
�8upercross . aponta
�, campeão do' an�
'manhã em Jaraguá
Acontece amanhã no Ja

.�á Motor Clube (Nereu
.

os)·a última etapa do
'�peonato catarinense de

percross. Joel Franza, El-
'.,':1_'..

.. ;0 Becker e Richard Berius
,�

os líderes e favoritas.

Pägína 11

1ßjetos do Samae

:, fm ser concluidos

fever�iro de 96 '

Projeto extingue a Os cuidados para se Polícia investiga,
Sebes e cria cargos ter os dentes sadios roubos de áutomóveis

Êm votação apertada aCâmara
aprovou a extmção da secretaria
municipal doBem:EstarSocial, em
projeto doExecutivo que criamais
oito cargos em comissão.

Página3

knos qu� frequ�n�'
escolas da rede estadual de

ensino ouquenelaspretendem
ingressar no pró�imo ano

devem providenciar suas

matrículas até o próximo dia
8 de dezembro. No âmbito
domunicípio; cuja demanda
deve crescer, em torno de

10% em relaçãoa 95, o prazo
,

vai até dia 20 de dezembro.
No Estado são, ao todo, 736
mil vagas da pré-esco la ao

ensino supletivo.O secretário

JoãoMatosjãavísouquepelo
menosquatromil dos seismil.
equinhentosprofessores�oje
exercendo funções ..

buro

cráticas, voltarão às salas de
aula, EmJaraguádo Sul as 50
escolas do munípio deverão

. receber. cerca de 15 mil

alunos.

, Limpar as gengivas das crian- A polícia de Scbroeder suspei-
ças antesmesmo doprimeiro den- ta da ação de uma quadrilha que
te aparecer é wn método seguro pode. estar roubando canos em
para evitar cáries precoces. Quem São Paulo e Curitiba e revenden
ensina é o odontopediatra Luís

.

do-ospara garagens domunicípio
FernandoMedeiros. Pâgbia 8 ' e região. . Página 9
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Página4 Rede�uniéipal esperapor 15milalunas

RENTÁVEL
_

. Criação de peixes proporciona
· faturamento extra a agricultores

,0 Samae de Jaraguá do Sul
!:;.. e concluir em fevereiro do

'1110 ano, um 'conjunto
.

de
. que dará àpopulação to-
',quilidad�em relação ao
'ünento de água.

. Página 12.' Produtores receliem alevi1lo$d!l Seal1lQ

A criação de peixes tem se e tilápias.
constituido em uma boa fonte. Desde quinta-feira, até

derenda.altemativapara.dezenas dezembro, novamente a Seama
de agricultores de Jaraguä do entrega filhotes

.

de peixes aos

, Sul. Esta atividade tem o apoio agricultores cadastrados que
direto da secretariarnunícipal de pagam entre R$ 50.,00.e R$ .

. Agricultura e Meio Ambiente 60;00 o milheiro. A semana que
que, nos últimos três anos, já

.

antecede a Páscoa é o período
distribuiu mais de 500 mil ale- de maior faturamento .

vinos, principalmente .de carpas Página 4
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EDITORIAL

Discriminação sem disfarces
Jáquasepronto, felizmente, o novo pre

sídio deJaraguádo Sul (provavelmentejá ob
soleto quando forinaugurado, em números de

ceJas) só não teve suaconstrução inteIrompKJa .

por conta de írregularidades levantadas pela
secretária estadual da.SegurançaPublica, Lú
ciaStefanovich, porque alguém,mais lúcido,
deve tê-laaconselhado.Emostrado que não
havia irregularidade alguma

Recentemente, aCaixaEconômicaFederal
rejeitOu pedido de financiamentoparaacons
trução de lotes urbanizados destinados ahabi
tàções populares, sob a alegação deque a ca�

pacidade de endividamento daprefeitura está
esgotada. Só' para lembrar, o pedido de

empréstimo édaordemdeR$ 500mílaserem
pagos em 25 anos;o que deve dar por voltá
de R$ 2mil pormês. O escritório avançado
da Fatma, desativado durante o governo do·

hoje-senadorVilsonKleinübirrg, que sucateou
o órgão, foi promessa do governador Paulo

Afonso que, ao contrário do que disse!nos
.

palanques, levou oescrítõrío paraJoinvil1e.
Desdequeassumiu PauloAfonso já inau

gurou 25 delegacias, enquantoJaraguáespera
por duas delas também prometidas na cam
panha - évergonhosa a situação-da polícia
civilno inunicípio. Jaraguá também esperapor
ou tras promessas como a recuperação da
B'R-280, amomunicípio deCorupäe estãna
filapleiteando recursosparaprojetos habita;

.
cíonaís epquanto o governador inauguracon
juntos demoradias em várias cidades.Quem

.

disser, sejamosjustos,quenãohouve iniciativa
daadministraçãopúbJicamunicipal,mente.

Oque hã é

uma aboininável discrimina

ção política contra uma cidade onde' o

governador também foimuito bem votado ..
. ,

E se não o tivesse sido, nada justificaria
tamanho desprezoparacomummuníepo que
é a terceira potência econômica de Santa
Catarina

o real, a recessão e o desemprego
I

A nove moeda Real já
conseguiu estabilidade e com

isso e.Stabmzou o custo devida;
livrando-nos daquela inflação
galopante de 60% :.: 70% que

.

nos afli
giu du
r a n t e Moet:/o ést6

esloblllzodaanos e

foi até
1993. mosb6
Mas -

em con-: recesstKJ.

lrnpartida /
.

estamos com uma inflação que
anda a gaIope e vem causando
o dolorosoproblemado desem
prego em massa, E até o acor-

, do entre empresários e empre
gados quanto a diminuição da

jornada de trabalho e um pe-

'EXPFDlENIE

CORREIO 00 -POVO
CG 84.43E1.591/0001-34

* JoséCastilho Pinto

queno desconto no salário, rodo
com o fim de preservar o
emprego, denadaadiantou e as

demissões continuam. Ainda na
semana passada nos contaram,
em Curitiba, que uma. grande
firma local tinha demitido 300
colaboradores e talvez tenha

que fazer o mesmo com outros
500 deles. Exonerações vão
suceder também na Rede
Ferroviária Federal que de seus
40.000 empregados, irá demitir
18.000 que dificilmente con

seguirão emprego. E não

esqueçamos que a pessoa
desempregada e sem meios

para viver fica desesperada e

nesse estado emocional pode
partir para roubos, assaltos,
sequestres e assassínatos; cri-

PRODUÇÃO

mes que ultimamente vem

ocorrendo numa sequência e

número tão assustadores como
nunca aconteceram em nosso

País.
Está na hora, pois, das

nossas autoridades maiores
tomarem uma -providência
capaz de reduzir essa recessão
e consequente onda do.
desemprego, que se persistir
poderá criar- uma situação
gravissima. Aliás, em julho
passado, dizíamos nestacoluna
'que estávamos no começo
de uma forte recessão e ca

minhando para uma quebra
deira, geral, e pelo visto não

exageramos em nada ao

fazermos essa afirmação.
* Jomalista

EupinioVictorSchniickel.

DiretorGeral . .

Av. "'.,.006' -Deodoro da ,Fon$ecl., 122
1S1 andar _. ula1 • Ja,. u' dó SUl . 'SC
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Barão de Itaoocu

Confira aHistória:

"A Hist6rlti de nossa
-

, •....y.

. gente não pode.ficar s6 ::
na saudade".
O Passado s6 I impor. ,

tante se o seu tempo !o.I �
.

b-em empregado

Bá94anos
-Em 1901, esta região, depois demuita luta, reivindicando a instalação de

.agente postal; sempre negado porque poucos eram os que usavam os s�
de um lado li de outro (na Colônia Jaraguá), as ínformações partiam para ..
autoridades ligadas ao serviço dos "Correios", aíí se diiia que a maioria'

"

formada de negros, analfabetos.Mas a perseverança venceu e as correspondên�
vinham/até aos seus' ralos moradores. Nesse particular, estava melhor Cam:

'

Alegre que já solicitava os benefícios do. telégrafo. O governador, em 13-O$-
1901, transcrevia exped. do Min. da Viação: 'Tendo o Ministério da Viaçló,'
declarado em aviso de 03 do corrente quepara a criação deuma estação telegmfi�
na sede do mesmomunicIpio, necessário se torna que amunicipalidade con .

com o aluguel da casa para a, instalaçllo, roga nesse sentido informações l
respeito" .. -

.

Há70anos'
-Em 1925, o líder do Congresso Estadual,Marcos Konder, era tido homem dê.
grande capacidade, tendo deixado o seu posto, pernão concordar com o projeto{
de lei que instituia oímposto sobreo capital, e Joinville e Jaraguá esperav.m�
que o dr. Ulysses Costa, secretário do Interíor e Justiça, que este acabaria coll\;:
esse "imposto odiento e avesso ao progresso". Konder voltava a apresentat'
projeto modificado, regulamentando a cobrança do imposto. .

-Reclamava-se a falta deUmaestação telegnfficà nacional ein Jaraguá, queoutrofi
lugares menores já tinham. O grande comércio daqui precisava socorrer-se d�:
telégrafo da estrada de ferro, caprichoso �moroso que não satisfazia o comércio
e particulares. Bá60anos

� . ..

-Em 1935, por ato do governador dr. Nereu Ramos era nomeado chefe escoIari'
domunicípio, o sr. ArturMU)ler.
-O juiz de direito da comarca de JaraID1á, condenava a 1 ano e 15 dias da .

"

celular! os menores Rodólfo e Erich_J!;ger, naturaisde Hansa, onde tambéril1';
praticaram uma série depequenos roubos e tiraram vários objetosde um colo�q
na estrada Jaraguá-Esquerdo, condenados em grau sub-médio, por ser comóh
atenuante aminoridade. :
-A nova fábrica em Jaraguá, de BernardoMeyer" Cia, era a indtislria coJilo!
amaior exportadora de laticínios do Paraná e S. CatariÍla, no ramo que dotou ()

estabelecimento, com modernos maquinismos e frigorífico. No ato d

inauguração em 01/07/35 eramencionada que a indtislria de laticínios sempre>
foi a principal fonte de renda do mWlÍcípio (e distrito de Joínvílle), a não ser;

nos anos de.1915 e 1916, quando (1 fumo suplantou todas as demaís culturaSe
meios de existência coloniais. No restaurante Becker, Meyer oferecia lautO,:

almoço e fazia entrega de blindes.
'

HálOan9s
-Em 1985, a Rede Globo de televisão, via RBS-TV, gravada com o preféit��
Durval Vasel e preso da ACU, Oswa1do Pereira, reportagem a ser exibida no':
"Fantástico", . mostrando as potencialidades do munícípio, principalmente a:,
mão-de-obra disponível e a inexistência de desemprego, fato considerado rat9.

,

no Brasil. Tanto Vasel como Pereira enfocavam o grave problema da falta de ..

habitações dísponíveísno município, o que tem trazido dificuldades às empres�.·
em contratar profíssíonaís. O colunista Zózimo, do Jornal do Brasil tecia';l
comentário sobre o fato, obrigando as empresas-a iniportar mão-de-obra de:;
outras cidades pr6ximas. Jaraguã do Sul- quem diria - ainda acabano."GuineBS�,
Book of Records''. Mas tudo tinha o -seu tempo e o fato inédito acabOU

.

trazendo problemas para quem não os tinha

A 'comunidade cresce

�DIlas RvdaS
e se transforma pelo IncIqsJl1ll

. trabalho. De cada um
.

�==-.
e de todos.
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,
POR POUCO

�et.àT1� . Votação apertada extingue a

secretariadeBemEstarSocial
Tudo épossível

A ida do deputado Paulo Bauer (ex-PPR) para o PSDB

poderá provocar profundas alterações no .quadro politico
de Jaraguä do Sul. Ao anunciar sua filiação até IS de

dezembro (prazo máximo para quem quer ser candidato
em 96) o parlamentar deixou a suposição de que poderá'
concorrer à sucessão de Durval Vasel. Se fizer isso, pelo
/

excelente trânsito que tem, leva consigo na campanha
boa parte do PPB e PTB. Aliás, pela quietude destes dois
diretórios, cujo inimigo maior é o PMDB, a reedição da

Aliança Nova' Jaraguä não será um absurdo. Mesmo que.
,

no 'ninho dos "tucanos".

Candidatos 1
- Blumeneu é a ünicacidade de '

Santa Catarina que já tem alguns
. eaadídatos a prefeito definidos:
o deputadoPaulo Gouvêa (PFL)
e o vereador Décio Lima (PT).,
O promotor César Cim (PTB)
corre o risco de ser impugnado poc

�. , sentença de inegibilidade exa

radapeloTribunalRegionalElei
tocai.

Candidatos 2

Cim, ano passado, quando
candidato o deputado estadual,

> fez mais de 15 mil votos mas o
" partido não teve legenda sufi
: ciente - participou de um comício
: onde o grupo musical contratado"

para a animaÇã� sateouum fogão
a gás. Foi acusado de abuso do
poder econômico com interesses
eleitorais. ,Pode!?

Depes'O
,

OPFL filiou ontem oex-gover
�,i�orHenriqueHelion Velho de
.: Córdova e-espera pelo também ex

: governadorAntonio Carlos Kon- ,

f'der Reis nos praneiros dias ,de
1 dezembro. Duas inteligências
:(, 'raras dapolítica nacional, diga-se,
,,"ambos com marcantes passagens

. 'peloCongressõNacional. E estta

Vegistasde primeira linha.
�

prefeito
DUrval

Vasel,
. deixou

'de ser

rejeitado.
A reeleição dos atuais.· Os seis

prefeitos, já no próximo ano vereado
poderá ser uma proposta
consolidadaaté junho de 96, antes
das convenções municipais que
escolherão os candidatos. Tem
muito prefeito defendendo a

proposta porém raros são os que,
se mostram dispostos a tirar a

prova dos nove nas umas.

Realidade

Contestando
o prefeito Vasel acha que ó

relatörio da CEI que investigou,
,
irregularidades na concessão de
auxílios funerais conflita dire

tamente com o que foi levantado

por uma sindicância interna feita
por ordensdele, ACEIjádiyu1gou
suas conclusões mas a sin
dicânciacontinua guardada a sete
chaves.

Segredo
Assoo, não sepode saberquem

está com a razão, nempelomenos
se fazer um comparativo. A não

divulgação dos resultados da"
sindicância leva a crer que se trata
do óbvio ululante. Ou seja, que.
não produziria- outro resultado

que não favorável aoPaço. Afi
nal', como diz o prefeito com fre

quência, quem não deve não teme.

..

KfVB
COMUNICAÇÃO LTDA.

, Uma Agência de Publicidade com a criatividáde
e t,ecnologia que eeu Produto merece I

,Av. Mal. Deodoroda Fonséca, 141 - Sala 04 - FaneI Fax (0473) 72-1066
89251-701-JaraguãdoSul-SC

'

J araguá do', Sul - Por'

apenas um voto o projeto que
extingue a secretaríamunicipal do
Bem Estar 'Social, já desativada
há ,cerca de três meses pelo

"ojeto
'alo
mols oito.

'corgos
res

, que
votaram favoravelmente à

permanência da secretaria ques
tionaram a justificativa do prefeito
Durval Vasel. O chefe do EJÇe-

ctJ!:ivo, ao mesmo tempo em que
recorria à necessidade de con-

'tenção de despesas, por causa de

queda na receita, autorizava, no
mesmo projeto, a criação 'de mais
oito cargos comissionados por
conta da redistribuíção de ser

viços entre as secretarias de

Administração, Educação e

Habitação.
O líder da bancada do PMDB,

vereador Pedro Gan:::ia, ao declarar
seu voto contra a extinção da

Sebes, se disse, preocupado com

o padrão de atendimento que

vinha sendo dado nas creches,
"agora na dependência de pes
soas alheias a esta área". Garcia
também contesta a alegação sobre
a necessidade de economia já que
novos cargos foram criados. Já o

líder do prefeito no Legislativo,
José Carlos Neves, aceitou os

argumentos sobre- contenção de

despesas e votou favoravelmente
ao projetodoBxecutívo.acrescen
tando que tal medida deveria '

estender-sé li outras secretarias.
Os novos cargos criados 'pelo

projeto aprovaddo na Câmara são:

Divisão de Assuntos Legísíaävos
eAdministrativ� e Chefia deGabi

nete na secretaria, de Administra

ção; Divisão de Ação Comunitãna,
Serviço do Migrante e Associação
de Bairros, Serviço de Orientação
Comunitária e Serviço de Acompa
nhamento Emergencial, na secre- ,

taria da Habitação; secretãrio Ad
junto de Educação e Divisão de

Creches na secretaria de Educação.
A aprovação do projeto que pôs

fim à.secretaria de Bem Estar' So
cial, cuja titular era a ex-esposa do

prefeito Durval Vasel, mostra que o
chefe' do Executivo parece -estar

recuperando, pelo menos em parte,
o- apoio politico no Legislativo, Os
oito votos que ratificaram o desejo
do prefeito· foram dados pelos ve

readores Paulo Plorísni, Wigando'
Meyer e José' Carlos Neves, todos
do PPB e, ainda, Evandro Liscano;
Lio Tironi,MarilzeMarquardt, Ru"
dolfo Gesser e .Adalberto Franko

viack, do PTB.
Contra a extinção votaram Pedro

Garcia e Flávio Hornburg, do

PMDB;GimarMenel (sem pal1ido),
Augusto Müller, do 'PFL, José

Ramos de Carvalho e Luis Zonm,
doPPB. '\

·1

PPB

O senador Esperidião Amin e

AGINDO

PFL e PPB teune« lideranças em Joinville
JomviDe • o maior colégio desenv�lvem em Joinville' uma a ex-deputada Angela Amin sãoM

eleitoral de Santa catarina, programação de palestras e de- presençasmaiores do.Pf'B hojeem
Joinville, vive um final de semana

agitado politicemente, Nacidade
reúnem-se as maiores lideranças
do PPB e PFL em -semínéríos
regionais que definem, na prática,

.

as ações políticas das duas

agremiações com vistas às

eleiçõesmunicipais de 96. OPFL,
para dar o necessário impacto a

novas filiações consideradas

Como expressives, entre elas o ex
governador Henrique 'Helion.
Velho de Córdova, trouxe o

ministro do Meio Ambiente"
Gustavo' Krause.

Desde ontem os pefelistas

bates abordando questões Joinville.Opartitíoreune lideraeças
relacionadas com o panorama da região nordeste e, segundo o

político nacional, o Legislativo presidente estadual' da comissão

municipal, programado partido, o provisória, deputadoEni Voltolini,
papel da imprensa na política e o' o PPB quer fazer uni .raio-X da'

momento político�e o país vive. situação, verificaodo os casos de

Oseminário faz parte da Segunda cadamunicípio para uma avaliação
etapadoprojetoPFL200quevisa, de alternativas de futuras
entre outras coisas, aumentar o composições politicas. O PPB em

número de pefelistas vereadores relação a agricultura, geração de

e prefeitos. A partir de janeiro empregos, educação, saúde,
estes seminários serão desen- '

habitação e oPlanoReal são temas
volvidos em todas as regiõesdo em discussão na reunião de hoje
Estado, além das eleições municipais,

filiações com qualidade e pro

postas de ação partidária.
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CALENDÁRIO

Escolas domunicípio recebem Piscicultura expa�de.$e comôt
trí'�� io t

�
20;1 ;I ,

'

b· umafonte alternativa de renda
ma cu s a e ue uezem ,TO

'

,

�

Jaragu4 do Sul - Três anos ma, a um preço médio de R$ \
depois de implantado um 50,00 a RS 60,00 o milheiro e

,

progmma da secretaria munici- vão para lagoas já preparadas,
DIvuIgaçIo(a' pal de Agricultura e Meio para o crescimento e a engorda.

Ambiente atinge, amarca de 500 O graade. potencial hídrico do,'
mil alevinos (filhotes de peixes) município tem favorecido e';
distribuidos entre agricultores do facllítado esta atividade que tem, i
município que apostaram na obedecido os critérios técnicos,
piscicultura como uma alter- 'um rápido retomo do inves-.

nativa de rendá. Na quinta-feira, timento inicial.

23, outros 28.750 alevinos de 'Im centenas de propriedadeS/
carpas foram entregues na ,rurais de Jaraguá do Sul, hoje, ;'

, primeira etapa da distn'búição espaços .tes não aproveitadn. �
prevista para os meses de ou mesmo -utilrzados conti,
novembro e dezembro.

'

culturas pouc,o rentáveis e:,
Segundo o secretário Ingo trabalhosas, agora vão sendo"

Robl, a partir de janeiro os transformados em lagoas cujQ:,
criadores .de peixes terão à manejo é fácil e de baixo custo:"
disposição outras espécies, ,para a criação de peixes. A,
incluindo vários tipos de tilápias. Semana que antecede a Páscoa
Os alevinos são comprados pela é a época de maior pocura de

'

prefeitura e repassados aos peixes e, também, a de' maior

criadores, inscritos no, progra-, fat1D'amento -dos criadores.

LUCROS

J araguá do Sul, - Ahm�
que frequentam escolas esta

duais .muaicjpalizadas ou que

pretendem ingressar nestes
estabele-

cimentos

de ensi

no (séri-

fMMMgultJ,
leT6IT m/I

es do 10

e 20 gra
us), de-

vem pro-
videnciar suas matrículas até o

'

dia 8 de dezembro. Nas escolas

da rede municipal de ensino (10
grau e pré-escola) o prazo vai

até 20 de dezembro. Isso

porque, segundo a secretäria

municipal de Educação, '

, ,

Rosemeire Vasel, a, secretaria

estadual dá Educação precisa
copilar e informatizar dados
mdividuais de cada ,aluno para

poder suprir a demanda em

todos os municípios antes do

início do ano letivo de 96,
incluindo a necessidade de

,

professores e outros profis
sionais da ãrea de apoio do

magistério.
No âmbito municipal este

'trabalho fica mais simplificado.
Para o próximo ano, as 50

escolas (10grau e pré-escola)
,

da rede municipal 4e ensino,

poderão comportar uma

demanda de 10% a mais em

relação aos 10 mil alunes hoje
matriculados. Porém, além disso

segundo Rosemeire Vasel,
existem atividades denominadas

Na rede estadual, incluindo
as 14 escolas de 20 grau de

Jaraguá do Sul, existem 736 mil

vagas para o próximo ano assim

distribuidas: 35 mil para a pré
escola; 320 mil para alunos da

l- à 4- séries; 270 mil vagas para
alunos da 5- à 8- séries; 110 mil

vagas para o 20 grau e outras

mil vagas para cursos supletivos.
O secretário estadual da E

ducação, João Matos, disse-que
se isso não for suficiente bus

cará parcerias com os mu

nícípios e apelará, até, para as

igrejas.
,

. Disse, também, que pelo
menos quatro mil dos Seis mil e

quinhentos professores hoje
exercendo funções burocräticas
voltarão às 'salas de aula. "Lugar
de professor é na sala de aula e

.
...

Secnl4rio JoãoMatos Criar�ixespotJ,seru", 'MgócÜJ lúemti"o

• Secretaria entrega casas amanhá;mil alunes frequentàndo CUISOS

básicos pará a profissio
nalização, como a informática,

.

por ex�mplo. Existem, ainda,
outros 1.600 alunos frequen-

de manhãpela secretariamJ1llÍci-
.,

pai daHabitação. Estas unidad�
fazem parte do projeto do .•.

. construção de casas populares, eßl
tamanhos que obedecem ao- pa
drão da Cohab.

'Jaraguá do Sul - Vinte e seis
casas construídas -através do

FundoRotativoHabitacional para
famílias de baixa renda, no
conjunto habitacional Jardim
Paraíso serão entregues amanhã

tando cursos supletivos para isso vamos cumprir", avisou

adultos. Matos.de extra-classe, COOl mais três

ElETRoDOMÉSncos. E MóveIS E
"

STÄONo
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coRRÉIODOPOVO .5 EAAl Jara
'

do Sul, 25 denovembro de 1995

SAMAE
,

ABASTECIMENTO

Projeto prevê a criação deBarra do Sul te�á água
, ,

fi
� ;fi "'d' encanada apartir de 96

'cargo e unçao gratiJlca a
'�:!�-�o-::!

J
-

'.

Barra do Sul, e que sobe para 80
. araguá do Sul - Já está na auxiliar de lalxtatório énecessária' semelhantes em suas respectivas mil de dezembro a fevereiro de

Câmara de Vereadores projetode em função da ativação da nova áreas. Os funcionários do Samae .

cada anos, deverão receber a
lei encaminhado pelo prefeito estação de atratamento, equipa- também terão seguro de vida em

partir da temporada 96/97 um
Durval Vasel que propõe uma da com moderno laboratório grupo e seguro de acidentes completo sistema de abaste-
alteração físico-quimico, além de labo- pessoais coletivo. Oprojeto de lei cimento de água, com reser-
no qua- ��,_,_I,..,�� ratörio bacteriológico, cujos solicitando a contratação do

vatório, captação, Estação de
dro de ""',r'V"'�" trabalhos vêm sendo executados seguro tambémjã está na Câma- TratamentodeÁgua(EfA)e rede
funções lambém apenas por técnicas química. Para ra. de distribuição de 30.155 metros
gratifi- esta função'o selãrio base serã de Anecessidadedecontratação a um custo total de aproxi-
cadas do 11$,60 R$ 530,00, omesmo valor pago de seguro' de vida para os

madamente R$1,5 milhão. Ocro-
plano de para outras funções de mesmo funcionários decorre da alta

nograma de trabalho da Casan
'car-reira, segu,o padrão. probabilidade de acidentes neste

prevê o abastecimento de água
ernp-egos Acriaçãodafunçãogratificada tipode atividade, principalmente tratada e encanada, para o

. e salários dos servidores do de chefe de obras e serviços, entre os que trabalham na área
próximo ano. Quarta-feira pas--

. .

f"
_. .

t Colombo:abertura de licitações:,' Serviço Autônomo de Agua e segundo ainda a justi icativa técnica e manuseiam coas an-
sada, o' presidente da Casanm

Esgoto (Samae). Se o projeto for anexa ao projeto encaminhado à temente equipamentos perigosos. Ràimundo Colombo, assinou a

.; aprovado, estaráconsolidadono Câmara, se deu em função da Além de conveniente aos
abertura delicitaçãoparaasobras

" quadro de empregos efetivos do substituição do cargo' de servidores, o seguro de vida em de construção civil, que deverão.

Samae o cargo de auxiliar de coordenada técnico, que fica grupo ede acidentes desobriga o iniciarem,nomáximo,60dias.
laboratörio e a função gratificada automaticamente extinto. A verba Samae de arcar com as despesas O tratamento de água en-

,
de chefe de obras e serviços. de gratificação é de R$ 385,00, quando em casos de acidentes. O canada para o município é uma

1 Segundo' justificativa do igual a que é paga ao chefe da custo mensal so seguro é de R$ antiga reivindicação da popu-,",.projeto, 'a criação da função de seção de operação da ETNEtE, 104,5,5. '

'

leção, que iräreceber, apartir do,

novo abastecimento, águas do rio
Perequê, considerada excelente
pelos técnicos da Casan. A
tuaímente, o abastecimento é feito
através de poços artesanais,
sujeitos a contaminação, já que
Barra do Sul não possui tratamento
de esgoto senitério.

ilMETALIM
-

BP-120·L

VENDAS DIRETO DE FÁBRICA
a.ton.ira 120 litro. com volant•••m motor R. 295,00 ii vi.ta
a.ton.ir� 120 'itro. com redutor ••" motor..•••..•••....•R. 342,00 ii vi.ta
a.ton.ira 320 litro. com volant•••0. mQtor R. 595,00 ii vi.ta
S.rra elr.eular com moto� 1,15 CV :.......•.......•.......R$ 285,00 ii vi.ta
Triturador torrag.iro com motor 1,15 CV.........•.............R. 2215,00 ii vi.ta
Máquina d. cortar grama 1 CV ••m r.eolh.dor...•....•..R. 139,00 ii vi.ta
R.dutor de v.loeidad. 1 x 415 cl coroa bronz•••...•••..•••.R. 15915;00 ii vi.ta
Guincho tree-tree para andaim••......•.........••.••••..• :•.•..•R. 298,00 ii vi.ta

VENDAS POR CONSÓRCIO '

'

Betoneira com motor ii partir de R$ 44,78 com entrega. de duas ao mie, ..ndo
uma por .ortelo e uma por lanee - ti grupo com fechamento prevl.to para 30

dia. - fava .ua In.crl9.!0 ainda hoje

LOCAÇAO
.

Voai nio q.r oomprar dl..to • Mmpelo oolll6rolo • q.r lpelllll Ilugar - n6I tem. I IOluvio ,

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

TAM8 M DISPOMOS DE BETONEIRAS ·USADAS·PARA VENDA;
PORMETADEDO PREÇO DAS NOVASI
AOUI voeI TEMA SOLuçA0...

,DEOUALOUERJE"" voeI SAI CONSTRUINDO

VOCÊ QUER
CO'NSTRUIR
AQUITEMOS
"ASOLUÇÃO

Assistência' Técnica
. Peças de Reposição
e Reformas em qualquer
tipo·e ,marca

Betoneira 320 L Super

Rua Max Wllhelm, 788
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS Jaragu6 do Sul - SC 'FONE: (047)371-3011/371-1041
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CORRElOOOPOVO .6 ECONOMIA Jara
•

do sm, 25 de novembro de 1

.

DINHEIRO
.

,

Presidente da Fiese solicita

criação de linhas de crédito
F lorlanópoUslBrasJlla - O

'vice-presidente da Confederação
Nacional da Indústria e presidente
da Federação das Indústrias de

Santa Catarina (Fiese), Osvaldo
i Moreira Douat reivindicou ao

ministro da Fazenda, Pedro Ma
lan, nesta

semana, a U ,/ ,i
criação de mlliDAplD"",.,
linhas de Dt'l"i� ''''Pltílll

'

c r é d i _ "1'

to para o ti "íYÍlllítDfi�
:::=ci:� leimplh IilSt
inadim-

plência do setor comercial
com o setor industrial e o

refinanciamento do setor industrial
com o sistema ftnanceiro. Douat

entregou ao ministro os dados do
levantamento preliminar do nível
de empregos e indicadores
industriais de outubro e a

apresentação sobre o grau de

inadimplência junto ao setor in

dustrial, que na primeira quinzena
de novembro atingiu 16,21%.

A solicitação foi formalizada na
quarta-feira em audiência. 0svaldo

,

Douat foi ao encontro' acompa
nhado pelo senador Wilson

Kleínübmg (PFL). A linha de

crédito, a juros abaixo dos

praticados no mercado, seria

operada pelo Banco do Brasil. As
condições, prazos, garantias

.

necessárias e ó volume de

recursos vão ser estudados pelo

Banco Central. Douat sugeriu ao

ministro que os recursos sejam
retirados dos depösítos compul
sórios em poder do BC, a mesma
fonte que abastece o Programa de
Estímulo à Reestruturação e

Fortalecimento do Sistema
Financeiro. (Proer) e disse que
ainda não dispõe de estímaäva
sobre o montante de recursos que
seriam necessários para normalizat;
a situação da indústria e do

comércio, "mas,comcerteza, éwn
volume bemmenor do que aquele
que deve ser destinado às fusões
de bancos", disse. Estima-se que
a Proer aplicará de R$ 12 bilhões a

R$ 15 bilhões nas fusões e

incorporações bancárias. Os

depósitos compulsõrrês somam

atualmente cerca deR$ 38 bilhões.
O ministro Pedro Malan disse

que dará uma atenção especial à
sugestão de Douat. No mesmo dia
da audiência, segundo o minislro,
a proposta seguiría para anáise
do BC, para que à instituição se

manisfeste sobre sua viabilidade.
O ministro prometeu a Osvaldo

Douatque brevemente entrará em
.

contato com elepara uma resposta
sobre o pleito. O líder empresarial
catarinense deixou o encontro

visivelmente satisfeito. "O
ministro ficou muito sensí

biizado", afamou Além deMalan,
ouviram sua proposta, em

audiências separadas, o secretário
executivo do ministério da

Fazenda, Pedro Parente, e o

secretáriodePolí1icaEconÔmic�
José Roberto Mendonça de
Barros.

Osvaldo Douat disse que a

principal preocupação que
norteou a proposta é a

perspectiva de agravamento da

queda de produção industrial no

primeirotrimestrede 1996.
Interesse local

Para o empresário Décio da
Silva, presidente da Associação
Comercial e Indus1rial de Jaraguá

.
do Sul; a aprovação do pedido de
Douat "é ftmdamental, porque os

juros elevados que se instauraram
desde o início do plano Real
fizeram com que as empresas
aumentassem muito as suas

dívidas". Um refinanciamento

ajudaria a equilibrar os negócios
dessas empresas que estão

individadas. "O aspecto principal
seria o aumento do número de

empregos ou, pelo menos, uma

diminuição no número de

demissões", explica Décio da
Silva

Segundo informou o

presidente da Acijs, em Jaraguá
do Sul a inadimplência namaioria
das empresas está maior que em

anos anteriores. Décio admitiu

que apesar �o ministro ter

garantido atenção especial ao
'caso, o governo poderá ter

problemas em dispor destes

recursos.

COMÉRCIO

Lojisills promovem encontro regional ,em São' Bento d(} Sul
São Bento do Sul' -

Acontece hoje, das 8 às 16
horas, na Sociedade Guarani, o
N Encontro Regional de. CDLs
que vai reunir representantes das
Câmaras de Dirigentes Lojistas
do 18° Distrito, que compreende
a região dos municípios de

Jaraguá do Sul, Joinville, São
Bento do Sul, Mafra, Rio

no Serviço de Proteção ao

Crédito (SPC).
Palestras

A palestra "Turismo na

Região Norte de Santa Catarina:

Perspectivas", será ministrada

pelo diretor de Planejamento e

Desenvolvimento da Santur,
Luís Monteiro Neto/a partir das

. 9 horas. Também será discutida

Negrinho, entre outros. a informatização regional no

Os assuntos discutidos são SPC, com criação de pontos
de interesse de todos os lojistas: chave, que funcionarão como

o turismo na Região Norte - centrais regionais.
com o aumento do movimento Com esse sistema, as cidades
também aumentam as vendas no estarão conectadas via
comércio - e a informatização, computador, promovendo um

intercâmbio entre as CDLs.
Com a informatização, os

dados cadastrais do cliente,
como CPF,_ data de nascimento,
entre ,outros, poderão ser

checadas através. do banco de
dados na cidade, onde ficarão!
os registros.

Outras palestras na pauta do-,

encontro serão "A atual

economia", com David Gonçal
ves e "Equipe: 'conflitos e

harmonia" como o professor
Dgo Frederico Welp. Na parte

.

da tarde, -além. das discussões.
acontecem apresentações-
artísticas.

Palmäceas para as condições do

litoral norte catarinense, o cultivo
de Palmáceas com enfoque para a

Palmeira Real Australiana, o

Palmito Híbrido e a Pupunha,
Também será feita visita a um

pomar de Palmeira Real da

Indústria Roja. .

Segundo o secretário da

Agricultura de Guaramirim,
Alcibaldo Pereira Germann, o

objetivo principal do encontro é

o esclarecmento técnico sobre

essas novas 'alternativas.
."Enquanto o pabnito extraído do

palmiteiro nativo .leva de 7 a 10

anos para estar _no ponto de

consumo, estas outras espécies
de palmáceas necessitam de

äpenas três anos", explica
Germann. A Secretaria da

Agricultura de Guaramirim

juntamente com indústrias do

ramo foram 'Os pioneiros nesta

alternativa de substituição do

palnÚto nativo por palmeiras.
O ,encontro está sendo

promovido pela SDAlEpagri é
Núcleo Setorial das Indústrias de

Conservas, com o apoio das
.

prefeiturasmunicipais de Corupá,
Massaranduba, Guaramirim e

Jaraguã do Sul e Associação
Comercial Industrial e Agrico�
de Guaramirim.

opalmitoMtw"leVaatédezanospara chegarao ponto de consumo
.

CONSERVAS

Semináno discute alternativas

para substituir opalmito nativo.
Gu,aramirlm - o litoral norte

cstarínense sempre se destacou

pela produção,' industrialização e

comercializaçãp de conservas,
tendo como produto mais nobre e

representativo o palmito extraído
do palmiteiro nativo euterpe
eduUs. O aumento da demanda,
sem a devida reposição, agravado
com o rigor da legislação vigente
em relação à utilização de recursos
naturais da Mata Atl�tica, levou
o setor a enfrentar a escassez de

matéria-prnna. Diante deste
cenário os setores envolvidos

partiram na busca de novas

alternativas, com destaque para a

palmeira real australiana, palmito
híbrido e a pupunha, entre outras.

ConsoUdação
No mundo existem mais de

quinhentas espécies de palmá
ceas e a grande 'maioria é apta
à produção de palmito.

. Empresãnos, agricultores e

técnicos se reúnem dia 30 deste

mês, na Associação Industrial e

Agrícola de Guaramirim num

Seminário Regional de Palmäceas
com o objetivo de levantar

subsídios e estabelecer uma

estratégia para a 'consolidação
deste histórico e importante
segmento econômico na região e

no Estado.
No seminário serão discutidas

técnicas de sistemas de cultivo de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"Ler 3 vezes ao dia.
, �ante 3 dias.' No 40 dia

,
Vende-se ,título do

mandarpublicat publicar C.A.B.. Tratar 372-
,

I

e esperar o que 0284.

M.S. Vende-se terrenos em

Barra Velha - 300m2 -

,

Troca-se uma casa em 1000 metros do centro.

Cricidma (casa mista) ValorRS 6.000,00 à vista
porumaaquiemJaraguá ou 1+3 de RS 1.800.
do Sul. Tratar Praça Tratar 372-2634.

Ângelo Piazera, ,37.
Vende-se casa na Vila

, Lenzi (de madeira nova)
prõx. CoI. Giardini:
Lenzi. Valor RS
19.000,00. Tratar 372-
,2634.

Precisa-se de ell1'regada
, doméstica para trabalhar
"em Balneárío Cambori1l

,(em casa de famfiia). Int
.ligar para 372.,3363 cl

i,Dalva<lU 361-4934 com

, NéIti. Vende-se um aparelho de

.', ginástica remador -

,; Vende-se
_

' balança : marca Athletic 1001,
<êletrônica modeloBP 15 com capacidade para
}Fdizola - semi-nova. RS fazer 10 exercícios

:'.300,00. Tratar 371-5231. diferentes. Valor RS
'Vende-se TV' 14" cl 130;00. Tratar 371-1698
}'controle à cores. RS ' (hor, comi.) cl Beatriz.
'300,00. Tratar 371-5231.

Vende-se bicicleta sem-
,i
nova femínina Monade _

cor 'preta, com detalhes

laranja. Valor RS 90,00.
Tratar 371-1698 (hor..

Vende-se mäquina de

:,e"crever portátil' , marca
!ltemi�gton, semi-nova.

,

$ 100,00. Tratar 371-

comI.) cl Beatriz.

Vendo 2 sobradinhos
semi-acabados 2 suítes

cada. Local arborizado -

a 120 metros da praia de
Piçarras. Contatos (047)
372-1710. Valor RS
23.000,00 por unidade.

Vende-se Gol CL/87.

FntradaR$ 3.200,00+ 12

prestações deRS 350;00.
Tratar 973..8955.

lDfIlor valor. Tratar tel.:

371�9787.

,'Vende-se loja de auto-

peças em pleno
funcfonamento cl
clientela fonnada. Preço
'RS 15.000,00. Financio
parte, aceito carro,

, telefone. Tratar 371-9787
cl Reginaldo ou Luís.

Ven4,e-se lanchonete na

Rua 'Bernardo '

Dornbusch, 700 - em

frente à Kanopus. Tratar

,TRATAMENTO DE PISOS
Sistema UltraHigt Seep

Brilho de Molhado Restaurävel
TRATAMOS QUALQUER

TIPO DE PISO
Residenciais, Escritórios, Consultórios,

Lojas, Restaurantes, Supermercados e Industriais
..

SOUCI1EUMADEMONS1RAÇÃOGRATUITA

JACAL REPRES. E COM.
;'Rua Antonio G••••r, 113'
t:

aairro Cz.rni.wicz

i,.�aragu. do Sul - SC

Vende-se GoV93 GL 1.8
à' gasolina - verde

metálico - RS 8.300,00
contato 371-9822.

comercial na BR-280

próx. Posto Marcolla cl

5000m2. Valor' RS
55.000,00. Tratar com
Beto na Lanchonete do
Tmo - Vila Rau.

Barbada Vendo filhote de pastor
vende-se 1 casa de 'alemão. Valor RS 80,00.

RuaHenrique.Bortolini -
casa n" 80 - Jaraguä
Esquerdo (pröx.
Juventus) - Fone 973-
5933.

. madeira cf., escritura na

,

Vila Nova - pröx. Posto
Mime. Valor RS
11.000,00. Inf. Vila Rau
naLanchonete do Tmo cl
Beto.

Vende-se ponto
comercial no Fall Shop
ping Center., preço a

.combinar. Tratar 983-
,6360 cl Maristela.

Vende-se um terreno

só carro ou só outro

terreno restante' em

dinheiro. Terrenom:trado

portão e cerca: na frente.
Rua Hemique Bortolini
casa ao lado n° '8Ó -

Jaraguá-&9l1erdo (próx.
Juventus) - Fone 973-
5933.

vende-seM� SLFl86
metálico em õtímo < ii

I'

estado. Aceito troca.

Fone 371-1953;

os

caUlAR
, REVENDEDOR

�Sr_·
eMOTOIIOLA'IF.SlElUl'.

SlNALIN1I!RIOR

INFORMÁTICA
COMPUTADORES

COMPAQ

alvenaria no centro com

5 quartos, dep.
erq>regada, 2 banheiros,
sala de visita, sala daTV,
copa e 2 cozinhas, com
garagem pata' 3 carros.

Vende-se Fiorino/86 Valor RS 37.000,00. Inf. Vende-Se terreno 14x28

furgão. Valor R$ cl Beto na lanchonete do - RS 18.000,00 ou troco

3.500,00. Aceito emo de Tino na Vila Rau.
, por carro no valor de

7.000,00 + um terrenouo

Vende-se .uma casa de valor de RS 4.000,00 ou

gasolina 1.8 cl vidro
elétrico e ar

condicionado. Estudo
troca 973-8290. "

Vende-se terreno cl

600m2 - Lot. Papp -

Barra do Rio Cêrro,

Preço negociável. Inf.
973-8942.

Consórcio,

Vend�se consórcio Gol
1000 popular não

contemplado com 19

c�tas pagas, de RS
217,00. Valor R$
3.950,00. Interessados
tratar cl Dênis no 372-

0735.

Vende-se
excelente área
comerciai cl
900m2 de

c08ntrução -

terreno de
2.060m2 cl

frente para BR,
próx. Wagn'er
Transportes.
,Tratar 372·

2679.I'

P�ECOI\FBTAIIA

PA08V1NBO
,�Aberto clariamanta" 06:00 às 21:CJ()M,
F'" ,

.

incl.... doInina-e feriacIM
Av. Mal. DaodGro, 91&Ic.ntro

Rua Venincio da SilVa Porto, 22&'- Vila I.anzi lPróximoWeg I}
Fo..: 372-1243

Talion
Celular
1IIECCIIIIICAÇ(B"fON.�n:A

:. -.:

TEMOIPLANOSDECONSÓRCIO
AeESSÓIIOS,EOUIPAIENIlISÉ

sw.arros

REPREsENrANI'ECOMERCIAL DE
'

ASS.TURAS
'

TV A CABO. NET JAMGuÁ

TB FO"AUICAÇOES
CENI'RAJS Phillp.
TELEFÔNICA Intelbrú

Equltel
Nutron

. APARELHOS
tELEFÔNICOS

FAX

Revendedor

f!JfJaOfM'ífEllIlItf
Rua CeI. Procópio Garnes, 680 - FONE: 371,9999
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CLASSifiCADOS'

GR'ANDE
PR'OMOçAo DE
LAVADOURAS
liAS ITAL,ANASII•
VENHA C:ONFERIR
RUA MAX WlLHELM, ruo &2
FONE: (047) 371-0904
FONE/FAX: (047) 371-3669
JARAGUA DO SUL - SC

CORRETORA DE SEGUROS A. GARCIA LTDA.
Necessita de:

PROFISSIONAL OUAUFICADO(A) BVl
GEREANCIAMENTO DE ESCRf1"ÓRIO.

.

Apresentar curriculo Vitae no horâro comercial.
EXIGtNCIAS c

'

,.. Expertência comprovada
- Idade acima de 25 anos

- Possua veiculo
, - Comestduos concluídos

End.: Rtla Gum.rolndo da Silva, 90 - 1· andar - aala 02

CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CIVEIS EM GERAL

Rua" Guilherme W.ege� 136
Fone ,(047) 371-0302
Jaraguá do Sul - S-C

� Fonseca, n" 23
Jaraguâ do ,Sul- sc

,

"Pone:372-3690 "

MODA
FEMININA'

E MASCULINA,

Av. Mal. Deodoro da
,

,

--------------�
.. )

Vendo-se Gol ano 91 � '�1.6 prata-=.•.�L" .'
,�

impecável. Aceito troca.
371,.1953.

Vende-se, Brasília ano IGREJA :DE DEUS NO BRASIL
Rua Frl.drlolt w. Sonnenhol, 2'1090 branca (relíquia). ,t.1 (047) 372-0472

'

Tratar 973-8290. Jar�gu. do Sul - SC
, Jesus disse: Eis que estou com vosco tolos os
,

4ias até a consumação dos séculos.
Essa éumapromessa entre tantas outras que

'

o nosso Senhor tem pára você para a

humanidade. Eo queElepde de nósparti que'
se cumpra estapromessa?Em tantos afazeres
que nós' temos Ele pede um po�o de nosso

.tempo.
Quanto tempo você tem tirado para, Deus?
Essa é o motivo de muitos não ter paz inte

rior, porque tira um pouco'de tempo para
,

Deus.

Vehde...seUno Mille/93
único 'dono. RS'
7.500,00.' Tratar 973-:-
3020.

Vende-se "terreno

medindo 15x30 na iúa
Theilacker - pr6x.
Açougue Theilacker,

Troca-se por carro.

Tratar na Rua Preso

.CostaeSilva, IS8 - vna

Lenzinapanedamanhâ
ouãnoite.R$ 3.000,00.

Convidamos você a estar conosco dando um

pouco de tempoparaDeus edeixando queEle ,

cumpra em você todas as Suaspromessas. .
, , \

eonfecçõe� 'Nopp� Ind. e Com.
Rua Felipe Schmidt, 115 ' A

Jaraguá do Sul .. se

·Você pode ter umavld. normal, lavar e escóvar
os cabelos naturalmente·'

'

• Marque um entrevista sem compromisso e faça
um.a análise deSde ° cOMprimentq até ° cort.. R..tlenltqutPlam,137
TRAGAESTE ANÚNCIOEGANHE 10%DE DESCONTO Fone(Oof1)3J2-1S88. JS

RELOJ04RIA Z()Z LTDA.

Jóias - Relógiose Presentes
Além de consertos de Jóia. e Relógios'
Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

"( .i
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JaraguádoSuI,25denovembro de 1995 PVSlICIDADE CORREIoDOPOvo.3

* Dorm'itórios emmogno·'

4, 5 e 6 portas
* Camas especiais de

'

1 ,6� x 2,00 .em mogno (foto)
* Hack pl som com porta CD's .

* Sala de jantar em mogno (foto)

.
.

Tapetes de todos os tamanhos,modelos e
,

cores com resina anti-derrapante
,

.

.
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Classificacloe de
�,

I r

,
CONSUlTORIO ODONTOLOGftCO

Dentista - eRO 2984

Atende
ODONTO-JARAGl,JÁ ,E ISSEM
Ru. Ang.lo Sohlooh••, 173 - ,C.ntro

. (pr6x� a.lr. Rio CI�b. d. C.mpo - Fon.: 371-0731

._.
,

'

tlAA.· MAl\Lf"NE I. 'DA SILVA
lfutrid0f11m .. 'Cl\"N-l 22J7

,

'ORA. MÁRCIA' N. GASPAl\lNI
Cl,"Ica Mibl�a - CltM 6294

Ru. A.ng.lo Sohlooh.t, 173 .; C.ntro

(pr6x. a.lr. Rio Club. d. C.mpo - Fon.: 371-0731
.

'.

Com certeza o ritmo· acelerado dos
. $nOs 90 sería ainda mais estressante
se as academias não existissem.
Isso porque, além de oferecer todas

,

as vantagens dos exercfcios, e!as
'

.

.

ainda são o lugar onde se val

� ., �='�::;l::1;\:�i�� ..
, .

.

RUA ATHANÁSIO DA ROSA, 249 .

FONE (047) 973-8518 E 37�580

Esperamos vócê para:
Centro de Estética com tratamento completos e eficazes

.

- Faciais - Corporais - Depilações - Salão de Beleza (unissex)
- Academia: Ginástica localizada, condicionamento trsico,

.

alongamentos, Q.luteos, avaliação trsica, musculação e dança de

salão.
,.

Continue acreditando e nós faremos o possrvel para corresponder

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

Con,dicionamento 'Físico
Natação - Hid,oginástica

Ginástica Localizada

uo Prof. Antonio' E. Ayroso, 763'
,Vila Lenzi - Jaraguá do.SVI, .; SC

- ....�A�EM ...,

ATIVIDADE FfslCA COM .QUALIDADE
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Classificados ,de
,

Planos 50 e' 60 meses
,

Cons6rc1o Nacional Volkswagen' e Amauri
MAo perca tempo. e venha fazer sua 1nsc;:r1ç1a.
'na maneira malsJácl1 de conquistar o ..u vaí -
culo.

•� I
_ Rme047-8710488,

Menagotti Veículos

6AUTONOVO.

',' VEI'CULO'S'
.

, '

Escort Hobby completo 95 prata R$ 4:300,00 + 14 xM(),OO
Uno ELX completo ar- 94 verde RS 5.550,00 + 36 Je 224,00
QuantumGl �7 chumbo RS 7.000,00
Monza 'Classic (completo) 87 cinza . RS 7.600,00
Uno C� (liga-leve) '87 vermelho RS 5.800,00
Uno 1.5R (liga-leve} 88 azul met. RS 6.800jOO
Chevette SL 86 vermelho RS 4.500,00

84 bege RS'3.800,OO
76 dourado RS'2.500,OO
74 azul, RS 1.500,00

, 78 bege RS1.500;00
Passat LS 83 branco RS 3.500,00
Fiat 147 (Undol) 81 azul met. RS 2.500,00
Maraj6 SL (R. liga-leve)89 prata RS 6.400,00

,

MOTOS
, Xl)( 350 87 branca/azul RS 3.000,00
XlX 250R (1 carburador) 85

.

preta RS 2.500,00
CiclomOtorMonark 89, prata, RS 600,00

ATENÇÄO PARA OFERTAS DE FIM DE ANOI

ÓTIMOS DESCONTOS' FINANCIAMENTOS ESPECIAISI

ts�rOfJ.\f)OS VllJ\j\j.\R
CONSOlES SOBNEDlDA PARA AUTOMtNEISECMI�ES

NSTAl..AÇÃODESOM

Rodovia BR-280 - KIn &&
,

.
Guaramitjm - SC

�:(047) 373-0194

Rel1.t.�
Comé ..cio, da, Moto Ltda •

�HONDA

M010 ANO COR

XLI25S 'Y93, VenneJha

XLl15S 88/88 VenneU.a
CGI25 89/89 Preta

CB400 82/82 �
CGI25ntan 94195 VenneJha

CGI25Today 94194 VenneJha

CG'I25Today 92/92 Azul

CGl25Today 9V91' Azul
•Motocielêtas 1I0Km" 50%de entrada

saldo em� 12pagamentos. '

• Consórc'W, de CG 125 Titan,XL 125 SCBX2qO,
NX200,KR200,NX350 em

.

.
..

50menstilidodes, consulte.
Rt)AADÊLiAnsCHER,239 - FONE(047) 371-2999

JARAGUÁDOSUL-SC

J. SANTOS
Comércio de Materiais de Construção e Transportes

,

'MATERIAISELÉTRICOS-HIDRÁULICOS
TUDOPARAVOCÊ CONSTRtJ.IRDESDÉ AFUNDAÇAo'ATÉOACABAMENTO

-

R. !m@[JdIb'if@
Uno" .... t4
GoIGL WIda ta

V_GLX .... ti

.....GLS ... tO

GOIGTS JIoI'dO It

Gala. --. It
Unocs ... It

e-Ib WIda 'aa

PIIIR.,ClIII WIda, ..

GalÇI.
.

-- ..
.....GLS lIIIidI ...

' .....GLS .. �
Gala. .... �
GoILS boldo

'

••

......cs .... ••

0pIIII CiDmcJcIaIQ .,.,.. ••

DelAeyGulaGL .... ••
.....LS .,.,.. •
_aE ... 84

"._
\

-- .a
CoIII... -- 81
.....L '�H .... 81
...... .... 71
QnII -- 78

"._ ... 78

Rua Joinville n° 3573- Follê (047) 371-9&22
JARAGUÁ DO SUL - SC

\
'

Pedras: _ São Tomé, ardosia,
miracema, madeira rajada,
presta brilhosa, bolacha, pati
pave, pedras muro e revestimen
to em geral .

. } Rua Silveira Junior s/nfl
..���r Fone 373-0027

.

'ii: pr�ximo cio ginásio de Esportes
'::::::::::::::::::;::;:::::::::;:;:::;�.:.;.:.t.;.:.:.:,:,:.:.;,:.:.:.:.:,:,:.:.;,:,:,.,•..:::.::-,,',.,,:�] Guaramirim -, sc

'

.
.

�

{[ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS DO CORR.EIO DO POVO .371-19191

PROM
A Menegottl lança pra voei a malhar promoçiO de

f 'P!Ç88 ·orIglnais do' ano: "PROMOPEÇAS.11 , •LIGuE AGORAOU VENHA VlsrrARftOS!,
.

_
Menegotti Veículos

1 DISQUE PEÇAS 371-12811 Foàe 047.. 9710499

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Claseíficaclos . de '

'

, '

,

,

S-a'1"0-11'· FMI!'fca=II II .R.....nclal.
,

FONE «()473)
:J7:J-():J25
Rua Athanásio Rosa, .1645 •Gu.amirim ··SantaCatarina

"

·n· . MARM:ORARIA DIlIIlli·· .�
Tudo em llliirnacn ,8 granito. sol.... pl... tampos• bal

cões e nIesá. Tilmulos, acaba..moa .... ·....1
ORÇAMENTO 'SEM COMPRONIISSO·

BR-280 Km 60'(Antiga instala9ões da Marmoraria Prü...)·
», Guaramirim � $C - Fone: 73.;.0162

II

INVESTIR EM
IMÓVEIS
CONTINUA,
SENDO. O
ME,LHOFl.
NEGÓCIO

I' •

li

Assoe. Ifl!Obiliárias de Jaraguá do Sul,
.

ALUGA-8E
4 S81a1 comerciais na Rua Joinvill.'

3731 ao lado cIa Panificadora
Palaclar

.

com estacionamento
pl ônibul.

Valor R$ 220,00
Tratar fone 371-4524 cl Dirceu

'ö"Q1JIj<O�

�,m, �Ib��'
.DlVlSÃODECONCRETO
RuaJOlnvme,1016
DIVISÃO DE PLÁSTICOS 372-1�

372-3025

371-0066
, .

, .

Rua Bernardo Dombusch� 868
MATERiAlSDECONSTRuçÃO
Rua Cei. Procópio Gomes, 89

II

II

I'

,
. �"

fff�"

.

IMOVEIS

, 371-7931
RUa�IoC. Ferreira 197

CREC11741-J

COM'U • VII.I • LOll1A ... 1•••1..111 • .ICOI'OU·

IMÓVEL 12 Qtos Gar Bairro Ender.eço/Pon� �ef. '. PREÇO ·R$ IDforaaçöes Gerais
� ..,.' !.

6 4 centro R •. conrádo "Riegel, 127· 130.000
3 2 , Lenzi R. Vitorino strinqari, 80.000
4 1" SCJIROEDER R. Princesâ, Isabel, 547' 80.000
3 .1 SCBROEDER. R. Cristina BaUer, 91 25.000
4 1 Lend R.' Urban� R�, 517 35.000
3- 2 Jguá�. R. ,Ol.ívia Pradi,. 34, ' 55 •.000
-4' 2!.end R. Elp-fdio Mattins�s/n 38.000

SOJeJlte ét Dinheiro
Troca p/apto quito �/2 gar
Terreno 6.56212, - Parcela
Aceita it6vel el JaragÚá
SOHnte e. Dinheiro
Aceita terreno próx.WBG II
Acei� terreno/carro

Sobrado
casa Alv.
casa Alv.
casa· Alv.
casa Alv.
casa Alv.

. casa Alv.

300
200
190
110' !

140
190
130

Bd. 1I9US - 8/91 Andar
Res'. AJizade-- 31 Andar
Res. b,izade - 31 Andar
Bd. SChióqlle�- 81 Andar
Bd. carvalho .. 81 Andar
Res. Barri Ilarquardt
Rua' da CEF ,- 31 Andar

160.000 Apto IOVO,e todo MOBILIADO
16.000 + Finane. CIF - 10 anos

1$.000 + Finan�. CEF - 14 anos
50.000 + ,Pinanc. CEF - 8 anos

70:000 + Finane. CEF - 14 anoS
8.000 + 100 x 300,00 - Ent.06/96
65.000 Ent. 06/96 - Troca p/ca$8

220
.

'3 2 Centro
78 2 1 Alizade
78 2 i Alizade

156. 3 1 centro
184 3 1 Centro
112 3 1 ,Barra
175 3 2 centro

Cobertura'
Apto OI(
Apto OK

Apto OK

Apto oie
Apto Cons

Apto Cons
,

Lote 601 - - 'Jgua 'Esq., Condo.ínio.Azaléiaà .

32.000 ACéfta parcelar/telefone
Lote . 737 - - centro Próx. Antiga· Rodoviária 74.000 Acei� perauta pOr Prédio
Lote 1790,' - - Figueira Próx. Ponte da WEG II 35.000 Parcela ou vende e. lot
Lote .;, 392 - - centenário Próx. CBPlU l WEG II 12.000 Parcela eJ .até 5, x
Lote

'c
695 - - Rau. Rua da Faculdade - FERJ 15.000 �Entrada 5.000 + Parcel

Lote 750 - -.. SCBROEDER Próx. COI. Miguel Couto -6.000 Entrada 3.000 + 10 x

Terreno 27675"" Albade Próx •. salão ,Alizade 350.000 A�ita cmo/telef/i veis
TménO 12725 - .;, seB,ROEDER Próx. Av.caste.lo Branco 2Q.000 Parcelado

"

Lotes 465 +..

- - 'Figueira Residencial Piazera I 6.000 Entrada· 2.000 + 4.8 Earc. '

Lotes
,.

'385 -,.. :Al.izade Residencial BehlillCj �,10.000 Entrada 5.000 +' 5 F� >-

Lotes 630 -'. - vila lova Próx. 'FORllMfRádio RBI 35.000 . Entrada 15.000 + 10 Pare.
Lotes 483 - - sta Luzia Residencial GeraniUl 6.000' Entrada' 1.500 + 50 Pare.'

I

-'i I

Clíáeara 26549, -
, , '·Sta I.Úzia

Chácara 180000 - - Garibaidi
Chácara I

1'11500 .. -

I

Garibaldi
Chácara 125000" - .> I�eu
Chácara 1:849300' - � - ,SCBROEDER
Chácara ,', 95000� -

i
- SCBROEDEl

, .'"_ ;'1. • r

Centro de Santa Luzia. 140.000 Galpão 800 12 lcasa 233 12
Estr. Garibaldi - b 15 80.000 casa alv. - Aceita trocar
Ribeirão Jl\íngarÓS-KI13 20.000 se. IOradia -Troca/parcela
Ribeirão Glande' - b 8· 120.000 casa alv. - Aceita trocar
Próx. 8"" �lto CELESC, 150.000 RefIar. c/4oo.ooo palJitos
Est. B.raço do SUl-b 4,' 45.000 casa Alv. - p.arcela 10 x

,.'
. -

.. .r
"�.

__

Res. JI!RRI MARQUARDT - 200 .ts após llalhas Malwee -

A vista = 25�OOO
Plano 12 � Ent. 12.000 + 12 x 1�33l (fii.)
Plano 100 = EIlt. 8.000 t,l00 x

" 300 ('cuBfD6lar)
obs: Carro/telefone são aceitos na entrada'

�
-�.\ C"�;_

lp-tos co. 112 J2 - 1 suít� + 2 quartos

�rá SORTWlO (1) apartatentJ
t: 'QBITADO en�e os eo.prador�

.' .�.
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Jaragúd�Sul, 25 deooftlDbro de1995
.

OORREIODOPOVO·7CLASSIFICADOS' DE IMÓVEIS

iRua 25 de Julho, 317 - Vila Nbva - Jaraguá do Sul - SC

FO'NE (047) 372-0153
Apartamento c/156mZ - Rua BaJ:ão do Rio Branco - Edlf. Schlochet - R$ 45.000,00 +
Rnanc.

.

Casa de �enarla c/130m2 - Rua Max E. Ziemann • R$ 45:000,00
-. Casa de Alvenaria c/174m2• Rua 633 - Ilha da Figueira -R$ 35.000,00

Casa de Alvenaria cl 160m2 - Rua da AboliÇão· R$ 30.000,00
CasadeAlvenarlacl 168m2• RuaWalter Marquardt· R$70.000,Ç>0
Casa de Alvenaria c/174m2• Rua Francisco Todl .,. R$ 55.000,00

. Casa de Alvenaria c/226m2• Rua Alberto BaJock • R$ 130.000,00
Casa de Alvenaria c/148m2• loteamento Papp· R$ 65.000,00
Casa de Alvenaria, c/170m2• Rua Joio Franzner • Joio Franzner • Jguá Esq.• R$
55.000,00
Casa de Alvenaria c/108m2• 2 plsos - R. Sta. Catarina .,R$ 45.000,00

'

Casa de Alvenaria c/144m2• Rua Adolfo Zlemann • R4 53.000,00
Casa de Alvenaria c/320m2• Rua Joio Franzner • R$ 130.000,00
Sala Comercial c/220m2• RuaWalter Marquardt • Entrada 30.000,00 + Financ.
Casa de A1veneria c/14OmZ • Rua carlos O_chler • R$ 17.000,00
Casa de Alvenaria cl 150m2b- Ra Arduino Pradi • R$ 60.000,00
Casa de Alvenaria c/98mZ· Rua Alvim C. Krueger· R$ 70.000,00
Terreno c/450m2• Rua Alvim C. Krueger • R$ 70.000
terreno c/450m2• Rua Albano Fachini - Vila Nova· R$ 17.000,00
Terreno c/50.000,OOml. Rua Rio Cerro I • R$ 190.000,00
Terreno c/886,95mZ· Rua Condomfnlo da Azaléias· R$ M.OOO,OO
Terreno c/308mZ • Rua Guilhermina P. L. lenz! • R$ 15.000,00

Terreno c/532mZ· Rua Francisco Todt· R$16.000,00
Terreno c/9.700mZ· Rua Prefeito JoséBauer· R$ 30.000,00
Terreno c/27.000mZ • Vila 'Rau· R$ 45.000,00
Terreno c/385m2• loteam. henrlque Beh1i1;l9· R$ 2.400,00 + Ananc."
Terreno c/465m2• Residencial Plazera· R$ 2.000,00 + Ananc .

.

Terreno cl 704mZ· R. Estanlslau Ayroso - R$ 30.000,00
Terreno cl 660m2- Rua luizGonzaga Ayroso - Jguá Esq. R$ 15.000,00
Terreno c/500mZ - loteamento Hruschka - R$12.000,00

LOCAÇÃO
Apartamento c/2 quartos - R$ 400,00 - Rua Carlos Eggert .,. V. Lalau
Apartamento c/3 quartos - R$ 550;00 - R. Walter Marquardt
Apartamento cl 3 quartos - R$ 550,00 • R. Antonio C. Ferreira - Centro
Casa de Alvenaria c/3 qu�rtos - Rua 25 de Julho, 889 - R$ 380,00

.

Casa de Alvenaria 0/2 quartos - Rua Frederico C. A. Vasel, 82 - R$ 380,00
Casa de Madeira cl 3 quartós - R$ 350,00 - R. 25 de Julho, 530
Casa de Alvenaria c/3 quartos - R$ 250,00 - R. Walter Marquardt
Casa de A1vennaria c/3 quartos - R$ 300,00 - R. 25 de Julho, 889 - Fundos
Casa de Madeira c/3 quartos - R$ 300,00 - R. Curt Vasel, 193 - Fundos
Casa de Alvenaria c/2 quertos - R$ 380,00 .,. R. Curt Vasel; 193 - Fundos
Sala Comerciai - Rua 25 de Julho, 577 - R$ 200,00
Sala: Comercial - RuaWalter Marquardt, 623 - Galeria Vasel - R$ 350;00
Telefone - R$ 130,00

erta
Rua: Estl\éria Lenzl Friedrich, 39

Fone 372-0510
Vende

Lotes no I...ot:eanrnto Itapocuzinho.

Lotes no Loteamento Jardim Francisco.

Lotes :financiados no bairro João Pessoa.

'Lotes :financiados em :frente AABB.

Lote no bairro Água' Verde, 44S,5OmZ,
6tima localiz ão

,� , ,aç

LotenaDhadaFigueira,ruaJoséTheodoro

Ribeiro, com 601,<JOniZ, excelente para

ponto comercial.

Lote em Barra Velha. pr6x. à Soe, Barra:

Velha com 321,7Sm de esquina.
Terreno em 0nJpá com 75.()()()mZ.

? Terreno em Corupä com 292.250mZ

Chacani em0nJpáp:6xiin:> ao seminá-(

rio, com 13.()(X)mZ, com casa, 2 tanques

para peixe, estábulo. (Negociável).
,Terreno cerâral, no início da rua Adélia

Fischer área de 33'.023,()()n?
'.(:asamista cl 84m terreno cl 615m na,

',lt Carlos Eggert, 634
I

·HABITAT'
MC-_JHII lAR A

ore. 11.160

COMPRA' VENDE. ALUGA • ADMINIS1RA

TERRENOS
.Terreno 0/ 420'"" , Tlfa da Mosca
Terreno de lSl130 Ala Roberto ZIemam
Terreno de 15x!J4 Ala leopoldo Janseén

,

Terreno 0/ 2O.000ml Ala Joaquim Fco. de Paula

Terren� 0/ 1.02Ofnt Ala Procópio G. de OIveira
Terreno 0/ 460m2 Ala Joio "-ário Ayr080
Terrl!llo o/.csomt' VIa '-'
Terreno 0/ ..3()mt Lot. Bemadele Dombusdl
Terreno 0/ ""0mI Búro Agua Verde
Telreno 0/ 513fflz fundo.Weg I

_ Terreno 390m' lajljJa Praia �81111
Terreno 0/ 31.000fnI VIa Nova próx. F6nJln ,

Terreno o/560m2 loteámento OIampgnä
Terreno 0/ 2.800mZ ,Ala JoinvIIe " ótimo ponto oomeroIal
Terreno 0/ "30"" loteamento Vel$8.le.
Terreno 0/589mt (.cpna) lia da Aguelra
Terreno 0/ 400mt Ala Man:elo Balbl
_r.reno o/ 1.700m"1\Ia EpI60io Pessoa prlDc. KoholbllOh -

acela-88 OII'ro no neg60iO
Terreno 0/ 532Jn2 • Ellrada Novà próx. Polio Mll'coIa
Terreno 0/ 5OOm" frente pl Lagoa • Barra do Sul
Terreno 0/ 500m1 (eslJllna) Ala Henrique Mll'qu8I'CI
TilrTeno 0/ 10.000 e casa de aIva1a�,' tlIlmo pl empre.a • Ala,
Wolgeng Weege (Rio CMo II)
Terreno 3.8()OmI Ala Maroelo Bartii - Via lenzl
Terreno 0/ 70.000fnI 0/ .rozeiras e 2 fontes dá água natural em
Nereu Ramos.
Terreno 01 28.00Omt frenle I*a 'o astaRo em Nereu Ramo•.
Terreno oom ..30m1 no loteamenlo Chah1laglat.
Terreno 0/ 1()()()m2 R cario. Vase!
Terreno 15 x45 (tlIima vista dá cidade� VIa Nova

CASAS
Casa de Alvenllria em oonstruçlo 0/ 300'"" .'Via lenzl'
'Casa em'aI)IenarIa 0/ 280'"" • terreno 0/, 1 S40mt • Schro�
Casa em alvenaria 1::1 180m" • 3 dornil6rios (1 sulle) demais
dependências, Proo6p1o. Gomes, , __

Casa ein alvenaria 0/ 18()mZ • l\Ia Henriqué Sohn
Casa ...a • loleamento Corupé • _lia carro no negócio.

APARTAMENTOS

Apart em conslruçlo 0/ 2 ou 3 dormitórios, enlrega em meados
de 98, rua Gumen:indo da Slva (Iocallzaçlo Privilegiada), finan·
olamenlo próprlo.Consdle-nos.
Apart Condomlnio Amizade 0/ 2 "os. Enlreda facilMada.
Apari. 0/ 313m" 0/ 3 sulles �is dependências, acabamento
de alio paltlo,� SOm do mar, CarnboriIl.

.

Apto Ed lsabela 0/ 123m" • 2 domil6rlos +" aute e demais
dependências.

.

. ,

ALUGA·SE
Ap", 0/ 220'" Av.lda AllAntloa • Cambothl
Apart, 0/ 200fnr - Centro PlQarras
Casa de alvenaria 0/ l00mo - lha da Agllelra
Sala comercial rua JQinViie próx. Arweg
Ponto ooml. 0/ escritório rua VenAncio da Slhla Porlo
Ga lo 0/ escritório - R l do Janssen

.

RUA. IlCIIMIDr,1r/'
(AO IADOQA D'.RRAGENS)

FONE: 371-8009
'

aJNIIRA
,

VENDE�,�
,.ADIIINSI'RA

372-1028

* Sobrado com 180m2 .. Ilha da ,Figueira
- 18.000 (estuda proposta)' "

.

* Casa de alvenaria com 100m2 - JojO··
Pe880a - 20.000 (estuda proposta)
* Casa de·madeira, -. pr6� oEJavaria -

Jaraguá Esqu8rdó (35,,00Q1:eàtQda pro
posta .

,

"casamlsta.naVila lenzl- 22.500 (estu';'
da proposta)

TER:REN;OS
* Lotes Jaraguá Esquerdo .. pr6x. Argi
- 7.000 (estuda proposta)
* Loteamento Divlnópolis .. Ilha da A

gueira .. 10.000,00 (cada)
* Lot�s na Vila lenZt - 9.500,00 (estuda
proposta)
* Loteamento VersaUleslll- 5.000 + 210
por mês.

LOCÁÇÃO
* Sala comi. Rua Joiriville 350,00
* 'Sala comi. cl 150m2 - Vila Nova- R$
�OO,OO
,* Sala comi., cl 80m2 .. Vila Nova R$
300,00
* Apto. próx. Weg II .. '�$ 320,00

Av. Mnchll Deodoro da Fonaeca, 1708 ..... 2
.

Centro • Jngu6 do Sul· sç

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRElODOPOvo.8 CLASSIFICADOS "DE IMÓVEIS Jaraguádo Sul, 2S denovembro de 1

CENTRO-Em VlLANOVA • Exçelentes CENTRO- I

VLA
frente a APAE. -

, Casaerrí lotes financiados lern 10 Terrenocom BAEPENDI-
Joio Franzner-

Csa em alvenria alvenariacl 1.395,00m2- Terrenocl
' Lote.com 15,00

çJ250m2 - meses:' Próx. a Fórum e metros de frente

RS 85.000,00 181,00m2
ao Breithaupt pr6x. JavelR$ 490,40m2 450,oomZR$

,

J 70.000,00 15.000,OOcadalote

PlÇARRAS- VILA NOVA-- Waller Marquardl - NOVA AIODALUZ-
Apartamento - Casa em Casade TelTepoccl BRASíLlA- Sftiocl
de frente pl o - alvenaria cl 2 alvenariacl

3.70et,OOmt - prox.
Terrenocl 45.000,OÓm2 -

C<r1ume SchImII,
mar.Ed. Mi- qutos + 1 suite 215,OOm2 frente pl Waller

3.411,50� pr6x. aCEVAL.
Casita MarquardI em 30,00

RS 90.000,00

CENTRO - Casa VlLALENZI-
em alvenaria çJ Nareu Ramos -

343,00m2,
Casa em Casaem cobertura no Edif. Riviera

- Excelente RuaAdão Terrenocl

fundos da alvenaria cl alvenariacl
terreno rnedindo Norosckl- 2OOO,oomz5O,OO

JARAGUÁ 272,00m2 próx. Beira-Rio 1.400,00m2 çJ terrenocl melros para BR280

30m de frente- e40,OOmelro.para
FABRIL RS 120.000,00

392,00m2 �a JUio TlsaI R$
35.000,00

AMZADE
'CENTRO - Cobertura no VILALENZI-

, Apto. com 02
- Excelente

Casaem Terreno de Terreno çJ terreno eomerei-
alVenaria çJ em alvel')aria cl qtos. R$ Ed. Residencia,l Dunker esquina cl 733,00m2 - ai cl casa em
,90,00m2R$ 03 qtos. 17.500,00 + (em construção) 579;00m2 Edificado cl alvenaria por,

30.000.00 Apenas financfame,nto prédio comercial apenas R$
RS 28.000,00 CEF 55.000,00

EMPREITEIRA,DE MÃo DE OBRA E.TP
Projetos e ConsTUfões

Faça um orçamento sem compromisso dos 'nossos preços I
Profissionais especializados em coberturas, cerâmicas e

__• construções em geral. Além de gsnhr.nos preços, você ainda
ganha d projeto

ValdedrC. flUa - CREA/SC 38.40�1
,

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

Imobiliária

Menegottí CRECl550-J
,. ,

VEJA SO ESTAS OFERTAS
,

CASA HO BALHEARIO DE CAPRI
Óftn::1ccsa em afvenarb com áreade 7 73,3� (terreno com 357,lX)n2)
contendo 07 su1Ie, a2quartos, sob,Cozhha, clepencléncbdeerrpegada,
a2 banheiose g:JtCJgem. VabrRS 55.001,00.Acefla-se pefTTKlfaporcp::trlr;:t

mento emJata;;JUÓ.

LOCAÇÃO ,

A Irnohlörfa fv1enegotffclispöe paroatJgaruracaano fx1irro .iDJudas 00
ReD.bséPomk:::tno� n�88.

-

Depencléncbs: 03 quarlos,'sab, a2 banheiosslnp{es, bvanderbe cózhha.
,

VabrR$moo.

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOßI - 1" ANDAR - SAlA 1 07 /108

FONl (047) 371-0031 - JARAGUÁ DO SUL - sc

AProSPRONroS
- Apo cJ 66m' 1 qIO e danai. deP. - ....m podIO e pcrIIria 'eielr. IIOVO, - R$ 30.000.00
ApIO. cJ 123m' - 3�. e demJIs dep.. J1D&em, portio e podIWIa eIeIr•• rfOVO - Rua 1011! l!mmeIIdoafer - R$ '50.000.00
lrOoa-oe per casa Da JeJ!jlo central
- Apo. cJ 12i4m' - NOVO - Rua l!IeoDota S. Pld - 2�. - 2 BWC._ cJ 1IIC8IIa. CD2IDIIa. JavaDllerla e .....m - R$

!=':'CONS1JtUÇlO
/UI/- Alt#r - It. Alma. 'I"rIIIMI,. "

_

- Apo. cJ 12i4m' - 2" aadar. cJ 2 qtaI e dellllli dep. ........ portio e porIIda elelft!Dlca • R$ 49.000,00 - elllre. dlaves
fev/96
841/- AI.,..,.,JJi - 2S • ,jrIIM
• Apos cJ 112m' - 2 qIOI e ckmaIl dep. cJ ...a- - poI1Iio e poMIa elelftldca - R$ 15.000,00 eaIIaIIa + J*CeIIII de R$
633.42 corrI.cIo. peb CUB - mire. JuIIIoI97
It.".""",, DIuIAtu - AI.""" 'I"rIIIMI,. -

- AI*> cJ 21...... - 3· __ ._ -* + 2 qIOS.,_. pIIciDa - I!ntrada R$ 29.150.00 + ....ar pRelu de 0CIIIIkmIDI0 - edle".
rev/9.
1t,,,.MlG A_,-,m, - Yrl. No..
• Apo oom ._. dunocpira Da sacada. plIIIo e potma elelrCniça. lI"'*a poIIeopcniva.
- AI*> cJ'117m' - SI plRlelu de 1,49 CUB - (R$ 560,00)
- Apo. cJ 137m' - SI percelIII de 1.75 CUB - (R$ 6S1.00)
0lIuIIuçi0: Proma 0laIInIçI0 e PlaDejlmeDlo LIda. em 36 __ • ÚIIlIw UIIIdades
CASAS
· eu. <-10) - Ib da Hpira cJ 6SOm' iIIu COIIIIIu(cIá. laD PIClDa. quáa eapone. ...... dep. ............ allil - R$

, 26S.000.00 "

- eu.� . 23(D' iIIu CDIIIIr. - 7SOm' eemno - 110_ R$ 100.000.00
- eu. aIV. - Ro JOId N.-bcII (SIo luiz�), 3 qIOI. e deIIIIIl dep. cJ 12Clm' iIIu CXlIIIInIfda. Troca-.. 111*>. 110_
· eu. lIOYa • cJ 122m' iIIu 00IIIIr. cJ 3 qIOI e clemlil dep. peito cio Juv_ . R$ 65.000.00 (pRe....)
- Cua mi.. cJ 136m' - 4 qIOI e clemlil dep. - Ro lIdWani KdICll- B. ÁJUl Veide - R$ 35.000.00
· eu. aIV. 160m' iIIu CDIIIIr. Terreno 42Clm' - Ro JfeDII4p BartoIIDe R$ 50.000.00.
- Cua lDadeúa cJ 110m' - VIII LaIlu - Terreno cJ S22m' - lOCO, de eaquIna. , R$ -40.000.00.
'IIJIRIIIIOS

,

- Terreno Lot. 00rupI - <ldco de PauJa - R$6.900,OO (piRe1a)
- Terreno Loc. SID. AdioDkI - i"ltl RIOI do Node - 4.000,00 (Paroola)
- Terreao PIçanas - Loc. Palia cio Jaques. 300m da praia - R$ 6.SOO.00
- Tareuo - JaragWI.1!IquenIo - Ro WaIdclIiIilO SdUIkI cJ 700m' - R$ U.ooo,OO
- Terreao - Ro A....., MaI- FImk ' cJ 93Om' - R$ 21>.000,00
- TareaD - Ro Ano liiIIIJIer cJ pojeto.� e I" pIO palIO pl 00IIIIrQÇJ0 de 4 ..... cJ 174m' cada - R$ 2S.ooo.00
- Terreno 462m' .... da ... SIo Judu. 110 alo - R$ 13.780,00
- Terreao - Loc. dot AçaN • Per10 caodIiaI - 348m' • BImo Vella - 'RS 3.700,00
- Terreno - Loc.� - 378m' - R$ 21.000,00
- Tareno • lIIIl da Hpira cJ 350m' - R$ 7.000.00.
LOCAÇÃO
- AlIp-.. 1cP1.... - Ro BemanIo DombuJcb, S90 - cJ 70m' - R$ 4SO.00
- AlIp-.. apeo. cJ 3 qIIIItOI - Vila Nova - R$ SOO,OO
• AlIp-...... 2 qIOI (124m') - Ro BIecD:n S. l'radI I!d. AlIIdrio R$ SOO.OO (I" LocaçJIo)
- LoIeI • Ro BIecD:n S. l'radI I!d. AdUIIo cJ lSm' - R$ 350.00 cJ 42,24m' - R$ 400.00 - cJ S3.47m' - R$ SOO,OO

, - AmP" para venIIeIo cua aIV. cJ 128m' em BaD*Io 0UII0II1I - R$ 40.00 pi dia - ap1I 15I01J9S.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 25 de novembro de 1995 , C LASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIO DO POVO - 9
'

Lar Imóveis
,

, �

, Av. Mal. J:)eodorÇ», 141

- casa de alvlt!naria com 63m2 no Loteamento 'Vicenzi e Gadotti Ltda. '

- Casa de madeira com 70m2 no Loteamento Verbinem.
� Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos com casa, luz, água.
- Apartamento no Ediffcio Jataguà.

" LOCAÇÃO
- Casademadeira com 01 quarto, sala cozinha,lavanderia, banheiro, e copa no loteamento Vicenzi
e Gadotti Ltda. Valor R$ 180,00'

'

- Apartamento no Condomfnio Amizade com 03 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia Valor ,

R$450,OO ',' ,

- Apartamento no Condomfnio Amizade nQ 202 Com 3 quartos e�ais dependências. Valor R$
430,00
- Kitinete R. ArquimedÉls 'Dantas - \lila Lenzi cl 1 quarto, sala, cozinha, BWC, lavanderia e

churrasqueira comunitária - R$ 220,00.

VENDAS
- Terreno próximo ao Amizade com 392m2 "

,

- Terreno de 15x30 na rua João Planinscheck
- 'l"erreno com 10.000m2 na BR-280, próximo a Mecânica Burgues
- Terreno no Loteamento 'Vicenzi e Gadotti Ltdà. 'Bairro Santo �tonio
- Tem�o Próximo ao Colégio Giardini Lenzi com 45x30m
', Terreno com 1,OOOm2,próximo ao Colégio Giardini Lenzi
- Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira, de 19X30m, no centro
- Terreno na BR-280, com área de 7.000m2
- Terreno com 819,OOm2 na rua Roberto Ziemann, esquina com a rua Julios Verch - Bairro
Czerniewicz.
- Ki�nete naR Arq�imedes Dantas - Vila Lenzi

A ..
• INTERIMhVEIS'

, CUcI0914:J

ATENÇÃO
"POSTOS DE
VEN'PAS"

ALUGAMOS:;. ,

CENTROCOMERCIALGUARUJA
GUARAMIRIM - SC

Lojäs com 2j),OOm2 com:
- Corr,dorescom 3,50m de largura

- Central telefôn'ica
- Estacionamentoamplo'

- Lanchonete
- Entrada cargae descarga

- Painel p�ra divulgação, etc; •.

Obs.: Nas primeiras unidades não
serãocobrados luvas

I'W

NAO
,ESPERE,
'MAIS!

•••••••••••••••••
·

a'
·

: CRECI N° 1589 J
.'

,

,I :
I

'

S I
I

II Ba.....
'

u
, ,;1...6..,.1.-, "

I Fone: (047),372-2734 ;
I Vende I
I Terrenos I
I Terrenoc/337Lot.WemerMarquard�naBarra.PreçoR$6.5oo,oo I
•

Terreno C/372m', Lot. DICO, na Barra. PreçoR$ 7.500,00 •
Terren0334m2,LotWemerMarquardtBARRAPreçoR$7.000,OO

I'. - 50% entrada, saldo 8 meses.
'

'. Terrenoci 368m�, Rua 748, Bairro Baepéndi - Preço R$ 20,000,00 I
I ao ladodiRecreativaMarisol." . I
I Terreno c/405,00m2. RuaOscar Schneider. Preço 6.000,00,- 50% Ide entrada + 02 pagameatos.. ,

_

II Terreno c/384m2, Bairro São Luís. PreçoR$ 6.000,00, sendo R$

I 2.000,00 e mais 20x225,OO
' -

•
I Apartamento Coaj. ResidendaJ "Harri Marqoardt" •

, I
BarralRoa BerdlaWeege- -

, •I_ Com 1 suíte e niais dois quartos, churrasqueira, garagem, play-'
• groud, total de 112,00m2. I
I <;ONDIÇÖES I
I

A vista R$ 25.000,00 ou I
• R$ 12.000;00 de,entrada mais 12x 1.333,33 (fixas) ou, ain� I'I - R$ 8.000,00 de entrada emais 100x 300,00 -

,

I '

. ACEITA: Carro, terreno, telefone como parte de pagamento I
I Aluga, I
I-Lojas comercial com 33m'· Rua Luis Satler - Barra- R$ 220,00 I

- LojaRuas PastorAlberto Schneider esquina VerÔni?"Demarchí, II Barrac/56ni> - R$ 220,00

I . Galpão em alvenaria c/80m"�RuaWalterMIIl�ardt - R�2�O,oo I
I

- Casa em alvenaria 3 quartos, garagem, Rua LUIS Bortoliai, 45 -

I
Jaraguä-Esquerdo . R$ 350,00 'II . Casa de madeira d quertos- Rua Valdir José Mafrini, São Luís c'

.' R$ 350,00 '

,

' I
, I � Casa demadeíra, 3 quartos, garagem emalvenaria, RuaBotafogo, I
I

Barra- R$400,OO
, 'ICASAS

II Casaemalvenariac/ 180m', 3 quartos, garagem, demais peças.Rua
•1,514"Barra-R$55.000,OO '

.r
"

I Casa de madeira c/ 50m2 - Rua 646, no Ouro Verde, barra'· R$ I
•

13.000,00 ICasa em alvenaria semi-acabada. Rua Pedro Winter, Barra 3

I'I quartos, RS 11.000,00 parcelado 10 vezes.

• Casa demiuleirac/15Om2;4 quartos, 2BWC, RuaHorácioRlibini, I,
• Barra - R$ 25.000,00 I

,
Casa em alvenaria 152m2, Rua OUvia C. Pradi, defronte Cond.

I-• Azaléia 152m2, Rua Olívia C. Pradi, defrÓnte Cond. Azaléia· R$

I 40.000,00'
. ,

I
I CasaemalvenariaC/180m', RuaM'D. Nagel, Bairro São Luis- R$ , I
'I 22,000,00, I
I

Casa de madeirá c/162m', Rua Walter.Marquardt, n° 2732 - R$
I30.000,00 • Aceita carro.

I Casa mista c/90,OOm2 • Rua Thereza Hruscka, Jaraguã-Esquerdo I
•

- R$ 22.000,00 ' I

� ,

LANÇAMENTO
L EN1�

UMA JÓiA NA RUA BERTHA WEEGE

ç-. ,-,'LOTES ::::>
• DIVERSAS OPÇÕES

A SUA ESCOLHA.
'. 'COM TODAI1NFRA

ESTRUTURA

CFINANCIADOSJ
• F A C I LI T AO O SEM A T É

50 ME SES.

COMPRE LOGO A SUA
JÓiA NO LOTEAMENTO

A\ARCATTO
IA\ÓVEIS

AV. MAL. DEODORO, 1179
,éRECI093

� 371·1136

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAMENTO
RuaJoio Picalli • 111 andar .'
Suite+ dois quartos + dep.'
empregada •

RS48.000,00

VENDE
APARTAMENTO
Av. Mal. Deodoro .. 211 andar -
Um quarto e demais
dependências

-;:�...�\��:.APARTAMENTO
Rua.Adélia Fiscber • 311 andar
3 quartos demais dep.
RS 35.000,00

" ,

sWL__ ...�". __._�"
, ..

IT q �•
CASA ALVENARIA
RuaJosé Barufti nll 160· Ilha da
'Figueira � 03 quartos, demais
dependências, com piscina
R$120.000,00

.�

..TERRENO
•IRuaEleonora Satler Pradi cl
áreade 396,()()m2
R$26.000,00

I'I q �
•!PRÉDIO '

.

R.Preso Epitácio Pessoa, 272
03apartamentos

.

02salas comerciais
R$265.000,00 .

.�
'')

E53
OPORTUNIDADE
CASAALVENARIA
Rua: José Menegotti, n9 277

• 'i • Terreno: 827,56m2 - Casa: 223,40m2
I ' I

03 donnit6rios - sala jantar - sala estar '

,

copa - área de serviço - garagem - biblioteca -

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

CASAALVENARIA
R�J�o���8"·Wa�·
01 ..fte, 03 q�rtos • demais
deDend�as +plldna +duraaqueIra •

sara de jogos. RS 45.000,00

. C-"----
• I CASA ALVENARIA

R. José Picolli, 290 B. Estr.
Nova· 2 qtas., sla, copa,
cozinha, bwc; lavanderia,
garagem.• RS 40.000,00

�. �
..

CASA ALVENARIA.....-......

..,__ Loteamento Juventus -

........._ Jaraquä-êsquerdo
.""'_�

Suíte + dois quartos
.

R$ 65.000,00
.

.

-.-,-. condições a combinar

CASACOMERCIAL
Av. Mal. Deodoro, 855
Edif. menegotti - 111 andar, sl101

.• cl área de 110,00m2
R$70.000.;OO

-,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JaragoadoSul� 25denovembro del995 PUBLlCACÕES· lEG�,IS,. CORRElQDOPOvo-ll

A1u5lt�1 b� traJes,
']émps a mais 'lIarlatia {ittIta

I
tfe tr!Jfrs�. 'IIen/ía amforirl

FONE: 372-3349
,

AtUQUELDE'TRAJES PARAFESTASECASAMENTOS"
,RUAEXP.ANl'ONlÓ�,FERREIRA,l84

'

PROCLAMASDE CASAMENTO
"/.

'1dargotAdelíaGrubba Lehmann,Oficial doRegistroCivil do 10 'Distrito daComarcadeJaraguádo
; Sul, Estado deSantaCatarina, faz saberquecompareceramnestecart6rio exibindo seus documentos
,

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

,
EDtrALN°20.280de 14-11-1995

JADERROBERTOGORGESEFABIANEJAROSCZEVSKI
, Ble,�ileiro;solteiro, tomeir,o mecAnico,natuJ'al deJaraguádo Su�domiciliadoe residentenaRua '

{TheodOro Reeder, Bairro ÁguaVerde, nestacidade, filho de Val<lçmiro,Gorges eAmaliaGorges.
',Bla,brasileira,solteira,a�deescrit6rio,naturaldeRioNegro,Paraná,domiciliadaeresidente
;�aRua Paulo Kraemer, 392, ÁgUa Verde, nesta cidade,�a deZenildo Jarosezevski e Bernadete.
'larosczevski.

EDITALN"20.281de 14-11-1995
, JIL�Rl\4ADALENAGONZAGAEROSELIAALVESLISBÔA
Ble, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Doutor Pedrinho, neste Estado, domiciliadb e

'residentenaRuaJoaquim Francisco de Paula,184, nestacídade, ftlho de IzorioMadaleriaGonzaga
ieR,ozaMadalenaGonzaga.

.

Bla,brasileira, solteira, estudante, natural de Papanduva;nesteEstado, domiciliada eres idente na
:Rua &ivino Raasch, 138, Estrada Nova, nesta cidade, filha de Antônío Alves Lísbõa' e Maria

�çRodrigues LisbOa. '

'

oßDITALN°20.282de 14�11-1995
FÁBIOJUNCKEsEMARCIAMiCHELLEEGER '

Ble, brasileiro, solteira, inspetor de qualidad�, natural de S40 Pedro deAlcantara, neste Estado,
'domiciliadoeresidentenaRua-!oséNarloch,emJafaguá-Esquerdo,neStacidade,filhodeNiloC\mlar
'iJ1mdtes eVilma Schmitt Junckes. '", ,

,

'

;�Ia, brasileira, solteira, comerciária,naturaldeCaçador, nesteEstado; domícíliadae residentenaRua
,

tonió JoséGonça1Ves, 53, Ilha daFigueira,nestacídade, filhadeNilton,Egér eGlacemiTeresinha
.... '. I

EDITALN°20.283de 14-11-19'5
"

ANGELOPOSSAMAINETOELUZIADETOFFOL .

�e, brasileiro, solteiro,motorístä, natural de Rio do Oeste, nesteEstado, domicílíadº e reside�te
RuaNeyFranco, VilaBaependi, nesta cidade, filho deRaulino Possamai eAna Possamai.
,brasileira, solteira, costureíra, natural de Itoupava, Bl:umenau, neste Estado, domJciliada e

ídentena Rua DonaUdia, Iína daf'tgueita,nesta cidade,�lhadeMadl!1en'a'DeToffol.

EDlTALN°20.284de 1:4-11-1995 _

.MAtJRtClOMOURAPEREIR.t\EMARIAALICE BARDIN
"e, brasileiro, solteiro, balconísta natural de Porto Alegre, Rio Grande do SUi, dOnUciliado e
,

:den,tenaRuaJoio Franmer,59; JardimSão Luís,nesta cidade, filho déCarlos deAzevedo Pereira
eteTerezinhaM,ouraPeretra.

-

brasileira, solteira,balconista, naturaldeGuaramitim,neste Estado;domícíãado ereside�tena
BernardoWemerGrubbaJunior, 90, Jardim Centenário, nesta cidad,e, filhadel.eonoríoBardin ,

'

,eliaCostaBardin.
'

EDITALN"20.285 de 14-11-1995
RAINBERTMA�QUARDTEMARIAAPAREcID'ADEFARlAS

,brasileiro, solteiro, servente,natural deCorupá, nesteEstado, domiciliadoe residentena Rua
,n° 88,Água Verde, nesta cidade; ruho de.waldemarMarquardt eTherezaMarquardt.
brasileira, solteira, cost1ire�natural deCorupá, nesteEstado, domiciliadae resideÍltenaRua
,n° 88, Água Verde, nesta cidade, filha de Lucas José de Farias e Lydia José de farias.

1\.

.. ,EDITAL-N°20.286de 14-11-1995 ,

DmCEUDENKEADRlANATE�HABRANDENBURG
,i> e, 'brasileiro, solteiro, operário, natural deMassaranduba, nesteEstado, domiciliado e r�idente
, .�ua E, n° 116,JaragUá-Esquerdo, nesta cidade, filho de José Denk e Lucia PereiraDenk.

brasileira, solteira,Costureira, natui'aIde J8raguádo Sul; domiciliadaeresidentenaRuaE,n° 166,
-Esquerdo, nestacida,de, filhadeWalter llraridenburg eVànirBrandenburg.

'

EJjItALN°20.287de 16-11-1995
G&RClNO'COEI.,BOEGESSIRODRIGuESDACOSTA

',' brasileiro, solteiro, comerciárÍo,natural de Sider6poÍis, neste,Estado, domiciliado e residente
,,·ftesRiosdoNorte, 165, nestácidade, filhode JoaquimVida!CoelhoeSebastianaRibeiro Coelho.
'" �rasileira,solteira, do lar,naturaldeÁguas Frias, nesteEstado, domiciliadoe resi4ente em Trs
'doNorte, 165, nesta cidade, filha deAtiRodÍigues da Costa eMaria José da Costa.

EDI1'ALN°Z0.288de 16-11-1995
.

,
JOSMARMACIlt\QODASlLVAE SANDRAM.tRlAGOMES

.

Ble.brasíleiro, solteiro, rad!alista, natural de Francisco AIv�, Patai1á, domiciliado e resídentena
lateral 751, Ilhada FigUeirà,nesta cídade, filho deGenezioMachado daSilvae Neusa Bortotto da

Silva.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Nossa Senhora Aparecida, Paraná, domiciliada e
,

residente na lateral 751, Ilha daFigueira, nesta cidade,'filha deAlcino Gomes e Ivonete Bernardo
Gomes.

-Ó,

EDITALN"20.289de l,"n�1995
CO�LlOCARMAGODELlMAEEMILIABUGMANN

Ele,brasíleíro, solteiro,comerciário, natunildeBelaVistaGuaraniàçu, Paraná, domiciliado eresídente
naRua Paulo Kraemer, 358, ÁgU.aVerde, nesta cidade, ftlho de José Camargo deUmaeBrandina
Carvalho de soUza.

.

Ela, brasileira, solteira, do lar,natural deWitmarsum, nesteEstado, dol'niciliadae residentenaRua
Lníz Kienen, 223, nesta cidade, fßha de EdgarBugmann eMartaBugmann.

EDITALN�20.290de 1641-1995
LEONOm JOSÉ.DOSSANTOSELUCIANEPAULAGIELOW

Ele, t{rasileiro,solteiro, oper:adordemáqUina,naturaldeXaxim, nesteEstado, domiciliado eresidente
naRua Itoupava�Açu, em Santa Luzia, nestacidade, ,filhodeLevirPedroso dos Santos eMariaEnir
dosSantos.

Ela, brasileira, solteira, operária,natural deBlumenáu, ne�teEstado, domiciliadae residentenaRua
. Itoupav�-Açu,�mSantaLuzia, nesta cidade, f�ade Edson Walter Gielow e Anicia LuciaGíelow:

EI)ITALN°20.291de 16-11-1995
, AILSONMANOELEADRIANADE,CAMPOS

, 'Ele, brasileiro, solteiro,mecAnico industrlal,natuial deSão Bento do.Suí, nesteEstado, domícílíado
eresídentenaRuaDomingosRosa, Dhad�Fig\Íéifa,nestacidade, filho deAmiItonManeei eAntonia
StelaPiresManoel.

' "

'

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Jaragulldo Sul, domícílíadaeresídente naRuaSanta
.

Catarina, 193, nesta cidade, filha deEdson Luiz deCampos eMadalen,a de Campos.

EDITALN°20.292de 17-11-1995

Cópia recebida do cIJrtório deGuaramirim, nesteEstado
MARCOSAURÉLlO�TIRADENTESDAVEIGASQUZAEDANIELLE

.

GEORGDEARRÚDACOSTA
Ele, brasileiro, solteiro, técnicoêm elevadores, natural deGuri tiba, Paraná,'domiciliado eresidente
naRua FidelisStinghen. 628, nestacídade, filhode Emerso Tiradentes de Souza.eDiIza Vetga de
Souza. -',

.

Ela,brasUeira, solteira, do lar, natural deSio Paulo, dómícíííadae residente naRua 18 deAgosto,
emGuaramirim, nesteEstado,filhadeDanieldaSilvaFonsecaCostaeSolangeGeorgdeArr!IdaGosta

EDlT,ALN°20.293del7-U-1995·
DANILONlCOCJi;LLfECLAUDE'rESCHNAIDER

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguádo Su,l, domiciliado eresídentenakuaWaldeúlar

Rau, 3.783, VilaRau, nestacídade, fiiht> deOtaVioNicocelli eCeciliaCis�Nicocetli.'
Ela,bras�eira; solteira, do lar, naturaldeGaspar,neste Estado,domiciliada�residentenaRuaJoaquim
Nabuco, 33. VilaRau, nestaeidade, filhade FranciSco Sehnaíder eLucia Schnaider.

'

.
EDI1'ALN°10�294de 17-11-1995.

.

,

.

AGNALDO·BEDA DOSSANTOSESIMONEMA�ALIKOCHELLA
Ele,brasileiro, solteiro, pintor, natural de Lages,neste Estado, domiciliado eresiderite naRuaJoio
CarlosStein,J.320, Jaraguá-Esquerdo" nestacidade, filho de JoioMercedir dosSantos eIdelrilaBeda
dos Santos. '

Ela, brasíleíra, solteira, costureira,�atural deJaraguá doSul, domi�iliada e residente naRuaJoão
Carlos Stein, 1.306, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de João Kochella e CecílíaDomingos
Kochella.

EDlTALN�20.295de 17-lt-I995
MARNILDOK'UESTEREDORISETELOURDESFORMIGARI

Ele, brasileiro, solteiro, operãrío, natural de Jaràguádo Sul, domiciliado eresidenteriaRua Bertha
,

Weege, 832, B�a do Rio Cêrro, nestacidade, filh.o de Eno Kuester e Ingoli Präger Kuester.
Ela, brasileíra, solteira, do lar, natural deRio dos Cedros, neste Estado, domiciliadae residentena

, Rua BerthaWeege, 832, Barra,do Rio Cêrro, nesta 'cidade, filha de Agostinho Formigàri e Rosa
Formigari.

. '.

, I

EDlTALN"20.296delO-11-1995 '

'

ANDERSONDOSSANTOSEJOSIANEClRLENESIEVERDT
Ele,brasileiro,solteiro, comerciante,nalural deTelêmacoBorba, Paraná; domiciliado eresidentena
RuaJoinville, 3.841,nestàcidade, filho,deDaniel Hilge�bergçlos SantoseMariadaLuzdQsSantós .

. Ela,brasileira, so lteira,-dolÍ1r,naturaldeJaragtiádoSul, domiciliadaeresidentenaRuâJofuvüle, 3.841,
nestacidade, filhadeAlisdo Sievei'dt eMarinaSieverdt. .

'

, :

EDíl'ALN°20.297de20-11-1995
, SILVIOALEXANDREMARTINSELUClANEMARTINS

Ele,brasUeiro, solteirô, operário, naturaldeJaraguádoSul, domiciliado e residentenaRuaTarcÍsió
de OliveiraMotta, 145, Vila Lenz!, nesta cidade, ftlho d'e'MariaTeresinhaMartins.
,Ela, brasileira,'solteira, costureira,natural deDoisVizillhos, Paràná, domiciliado.e residentenaRua
Tarcisio de Oli,:eiraMotta, 145, Vila Unzij n�sta cidade, filha de Luiz'José Martins e Olanda

,

....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·1

CORREloDOPOvo-12 PU8l1CACÖES LEGAIS
, ",;'

JaraguádoSul, 25 denovembro de1"(\�'
...... "':

PATRICIATAVARESDACUNHAGOMES TabeliãeOficialdeTftulosda '"

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado deSantaCatarina, na fonna da Lei, etc,
FazsaberatOdosquantoesteeditalviremqueseachamnesteTabelionato

para Protesto os Títulos contra.:
Amauri Rosa - F.t Domingos da Nova, 331 -Nesta;
aertino José Junkes - R. Prac. ExpedicionárioJoão lapela s/n'l - Nesta;

.

Com. Materials Constru9ãoTania·li;la. - Estrada Rio Cerro I- Nesta;
ChurrascariaCostelão Ltda. - R. Henrich A Lessrnann, 127 - Nesta;
Churrascaria Larissa L.tda. - R. Henrich A Lessmann, 127 - Nesta;
Cristal Têxtil Ltda. - Estra�a Schroeder 1- Km 3 � CoruPá;
Dalclo Buzzi - R. Francisco de,Paula, 1558.- Nestaj
Daterra Ind. Com Ltda. - Rua 3 de Outubro, 3405 - Nesta;
E R Artemasollnd. de Pias Ltda. - R. Ano Bom s/nº - Nesta;
FalruzConfec9ões Ltda; - Rod; BR 280 Km 63 - Nesta;

.

Forlin Car Lat e Pintura Ltda. - R..Bernardo Domeusch, 1281 - Nesta,
Farmácia Avenida Ltda. - Av. Mal. Deodoro,/306 - Nésta;
Fábrica deMóveis Kohl Ltda. - R. JoãoTozini, 604 - Corupá;
Glelow Com do Vestuá� Ltda. - R:,25 de Julho s/fIº � Nesta;
�uinther Engel - R. Joaquim FranciSCo de' Paula, 4355 - Nesta;
Hemmis Com. Ind. do Vest. Ltda. - ME - R. José Menegotti, 45 - Nesta;
Hennlng Com. MaterialsConstr. Ltda. - R.WaherMarquardt, 2820 - Nesta;
HilárioDereltl;.. R. Amabili Tecãa Pradi, 75- Nesta;
Ind. Ar. Pr' Moldados Indace Ltda. - À. Valderßar Rau, 784 - Nesta;

,

Ind: de Estofados Vila Nova Ltda. - R. 25 de Julho, 1633 - Nesta;
José Bridaroll Neto - R. Exp. Antonio C. Ferreira, 457 - Nesta;
Kastri Ind. Com. de Rendas Ltda. - Rod. BR 280 Km 4 - Nesta;
Udia Maria Tancon - ME - R. João Januário Ayroso, 234 - Nesta;
Móveis Kohl Ltda. - R. JoãoTozini, 604 - Corupá;
Móveis Kohl Ltda. - R. João Tozini, 604 - Corupá
Malhas Fruet Ltda. - Roo. BR 280 - Km 54 - N�a;
Malhas Fruet Ltda. - Bod, BR 280 - Km 54 - Nesta;
Metalàrglca Ric;o Ltda. - Rt€ric� sprugs s/nº ·'Água Verde - Nesta;
Metalúrgica Rico Ltda. - R. Angelo Rubini, 15- Nesta;
Maria Iracl Sappellinl - R. José Nartoch, 1690 - Nesta;
Metal. Etiquetas Metálic.-s - R. 401 � Nesta;
Normando e Bosco Com. e Repres. LtGla. - R. Rod. BR 280:: Km 69 .. Nesta;

EDITALN°20.304 de 21-11-199�
MAGNOJONAS K�ILEBEATRIZTERESINBAMARtINS

Norberto Guilow - Estrada Rioda Luz � Nesta;
Ele, brasileiro, solteiro,mecäníeodemáquinade costura.namraí deSão Bento do su), nesteEstado, OsmarMartins - R. João Franzner, 561 -Nesta;
domiciliado e residente naRua'BrwtnoMeaegotti, 922, nesta cídade, fííhodeHerbert Keil e Laurita Pré-Moldados Agha Ltda. - R. Gumercindo daSilva 62 �. t::'esta;
Keil.

'.

,PR Indústria deMalhas Tapetes E C R 687. - ·0º158. Nesta; -

Ela,b�ileira, solteira, costureira, natural de Jaragliádo Sul, domiciliadaeresidente nÍ\RuaEtwino' ..,
.

Menegotti, 922, nesta cidade, filha de Oswaldino Martins e ClaraWi\trud Martins.
Pedro Rubick -VilaGunther, 820 - Nesta;

. Rocbor Ind. de Artel. BorraChas.Ltda. - R. Leopoldo Janssen, 120 - Nesta;
Starpé êal9. e Confec. Ltda. - A�. Mal. Deodoro, 173 - N�a;

.

Super Mllmitz de Iria Bianquini - R. daSaudade s/nº - Conipá;
Servitec Teé. eTransportes Ltda. - R. Theodoro Roedêr, 120- N�a;
Serpa Com. de.Produtos Agrfcolas Ltda. - R. Reinoldo Rau, 806 - Nesta;
Three Boys Internacionallmp. e Exp. - R. ReinoldQ Rau,.818- Nesta; I

Trikàs'Conlec9ões deCalçados Ltda; - H. Rqberto liemann,.�759 - Nesta;
Vlltron Jose Lancanova - R.ProcópioGomes deOliveira, 1473 - Nesta;
Weihernazzalnd. Com'Repres. Ltda. - R. Ano·Bom s/nº - Corupá;
Weihemazza·ln�. Com Repres. Ltda. - R. Ano Bom s/nº - Corupá;
WagnerTransporteseCom. Ltda.-RodoviaBR280-Km55-Guaramirim-SC;
'Artelaje JaraguáUda. - R. Ep. Antonio C; Ferreira, 850 - Nesta;
Artemasollnd. de Pias Ltda. - R. Ano Bom - Corupá;

Borghezan.Martíns.

EDITALN°20.298de20-11-1995
IVANADAL�ERTOEBLERTESANDRAMÁRADOPRADO

Ele, bra$ileiro, sOlteiro, carteiro, natural de Joinville,nesteEstado, domiciliado e residentenaRua
Joinville, 2.590, nestacidade, filho deAdalberto Ehlert e IracemaHildegardLiermann Ehlert
Bía, brásíleíra, solteira, comerciária, naturaldeSantaCecOia,nesteEstado, domiciliadae residente .

naRuaJoinville, 2.590, nestacidade, filhadeManoeldo Prado e'DurçulinaLeopoldina do Prado.

, EDiTALN°20.299de20-11-1995.
JAlMIRBRlESEEIVONEBO�CHARDT

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão,natUral de JaragUádoSul, domiciliado e residenteem Rio Cêrro n,
nesta cidade, filho de Egon Briese e IíenaGaulke Briese.
EI� brasileira, solteira; costureira, natuiaI de Jaraguádo Sul,domiciliadae residente emRio Cêrro
n, nesta cidade, filha deUmberto Borcbardt eAnita B.orchardt

EDn;AL�20.300delO-11-1995 �
JAIME,KLEINEGERALI)tNAAPARE�IDACARDOSO

Ele, brasileiro, solteiro,natural�e JaraguádoSul, domiciliado e residentenaRuaWolfgangWe.ege,
Barrado Rio Cêrro, nestacídade, filho de KunibêrtKlein e Luci DumkeKlein.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Guaraníaçu, Paraná, domiciliada e residente na Rua

Benjemín Barbi, 148, Ana Paula n, nesta cidade, filha de João Prado Cardoso e Iracema Ribeiro
Cardoso.

EDITALN°20.301de26-11-1995
CARLOSRENATOHOFFMANNEISOLDEAMARO

.

Ele, brasileiro, solteíro, pintor, natural de Rio do Sul, neste Estado, domiciliado e residente em

Loteamento Souza, lote.95, TrêsRios do Norte; nesta cidade, filho deGüntherWernerHoffmann
eAdiliaHoffinann

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Blumenau, neste Estado, domiciliada e residente eil)
Loteamento Souza, lote95,TresRios 40Norte, nestacidade, filhade JoãôGeraldo AmaroeOlandia
Amaro.

EDiTALN°20.301dell-11-1995
�

CLAUDIIU.EIALFREDEHLERTECLEIDEAPARECIDASTAEaELIN
Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteíro, natural de Jaraguádo Sul,domiciliado eresidente naRuaAcre,
253, nestacidade, filho de Ireno Bhlert eMaria HelenaCidral Bhlert.

. Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguádo Sul, domiciliada eresidente naRuaErmiIio
MafraCardoso, 123, nestacídade, filha deMário Stahelin eCelina SpeziaStahelin.

..

EDITALN°20.303de 21-11-1995
ALVIRIOROMEUDUMKEEDULCILEIROSA'

Ele, brasíleíro, solteiro, empresário, natural deMercedes, Paraná, domiciliado e residente.na Rua

Eugenio Piaz, 197, VilaNo va, nesta cidade, filho de Arno Dumke eOllvia�ke.
Ela, brasileira, solteíra.empresãría, naturalde Jaraguádo Sul, domiciliadae residente naRuaEugênio
Píaz, 197, VilaNova, nesta cidade, filha de Alfredo Rosa e Graciosa Fusi Rosa.

EDITALN°20.235 de 22-11-1995

-JOSÉDIRLEI LOPESEDELCIRSALETEBENTO
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro,natural deGuarapuava, Paraná, domíçíliado e residente naRua
Oscar Schnaider, 795, Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filho de Brazilio Lopes eMaria de Jesus

'

Lopes. \. .

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Erval Grande, Rio Grande do Sul, domiciliada e
residente naRuaOscarSohnaíder, 795, BarradoRio Cêrro, nesta cidade, filhadeJoão Bentç e Rosa

. Baseggio Bento.

. EDITALN°20.236de22-11-1995
JORGEASSISCUNBA EALESSANDRAGONÇALVES

Ele, brasileiro, eletricista, natural de Luis Alves, neste Estado, domiciliado e residente na'Rua
Venancio da Silva Porto, nesta cidade, filho de João Cunha eZenaideReicbert Cunha.

Ela, brasileira, solteira,balconista,natural de Jaraguádo Sul, domiciliadaeresidentenaRuaVenâncio'
da Silva Porto, nesta cidade, filha de AmaurfGonçalves e Ivone-Maria Gonçalves.

EDIT�LN° 20.307de12-11-1995 '

Cópia recebida do éartório de Scbroeder, neste Estado.
LUCIMARSEBASTÍANY EROSELISCHROEDER t ,

/. " '� . '. J

, Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natura de Iracemínha, neste Estado, domiciliadó e
'. ! .

residente em Estrada Bracinho, em Schroeder, neste Estado, filho de Dionisio Sebastiany eMaria
��an� ,

Ela, brasileira, so lteira, auxiIiardeprodução, natural de JaraguádoSul, domiciliada e residentena Rua
Frederico Barg,27, Vila�aependi,nesta cidade, fllha de Paulo ScbroedereZilmaWosniack Schroeder,

,

E para que chegUe ao conllecimento de todos, mandei passaro presente Edital que serápublicado
pela imprensa eem Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

.

EDITAL

II

E, comoos ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram aaceitar a

devida intimação, faz por íntermédío do presente edital, para que os mesmos

compareçam nesteTabelionatona ruaArthurMüller, 78, no prazoda Leia fim de

-liquidar o seu débito, ou então dar tazão porque não o faz,_sob a pena de serem
os referidos protestados na fonna da Lei,:etc.

KElJaraguádoSul, 23 de novembrode 1995
Tabeliã .
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SOCIALJaraguádo Sol, 25 de novembro de 1995 CORREIODOPOVO .,

Gente & Informações
As Bodas de 'Ouro de Lina e Alwin Schwarz

Casam hoje
Jucélio

Planinschek e

Mirlei VJCtôria.
Felicidades aos

Até aqui nos trouxeDeus,
guiou-nos com bondade.
Ele amparou os nossos

passos, com graça e fieldadé. -

Até aqui nos protegeu; paz
e perdão nos concedeu,
conforto e alegria.

Com estas frases, LINA e

ALWIN SCHWARZ, convidam
para comemorar as suas Bodas

,

de Ouro comCulto de Ações de
Graça, na Igreja Evangélica
LuteranadeTrêsRios do Norte,
às 19. horas de hoje, 25 de
novembro de 1995. Após o

Culto, os convidados serão

recepcionados na S.D.R.

AMIZADE, à rua Roberto
< Ziemann, 3174, em Jaraguá do

Sul.
O destino tem seus caprichos

quando quer unir um casal.
Alwin nasceu em Testo

.•
-

Rega, em Pomerode, então

- centro, o casal conduzido na
Kutsche (coche) de Alfredo
Ziemann. Foram abençoados
pelo Pastor Hermano Waidner.

A festa foi nacasa do pai do
noivo e tamanho foi o casório

que a Kapelle Alfredo Müller
tocou até as 7 horas da manhã.
E os convidados queriam mais.
Foi uma festa maravilhosa -

lermra o casal com saudades.
Do casamento- de Lina
Ramthum com Alwin Schwarz
nasceram; Roland, casado com

_
Bernardete Martins; Reno,
casado com Norma Klitzke e

Dorli, casada com Arno Möller.
Ornam o casal de ouro, ainda,
seis netos. Ao ensejo dos 50 anos
de feliz consórcio, esta folha

apresenta ao distinto casal, seus.
filhos, netos e demais parentes
os votos de perenes felicidades.
(E.V.S.)

pertencente aBlummau, fílbo de
August Schwarz e Anna Lümke,
e Lina, nasceu neste município,
na região deGaribaldi, na então
Tifa Jararaca, filha de Emil
Rarnthum e Helena Ninow.

Correrrorava-se com festas
_a inauguração da escadaria que
dava para a torre da Igreja
Evangélica Luteraria - centro e

foi lá' que seus corações foram
flexados por cupido, Alwin

pagavaparaLina e ambos tinham
, direito de subir a longa escadaria
"para ver Jaraguádeládecima.".

Em 17 deilovembro de 1945
acontecia o casamento, o civil
com proclamas correndo pelo
Registro Civil do Oficial Artur
Möller e na presença de

testenamhas, os irmãos Ewald
e Wally, por Alwin e Alfons e

Adele pelaLina. O religioso deu
se na IgrejaEvangélicaLuterana

Em,
Sintonia_ com
'os Anjos

AARTE
DE

DECORARJanete Marcatto promove
novamente o curso de
sucesso "Em Sintonia com

os Anjos", com Gláucia
Elena Schatzmann, ,espe
dalista em anjos, taróloga e

numeróloga. O evento

acontece nos dias 4 e 5 de
'

dezembro, em duas tunnas,
na Lagoa do Marcatto, em
Jaragúá do Sul. O objetivo é
o autoconhecimento -

e o

despertar da consciência

angélica. Informações pelo
fone 372-1141.

ADQUIRA BELEZA E QUALIDADE
PELO MENOR PREÇO!

-

. DaltuJUe para 'O CtISIÚAdejair e Ingrid BaIsanelli, proprietários tia
,'- DElA Imóveis que iniciou suas atividades recentemente na RIUl
.

Guilhenne Wakerhagen, 11O - sala 2 - defr'Onte ao Fórum
VENl11ADORES
DpTETO

Para nós, seguro não é só garantia de riscos
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PREVENÇÃO A CARIE

Programa· beneficia· crianças
de todas. as escolas e' creches
J araguá do Sul - o

,

Programa de Prevenção das Cáries
inicio\I-Se em 1982,. partindo de
um programa estadual que

. havia em todo Brasil. Q Pro

grama não foi levado' adiante em

muitos estados e em Santa

Catarina '
,

a p e nas 'DlltDl ti/orles
.Jaraguã d� 1"DfDAI DSul e mas

algumas pfOg/IIA1D.
P, o u cas,

.

. c i d a des DtIlDAf'
c o n rinu-
aram a desenvol-vê-lo.

Em Jaraguã do Sul, além das
escolas estaduais, o programa
vem senda desenvolvido também
nas escolas do município desde

1986 e, há três anos, começou a

ser desenvolvido nas creches
com crianças de 3 a 6 anos. A
meta do Programa de Prevenção
da Cárie, segundo a chefe da
Divisão de Odontologia da
secretaria dr Saúde, Nídia de

Campos, é diminuir o número de
cáries das crianças.

.

O trabalho de prevenção inclui

várias formas de trabalho,.como Odontologia, em alguns locais da

palestras educativas sobre saúde cidade onde a água não é

bucal, para pais e alunos e fluoretada o índice de cãrie
bochechos com flúor e escovação observado émaior, príncípaímente
dos dentes' das crianças na escola em crianças de 9 a 1:2 anos. Nestes
com a orientação do professor, distritos onde a água não contém

para incentivar o hábito lia flúor, como é o caso dos bairros

escovação. Outra parte do
'

Ilha da Figueira, Águas Claras,
programa é a curativa. São feitas Santa LUzia e Boa Vista, entre
restaurações, extraçõese algumas alguns outros, o flúor é fornecido
especialidades como a endodontia para que possa ser utilizado,
(tratamento do canal) e' ajudando na prevenção.

' ,

odontopediatria.. Existem 32 Controle epidemiológico
profissionais que.partícípam deste Hoje, além dos métodos já
trabalho, entre eles, dois citados de prevenção da cárie, o

odontopediati as, 'um en- programa tem. feito um

dodontista e três especialistas em levantamento epidemiológico da

odontologia preventiva e social. cárie para saber quantas crianças
Oflúor naágl!8 tem a doença desenvolvida,

Jaraguá do Sul possui oito quando então são colocadas num
distritos sanirMios que mantém a programa especial onde é feito uma
vigilância do flúor das ãguas que adequação do meio bucal e uma

servem para o abastecimento terapêutica intensiva com flúor,
público feito pelo Samae. Este é além dos tratamentos curntivos

outrométodo utilizado 'para reduzir. de praxe, explica Nídia deCampos.
a cárie nas crianças. A fluoretação Neste programa aproxi
quando apßcada adequadamente madamente 20 inil crianças são

chega a diminuiro índice decáries ,
beneficiadas só nas escolas e

em 40% num prazo de cinco anos. 1.700 nas creches; "Os resultados
Segundo a chefe ,da Drvisâo (Jt> são a longo prazo", diz Nídia.

EDUCAÇÃO

Iniciaram' dia 20 as inscrições
para o vesttbuur da UCS

Caxias . do Sul -A

Universidade. de Caxias do Sul
e..qá recebendo desde o dia 20 de

novembro, as .mscrjções para o

concurso vestibular regional 96.
Para a inscrição, os candidatos
devem apresentar a identidade

original e fotocópia, pagar a taxa

de inscrição no valor de R$ 35,00 a,
ser paga na Caixa Econômica
Estadual ou Banrisul, preencher a
ficha de inscrição e entregar- em
um dos. postos de inscrição.

Provas
As .

r,rovas. d� vestibular
acontecem de 12 a 14 de janeiro de

96: a primeira prova é de Redação.
Língua Portueuesa. Literatur:'
Brasileira e Língua Estrangeira. a
segunda é de Biologia. Químicae
Geografia, a terceira é de Físiea,
MatemátiCa e História. A Ues'está
oferecendo �O cursos no campus
sede .. 10 no Canipus da região de

Vinhedos (em Bento Gonçalves):
cinco no Campus Universitário de

Vacaria, dóis ne Núcleo Uni
versitário de Canela, três no

Núcleo -de Farroupilha, um no

Núcleo de Guaporé,Um noNúcleo
de Nova Prata e um curso em

V_ ranöpolís.
A. Universidade de Caxias do

SuL localizada na região nordeste

do Rio Grande do Sul, colocá à

disposição dos alunes vári_!ls
linhas de crédito, bolsas de
estudos e programas de auxílio em
benefício dös estudantes.'

Hoje, a instituiçãe conta com
, 10,421 alunes nos cursos de

graduação e ameta é de.atíngír, no /

próximo ano, auxílio a 4'0% destes
alunos.As inscrições vão até o dir
8 de dezembro.

Interessados podem obter
.. maiores informações pelo telefone
(054) 222-413� ratilà.l2183

Senai oferece
, .

curso tec'nlco

em confecção
Jaraguä do Sul '; o

Centro' de Educação e

Tecnologia do Senai de

Jaraguádo Sul, está 'com as

inscríç5es abertas pará o

curso técnico esrecial em
.to,

confecção, para qu em

possui 2 Õ
grau ou é

concluinte. O curso" de

noturno, passou a diurno,
para atender um número
maior de pessoas. As

inscrições encerram-se HO,

dia 30 deste mês. Ac; alllas
iniciam-se em fevereiro
próximo e terminam eru

julho de 1998, incluído o

estágio obrigatório. Maiores
,infönnaçõe<; no $enai.

.

Alunos fllZem a higiehe buctddiariamente nas ,escolas

A cárie ataca até crianças
com menos de dois anos

JaragDádo Sul- Há um ano e

programa de prevenção da cárie.

começou a ser executado também

nas 14 creches existentes em

Jaraguä do Sul com as crianças de
e a 3 anos. O odontopediatra Luís
FemandoMedeiros, explica que o

.

trabalho' começa no berçário, já
. quando nasce e primeiro dente da

criança, através de limpezas
diárias e I) uso do' flúor. Essa

limp-eza pode ser feita pelamãe
em casa mesmo porque é fäcíh e

não custa caro .. Basta misturar'
uma colher de sopa de água
oxigenada volume li) com três

colheres dê água filtrada ou

fervida, embeber uma gase ou
.

fralda limpa namistura e limpar a
gengiva e os dentinhos do bebê.
Esse líquido, deve ser guardado
dentro de um vidro tampado' e
deve-se fazer uma nova misturaa
cadá semana. Mesmo antes de
.nascer o primeiro dente já pode
ser f�ita a higiene bucal da criança.

Através de palestras edu

cativas dadas nas creches. as

mães são orientadas nesse sentido

para que tanto elas quanto as

crianças já se adaptem com a

higiene bucal desde cedo. No

entanto, diz Medeiros, sabemos

que nem todas as mães tem o

hábito de fazer essa limpeza em

seus filhos e, justamente por isso,
ela é feita todos os dias na creche.
"O ideal seria que. as mães

participassem mais dessa tarefa".
Jaraguá do Sul é pioneira neste

sistema
.

de atendíaíente
odontológico em creches, iníorma
Luís Fernando Medeiros. Na
sua oprmao existe muita

de..c;infonnação por-parte dos pais,
mesmo nas. cl asses

.

sociais. mais
elevadas. 'Muitas vezes, crianças
com menos de três anos, chegam

.
ao consultório onde atende, com

os dentes qua�e que totalmente
destruídos. Segundo ele, por,mais

experiência que' se tenha na área

odoutolégica com crianças,
.

muitas delas se comportam de
maneira negativa e às vezes, em

tfttirno caso, o odontopediatra é )

obrigado a apelar para uma

anestesiá geral ou simplesmente
deixar de tratar o problema, o que
nem sempre é possível porque em

alguns estágios a criança já sente

dor fios dentes '. "É muito
traumatizante para a criançae para
os pais quando se chega a .esse

.oonto".
,

"Se todes tivessem cons

ciência da importância da

prevenção, problemas como esses

não aconteceriam e seriam

poupados muito sofrimento e

dinheiro", diz Medeiros, que'
explica que estes casos intluem

'

no desenvofvímento da segunda
dentição e, no 'futuro, podem ser

necessárias, cirurgias e o uso de.

aparelhes.
.

Luís FernandoMedeiros visita
todas as creches a cada dois ou

três meses para ele !Desm9 fazer li

limpeza, que então é feita com um.

aparelho profissional específico:
"A aceitação das crianças émuito
boa", conta Luís Fernando com'

satisfação.
Excesso de flúor

Outro, alerta é para á ingestão
excessiva de flúor. Por
Medeiros recomenda que a

quantidade �Ie creme dental

utilizado na escovação seja .11
.

mínima possível quando a criança;
.por ter pouca idade, costuma

eàgolír o creme dental.
.

As crianças das creches corn

idade entre três e seis anos são

ntendidàs nos postos de saúde '

pela edontopedíatra Rosa Tavares.
Com o programa de prevenção, .

com o passar do tempo, deve
-,

diminuir sensivelmente o número
,

de crianças que' necessitam de

�tratamento "ti!ativo:
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FLAGRANTE
, ,

Trio.é acusadode roubare desmancharmotos..

/ �".

SdJroeder - Três pessoas
foram presas quarta-feira de

manhã por policiais de

Scbroeder.-OsnlairLeal, 18 anos,

diador para a venda da;motoci

cleta", revela o delegado Júlio
Roberto Rodrigues, acrescen
tando que umá denúnica anôo,i
ma levou a polícia à prender os
ladrões.

No depoimento, o menor M.
'disse que Osmaírseria o respon
sável pelo furto, "Eu não sabia.
Não entreguei eles antes porque
fiquei com medo", afmna. 'Por
outro lado, Osmair ressalta a par
ticipação de M. no assalto. To

dos poderão pegar de um a qua
tro anos de prisão, por finto e

receptação. Desde novembro de
94 até agora, a polícia já recu

perou sete motos.

auxiliar
de expe
dição,
Sérg�o
Luiz An

dré 21

S.,,/0/6
i tOIlA.tldo

(lo polk/o
d.Stlll'Hd./

anos, pe-
dreiro e omenorM. A. A. de 15

anos, estão sendo acusados. de
roubar uma motocicleta, no bar
do Fada, no centro da!cidade,
sábado passado. "Omenor e Os
mair foramos que roubaram, en-

, quanto Sérgio seria o interme- M. A. A.: acusado de/Utlo Sérgio Luiz AtuJré: pedreiro

NOVO PRESrOIO ",
,

'

I
/

it
°

SEM PISTAS nquen O VIra

Polícia investiea roubo Secretário afirmou não I ..

.

d ,
.' t ..

"

l)' , ,

, acor o en re

Schroeder transferirpresosparaJS envolvidos
, '

decarrosem
JSu-agwi doSul-Osecretário três anos e avaliado emmais de

,de Justiça e Cidadania de Santa, R$ 15 milhões, o déficit no Jaraguá do Sul - Começa a

Catarina, Samuel Nercolini sistema carcerário de Santa vigorarapartirdesegunda-feira,
afirmou, em sua visitaàJaragUá ' Catarinachéga amil presos,que em todo país; a lei n" 9.099/95
do Sul, que o presídio, que está estão distribuídos nos presídios do artigo 69, que prevê um

em fase final de construção, no de Joinville, Blumenau, Chape- acordo entre os 'envolvidos em

bairro Jaraguá 84, não abrigará cõ, Criciüma e Florianópolis. crime e contravenções COOl penas
detentos de outras cidades. ' "A Esta semana, uma rebelião qo até um ano.

única preocupação com a presídio Santa .Augusta, em ,A lei, denominada "Proce-'
superlotação, é no sentido'de que Criciüma, devido a saída do ex- dirnentos Especiais de Contra-

',os presos de Jaraguä, que já administrador, Nelson de Bona venções e Crimes", facilitará o

foram transferidos para outras Portão, autorizadapocNercoliai, trabalho da' polícia civil que
,

cidades, retomarem", afirma o provocou umacrisenorelaciona- deixará, de fazer inquéritos
sercretário. O presídio terá mento entre aOAB, (Ordem dos � policiais, encaminhando indicia
capacidade de suportar 76 Advogados do Brasil), secção dós e vítimas para ·,0 juiz da

.presos. Atualmente, 22 detentos Criciúma, e ajustiça catarinense. comarca de cada região. "Assim,
dividem três celas de pouco mais Membros da'OAB disseram que vamos ter mais tempo de inves-
.de quatro metros quadrado na atroca,deadministradorteriaque· tigar casos mais complicados",
cadeiapública. ser informada antes para a avalia o delegado de Guarami-

Déficit entidade, o que não aconteceu. rim, -Alcivandro Espezim,
'Por outro lado, o secretário de Eles ameaçam parar de distribuir acrescentando que as -ocor

Administração Penal-do Estado" alimentos a dez detentos se rências policiais continuam a ser

Luiz Carlos Rovaris, afirma que Portão não assumir novamente a registradas nas delegacias onde,
até aconstrução donovo presídio administração do presídio Santa. o fato ocorreu, "apenas o papel\

em Florianópolis, previsto para Augusta. ficade lado", define o delegado,

Schroeder - O delegado
Júlio RobertoRodrigues, de
Schroeder, está investigandoum
suposto grupo de pessoas que
mantém' garagens de veículos

particulares, para revender,
carros roubados oriundos de
Curitiba e São Paulo. No final

de agoto, uma Saveiro modelo
1991 foi recuperada em Schroe
der. O veículo estava com a

documentação adulterada. e
, chassimodificado, "inclusive os

números dos vidros laterais, de
mo�trandc que são profissio
nais", revela Rodrigues.

.

OWgdDPdt:t8 CMII'CP

A HUMANIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM

jo,JARAGUÁ DO SUL É POSSÍVEL.'
BASTA HAVER UMA CONSCIENTIZAÇÃO
DE AMBAS AS PARTES: PEJbESTRES

,

I

E MOTORISTAS •

•371-1422
;tO

VA DE AMARELINHO!
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DESCENSO

,Kentucky promove obeno de
.

I, I .'

canoagem em São Bento do Sul

. CaPASc

Três clássicos na rodada de amanhã Juventus pega Imbituba '

Jaraguá do Sul - Três clässi- fazem o duelo carioca, enquanto thians - também é um dos des-
.

'

r.
.

- Jaraguá do 'SuI - Pratica- não venceu; nesta segunda fase
cos do futebol brasileiromarcam SãoPaulo e Palmeiras, jogam no taques da rodada. Até ontem, à mente' sem chances. de con- 'do torneio. ,

a rodada deste fim de semana, Morumbi. É a primeira vez que tarde, a Rede Globo não confir-
quistar UÍria das vaias para o. Hoje, às 16h3Omin, também

que começa hoje, com � o técnico Wanderley Luxem- mouqual serãojogotransmitido quadrangular final da Copa no Baependi, o juniores do
Portuguesa enfrentando o burgo depois de seu retomo ao .nP.

..
la emissora, amanhã, a partir A.' r"" SantaCatarina, O Juventus joga Juventus enfrentaoÇriciúma. .

Flamengono Canindé, e oSantos' "Verdão", enfrenta o São Paulo das 19 boras. O representante amanhã, às 16 horas, no estádio equipe comandadapelo técnicojogando.comoPaysandu,naVtla de Têle Santana. Outro jogo, catarinensenoBrasileiro', Cri-
doBaependi.com o lanternado Simão Saturnino está à dois

Belmiro. agorà envolvendo cariocas e ciúma, joga com o Guarani, no
,

,

Amanhã, Vasco e Botafogo paulistas _ Fluminense x Corin- Heriberto Hülse,
. grupo B, Imbituba, que ainda pont9S do líder, Avaí.

J�tá do Sul- O Clube
de Canoagem Kentucky, de
Jaraguá do Sulpromove, apartír
de amanhã emSãoBentodo Sul,
o m Aberto Rio Humbold de
Descenso.
A prova
acontece

no recan

to do Lu-

(0/.0110
i 6/110 dOs
IIIOIs dllít.1s

li, e 'COD-

tará poa- do tOlltHi,.m
tos para a

,

. penúltima etapa do campeonato
Catarinense de Canoagem.

As provas de descenso, co
nhecidas como provas de águas
brancas, exigem dos canoístas,
além do preparo físico, habili
dade para completar o trajeto.
Segundo os organizadores, o rio
Humbold compara-sea rios rode
.são realizadas as provas do

campeonato Brasileiro.
Regulamemo

O cenoísta que compíeter.o
percurso emmenos tempo - nuni
intervalo de um minuto entre

. cadac.:mpetidor - vence a prova.
Em equipei formado por dois
canoístas, a chegada é o Ponto
mais difícil daprova, Ambos tem
que chegar juntos, com no má
ximo 15 segundos de diferença.
CAMPEONATO BRASILEIRO

,', 1

Jara JJá do Sul, 25 de novembro de 1

ElMTStlII rl4t ltHJ co", ti tuWtI CtITTtI 44F6,.".,.,tul,pani1_

FÓRMULA INDY
.

Fittipaldiapresenta nov�
equipepara temporada 9�

RJo de Janeiro - O autódro- carrodQmeujeito,enão�,p(l<
mo de Jacarepaguä, no Rio de

_
exemplo, o acerto que oÀl (Un-:

Janeiro, ficou parcialmente lota-
.

ser Jr. companheiro de Emerson
, do para aapresentação, na sema- na temporada passada) determi- (

.

na passada, do novo carro do. nava nos treinos, Acho que esta- :
pilotoÉmerson Fittipaldi;para a mos carDinbando para a Vitória: .'

próxima temporada clã Fórmula Temos engenheiros e mecânicos i.

Indy.· competentes que, com certeza,
Com cores idênticas à equipe irão dar, conta do recado".

Ferrarí, daFõrmuíaUm, a.MarI- garantiu Fittipaldi, acresceataa- .

boro 1l��Penske, apresenta do que a sede da Marlboro
um vermelho forte e detalhes em .

Hogan-Penske é em Reading,
preto. A nova equipe é \DOa fusão Pennsylvania, a' poucos metros

entre Carl Hogan, que desfez a da Penske Car Ltd. fomecedora
.

sociedade com Bobby Rahal, e de chassi par� aequípe, "Vai dar
Roger Penske. "Agora, C<Dl a tudo certo em 1996", afinn<*!
nova equipe, poderei acertar o «mista o piloto brasileiro;

ESPECIALIZADA

, .
'Auto Mecânica' .

.........·Borcbers
COMÉRCIO �EAUTO PEÇAS

TROCA DE ÓLEO POR SUcçÃO'
RUA ALBERTO PICOl",., 400'· ÁGUA VERÓE • JARAGUÁ DO SUl:. ·.SC FONE/FAX.371-8122
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SUPERCRO$S BICICROSS

:Jaraguá'Motor 'Clube.sedia Paola confirmafavoritismo
2lÍltima .etapa do Cauuinense eJ����M� Cross Coun!!l

chegandona quintacolocação na
última etapa do campeonato

. Jahle de!!odJalCP Catarinense de B icicross, na
categoria Cross Country, a

ciclista de Jaraguä do Sul, Paola
Glaci Hackbarth, da Chocoleite,
conquistou o título da temporada,
com 60 pontos. CarolinaTheila
cker, da Sapo Verde, chegou em
primeiro na etapa final e é vice- '

campeã estadual. Luana Baros-
, si, da Ciclo Mania/Arte Viva,
ficou em terceirona classificação
geral, somando 51 pontos.

DownhiJl ,

J araguá do Sul - Três
.

pilotos estão na briga pelo título
do campeonato Catarinense de

,

supercross: Joel Fronza, com 34

pontos,Elton Becker, 33, ambos
, I ,

de Rio �o 810 do Sul'�Sul e RI- .

,

chard Be- Ilollollipolls
ruis, de
Florianó- 110' 611'0

pelo lilulopolis, com
30pontos.
A última etapa que define o

campeão desta temporada,
acontece amanhã, nó Jaraguá
Motor Clube, em Nereu Ramos,

"

-:
Os treinos oficiais para o grid de

•. '

largada iniciam às 1Q horas. A
,

bateriaprincipal começa a partir
" das 14 horas. Um dos orga-

nizadores da etapa, Sílvio Spé
zia, esperaum bompúblico, prin

,

cipalmente se a chuva não atra-
,

palhar.
'

s; Nas últimas duas etapas, em
Caneliriha e São João Batista, o
piloto -riosulense Elton Becker
venceu seu maior rival, Joel
Fronza, que chegou na segunda
colocação. A situação do

'campeonato atualmente favorece
ao líder, que poderá chegar em
segundo, desde que Becker não

'

conquiste a primeira colocação,

Hoje e amanhã, serão conhe- •

eidos os campeões da categoria Paola.: título também na Downhi11

Downhill. Hackbarth está em duasbaterias e torcer para Berois
terceiro lugar, com 14 pontos, não pontuar. As provas acon

cinco a menos do que a .Iíder, tecem no morro da Lagoa; em
Alexandra Berois, da EIetro Florianópolis (hoje) e Estrada
Bike. Para ficar com o título, a São Sebastião, em Palhoça
jaraguaense precisa vencer as (amanhã), a partir das 9 horas.

Pilotosmostram, amanhã, SUllS hilbilitla4es ne aut.ódrortW do JMC
,

..

\
.;,

PESO PESADO r

'Caminhges Super Truck
estão« caminho de POA

Já Richard Beruis, que está
com 30 pontos, fica com o título
se seus dois maiores concor

rentes não subirem ao pódium.
Sem chances; Pablo Ristow,

de Timbó, e André Tedesco, de
Florianépolis, ambos com 19
pontos, disputam a quarta
posição na classificação gerai.

Em paralelo as disputas do

supercross, o Jar�guá Motor

Clube promove hoje à tarde,
provas de automobilismo.

"Apesar de não valer 'nada, os

'pegas' serão iguais", garante
Spézia, acrescentando que logo
mais à tarde os portões estarão

abertos, e amanhã os ingressos
custarãoRâ �,OO. "Haverá com
pleto serviço de bar e cozinha. É
imperdível", define o orga-
nizador,

'

'

jar�uá do Sul - Desde se

gunda-feira passada, 23 cami
nhões Super truek, feitos espe
cialmente para corridas, estão
'cortando' o Brasil pelas BR's
tore 116.

'

Eles desembarcaram no

porto de VitóriaIES e estão se

dirigindo 'pa�a o circuito de

Tarumã, em PortoAlegre, onde ,

participam nos próximos dias 2
e 3 de dezembro, de duas

provas - não são válidas pelo
European SuperTruck Racing,

O SBT (Sistema Brasileiro' -

de Televisão) transmitirá ao

vivo, a prova do dia 3, direto
da capital gaúcha.

SUBURBANA "

'
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· '.
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VICe preSl ente

O pnmeucJogoda nal da Federação
jogou pelo regulamento. Venceu
em 'casa' o Cantareira e empatou
no segúndo jogo, em um gol.

Francisco de Paulo e Can
tareira fazem 'a premilinar do

. jogo principal, disputando a

terceira colocação. Os jogos
começam a partir das 14 horas.

,

Na copa "A Gazeta" de fu
tebol seniors, o Guarani também

disputa o título deste ano, contra
o Grêmio Esportivo Cruz de

M4ll�. A primeira partida deci
siva será hoje, às 16h3Omin, no
estádio Eurico Duwe, em

Jaraguá do Sul.

.Jaraguá do Sul- Pelo sêgun
do mandato consecutivo, o presi
dente da Liga Jaraguaense de

Futebol, Ralf Mauke, é eleito
membro da vice-presidência da
FCF (Federação Catarinense de
Futebol).

Além do jaraguaense,Wihnar
Pinto Lemos, �e,Florianópolis,
Dorly Naspolini, de Cricnima,
Maurício Chedid dos Santos, de
Balneário Camboriü e Nilson

Petry, de Pinhalzinho, junto com
o presidente Delfim de Pádua

Peixoto Filho ficam à frente da
FCP até abril do ano 2000.

Jaraguá do Sul - A primeira
i partida que decide a RI Copa
'. Suburbàna de FutebOl, acontece
:> 'amanhã, no estádio do Aliança.

"

O 'dono da casa' enfrenta a Socie-
.
.dade Esportiva e Recreativa

i Guarani. Quem vencer precisa
�enas de um empate no jogo d'�
Volta, dia 3 de dezembro, .no
campo do Guarani. Se terminar

(' empatado as duas partidas, a
, decisão será por pênaltis.
;; , Conquista
�.. Nas semifinais, o Aliança
:,',derrotu duas vezes a- equipe do

isco dePaulo. Já oGuarani
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Obras deverão estar concluídas Schroederpoderáganhar,
'�,"� A fi"

,

".' 'lo'" parque ,ecológico em 1996;
até mes de evereuv pe Samae smro. � o prefeito Hil-

-"
marRubens Hertel deverá enca-

J. araguá do Sul � Até
fevereiro de 96 o Samae pretende
ter implantado um sistema que
permitirá abastecer a cidade càn
�OO litros de ágva tratada );XX'
segundo.
Isso cor

responde
as neces

sidades
de uma

minhar nas próximas semanas,

um projeto pará a construção de
,um parque ecológico na�ceri
tral de Schroeder;

O ínteresse surgiu depois de
uma visita do prefeito junto ao

ministério dosRecursosHídricos
-

da Amazônia Legal e do Meio
Ambiente.em Brasília, no início
do mês. "Apesardomunicípiojá
ter características ecológicas,
queremos ser reconhecidos cano

i_
a 'cepitàl ecológicacatarlnense'" �
afirmou'Hertel, acresqentando
que .se o projeto for aProvado, a

.

liberação dos recursos serão

repassados ao município no

segundo semestre de 96, ou
somenteem 1997.

LocaH.mção
A área, destinada para a

construção do parque ecológico
fica ao Iado da prefeitura,
estendendo-sé até o rioItapocu-

S/sl.mo

P#/hl/I//6
obosl«JlMlllo,
'.mdobm

pqulação
em torno de 200mil habitantes,
o dobro dos 'habitantes de '

Jaraguá do Sul hoje estimado em
100mil. Num paradoxo a cidade

"

ainda não tem rede de esgoto
sanitário, obra prevista para O

'ano que vem; o que provoca a

emissão de cinco toneladas por
dia de �gotos domésticos para
os rios.

Quando todo osistema estiver
concluído, 'inçluindo a ativação
daETA 3, hoje emfase de testes
.e aguardando alguns equipamen
tos, o Samae já terá investido
mais de ;R$'3milhões desde julho
de 1993, centra uma receita

aproximada de R$ 6,2 milhões
até opróximomês de dezembro.

"

"Fm relação a nossa receita os

,investimentos representam
46,8�", lembrou opresidente do
Samae, Nelson Klitzke, acres
centando que o restaute vai para
o custeio de autarquia.

'

# Garantia
A poluição gerada pela

população de Jaraguá do Sul não
afeta a água que é tratada e

distribuida pela rede pc;>rque se

dá abaixo do local de capteção,
embora atingido, ainda que em'

pequena escalapor enquanto, por
dejetos domésticos e industriais
do município de Corupá. Até
dezembro o Samae tàm� quer

zinho, onde será formada, segun
do :0 projeto, uma reserva de

espécies nativas e uin viveiro

para a produção de mudas de
várias espécies, que posterior
mente, será distribuído para os

agricultores schroedenses,

ter 72 quilômetrosde novas redes
'

de distribuição impl�tado�, o ,

que representará 340 quilôme
tros em um ano e cinco meses

contra 268 quilômetros existen-
"les até então.

Segundo Nelson Klitzke o

Samae também pretende coo ..

tinuar com um estrutura enxuta.
, Hoje são 280 hidrômetros para '

cada funcionärio> 57 ao todo

FAT

Conselho vaibeneficiar:
empresasdo municipio

"
," -

Entidades pedem
obras sem política
Jaraguá cio Sul - Com a

anuência dos três deputados que
representam a região o secretário

municipal da Habitação, Ademir
Izidoro, juntamente com repre
sentantes da Gohajas, Acijs e '

CDL, foi conversarcom o presi
dente da Cohab, José Cunha,
Levou a eleum pedido para que
os 80 apartamentos projetados
para o bairro Vila Amizade sejam
construidos pela Cohajas com a

supervisão da secretaria muniei

paI "sem envolvirrentos polfticos,
oportunizando que as obras,
através de licitação; sejam
entregues po empreiteiras do
minicfpio", observou. Cunha
disSe que dará uma resposta ainda
na próxima serrana, depois de
ouvir o conselho do. Fundo
Estadual de Habitação. As obras
estão evistas 'aneiro. I

'

As empresas do município
que apresentarem um cróaogra-:
'ma que proporcione mais

empregos, recebera empréstimos -

do Fundo. Os recursos São finan-'
ciados pelo Banco- do Brasil' e
corrigidos pela TJLP, com juros .

�té5,3% aoano. "Aempresaque
mostrar características e pla
nejamento para o desenvolvi
mento de mais empregos, será
beneficiada" , garànte o prefeito,
acrescentando que a aprovaçãO ,

do Conselho Municipal de

Trabalho e Fmprego sai ainda
neste ano.

Schroeder ,- Um encontro
entre membros da secretaria de
Estado doDesenvolvimento So
cial e da- Família e, o prefeito
Hilmar Rubens Hertel. de.
Schroeder, em Florianópolis na

semana passada, definiu a

criação do Conselho Municipal
de Trabalho e Fmprego, que será
formado por representantes do
setor público, dos empregadores
e empregados, "O objetivo é

analisar e dar o parecer final
,

sobre ospedidos doFtU"; revela.
Hertel; referindo-se aoFundo de
Assistência ao Tràbalhador. ,',

incluindo alguns terceirizados -

contra anormaestadual (Casan)
que é de 180 hidrômetrospor
funcionário. Para fechar o crono
grama de obras projetadas para
o ano o Samae aguarda alguns
equipamentos cuja entrega
demora até 90. dias depois' de
concluido o, processo de licita

çãe, Tais obras, segundeKlitzke,
incluindo reformas nas outras es
tações de tratamento,'devem ser

retomadas em fevereiro prõxímo,

o end�reço or:ade a gUCJlida�e te";' bom preço, fabrica: Jacguard,
So�, Cottml" Mol�ton, Meia Ma,lha h�a ,e estampdda, Stanflex,
Xadp�z, Listrado, para atender confeccio'nistqs do ramo Je mallhas

, -MALHAS' LTOA.

POSTO DE V'ENDAS JUNTO, A FÁBRICA
ROD. SC - 416, N2 2727 - RIO eÊRRO II

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

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA
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