. Valor à ·vista R$ 40.000,00.
• Mansão naVil�Nova terreno com 6.300mts toda"muradade pedra
com casa de alvenaria de 498mts mais sala de jantar, copa, cozinha,
sala de visita com sacada com biblioteca sala de 1V, O 1 &lifte com

hidromassagem 03 quartos com BWC opcional 'rea de sen'iço sauna

sallo de fostas com churrasqueiradepósito de bebidas garagem pará 3
carros piscina tanque de peixes no jardim Arvores fmtíferas local_"pl
quadras de esportes. Valor R$ 350,000,00 aceita-se iinóvel ou

proposta.
CHÁCARA

• 50 mOlBos com casa de alvenaÍia, rancho, pastagem, água, luz, em
SantaLuliaa 15kmdocentro.Vende-se ou troca-se porcasaem.Iaraguã,

TERRENOS

• Terreno 15x30 no centro Valor. R$ 22,000,00
• Terreno de 597m2, proxiino ao Fórum. Vila Nova - \ralor R$
35.1100,OO aceita-se proposta

�'. � Terre�o COIDeJÇial emGuaramirim de 30x54, a 150mts do trevo.
Valor R$ 22.000,00
• Terreno de 16x60 local alto com vista_para acidade R$ 32.000,00
• . Terreno de 2800m', próximo Calçad,os Mendonça - Vila Rau.
Valor R$ 25.000,00 em condições ou à viSta R$ 23.000,00
• Vende-se telefone prefixo 71 e 72.

Rua Jo•• Fontana, n· 48
Jaragua1í do Sul - SC
FONE: 372-0525

•

ra HABITAT
I COMPRA .·VI:NDE. ALUGA· ADMINIS1RA

MOBiliARA
CNCI4JAO

TERRENOS
Terreno c! 420mZ - Tifa da Mosca
Terreno de 15x30 RJa RobertoZiemann
Terrenpde 15x34 RJa LeopoldoJanssen
Terreno c! 2O.00Qrnz Rua Joaquim Fco. de Paula
Terreno c! 1 ,.02Om Z Rua ProcópioG. de Oliveira
Terreno c! 461ilmz Rua João Januário.Ayroso
Terreno c! 450mz Vila Rau
Terreno c! 430mz Lot. BernadeteDombusch
Terreno c! 440mZ Bairro�a Verde

.

Terrendc1513mZlundosWegl
Terreno 390mz Itajuba Praia Grandt
Terrénoc!3LOOOmzVila Novapróx. Fórum
Terreno c! 560m� Loteamento Champglat
Terreno c! 2.60Om z Rua Joinville - Ótimo ponto comercial
Terreno c! 430mZ Loteamento Versailles
Te,rrenoc!589mZ(esquina) Ilha da Figueira
Terreno c! 400mz Rlla Marcelo Bami
Terreno. c! 1.70Omz. Rua Epitác:io Pessoa próx. Koholbach -

aceita-se carro no negócio
Terreno c! 532mZ - Estrada Nova prõx, Posto Marcolla

. Te,rreno c! 500mz frente pl Lagoa - Barra do Sul

Te,lreno c! 500m2 (esquina) Rua Henrique Marquardt
Terreno c! 10.000 e casa de alvenaria, ótimo pl empresa. - Rua
WOlfgangWeege(RioCêrroll) ,

.

Te,ren03.60Om2Rua Marcelo Barbi· Vila LenZi
, Terreno c! 71il. OIilOm zc!arrozeiras e 2 fontes de água nalu ral.em

Ner.eu Ramos. '

Terreno c! 28.00OmZfrente para o asfalto em Nereu Ramos.
'Ferreno com 430m2 no Loteamento Champagnat.

CASAS
•

Casa de Alvenaria em construção c! 300m2 - Vila LenZi
Casa em alvenaria c!260m2- terrenoc! 154Om2- Schroecler

.

Casa em alvenaria c! 1�Omz - 3 donnit6rios (1 suIte) demais
dependências, Procópio Gomes.
Casa em alvenari.ac! 160m2 - Rua Henrique Sohn

APARTAMENTOS
,Apart. em construção c!2003 donnitórios, entrega emmeados
de96, ruaGJmertindod!lSilva (localizaçãoPrivilegiada). Finan-
ciamentQ próprio.Consulte-nos. .

Apart. Condomlnio Amizade c! 2 qtos. Entreda facilitada.
Apart. c! 3f3m2c!3 suItes demais dependências, acabamento
de alto pl!driio,a 50m do mar, Camboriú.

Apto Ed. lsabela·c! 123m2 - 2 donnitórios + suIte e demais
depend&ncias.

ALUGA-SE
Apart. él22lilmZ Avenida Atlântica - Cambori�

>

Apart. c! 200m' - Centro Piçarras
.

Casa de alvenaria c! 100mZ- Hha da FigJeira
Sala comercial rua Joinville pr6x. Arweg
Ponto comi. t:I escritório rua Venâncio da Silva Porto

Galpão c! escritório - R. Leopoldo Janssen .

Raa�tdo J , fIt&
l'inal da .... da CaDa Eclonô F.....

FONE: 371-8009

372-1028
ca\IIPRA
VEND.E-AWGA
ADMINsrRA

:CASAS:
* Sobrado com 180m2 � Ilha da Figueira
- 18.000 (estuda proposta)
* Casa de alvenaria com.1OOm2 - João
Pessoa - 20.000 (estudà preposte)
* Casa de rnadeíra - próx. Bavaria -

Jaraguá Esquerdo (35.000) estuda pro
posta
* casa mista na Vila lenzi - 22.500 (estu-.
da proposta)

TERRENO'S,
* Lotes Jaráguá Esquerdo - próx. Argi
- 7.000· (estuda proposta)
* Loteamento Divinópolis - Ilha da Fi

gueira � 10.000,00 (cada)
-

* Lotes na Vila lenzi '- 9.500,00 (estuda
proposta)

•

.

* Loteamento Versailles III � 5.000 + 210

por mês.

LOCAÇÃO'
* Sala comi. Rua Joinville 350,00
* Sala coml, cl 150m2 - Vila Nova RS

600,00
* Sala comk cl 80m2 - Vila Nova R$
300,00
* .Apto. próx. Weg II - R$ 320,00

Av. Marechal Deodoro da Fonleca, '1708 • laia 2
<

, Centro· Jaraguá dq Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSuI, Ildenovembro de1995 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIODOPOVO·7

EMPJ.U]'FEIRA DE MÃO DE OBRA EJP

Projetos e Consruções
Faça um orçamento, sem compromisso dos nossos preços!
Profissionais especializados em coberturas, cerâmicas e

__• construções em geral. Além de ganhr nos preços, você ainda
ganha o projeto

Valdedr C. FiUa· CREAlSC 38.400-1

AV.GJUULIOVARGAS, 689 - SALA 1- CENTRO - FONE: (047) 371-5033

Imobiliária

Menegottí CRECI5!)O-J

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

VALOR R$ 65.000,00 NEGOCIÁVEL
CASA EM ALVENARIA

LOCAL1ZADA NA RUA PRINCESA ISABEL COM ÁREA DE 770m2 CONTENDO .3
QUARTOS E DEMAIS DEPENDtNCIAS.

'

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.
SfTIO

'

ÓTIMO SfTIO EM RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE COM ÁREA DE 724J46m2,
ARROZEIRA ÁREA DE PASTAGEM, CASA COM 720m2 EM MADEIRA. VALE A

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

AU. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MENEGOTTI - 1 () ANDAR - SAlA 107/108

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

r__
....... 1.-.

APl'OSPRONI'OS •
,

· Apto e! 137m' . Ro BemaIdo Dcrnbur<:h E'4 MarIana 'e! 3 qtos e demais dependemas - R$ 50.000.00.
• Apto e! 66m' 1 qto e dl!lll3is depo .•mgem portA0 e porIaiia clelr. novo • R.$ 32.000.00

" , .

Apto. e! 123m' • 3 quarto. e demais depo. pagem. portlIo e por18tIa eIeIr.. NOVO· Rua 10S1! Em_oeiter . R$ 50.000,00
Iroca·se por casa na .eliilo ceotraL

'

'. , '

• Apto. Cl 124m' . NOVÕ • Rua Eleonora S. PI3di - 2 quartos· 2 BWC. sala e! sacada. coánha., lavanderia e .mgem . R$
50.000.00

'

_

APT<lIS�CONSl1WÇAO
Edif. A.t" • R. Marina FrutaollO
· Apto. e! 124m' . 2' andar. ,e! 2 qtos e demais dep. garagan. portão e portada elelrOnica . R$ 49.000.00 . entre. cliaves
�W%

'

Edif. p.tuniG • R. lo.1Emm<n!lörfor ,

· Apto e! 111m'· 2" anda�· 2 qtos e dl!lll3is oep, ••mgem • portão e portarla'e�lrálica . R$ 19.000.00 . saUD parcelado
em CUB. ,eolIe. cliaves jan/97, '

· Apto e! 77ni' • I' andar 1 <lO e dl!lll3is dep....... portão e portaria e_ca . R$ 16.000.00 • SaUo pll'Celado em CUB •

OIaves jan/91 '

,

'

'

Edif. MGTGnIfOIÚ • 2S tÜ juI!w " ,

'

,

• Apto. çJ 112m' • 2 qtos • demais dep. e! 8""lI"m • portA0 e' poi1aria elelrMica - R$ 19.700.00 entrada· saldo em CUB
• enlre. cliaveJ em jullol97
R,.,ncitl(, AlJUJruUi, - Vila No,.
· Apto com sUlle. cburra...,elra na sacada. portão e ponaria eletrOnica. quadra poIiesportiva.
• AI*> e! 117ni' . 51 parcelas de 1.49 CUB . (R$ 560.(0)
• Apto. e! 137ni' . 51 parcelas de 1.75 CUB • (R$ 657.(0), •

,Coos1IuçAo: Proma Cons1ruçJo e PlanejalDenlo �, em 36 meses . Ulimas UJi_s
,

"CASAS ,

'. Casa 8mans1o) . lu.. da Rgueira e! 6SOm' Mea COIlSIru(da. tem piscina. quadra esporte. la1eira. dep. emp!egadOs. canil . R$
265.00 .00
· Casa Massaranduba . 230m' Mea COOSIr•• 75Om' terreno . no centro R$ 100.000.00
" Casa alv•• R, JOSI! Narbcb (São Luiz Gonza5I). 3 qtos. e dOmaI. dep. e! 120n1' area COIlSIru(da. Troca-se apIO. no centro.
· Casa nova • e! 122m' Mea COOSIr. e! 3 qtos e demais depo perto do JuveolUs . R$ 65.000.00, (parcela·se)
· Casa milta e! 136m' • 4 qtos e demais depo • Ró Edward KJfscll . B. Água Verde, . R$ 35.000.00 .

· Casa alv. 160m' Mea COOSIr. Terreno 420n1' • R, Heiulque Batotino R$ 5OiOOO.OO.
'

,

· Casa madeira e! 110n1' de Mea ooostru(da. !e1mlO de esqWna 522m' • R, Dona Malilde· R$ 40.000.00 00 troca-se por aplO.
'lIlIRINOS
·,Terreno . V. Nova· Ro !!Ugmio MIIl Funk • e! 93Om' . R$ 20.000.00
• Terreno Lot. ÇmJpá • aIIco de Paula • R$6.900.00 (porcela)
· Terreno Lot. Sto. AdOniO . Tlts Rios ,110 NOIte . 4.000.00 (Pan:ela)
• Terreno Piçarras • Lot. Pmla do laques. 3O<m da�a • R$ 6.500.00
• Terreno • laraguá·llsquerdo • Ro W_ro l!dúnndl e! 700rrí' . R$ 21.000.00
• Terreno· Ro A_ Mao Funk • e! 93Om' • 'R$ 20.000.00 -

,

• Terreno· R. Am MUller cf pnjelo. CundamenIo e I' piso pronIO pl ooos1ruçJo de 4 aptos cl 174m' cada . R$ 25.000.00
• Terreno· R, JOSI! EmmendOerfer (esqWna) , R$ 26.0Ö0.OO (palc.) , ,',
• Terreno 462m' alós da IgJeja São ludas. no alo . R$ 15.000.00
· Terreno· Ro Frederico Barg. Vib Labu . 290m' • R$ 15.000.00
· Terr� . Lot.. dos AÇ<Rs . Perto candeias . 348m' . Barra Velha . R$ 3.700.00

'

GALPAQ NO CENTRO e! 45Om' ãrea oooslru(da . R$ 80.000.00 (pa'cela)
LOCAÇAO
· AIUga-se �sab • Ro Bernardo D<lmbusch.,59O . e! 70n1' . R$ 550.00
• Aluga-se '!PIO. e! 3 quartos . Vib Nova·· R$ 550.00
· AJuga-se apIO. e! 1 quarto e demais depo e! pagem • R$ 370.00 • Rua 10S1! Emmendoerfer.
· AIUga-se aptos. 2 qtos (124m') • Ro BIeoIDa- S. 1'radi E'4 AmIrio R$ 550.00 (I' Locação)
· Lotes • Ro BIeoIDa S. Pmdi Éd. AnIurio e! 35ni' • R$ 350.00 e! 42,24m' . R$ 400.00 • e! 53;47ill' • R$ 500.00
• ApIO. 2 quartos - 110n1'· Ro 10S1! l!mmeJIdoerfer • R$ oÜO.OO'

,

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

CENTRO·Em
frCilnte a APAE -

Csa em alvenria
C/250m2•

H$'85.ÓOO,OO

Casaem
alvenaria e!
181,OO�

lotes financiados em 10
meses - Próx. a Rádio

, Brasil Novo

VILA
BAEPENDI
Terreno cl
490,40m2

João Franiner·
Lotescom 15,00
metros de frente

450,OOmzR$
15.000.00cadalote

CENl'RO - Rua Waner Marquardt .

Felipe Franzner � ,

CENTRO - Apto. Edit. Terrenocc/
Casaem alvenaria e! Jaraguá - Suíte, 2 qtos +

3.700,oorr; . pró;c
Terrenoe!alvenaria cl

ca1ume Schlrrdt,

130m2• 215,OOf112 dependências R$ 65.000,00 frente plWanef
3.411 ,50m2Marquardt em 30,00

R$ 48.000,00 R$ ,90.000,00

CENTRO· Apto. Edir- VlLALENZI-
em alvenaria cl Casa em Rua Adão Terrenod

343,OOm2, Casaem Schiochet TeireAoe!
alvenaria cl Noroscki - 2OO0.()()mZ5(),OO

fundos da
272,OOm2 R$45.000,OO 318,50f112 terrenocl metros para BR280

JARAGUÁ '

+ financiamentoCEF e 40,00metrospara
FABRIL 392,OOm2 R.ra JoJio lissi R$

35.000,00

AMlADE

Casaem Apto. com02 CENTRO - Ed. Karine- - e:xee lente
TerrenQ de Terreno cl terreno comerci-

alvenaria .cl em alvenaria CI qtos. R$ Rua João Picolli, 473 -

esquina cl 733;0Qm2. ai cl easaem
9C:l,06m2F,:1$ 03 qtos. 17.500,00 + APto. cl 2 quartos, demais S'79,OOm2 Edificado cl
30.000,00 Apenas finàneiamento

'1< ,',

dependências R$ 40.000,00 prédio comercial'
R$ 28.000,00 'CEF

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDAS

Lar Imóveis·
Av. Mal. Deodoro, 141

- Casa de alvenaria com 63m2 no Loteamento "Vlcenzl e Gadotti Uda."
- Casa de madeira com 70m2 no Loteamento Verblnem.
- Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos com casa, luz, água.
- Apartamento no Edlflclo Jaraguá.

- Terreno próximo ao Amizade com 392m2
- Terreno de 15x30 na �úa João Planinscheck
- Terreno com 10.000m2 na BR-280, próximo a Mecânica Burgues
- Terreno no Loteamento 'Vlcenzi e Gadotti Uda. 'Bairro Santo Antonio
- Terreo próximo.ao Colégio Glardlnl Lenzl com 45x30m
- Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio Glardlnl Lenzl
- Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira, de 19x30m, no centro
- Terreno na BR-280, com área de 7.000m2

-

- Terreno com 819,OOm2 na rua Roberto Ziemann, esquina com a rua Jullos Verch - Bairro
Czernlewlcz.
- Kltinete na R. Arquimed8s'Dantas. Vila Lenzl

-o- INTERIMÔVRI�cucíoii..:r

ATENÇÃO
"POSTOS DE
VENDAS"

ALtJGAMOS:

CENTROCOMERCIALGUARUJA
GUARAMIRIM- SC

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

-Central telefOnica
- Estacionamentoamplo

.- Lanchonete
- Entrada cargae descarga

- Painel paradivulgação, etc....

. Obs.: Nas primeiras unidades não
serãocobrados luvas

/II1II

NAO
ESPERE
MAIS!

LOCAÇAo
.

• Casademadeira com 01 quarto, sala cozinha, lavanderia, banheiro, e copa no loteamento Vlcenzl
e Gadottl Ltda. Valor R$ 180,00
• Apartamento no Condomlnlo·Amlzade com 03 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia. Valor
�_OO ,

• Apartamento ne Condomfnio Amizade ng 202 com 3 quartos e demais dependências. Valor R$.
430,00
• Kltinete R. Arquimedes Dantas· Vila Lenzl cl 1 quarto, sala, cozinha, BWC, lavan�1a e

churrasqueira comunitária· R$ 220,00 .

•••••••••••••••••
•

." I

= CRECI N° 1589 J = .

I I

: Ba�..a Sul =
·1 IRI.vaia I
I Fone: (047) 372-2734 I
I .

Vende I
I Terrenos I
I T;rreno cl 337,50 Lot. do Marquardt, na Barra. I
I Preço R$ 6.500,00. '.
I Terreno cl 372m2, Lot. Steínke, na Barra. Preço R$ I
I 7.000,00

. ITerreno 334m2, naBarra, Lot.Marquardt, PreçoR$ II 7.000,00 - 50% entrada, saldo 8 meses.
I' Terreno cl 368m2, Rua748, BairroBaependi - Preço •
I R$ 20.000,00 ao lado da Recreativa Marisol. I

. I Terreno cl 405,oom2. Rua OSCRJi Schneider. Preço I
I 6.000,00 - 50% de entrada + 02 pagamentos. I
I Terreno cl 384m2 , Bairro São Luís. Preço R$ I
I 6.ooo,00,sendoR$2.0oo,ooentradasald012meses I
I Apartamento Conj. Residencial "Harri I
I. Mar9uardt" � Barra/Rua Bertha Weeg�. I
I Com 1 suíte e mais dois quartos, churrasqueira, I
I garagem, play-groud, total de 112,OOm2. I

CONDIÇOES II ÀvistaR$ 25.000,00 ou
I - R$12.000,OO deentradamais 12x 1.333,33 (fixas) I

•

< I ou, ainda I
I . R$ 8.000,00 de entrada e mais 100x 300,00 I
I . ACEITA: Carro, terreno, telefone como parte de I
I pagamento I
I. Aluga I
I -Lojascomercialcom33m2-RuaLuisSatler-Barra I

_.R$ 220,00
.

II
_ Loja' Ruas Pastor Alberto Schneider esquina II Verônica Demarchi, Barra cl 56m2 - R$ 220,00

II - Galpão em aívenaría cl 100m2• Rua Waíter
. I Marquardt- R$ 350,00 I
I . Casademadeira-lquartos, garagem, RuaPastor A. I
I . Schneider, Barra - R$ 350,00 •
I - Casa em alvenaria '3 quartos, garagem, Rua Luis I
I Bonolíní, 45 - Jaraguä-Bsquerdo - R$ 350,00

. I
I

- Casa em alvenaria 2 qtos, gatagem, Rua Luis I
Satler, Barra - R$ 300,00 "

. II. _ C3sa de madeira 4 quartos - Rua Valdir José
•I Mafrini, São Luís· R$ 400,00

• - Casademadeira, 3 quartos, garagem em alvenaria, •
'I Rua Betatogo. Barra- R$ 400,00 I
I RUA ANGELO RUBINI, 1223· SALA 9 I
I •

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

L.,

• DIVERSAS OPÇÕES
....... A SUA ESCOLHA.

• COMTODAINFRA
.': .

ES T R U T U R A

C FINANCIADOSJ
• F'ACILITADOS EM ATÉ

". 50 M E S E $.

COMPRE LOGO A SUA
JÓí:A NO LOTEAMENTO

__ , A\ARCATTO
JA\ÓVEIS

AV.·,MAL. ;bEODORO, 1179
\t

.

,_ CRECI093

� 371·1136

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAMENTO
RuaJoão Picolli - 111 andar -

Surte+ dois quartos + dep.
empregada
R$48.000,00 _ _

VENDE
��. �

AAPAMaiRTneAModoENTO I
ARPAARdéT.l·AF�ENTO

.

v.. ro _ 22 andar _

ua Ia iecher- 311 andar

Um quarto e demais
- 3 quartos demais dep.

dependências
R$ 35.000!00

'�I i
CASA DE ALVENARIA
RuaMax Eugênio Ziemann, 223
Suite+ dois quaríos + dep.
empregada - R$ 85.000,00

�=...I...vn..."""""�
CASA ALVENARIA
Rua Maria U. Mascarenhas -

Figueira - Três quartos
R$ 35.000,0017" - -- IOPORTUNIDADE

I '
• ICASA ALVENARIA

I • I Rua: José Menegotti, n2277
I I. I Terreno: 827,56m2 - Casa: 223,40m2
I' - ". I

03 donnít6rios - sala jantar - sala estar
.

copa - árêii de serviço - garagem - biblioteca -

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

.�
P,1-_

I·
CASA ALVENARIA
RuaSC-301 - Água Verde
rêsquartos + dep.
mpregada - R$ 45.000,00

CASA
Rua 470, pr6x. WEG II - Dois
quartos e demais .

dependências - R$ 25.000,00

•..

TERRENO�."""""'''''''''''
R. Arduino Pradi lote 49 área
+i8,00m2.·

.

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. Barlo do Rio Branco
543m2 - R$ 25.000,00 entrada

.

+ 6 parcelas R$ 5.000,00

IT
-----

TERRENO;-..........:............
Rua Eleonora Satier Pradi cl
área de 396,OOma
R$ 26.000,00

II

TERRENO�................
Loteamento Flávio .. V. Lenzi
cl área de 42Ofn2

.

R$9.000,OO

PR�DlO .

R. P-;e-;:'épMcio Pessoa, 272
03�tos
02 salas corn9rciais

.

RS 265.000.00/

.

CASA ALVENARIA
R.Rudolo Ziemenn siri' pr6x.
Etalan.1 surte, 2 qtos., sla jantar,
copa,cozinha, área serviço, bwc,
churrasq e garagem - RS75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOvo.l0 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaragú do Sul, 11 de novembro de1,"

J. SAN;fOS
I
I

. I

Comércio de Materiais deConstrução e Transportes :

MATERIAIS ELÉTRICOS- HIDRÁULICOS
TUDO PARAVOCÊ CONSTRUIR DESDE AFUNDAÇAoATÉOACABAMENTO

11111111.11111_••11.'1111111.11111

. Pedras: São Tomé, ardosia,�rt'\ll'P'� miracema, madeira rajada,
��tR);t��:� presta brilhosa, bolacha, pati

pave, pedras muro e revestimen.
to em geral

. � Rua Silveira Junior s/nfl

.���� Fone 373-0027
.

·11 próximo do ginásio de Esportes
8§:: G

. .

SC
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: :.:/ uaram'Tlm-

VOCÊ QUER
CONSTRUIR
AQUI TEMOS

ASOLUÇÃO'

A PRIME'IRA COISA QUE SEU CONSUMIDOR

FAZ É PROCURAR OFERTAS EM JORNAL

EXISTE MELHOR MANEIRA PARA DIZER A ELE

.

O QUE COMER, FAZER OU VESnR?
c>

ANUNCIE' EM JORNAL·

Assistência Técnica

Peças de Reposição
e Reformas em qualquf?r
tipo e marca

I ,

VENDAS DIRET,O DE FÁBRICA
a.ton.ira 120 litro. com volante ••

�
mOlor L. R. 291,00 iii vilU

a.ton.ira 120 litro. com r.dutor •• motor..••..•L.. R. 342,00 iii ·vlltl
a.toneira 320 litro. com volant... motor••..........•..R. 591,00 iii vilU
S.rra circular com·motor 1,15 Cy .••.....•••••••••••••••••••......R. 2815,00 iii vilU
Triturador torrag.iro com motor 1,5 CY•.• ; .•.•...••.•••••.••.R. 2215,00 iii vilU

Máquina d. cortar grama 1 CY ••m r.eolh.dor..•••......R. 139,00 iii vilU
R.dutor d. v.loeidade 1 x 45 c/ coroa bronz•••••••••......R. 1591,00 iii viltl
Guincho tr.e-trae para andaime•.............•••.•••••..••.......R. 298,00 iii vilU

VENDAS POR CONSÓRCIO
Betoneira oom motor iii partir de R$ 44,78 oom entrega. de dual ao mia, ..ndo
uma por .ortelo e uma por lance· 1· grupo oom feohamento previsto para 30

dia•• faça .ua In.orlç,!o ainda hole

LOCAÇAO
YOGi nio q..r comprar direto· ..m pelo co..órolo • q..r apenai alugar· n6e temo. a 101.0 .

POR APENAS R$ 29,80 VOCÊ ALUGA E CONTRÓI SUA CASA

BP-120-L
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Alusu�l b� 1ral�s
Temos a mais oariada Cin!ia

I
áe trajes sociais. "'enfia conferir/

ALUGUELDETRAJESPARAFESTASECASAMENTOS
RUAEXP.ANTONIOCARLOSFERREIRA,184

FONE: 372-3349

I

PROCLAMASDE CASAMENTO
MargQtAdeliaGrubba Lehm.ann, Oficial do RegistroCivil do 10 Distrito da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório

exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAUN°lO.237deOl·11·1995
EDINEIROBERTOKAMCBENESANDRAREGINAPERON

Ele, brasileiro, solteiro, técnico em processamento de dados, natural de Jaraguã do Sul,
domiciliado eresidentenaRuaRio deJaneiro, 144, nestacidade, filhodeHermínioKamchen
eMarleneDuweKamchen.

Ela, brasileira, solteira, ateadente de enfermagem, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada .

eresidente naRuaHenriqueMarquardt, 48, nesta cidde, €íIha deDarei Alberton Peron e·
ZuleidePerinPeron.

EDITALN° 20.238 de 01·11·1995

ALCIDESSDNGmNEEDILNÉIAMÜLLER.
Ele, brasileiro, solteiro, operário, naturál de Rio do Oeste, neste Estado, domiciliado e

resi4entena Rua Joaquim Francisco de Paula, 2.612, nesta cidade, filho deHari Stinghen
e Inês Dar6s Stinghen.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural deMercedes,Paraná,domiciliada e residenteDá
Rua Padre Alberto lacobs, 611, nesta cidade, filha deAdelarMUller e CatarinaMUller.

EDITALN°lO.239deOl·11·1995
NIVALDORODRIGUESFRANÇAEMARIAJOSÉDERETn

Ele, brasileiro, �oIteiro, vigilante, natural deMafra, nesteEstado, domiciliado e residente
na RUa Germano Wagner, 5559, Bairro Centenário, nesta cidade, filho de Salvador

Rodrigues França e ViraMaidanchen França.
Ela, brasileira, solteira, metelutgica, natural deMassaranduba, neste Estado, domiciliada
eresidentenaRuaGermanoWagner, 559,Bairro Centenário, nestacidade, filhadeRicardo
DereUieMariaDereUi.

.

EDITALN°lO.240de03·11·1995

IVANIRKRUEGEREAIEXSANDRAISABELMENEr.
Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, naturaldeMassaranduba, nesteEstado, domiciliado
eresidentenaRuaPaulinaDemathéPicoUi, 167,Bairro SãoLuís, nestacidade, fi lho deAty
KruegereIlca Volles Krueger.
Ela,brasileira, solteira, vendedora,natural deJaraguádoSul,domiciliada e residentenaRua
PadreAloisioBoeing, 54, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de ArleteMenel.

EDITALN°20.241 de 03·11·1995

VALDIRDEOUVElRASOUZAESÔNIADASll..VA
Ele, brasileiro, solteiro, comprador, natural deBraço doNorte, nesteEstado, domiciliado
eresidentenaRuaAlbertoSantosDumont,450, VilaLalau,nestacidade, filhodeAlexandre
deOliveira Souza e LuziaUliano de Souza.
Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Barra Velha, neste Estado, domiciliada e

residentenaRuaErnestoLessmann, 393, Vila Lalau, nesta cidade filha deJuvenalAdolfo
da Silva e Maria dos Santos SilVa

EDITALN° 20.242 de 03-11-1995
.. ÉLCIOALDANORUYSAMESIMARAMAHNKE

Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural de Jaraguã do Sul, domiciliado e residente
na RuaErich Sptung, 45, Água Verde, nesta cidade, filho de Amaury Rodolfo Ruysam e

MariaBaibinaVieiraRuysam.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar adminis1rativa, natural de Jaraguä do SuJ, domiciliada e

residente na-Rua Willy Mahnke, 108, nesta cidade, filha de Walter Mahnke e Valéria
Mabnke.

EDITALN° 20.243 de03-11-1995
MARCOSANDRÉWINTRICKEELEONn'ASCHALINSKI

Ele,brasileiro, solteiro,operário,natural deJaraguádoSul,domiciliado e residenteemBraço
RibeirãoCavalo, NereuRamos, nestacidade, filho deLeopoldoWin1ricke eReginaFilipp
Wintricke.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de costureira, natural de Jaraguã do Sul, domiciliada e

residente na Rua Afonso Nicoluzzí, 467, Estrada Nova, nesta cidade, filha de Siegfried
Schalinski eEma Schalinski.

EDITALN°20.244de03-11-1995

PEDRODEMAÇANElROELURDESCRIS1INAMARCARINI
Ele, brasileiro, solteiro, balconista,natural deJaraguádoSul, domiciliado e residentenaRua
Walter Janssen, 77, nesta cidade, filho de Valmôr Rosa Maçaneiro e Ana Alves de

Maçaneiro.
Ela,brasileira, solteira,professora,natural deJaraguádoSul, domiciliada e residentenaRua
.MareosFmilioVerbinenn, 200,ÁguaVerde.nestacidade, filhadeAgneloMaroarini eÚrsuIa
MueUerMarcaríní,

EDITALN°20.245de03-11-1995
MARCOSANTONIOROSAESOLANGESILVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Guaramirim, nesteEstado, domiciliado e

residentenaRua·FriedrichWilhelmSonnenhol, 342,VilaLalau, nestacidade, filhodeEdevar
Manoel Rosa e Anastacia Kraich Rosa. j

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Lages, nesteEstado, domiciliada e residente

naRua Ernesto Lessmann, 87, VilaLalau, nesta cidade, filha deFortunato SilveiraNeto e

Zaira Aparecida Thiwes Silveira.

EDITALN"lO.246de06-11-1995·

FSI'EVOBERNARDINIELUCIDIAALVESDASILVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural deDouradina, Paraná, domiciliado e residente na
RuaDomingosRosa, Ilba daPígueíra, nestacidade, filhodeGeraidoBemardini eEsperança
QuerinoBernardini

.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural deSalgadoFilho, Paraná, domiciliada e residente

na RuaDomingos Rosa, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha deGetulio Alves da Silveira
eRosalina da Silveira.

EDITALN° 20.247 de06-U-1995
ADD.SONJOÁOBUSARELLOEANGELAMARIACHAVES

Fle, brasileiro, solteiro, operadordemáquina,naturllldeGuaramirm,neste:&tado,domiciiado
e residente na Rua Manoel Francisco da Costa, 241, João 'Pessoa, nesta cidade, filho de

Jordão BusareUo e Teresinha Busarello...

Ela,brasileira, solteira, costureira,nat;uraldeÁmpére,Paraná, domiciliada e residentenaRua
Manoel Francisco da Costa, 241, João Pessoa, nesta cidade, filha de Ubaldo Valdir

Rodrigues Chaves e Ema da Rosa Chaves..

EDITALN° 20.248 de06-11-1995
VALCIR.J{]NKF.SEMARIAROSELÍDALLE-CORT

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Luís Alves, neste Estado, domiciliado e

residentena RuaDoasMatilde, 1.422, VilaLalau, nestacidade, filhode VaidinoJunkese
ElenaKroich Junkes,

Ela,brasileira, solteira, operária,naturaldeLuísAlves, nesteEstado, domiciliadaeresidente
naRuaPaulo Papp, 300,nestacidade, filhadeFlorianoDalle-corteAlmaMarangoniDalle-

.

cort.

EDITALN°20.249de06-11-1995

Cópia recebidado cartório deCorupá,nesteEstado
ROOÉRIOäCINDOmAPPERITABEHLING

Ele, brasileiro,naturaldeJaraguádoSul, domiciliadoe residenteemRibeirãoCavalo,Nereu
Ramos, nes� cidade, filho de Andreas Filipp e Agnes Füipp.
Ela, brasileira, natural deCorupã, nesteEstado, domícílíado'e residentenaRuadaSaudade,
345, Corupá, neste Estado, filha deArno Behling eMathildeBebling.

EDITALN°20.250de06-11-1995
. JOSÉPINHEiROCABRALESlLVIAMARLlANCAMPREGHER

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliaradministrativo, natural deBarracão, Paraná, domiciliado e.
residente na Rua 624, n° 121, Bairro João Pessoa, nesta cidade, filho de SebastiãoPinheiro
Cabral eDda de Souza Cabral.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deCorupã, nesteEstado, domiciliada e residente na
Rua 624, n° 121, Bairro João Pessoa, nesta cidade, filha de Brvino Campregher e Loni
Campregher.

EDITA'LN° 20.151 de06-11-1995
CARLOSALBERTOMANSKEErvONETEDOSSANTOSBONA

Ele, brasileira, solteiro, pedreiro, natural deToledo, Paraná, domici liadoe residentena Rua
.

....
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VictorVitkoski,468 ,Jaraguá-Esquerda,nestacidade, filho deDaniloArturManskee Beloni
MartaManske.

Ela, brasileiro, solteira, do Iar.nateral deBarracão.Paranã, domiciliadlleresidentena Rua
VictorVitkaslci., 468, Jaraguã-Esquerde, nestacidade, filha deAntonioBona e Conceição
dos Santos Bona.

'

EDITALN°20.252de07-11-I995
ARLINDOGAEDKEESUELIROCHA

Eie, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Ribeirão dasPedras, Jaraguá-99,nestacidade, filhodeElnilGaedkeedeRosaZilseGaedke.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Vitor Meirelles, neste Estado, domiciliada e

residente em Ribeirão das Pedras, Jaraguá-99, nestacidade, filha deGomercindo Rocha e
deEtotides Rocha.

EDITALN°20.253de07-II-I995
ll..SON 1ASTROWEROSANIBAST

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguádo Sul, domiciliadoe residentena Rua
LuizBortolini,Jaraguá-Esquerdo, nestacidade, filho deHenrichZastrow edeErna Krehnke
Zastrow.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural deJaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
, Rio Cerro 11,150, nesta.cidade, filhadeAlberchtBaste deAdeleSteinertBast

, EPITALN°20.254de07-H-I995
MARCELOFERNANDEsDETOFELEELIANEHORN

Ele" brasileiro, solteiro, operãrio.natnral deMassaranduba, neste Estado, domiciliado e

residente naRuaBenjaminStein, 210, BairroSão Luiz, nestacidade, fiÍho de JoãoTercilio
deTotel e deElenaTancon deTofel.
Ela,brasileira, solteira, operária, natural dePalotina, Paraná, domiciliadae residentenaRua
BenjaminStein,BairroSãoLuiz;nestacidade, filhadeFmidioAtvidioHornedeMariaNoeli
Horn.

�,

EDItALN°20.255 de07-11-1995
,
FDERM.OO1JESEECRISflNAANDRIANlPACHECO

Ele, brasileiro, s�ltei.ro,mecânico demanutenção, natural deJaraguado SUl, domiciliado e

residente em EstradaGaribaldi, nesta cidade, filho de José Ziese e deElina Krause Zies�.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Mirim Doce, neste Estado, domiciliada e

residente em Jaraguá-84, nesta cidade, filha deManoel Pacheco e de Stefania Pacheco.

EDITALN°20.256de07�11-1995
IVANICOILEEJUCELIAPAREClDAFRÂNA

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro mecânico, natural de Campos Nov0S, neste Esatdo,
domiciliado eresidentenaRuaGuilhermeKoehler.BairroVieiras.nestacidade, filhodeFelix
COne e de Nadalina cone.
Ela, brasileira, solteira, operária, naturaI de Tupitínga - Campos Novos, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Guilherme Koehler, Bairro Vieiras, nesta cidade, filha de
DolvinoCarminattiFrâna e deHelenaLoryPrâna.

EDITALN° 20.257 de07-11-1995
CAIU.OSALBERTOKRUEGEREIVONFsUEFlÁ11MADAROCHA·

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural deJaraguãdoSul, domiciliadoe residente em Rio
da Luz II, nesta cidade, filho de Irineu Krueger e de Florida Winkler Krueger.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural deSeara,.nesteEstado, domiciliadae residenteem
RiodaLuzII,nestacidade,filhade ValderAntonio da Rocha edeAnfelmaGiron daRocha.

EDITALN° 20.258 de07-11-1995
JOÄOCARLOSHOFFERRODRIGUESÉSOELI1EREZlNllAMAXIMlLIANO

Ele, brasileiro, solteiro, conferente, natural deGeneral Carneiro, Paraná, domiciliado e

residente naRuaDomingos Resa, Ilha daFigueira, nesta cidade, filho de Lauro Rodrigues
e de Nair Hoffer Rodrigues.

.

Ela,brasileira, solteira, operária, natuJ;al deGeneralCarneiro, Paraná, domiciliada e residente
na RuaDomingos Rosa, lha da Figueira, nesta cidade, filha de Aroldes Maximiliano e de
Geni Maximiliano.

EDITALN° 20.259 de07-11-1995

SÍLVIORElCBERTEVALDElALUClAMUELLER
Ele, brasileiro, solteiro, cobrador, natural de Luís Alves, neste Estado; domiciliado e

residente na Rua José do Patrocínio, Vila Rau; nesta cidade, filho deHugo Reichert e de
AlbertinaBachmannReichert
Ela, brasileira, solteira, cestureíra, natural deJaraguädoSul, domícil iadà e residenteemTifa
Teresinha,NereuRamos, nestacidade, filha deAdemarMueller edeVanda Vanilda Mueller.

.
.

E para que chegue ao coIihecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será

publicado pela inprensa e em Cartório, ,onde será afixado por 15 (quinze) dias.

EDITAL
PATRICIATAVARES,DACUNHAGOIVES TabeliãeOficialdeTltulosdaComarca

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na fo�ma da Lei, etc.
Fazsabera todos quanto esteedital virem que seacham nesterabelionato para

Protesto os Tltulos contra:
Ana Terra lnd. e Com. de Conf. - R. Pref..José Bauer, 2267 - Nesta;
Antonio Olimpio Nunes cerdoso - R. Exp. Antonio Carlos Ferreifa, 345 - Nesta;
Adernilsan Martins Rosa .. R. Presidente Epitácio Pessoa, 934 - Nesta;
Assoe. Moradores da Rua Rio,de Janeiro - Rua Rio de Janeiro sln - Nesta;
Amauri Rosa - R. Domingos daNova, $31 - Apto. 3Ó3 - Nesta;
Ademir Ferreira da Silva - R. Av. CeI. Tubertinö Rios, 898 - Nesta;
Astri R. Schltze - R. João Januário Ayroso sln2 - Nesta;
Alzllene do Nascimento - R. Frederico do Nascimento' - Nesta;
Bonattl Com. Mat. Constr. Repres. - R. Walter Marquardt s/n2- Nesta;
Benicio Giacomozzl - R. Eleonora Satle� Pradi - Nesta;
CornI.Wajand Uda. - R. OIto Hilbrecht, 1353 - Nestà;
Conteúdo Malhas Uda. - R. Martin Sthal, 638 - Nesta;
condominio Ediffcio Anturio - R. Eleonora Teller Frade sln2 - Nesta;
Cerâmica Barrotek - R. Roberto Seidel, 1403 - Corupá;
Cristlane Livramento - R. CeI. Procópio G. de Oliveira - Nesta;
Claudia G. da Fonseca - R. Henrique Marquardt, 57 - Nesta;
Cidnei Bueno I Generosa G. Bueno - Nesta;
Dr. Ediberto RossarolaSchukste - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 89 - Nesta;
Dorlene Matiola de Jesus - R. Arthur Muller, 20 - Nesta;
Estofados Reiner Uda. - R. Augusto Demarchi sln2 - Nesta;
Elétrica Volwe.lLtda - R. Dr. Domingos da Nova, 263 - Nesta;
Gerson José dos Santós - R.·João PicoUi, 104 -Nesta;
Geraldo Antonio da Silva - R. Pedro Francisco Klein, 183 - Nesta;
Hemmis Com. Ind. Vest. Uda - ME - R. Jose Menegotti, 45 - Nesta;
Hawai Ind. Com. Malhas LtÇla - Rod. BR 280 Km 63 - Nesta;
lncatex lnd. Acabamentos Têxteis - Rod. BR SC 416 n2 3003 - Nesta;
lnd. Com. Conservas Otto Uda. - Rod. SC 413, Km 7 - Nesta;
Iria Bianchini Millnltz - R. da Saudade sln2 � corupä;
Ind. Calç. Jaraguá Uda. - R. Bernardo Dornbusch, 47 - Nesta;
Ind. Com. Frutas Secas Caui Uda. - R. 03 deOutUbro sln2 - Nesta;
Ind. de Artef. de Borr. Uda. - R. João Marcatto, 40 sl5 - Nesta;
Ind. Com. de Transportes Psríquíto Uda - R. Mal. Castelo Branco, 4670 - Schroeder;
Josea Seil - R. Estrada Seil - Nesta;
Julio Cesar Bras - ME • R. Bernardo Dornbusch sln2 - Nesta;
Joana Conf. e Comércio Ltda, - r. Alberto Romulo Jacobs, 38 - Nesta;
Luiz Carlos Coelho - R. 663, n2 50 - Nesta;
Lanchonete Max Mar Uda - ME - R. Antonio Qunha, 160 - Nesta;
Luiz Carlos Buzzarello - Nesta;
Marli de Souza da Silva - FI - R. 124 n21 - Nesta;
Mibety Transportes Des, de Mad. Uda. - R. Feliciano Bortolini - Nesfa;
Metal B V Uda - R. dos Imigrantes, 320 - Nesta;
Mercadinho Zastron Uda. -J1 Av. Mal. Castelo Branco, 5588 -Nesta;
Metalurgica TS Uda - R:Ponaria Bradesco Jaraguá do Sul - Nesta:;
Metalurgica Três Rios Ltda, - R. Três Rios do Norte - Nesta;
Metal Amozatti üda - R. Edmundo Arnoldo Emme, 46 - Nesta;
Nega Maluca Ind. Com. Conf. Uda. - R. Fidelis Stinguen, 71 - Nesta;
Neli Vidal Dossante - R. Barão do Rio Branco, 750 - Nesta;
Omar Lenzi - R. Franc. Verdi Lenzi, 68 - Nesta;
Osmar Volz - R. João Planischeck, 973 - Nesta;
Osmar Lennert - R. Estr. Garibaldi, s/nº - Nesta;
Petisco Churrasco Ferraz Uda. - R. Walter Marquardt s/n2- Nesta;
Progresso Video Locadora Uda. - BR 280 Km 69 - Nesta;
Rest. SA Chico Anterior Rosario - R. Alfredo Adilson, 16 - Nesta;
Rocbor lnd. Com. Att. de Borracharia btda - R� Leopoldo jansen, 120 - Nesta;
Rocbor lnd, Art. Robb. Ltda - R. José Papp, 346 � Nesta;
Rei dos Botões Com. Aviamentos Uda - R. Adolfo Tribess, 400 - Nesta;
Rosimeri Andrade Machado - ME - R. Alfredo Lenser, 77 - Nesta;
Rei do Zipper Uda. - R. Adolfo Tribess, 355 - Nestai
Sibili.a Nadoch Emmerídoer'fer - R. José Emmedoerfer sln2 - Nesta;
Simenpe Com. Repres. Ud& - R. Be�nardo Dornbusch, 590 - Nesta;
Sueli Cardoso Dias - R. Alberto Santos Dumont, 180 - Nesta;
Starpe Calço Conf. Uda. - R. Mal. Floriano Peixoto, 173 -Nesta;
Starpe Calç. Conf. Uda. - Av. Mal. Deodoro, 173 - Nesta;
Supermercado Jaraguá Uda - Av. Getúlio Vargas, 546 - Nesta:
S F da Silva Reis e Cia. Uda. - R. Adolfo Tribess, 345 - Nesta;
Tejatex Com. e lnd. de Prod. Têxteis Uda - Estrada Silvado s/nº - Nesta;
Tejatex Ind. e Com. de Prod. Têxteis Uda - Estrada Silvado s/n2. Nesta;
Verdureira Keske - R. WalterMarquardt " Nesta;
Valdir Floriano - R. Arthur Muller, 33 - Nesta;
Walter Leopoldo Radunz - R. Adélia Fischer, 711 - Nesta;

E, como os dítos devedores não foram encontrados ou se recusaram aaceitar a devida
intimação, faz por intermédio -do presente editai, para que os mesmos cómpareç�
neste Tabelionato na FuaArthur Müller, 78, no prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito,
ou então dar. razão porque não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na
forma da Lei, etc.

KElJaraguá do Sul, 09 de novembro de 1995
Tabeliã
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H·· festa
é ,oje a es a e nossa.

De todos que constrôeni esta cidade.

Rua: 11 de Novembro, 367 - Centro - l\Iassaranduha - SC

Fone: (1147) 379-1556

i LOJADIMAR
Venha conhecer de perto omelhor preço

Rua: 11 de Novembro, 413 - Centro

Massaranduba - SC

Fone: (047) 379-1149

GRÁFIC
&

EDITORA
\CFI

7:1-1912

RE�UIlVIE �

eASADE CAFE

VARIG
RIO'SUL

.
�:ARGAS EPASSAGENS

.

371-0991
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CORREIODOPOVO-4

A sua principal cultura é o arroz

irrigado, que é cultivado dentro de um

sistema deprodução tradicional na
região. O cultivo éfeito nas várzeas e

a irrigação em 95% e por queda natu
ral, não utilizando bomba para
irrigação. Existem no município 6.200
hectares de arrozeiras, sendo que em

3.600 ha são efetuados doisplantios -

o primeiro inicia em agosto/setembro
e o segundo em janeiro/fevereiro,
somando uma produção de

aproximadamente 1.250.000 sacos de
arroz em casca por ano, em safra
normal. ,_o

Devido à altafertilidade do solo,
existem arrozeirasproduzindo hámais
de 88 anos e, em muitas delas, são
utilizados apenas adubação de
cobertura com nitrogênio. As
variedades.de arroz mais plantadas
são: BRilrga-4l0, Cica-8, JAC 4440 e

recentemente foram introduzidas as
variedades Epagri -106 e 108.,. O
município possui instaladas 5
indústrias que beneficiam e

comercializam grande parte do arroz

MASSAAANDUßA 34 ANOS

produzido no município.
Marrecos
A criação de marrecos de pekim nas

arrozeiras após a colheita do arroz é

uma prática adotadapara limpeza da
área e como fonte de renda, já que as

aves são vendidas. Hoje se faz
necessária a instalação de um

abatedouro.
O marreco limpa a área

'alimentando-se das ervas daninhas e

dos insetos existentes, diminuindo os

custos de produção e

consequentemente aumentando a

renda do produtor. A. rizipiscultura,
que é a criação depeixe nas

arrozeiras teve início há uns 10 anos

atrás, §endo hoje, mais uma fonte de
renda para o agricultor.
A banana é outra cultura que tem

despertado, o interesse do produtor, e
tem surgido como boa alternativa, já
que pode ser-plantada nas encostas. O

frango de corte tem sido outra boa
alternativa aoprodutor rural do ,

município, principalmentepara aquele
que tem pouca área de arrozeira.

III' '.

.

ii A . capital do Arroz
II

Sua principal cultura: o arroz irrigado
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Alfredo Vavassori, presidente da Associaçao Comercial e Industrial

DESENVOLVIMENTO

Associação Comercial e
.../

.

Industrial de Massaranduba
A Associação Comercial e �- interesses.

dustrial de Massaranduba (Acim) -Esrímular e senso cívico,

foi fundada em 1986 e hoje comunitário emoral.

congrega mais de 50 empresas Para cumprir seus objetivos, a

filiadas do ramo do comércio, Acim congrega empresas ligadas
indústria e prestação de serviços. à indústria, comércio e prestação
A Acim tem o Serviço Central de de serviços de Massaranduba.

Proteção ao Crédito e Informação São filiadas da associação apenas
(SCPC), que presta serviços aos os estabelecimentos cujoS
comércios associados ao setor • proprietãrios, sócios OU

dando-lhes as informações sobre administsadores tenham visão e

o crédito ao consumidor,
Fínalldades da Acbn

-Orientar os empresários à

cooperação, à troca de·

experiências profissionais e de
idéias e finalmente, à ação
conjunta no plano comum dos

problemas peculiares.
-Representar e desenvolver

os associados, sempre que

ameaçados os Interesses

coletivos, perante os poderes
públicos ou onde for necessário.

-Incentivar o intercâmbio entre

as entidades afins. promovendo a

legítima representação da classe

para a defesa dos seus direitos e

capacidade de compreender a

importância da partcipação em

uma entidade de classe. Segundo
o presidente da Acim, Alfredo
Vavassor i, a qualidade doS

sócios é mais importante que a

quantidade.
A Associação tem sua

preocupação voltada para o

desenvolvimento do município,
da região e do Estado, tanto é que
Alfredo Vavassori, coordenou p'@f
dois mandatos a regional norte,
sendo hoje secretärio executivO da

Facisc - Federação das

Associações .

Comerciais e

Industriais de Santa Catarina.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente & Informações
Um casamento americano-brasileiro

de Sandra Marilu e Thomas Patrick
Uma noite dessas bate o

telefone e depois de falar

enrolado, a princípio, sabe
mos que é dos "States". É a

Clara Wedekind, guara
mirense de nascimento, ca
sada com George Rosen,
oficial policial da melhor

organizaçêo americana, que
fala de Cincinnati,

.

Ohio,
saudosa da terrinha brasileira
e anuncia o casamento de sua
filha Sandra Marilu com

Thomas Patrick Morrison,
que acontece hoje, dia 11 de
novembro de 1995 e infonna
que vai mandar convite e

espera nossa presença.

Exposição de artes
A Escola deArtes �ra Triebes convidapara a

exposição dos trabalhos dos alunos de pintura em

tela eporcelana, cerâmica e escultura. A exposição
teve inicio na altima quinta-feira, no Espaço Cultural,
Praça Angelo Piazera, e conta com aparticipação de

mais de quarenta alunos expositores. Nãoperca.
A exposiçãopermanece abertaati o dia.19 de

novembro, das 15 às 21 horas.

Apoio: Secel.

Pra quem gosta
de pagode

No dia 18 de novembro é
a vez do grupo de pagode "Só
Preto Sem Preconceito".
Eles fazem show na Notre
Dame, às 23 horas.

O ingresso vai custar

apenas R$ 10,00.
.

Smurf's Lanches
comemora

10 anos
Para comemorar os 10 anos

da Smurfs acontece um

coquetel para convidados na

Notre Dame e, depois, durante
a noite haverá o sorteio de
vários brindes.

Mesmo com um mundo
cada vez menor, o real
valendo mais que o dólar, nem
sempre é fácil um deslo
camento assim tão rápido,
porque outros compromissos
precisam ser atendidos, em
nosso meio. George Rosen e

Clara Wedekind são velhos
conhecidos nossos, aqui
estiveram várias vezes, o

George elogiou the brazilian
beer is

.

very good e come

morou as bodas de prata em

Guaramirim, junto com as

filhas Sandra e Linda, quando
se realizou uma monumental
festa americana-brasileira ou
brasileira-americana, e o

George suando em bicas,
.

desacostumado ao clima

temperado/quente desta parte
de nosso país.

. Eis que, agora, é chegado
o momento do casamento de
Sandra Marilu e Thomas
Patrick, que acontecerá hoje
às 18 horas naOld St. Mary's
Church, na 123 East Thír
teenth Street, Cincinnati,
Ohio. A recepção para o jantar
acontecerá às 19:30 horas no
The Oak Room, do The
Cincinnati Club, na 30
Garfteld Place. Festejo para
não botar defeito, para a

graúde alegria dos noivos
Sandra Marilu e Thomas
Patrick e respectivos pais e

. demais familiares.
Como se vê da 'foto, um

bonito casal, ao qual dese
jamos muitas felicidades,
extensivos aos respectivos
pais. (E.V.s)

"Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n"· SO,
1'1 andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1788
Jaraguá do Sul - SC

SHGUROSGARCIA

Garota Studio VI etapa
Hoje, 11, acontece mais uma etapa do "Garota Studio". Desta vez a

festa serâ na Harpya em Indaial e vai ter a presença da Companhia
Joinvillense de Dança (Condança), A coreografia estä a cargo dos

produtores do concurso Água de Cheiro, considerado omaior evento
de beleza no pais.
Participe da festa e concorra a um Gol Plus zero km.

Apoio: Menegotti vetciâos, Anti-Doppe, Laco Auto Center, Cosmos
Turismo e Saifer Jóias e Relógios.

AARTE
DE

DECORAR
ADQUIRA 'BELEZA E QUALIDADE

PELO MENOR PREÇO!
PRESENTES

�"
�,

" VEN11IADORES
DE TETO

ESQOLHA
JA O SEUl

RuaDomingosdaNova,154(ao TELEVENDAS.
.laflo do sinaleiro da Reino/do

Rau). Jaraguá do Sul- SC. (O�7) 372 - 18QO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I, SÉRIE ESPECIAL

'II Drogas
Apartir desta edição o jornal "CORREIO DOPOVO" estará

reservando umaparte da página JUVENTUDEpara esclarecer suas
dúvidas sobre as drogas. Qualquerpergunta que você tenha sobre a
última droga quefoi relatada no jornal CP escrevapara MS, que da

melhorformapossivel, vamos tentar responder.

Crack
o Crack é uma superdroga, capaz de provocar dependência emmenos

de ummês de uso e amorte emmenos de um ano. Elaestá chegando com
muita rapidez aomercado clandestino e amão dos jovens, mesmo sendo
uma drogatão recente.A explicaçãomais lógicapara essaocorrênciaé que
por ser umadroga quepara ser consumidaaúnicamaneira éatravés de ser

'. fumadapormeiode um cachimbo, induzo jovem apensar que é, urnadroga� depoucas complicações. "É aíquemora o perigo" .

'I É bom lembrar o amigo leitor que oCrack foi consideradaa drogamais
II degradante do século e uma das formasmais arrasadoras do uso da cocaína,� Vou numerar o caminho doCrackno corpo:, 1 - Afumaça chega aos pulmões;

2 - Acocaínaentra na circulação e atinge o cérebro; �

3 - Chegaao sistemanervoso central, onde levaa convulsões e amorte
/muitasvezes;

4 - Édistribuida a outros órgãos;
5 - Acocaína chega ao fígado, ondeprovoca câncer e levamuitas vezes

amorte;
6 - Vai ao rim ondeé eliminada.

Agora que vocêjá conhece o perigo não se iluda e entre para o lema;
Diga não as drogas f!!

.

Literatura e Filme
.

Literatura - Da coleção Vaga-lume o destaque éO Mistério, do
Ctnco Estrelas e Oba Perdida de Maria José Dupre.

Para o jovem o livro é O Homem que Calculava.

Filme: Cinema - Esta semana está imperdível para quem tem a

oportunidade de assistir filme no cinema!

Dois graudes lançamentos:

* Morte Súbita - Com Jean Claude Van Dame, Powers Bootle, e
RossMalinger. Contaa estória de um homem que corre contra o relógio para
salvar a vida de 17mil pessoas, ameaçadas por um terroristadentro de um

estádio. Direção: PeterHyans
Cine Center 1 • ShoppingAmericanas
Cine Cidade' 1 - ShoppingCidade das Flores.

* Manobra Super Radical- Um pacato californiano, amante do

Surf e dosPatins recebe a notícia que terá demorar seismeses na Austrália.
Lá ele se apaixonapela lindaNikkie se envolve em uma série de imprevistos.
Com Shane Mac Dermo PT, Seth Greene e Britney Powell. Direção: Rob
Bowman.
CineMüeller'2 - ShoppingMüeller

Thiago Meneghel Rodrigues
Rep6rter-Miíiíí

Destaque da semana

o Homem que Calculava - grande sucesso para os jovens dos
anos 80. O livro conta, a história de um homem. que "ganha a vida"

simplesmente usando seus dotes matemáticos. Ele conta tudo até as

folhas das árvores por onde passa, o interresante é que ele ensina os .

"truques" que ele usa. Ficou curioso? Procure na biblioteca ou

livraria mais próxima.

Poema

Eu.quero sorrir;
eme proteger.
Para ser feliz

emuito viver.

quero ver você falar.

QueoCRACK;
você não vai usar.

Eu não vou me drogar;
quero viver com alegria
A vida não é um siinples
jogar;

.

onde se usa a ironia.

OCORREIODOPOVO

quer seubem;

por isso eu digo.
Se alerte;
OCRACK éum castigo e

éperigo!

Quero vervocê viver; Thiago Meneguel Rodrigues
Rep6ner-� .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RfGIDO Hom.ossexual Veículo pega
registra queixa fogo no meio

pordiscriminação da rua em JS

Polícia apreende 4 veículos
•

sem âocumentação na 280 Joiinville - o homossexual
Rivakdo Jerônimo de Freitas,

registrou queixa na 6a DP, de
Joinville, contra Mercedes de

Oliveira, proprietária da pensão
onde morava Segundo Freitas,
a dona da pensão o expulsou de
casa devido a suaopção sexual,
além de xingá-lo. A polícia
deverá abrir inquérito policial

Jaraguá do Sul - Moradores
da rua Irmão Leandro, na Vila

Lenzi, em Jaraguá do Sul,
levaram um susto quinta-feira
passada, à tarde, quando oCorcel
II, placas ADR-9312, de

Curitiba, conduzido porRogério
Luz Anacletto, começou a pegar
fogo no meio da pista.

De acordo com soldados do

J araguá do Sul - As

polícias civil e militar de Jaraguä
do Sul, a-

Aenaldo JunkesICP

possuiam habilitação", comenta o

escrivão Josmar Batista de Lara,
que participou da operação,
comandada pelo, delegado
Adhemar Grubba. A multa varia
de um a dois salários mínimos

para cada infrator.

A "Operação Centopéia",
realizada nos estados do Paraná,
RioGrande do Sul eMato Grosso

.

'. '

do Sul, jntegra as polícias civil e
militar, além da receita federal,
afim de fiscalizar o tráfego nas

rodovias que 'ligam estes estados.
"Nesta etapa, não foimultado ne
nhum veículo de carga com irre

gularidade", define de Lara.

'Dlklo /lÓD

/lDllRtDU
preende
ram qua
tro, dos

oitos veí

culos vis
toriados
durante a

sexta etapa da "Operação Cen

topéia", realizada ontem de

manhã, no trecho que liga
Jaraguã do Sul/Corupá, na BR-
280. "A principal irregularidade
encontrada foi veículos sem

documentos e motoristas que não

/le/lhum
toml/lhótJ para. apurar o caso. Corpo de Bombeiros Volun-

'Rivaldo,' que já tinha se
:

tários,acausadofogoaconteceu
, hospedado na mesma pensão
quando visitou Joinville, afirmou
na polícia que gostou da cidade
e voltou para ficar definitiva
mente. O homossexual trabalha
como caixa de um restaurante no
Shopping Cidade da Flores.

pela quebra da mangueira do
combustível. O veículo ficou
totalmente queimado.
A tragédia só não foi maior

porque os bombeiros controla
ram o incêndio �m pouco mais
de vinte minutos.

,

VA PEGAR O SEU!
PARCERIA

Bombeiros recebem equipamentos
'ESTE É o
LINHA DIRETA.
AQUI V9CÊ
ENCONTRA TODOS
OS NÚMEROS DOS
TELEFONES DE
JARAGUÁ DO SUL

Jaraguâ do Sui - O Corpo de
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, adquiriu quinta
feira passada, todo o material

usado para retirar pessoas
acidentadas das ferragens - um

cilindro, duas tesouras para cortar
a lataria, um jogo de magueiras e

correntes, e ummoto compressor.
A parceria entre e empresa Duas
Rodas viabilizou a compra dos

equipamentos. "Estávamos com

apenas dois aperelhos, há mais de
cinco anos, para realizar este tipo
de trabalho", argumenta Her
minio Luciolli, responsável pelo
Corpo de Bombeiros, acres

centando que, ao todo, oito peças
novas estão a disposição dos
soldados.

O custo total chega a apro
xiinadamente R$ 18 mil. '''Foi
bom esta parceria com a iniciativa

'

privada. Quem ganha é a popula-
ção", define Luciolli, Equipamento custouR$18mil ejá estáà disposÍfÍ1O dos soldados

NÃO
PERCA,
TEMPO!

'

Para adquirir o seu exemplar basta apresentar
a sua fatura telefônica do mês de novembro/95
em um dos locais abaixo:

LOJ� BAEITHAUPT (Barra do Rio Cerro)
Rua Angelo Rubini, 1163 '

LOJA BRE'lrHAUPT (EletrofTecidos)
,

Av. Getúlio Vargas, 268
.. '

LOJATEKA
Rua Joinville, 1641
LOJA ARTEX-SANTISTA
Rua Joinville, 2188

o endereço onde a gualidade tem bom preço, f(]brica': Jacguard,
Soft, Cotton, Molefon, Meia M<5I,lha "I,is'a e estampo,da, Stanflex,I ,

"

MALHAS LTOA.

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

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

Xadrez, Listrado, para afender confeccionisfCJs do ramo de mallhas

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JETSKI
.

.

Trêsjaraguaensesjicam com Campeonato Paranaense

títuZ· tl
'

.

N

B ·Z· define campeões de 1995
O O e campeao raSI elro Jaroguádo�-As4'. 5' meira coloceda com Zü pontos)

etapas do Campeonato Parana- não vai participar de neohwna
ense de Jet Ski, que acontecem etapa, devido aparticipação dela
hoje e amanhã, em Guaratuba, num campeonato nos EUA.
definem os campeões de nove Assim, posso tentar disputar a

categorias da temporada/95. primeira colocação" , atimia.
Entre os pilotos, dois jara- Vinícius Wodzinski, outro

guaenses tem condições de ga- piloto de Jaraguá do Sul, corre
rantir o título. AlessanderLenzi, neste final de semana pela
que é o atual campeão parana- categoria Runabout Limited.
ense na categoria Freestyle, "Participei de uma etapa, mas
precisa apenas completar aprova nãopontuei" , declaraWodzinski,
para ficar com o bicampeonato. que está otimista para as provas
"Nesta, já está garantido o de hoje e amanhã Devido a um

título", ressaltaLenzi, que dispu- problema napotênciado JetSki,
ta o título também. na categoria Vinícius não participa da

RunaboutModified,mdeestána. categoria Runabout Modified,
quarta colocação, com nove onde ocupa a sexta posição, com
pontos. "A Camila Rangel (pri- seis pontos.

BICICROSS

J araguá. do Sul • Os

pilotos Bárbara Bierh, na

categoria damas 12 anos,

RobsonTeiles, cruízer 17 anos e
Riam Meirelles, na cruizer 14
anos, con

quistaram
otroféude JoIO,. do.
campeão S,III.m lIis
geral do

...

Campeo- tO�IO"
ooato Bra- !I... .11 ,I
sileiro de .

fiiltlS".,1tIS

Bicicross,
em Carapicuiba, São Paulo, DO
daningo passado, oade acm

teceu a última etapa desta tem

porada. Os tres pilotos venceram
nas suas respectivas categorias
nestaetapa

Doispilotos daequipeSelecta
Algemix, garantiram o vice

campeonato: Salete Moretti, na
cruizer35 anos, SOIDOO 21 pontos
e Giovani: Junkes, na júnior 16
anos, que na soma geral, marcou
22 pmtos. JoiceMoretti, JUliano
Junkes,RiamMeirelles, Robsm
Teiles e Marcos Alves, termina
ram o 'Brasileiro', em terceiro,
quarto, quinto e sexto lugares,
respectivamente.

. Fm Carapicuib(l, a equipe de

Jaraguá do Sul conquistou nove patrOCinaram a equipe neste ano.
troféus ao todo. Três de primeiro Cross Comtry
lugar. "Como apoio de empresas, Na categoria Cross Country,
qualquer esporte vai para frente,· pelo CampeonatoCatarinense, a
pincipalmente quando os atletas jaraguaense Paola GlaciHack
sabem aproveitar a oportunida- barth, confirmou seu favori

dequeelesreceberamparacom-
. tismo e venceu á 5- etapa, �

petir, sem precisar se preocupar mando na classificação geral, 54
com nada, a não ser correr", pontos. Paolaprecisa vencerma
destaca o técnico da equipe . is umaetapa para garantir, mate
Selecta Algemix, Moretti, maticamente,otítulodoestadual.
referindo-se aDuas Rodas, Sin- Na categoria júnior, Lourival
dicato Alimentício e Fundação Stoinski Ir., de Guaramirim, fi
Municipal de Esportes, que cou em segundo lugar.

BOXE

Revanche entre ''Alazão "e Gilton dos Santos
Joinville - o pugilista join

vilense, Edgar"Alazão" da
Silva, campeio estadual, na ca-
tegoria peso-pesado, enfrenta
nesta terça-feira, 14, às 20h-
30min. no ginásio Ivan Rodri

gues, em Joinville, o atual pri
meiro colocado nó ranking
nacional, o mineiro Gilton dos
Santos.

A luta marca a revanche de

"Alazão", que em dezembro do
ano passado perdeu por nocaute
paraGilton dos Santos,no quinto
round. Iniciahnente o combate
estava marcado para o mês de

julho, mas foi adiado devido a

participação do mineiro em um

campeonato, na Argentina, e a

falta de recursos para promover

a luta. "Alazão" conta com o

apoio de algumas empresas de
Joinville.

Se vencer esta luta, além de
melhorar no ranking, "Alazão"
poderá ent;rentar seumaior ídolo,
Adilson Rodrigues "Maguila",
no próximo ano, valendo o cin
turão de campeão brasileiro do

peso-pesado.

\JIAÇÃO
CANARINH-O

Campanha dos pilotos de Jaraguá do Sul
até estas etapas em Guaratuba/PR

Alessander Lenzi:
60 lugar na Ski. Limited - 12 pontos

40 lugar na Runabout Modified --9 pontos
10 lugar na Freestyle - 26 pontos

Vinícius Wodzinski:
60 lugar na RunaboutModified

� H-UM�NIZ�Ç�O DO T�NÇITO €M
J��GU� DO ÇUL c POçÇUJ€L.

� ß�ÇT� H-�VE:R UM� CONÇCIE:NTIZ�Ç�O
DE: �Mß�Ç �ç -�RTE:Ç:

P€D€ÇTRE:Ç E: MOTORlÇT�Ç.
ti

o/J!Ià @� !Ià�!Ià�rg(bO�ß
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São Luís larga nafrente noMika é i�ternado �om
"

·

d' " ti
� traumatismo cramano

PrImeIro la ue com'Pe Iça0 Adelaide/Austrália-Umaci-

.

DIvuI�.lemeAúOlTlllor

dente namadrugada de ontem, no
primeiro treino oficial, do Grande
Prêmio de Austrälia, em Adelai-

.

de, foi marcado com o �ve aci

dente do finlandês Mika Hakki
nen, que está internado em esta

do de coma, com traumatismo cra
niano. Hakkinen não controlou

cisco, no futsal e o colégio Frei sua McLaren em uma das curvas

Rogério, às 14 horas. Na basquete do circuiro e bateu forte no muro,
mas-culino, também às 9 horas, que era protegido apenas por uma
na quadraB, o São Luís joga con- camada de pneus. Segundo as

tra o Marista e, às 19 horas, en- primeiras informações, ele está
frenta o São Francisco. No vôlei, sobrevivendo com ajuda de
dois jogos no feminino - Marista aparelhos. A McLaren ainda não

. x São Luís, � horas e São Bento x decidiu quem será o substituto de
São Luís, às 16 horas - e um no . Hakkinen, Resta prova,
masculino: São Bento x São Luís,
às 11 horas.

Todos os jogos estão sendo dis- ,

.putados nas quadras do ginásio
SãoLuís.

XOUMACA

J araguä . do Sul - As gunda partida, centra o Marista,
equipes do São Luís, nas por nove a um, e praticamente
categorias coletivas - futebol de assegurou uma vaga para a

salão, vôlei e basquete -, con- próxima fase.

quístaram bons resultados ontem, No basquete, a equipe mascu-
primeiro Iina do São-Luís derrotou por 58
dia de lulsol tI/folu, a 11, o colégio Frei Rogério, de
�. Joaçaba, e DO feminine, fez 49 a

da X Oli- tell/elltlS'de 20. No vôlei feminino, o São Luís
maca.que ptlSStJOS DO

venceu fácil a equípe do colégio
reúne sete São Bento, por três sets a zero.

colégios IIIIÓSID No masculino, o colégio São

Marfstas Francisco, de Chapecé, derrotou
,de Santa Catarina e Paraná. a equipe da casa por três sets a

No feminino e masculina, a equi
pe do colégio Marista, de Cri
ciúma, fez três a zero centra Jara

guádo Sul.

Hoje, a partir das 9 horas, o
São Luís enfrenta o São Prau-

No jogo isolado dequinta-feira
passada, depois da. abertura
oficial, o colégio São Luís goleou
o colégioAurora, de Caçador, por
quinze a dois, no futebol de salão.
Ontem, o São Luís venceu a se-

,

um.

Negativo
A única modalidade que as

equipes do São Luís somaram
duas derrotas consecutivas, no
mesmo dia, foi no tênis de mesa.

JaIme de BoibaICP

CQlégJo São Francisco (camisa escura) derrotu' o São Bento por 66 a 27 no basquete feminino

FÓRMUL.A 1

Mika.: respirandoporaparelhos

CLÁSSICO

"Timão" e Internacional

10gam hoje em SãoPaulo

1111!11111111111111!1!111!1!!II!I!lililllilllllillllllllililil!lil!11111
EQUIPE JOGOS PONTos 'EQUIPE JOGOS PÖNTOS

1 ° Betatogo 6 14 1 ° Goiás 6 iJ.3
2° Corinthians 6 13 2° Atlético-MG 6 'lI
Grêmio 9' 13 Santos 6 11

4° Palmeiras 6 H) 4° Vasco 6 10
'

5° Guarani 5 9 Fluminense, 7 10

Juventude 6 9 6° Inter 6 8

Bragantíno 6 9 7° Sport 6 7
8° Flamengo 6 7 Criciúma 6 7

9° Vitória 6 4
\..

São Paulo 6 7
10° Paysandu 5 3 10° Bahia (> 6
11 ° Cruzeiro 6 2 11° União S. 1. 5 4
12° Paraná 5 1 Portuguesa. 6 4

São Paulo - De tim lado, a

garra do Corinthians, e de outro,
a pegada forte do Internacional.
A partida de hoje à tarde, às 16

horas, no Pacaembu, colocada
frente a frente as duas grandes
equipes do futebol brasileiro.

;eSPECIALIZADA

O "Timão" defende a vce

liderança do grupo A, enquanto
o Internacional, que fez uma boa
campanha no primeiro turno,

ocupa a sexta colocação no

grupo B,.A Rede Bandeirantes
transmite ao vive este jogo.

Auto Mecânica'
Horchers
COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

TROCA DE ÓLEO POR SUcçÃO"
: '

RUA ALBE'RTO PICOLLI, 400 - ÁGUA VERQE - JAR,AGUÁ DO SUL � sc FONE/FAX 371-8122
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OFICIAL

Principais pontes de acesso à Dac espera denúncia

cidad l'
N

d U t [ para fiscalizar aviãoe ,com l Umlnaçao e l'a a .

Jaraguá do Sul - o Dac localizar pelo litoral. Iria parar
(Departamento da Aeronáutica no perto de Itajaí, e pedir

... de lIoIIIa.Q>
Civil), de SantaCatarina, espera informações. Mas em São Frans

para a próxima semana, uma cisco do Sul, o ventomudou e as

denúncia sobre as condições de nuvens começaram a baixar
vôo domonomotor PT-UCE, da muito rápido. Fiquei apreensivo
emp-esa Sana Agro-Aérea, de

.

e resolvi fazer um pouso de emer

São Paulo, que fez um pouso gência, evitando uma colisão

forçado na pista da BR-280, no com algumamontanha", lembra.
trecho entre Jaraguá do Sull Tentativa

Corupá, próxima ao trevo de No trecho entre Guaramirim
Nereu Ramos, quarta-feira, ao e o trevo da BR-101, o pilota
meio-dia. Caso for constatado tentou pousar no meio da pista
precärías condições de vôo, o três vezes, "mas os motoristas
Dac irá responsabilizar a empre- não entendiam meu sinal",
sa por colocar _em risco a vida ressalta. Com pouco mais de
do pilotoPaulo Roberto Medel. vinte minutos de vôo, devido a

Destino pouca qaantídade de litros de ga-
Omonomotor, que é utilizado solina dentro do tanque -, Medel

para pulverizar plantações, saiu obrigou-se a aterrissar no,meio
de Leme, em São Paulo, com da pista. "Por pouco nãoatínge
destino a Canaquã, no Rio com' a asa um caminhão",
Grande do Sul. Em Sorocaba, comenta.

interior paulista, a bússola do A empresa Agro-Aérea tem
avião estourou. "Resolvi me sede em São Paulo.

.NOVIDADE

J araguá do Sul-Uma das
novidades deste ano, na ilu

minação natalina de Jaraguá do
Sul, será; a colocação de apro
ximadamente 120 lâmpadas nas
d u a s

Todo o/le/pincipú.s
pontes v/ÓI/O seló
deentra-
da da ci- lIumlllodo
dade -

pala tiNoto/Abdon

Batista e Olavo Marquardt, que
liga a rua Bernardo Dornbusch
aocentro..

Além das pontes, as avenidas
Getúlio Vargas, Marechal Deo
doro da Fonseca, Marechal
Floriano Peixoto, e as ruas
ReinoldoRau, Epitäcio Pessoa e
Procópio Gomes .de Oliveira,
também serão decoradas. "Todo
omaterial usadono ano passado,
será reutilizado este ano", obser
va o secretário de Obras da pre
feitura, Afonso Piazera Neto,
acresceritando que, até a próxima
semana, todas as dezmil lâmpa
das deverão estar colocadas.

Convênio
Um convênio assinado entre

a ,CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) e a prefeitura muniei

pal, viabilizou a aquisição e

reparação de 50% das decora

ções. O custo total para a instala
ção da iluminação'é de aproxi
madamente R$ 30mil. Destes, a
CDL entrou com R$ 8 mil. As
luzes serão acesas no próximo
dia 1 c de dezembro

AUMENTO

Comerciantes assustados
�. .

:;_q,.;sruasde�deS.',"obemUu�nataIina com inadimplência em JS
Lojasparticipam da campanha .

Jaraguá do Sul - Comer- ao Crédito) revel; que no �ês
.. ciantes cadastrados na CDL passado, foram feitas 16.968 m-

Praticamente todas as lojas a vencedora do concurso. Para estão assustados com o número formações para o comércio. Em
filiadas aCDL (Câmara deDiri- este ano, aCDL separou em duas de clientes inadimplentes nas setembro, oSPC prestou 15.252.
gentes Lojistas) de-Jeraguä do categoriasa competição. "Serão lojas de Jaraguá do Sul. Só em Comparativo
Sul, participam, neste ano, da' analisadas vitrines de até cinco, outubro, 1.489 pessoas não . No dez primeiros meses deste
campanha que irá escolher a metros e acima disto. Assim não

.

quitaram suas contas, contra ano, o orgão já efetuou 141.620
vitrina mais bem decorada du- existirá desproporção de tama- 1.145 registrados em setembro. informações, representando \BD

rante o período natalino. Em nho ", ressalta o presidente da Um aumento de quase 31%. aumento de 24.5%, em relação
1994, a Menegotti Veículos foi . entidade, Ildo Vaegas, O SPC (Serviço de Proteção à 1994.
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