
PTB tenta reativar Duas Rodas completa
a. aliança éom PPB. 70 anos de sucesso

Em seu nono ano de ativídades,
,

a AssociaçãoComercial e Industrial
de Massaranduba recebeu, por
doação, o antigo prédio da

. prefeitura. que tambéItl� utílíza
do pelo Rotary Club. Página 8

A Duas Rodas .Iadustríal está

completando seus 70 anos de

,(ltividades em Jaraguá do SuL A

en:tnesa está entre os grandes
fornecedores mundiais demat�
primas alimentícias.P� 5

o PTB de Jaraguá do Sul já
concluiu que, SOZinb0, dificil
mente manter� espaços na

prefeitura e, para isso, procura o

PPB para reaüvar a aliança que
elegeuDurval VaSeI. Página 3
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A ComissãoMunicipal
de Defesa Civil vai ser
reativada oficialmente na

próxima quarta-feira, 6, e sö
a partir daí as famílias
cadastradas pela extinta. .

secretaria de Bem Estar
Social saberão de que forma
serão ressarcidas dos··

prejuízos sofridos c,om as

cheiasdefevereiré�" -

o assunto, até então, estava
afeto à secretaria municipal
da Haoítação. O 'secretarío
Ademir Izidoro, que incluiu
a relação em documento

enviado ao governo federal
pedíndo a liberação de

verbas, incluindo danos em,

obras públicas, diz agoraque
a lista não tem validade.' O
dinheir� jã, está com a

prefeitura há cerca' de dois

, ,

. Aids já atinge
"

600pessoas em
, Jaraguá do Sul

Uma passeata marcou
ontem o Dia Mundial da

Aids, doença que já atingiu
17 milhões de pessoas em

todo o muódo. Em Jaraguá
. do Sul .existem cerca dê 60

pessoas com o IDV.

PágJnà 12

meses.

PágtDa 4 Famíliasesperampelo ressarcimento. desdefevereiro.

Estacionametúo 'vâi
" ser' cobrado em'll
ruas da área central

't

Se a Câmara aprovar
, PFojeto assinado pelo pre
feito Durval Vaser, motoris-

':.' tas vão pagél;r pelo estaciona
mento em 21 ruas da região

"

central de Jaraguä do Sul. Os
\ preços, por uma ou duas

}boras, serão fixados por
i;',decreto.

Página 4 Tempo.para estacionametuo será Iitnitodo.
.
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EDITORIAL '

A Aids.avança nomundo
Todo�o sempre àdla que coisa ruim

só acontece com o vizinho e nunca consigo
próprio. Mas osmlmeros sobre o,avanço daAids
em todo'o lWlldo provamgue qualquer um 'que
assini pensá pode sef a pr6xima vítima. Já não.
há mais os cOnsiderados grupos de risco e a

persistir o ritmo de propagação da doença
(incurável) até 19.99 teremos, em todo 'o mmdo

_

40 milhões de pessoas contaminadas contra .QIJ.

1?milhões de seres humanos�e hoje carregam
. omv (leia matéria na página 12).

Aqui tmmlO em Jaraguá dó Sul, se-gundo
estatísticas projetadas pela secretaria nunici

paI de Sande, há pelo menos 600 casos,
incluindo portadores de nnnicípios vizinhos, .

registrados a partir de 1991 príácípalmeate
originários pelo contágio através de drogas
injetáveis.Paraumap'opul� estimadaem 100
mil habitantes o nl1mero é assustador. A
maioria dos aidéticos estãO na faixa etária de

20 a 30 anos e a cada 15 exames realizadQIJ no

IIIJDÍclpio pelo meiJ.os uma pessoa ap-esenta a

doença,
.

Tais n'lÍIlaos bastariamparase ter umaidéia·
,

da gravidade do mOJDento, porém há mais:
Conforme a Organização Mundial da SaIlde, a
cada ·minuto registra-se três novos casos, dQIJ

quais' mais de 1Dll IQilbão de brasileiros. Por, aí
.

se vê como pequeno ainda é o grau de.

conscienti� sobreumadoençaque conteqlla
, suas vítimas com uma önica opÇão: o cemitério•

Por issoDlm�� demais avisar, esclarecer,
, conscientizar sobre as f()['ß)ll8 de transmissão da

.

Aids e Insistir em métodos preventívos.
Especialmente entre os jovens que, pelas
circuStAncias ilq>ostas ao& modos e hábitos de
vida mm mmdo modemo, são as .peças mais

frágeis desta bstalhainfinita contra uma doença
que' pode, ao longo dos anos, arrasar com a

IIlmanidade.

. 'Orgulho para ·08. jaraguaenses
"

Aos· r7 anos dejx� o
, .

emprego de contínuo na

prefeituia �cipal da nossa
cidadenatáI deRiôNegro - PR,

.

e fomls paraCuritiba prestar
o ser-

,

viço m-
litar e já
aprovei
tamos

p a r a

fazer,no
Colégio
�

1vth.�jvll�
.,."witJ
ii/tIttIivtIIIIHI ..

ti I11'III.,.

o l1ltimo ano do curso'ginasial
pleno (hoje 2° grau) que
iniciamos no Instituto

"
Rionegrense de Educação e

Cultura.

Fiz� esse mtróito para
,
dizer que adoramos Rio Negro
e pcinCipahrente Curitib� já
que foi Dessa capital QUe ores-

ID1ENIE

CORREIO 00 POVO
CGC 84.436.591/0001-34

tamos, ainda comomilitar, con
curso� uma função pl1blica
federal em que fomos aprova
do, nomeado, nos licenciamos
da caserna e a seguir tomamos
posse do cargo do qual nos
aposeatemos no 11ltimo posto
da carreira com 38' anos de

serviço federal. Mas prezamos
também Jaraguá do Sul onde
residimos há vários anos e aqui
casamos comumajaraguaense,
hoj e senhora Seruzia Mafra
Pinto, professora universitMia.

. Com ela tivemos seis filhos
tOdos formados, casados e que
.são o orgulho dos pais;

E temo.( outros fator� que
.

nos levam a gostar de Jaraguá,
como seus acidentes geogr,á
fiças coma cidade cercadapor
morrQS que dado a màrCba. do
sol às ve�es es�o claros,

e8aJros,
.

e pão raro com seus

cumes sendo larmidos pelas'
nuvens ou por elas de todo en

cobertos, um espetáculo en
cantador .. Outro pormenor

. .notável é abondade do jaragua- '

eose e principalmente o seu di
namismo graças ao qual isto a

qui não cresceu, mas sim ex

plodiu mm surto de progresso'
que é ·invejado por aí afora. E
mais um particular que eleva o
noIre de Jaraguá. do Sul, é o

fàto daUnicef pelasegundavez
classificar este IWIiicfpio como .

. um dOs mais avançados quanto
a qualidade de vida das man-'

ças, o que demonstra o elevado,
padrãó devida� comuÍlidàde.

.

Tud,o is�o junto obriga aos

nascidos aqui a terem orgulho
.de seremj�.
• Jomalista

Confira a História

,� Htst6rla de nossa

;ente ,,(lo pode ficar s6 .

'

na saudtule".
o Passado s6 I' impor.

.
tlinte se o seu tempo loi

.
bem e,mpTigado

.Barão de Itapocu·

1H94 .....
-Em 1901. amivessia do Rio ltapocu em feita por canoas e cbalanas e, com o

tempo uma� para traDsportar vefc:ul08 e. posteriormente umapoDte baixa.
-

Os usuários retribuiam com o pagameDto elewn ped6gio. B Blumenau�
lUtava com o Rio ltàjaf-.Açd, o. que concedia o privil6gio a Geers '..Id
para CODItruir uma ponte ele ferro. O empresmo tinb8. direito ao pedigio ele
animais e vek:ulos, durante 20 anos, Dlo excedendo ele 200 r6is por animal,e
400 rs e

,por vefc:ulo ele 1 a 2 animais e 600 fS.. pelos ele 4 animais, cessando o

privil6gio atIIim que tenha pago a obra e juros. aindamesmo' que Dio es�
decorridos os 20 anos previstos. coDtando juros clescle a data da inauguraçlo,
de 6� ao aDo. ,',

-BIn 1925, DO dia 9 de agosto,e��distrito domunicfpio de Jonville)
um acoDtecimento social, quando o ftmciODário f� o.walde Duarte
contratava casamento com a srta. �dIa, fiJba do industriai Ricardo�
-NoDoticiário social-econômico do jom,al "CO}UmIO00POVO". oseman6rio
jaraguaéDSe jnformava que a ata. :w'iIhelm Weege viajava para F1orian6polis,
em companhia de sua filha Irmgard. Por sua vez, o sr. Bernardo Gtubba, do
alto com&cio da praça� ao Rio Grapele do Sul.
-IkUroAtsUmi, um dos diretores daCia. deNaftpçioKapyK.•• ·Kailba.
que fazia o sêrviço marftim.o para a Am&ica do Sul, pretendia trazer para o

.

Brasil, Deste ano, 5000 emigrantes� Hm t924. 4OQO vieram com destino ao

Brasil. O pafs do sol-nasceote tamb6m colonizava.

IH 6Oanos
-Hm 1935. o cidadio Walclemar Grubba, pr.efelto mUliicipal ele Jaraguá no
uso ele suas atribuiç&s, etc. procurava discipHnar, pelaPortaria. DO 11, ele 14-.
06-1935 materia. relevante: "Art 1 - Os lançamentos para, pagamento do

imposto sobre estradas, ele quinhões hel'editários serão lançados em Dome de
cada possuidor quando se tratar ele hel'deiros maiores; podendO no entretanto,

, ser eílglob�ente os quinhões ele herdeirosmenores.Renato Sana. seaetári�
. municipal atIIinava com o prefeito. _

"Passavam por Jaraguá, rumo aJoinville; o tfN.Nereu Ramos e o Cei. Manoel
Ribas, do Paraná. A viagem prendia a discutir 'com os expoftadores
pilvilleinses e, especialment� com o Instituto do Mate, sediado ein DoisO

Estado, medidas para o "JUÍDlento da indástria ervateira e da D)8deira.
Há tOanos

-Bin 1985� era aberta· a Bxpc.içio ele Flores. DO Agropec:uério, -que tinha
.

como palrono of"lcial, Bmflio da Silva, deDominada de 3"' Bxposiçio de

�Orqufdeas,
.

B1'01I,16Iia e Plantas Omamentais «!e Jaragúá do Sul. O baile das
. flores e o CODcurso de rainha, realizava-se na Sociedaele 25 de Julho. .

'

-À WEG. emPresa de Jalagut do Sul, de ramo meta1-��ca,. voltada para
dois setores de ponta de alta quaIidade. era a primeira empresa do Sul do

Brasil, em 1990, a fabricar robôs.
,

'

-Um simpático casaJ completava em 20-11-85 as bodas de ferro. um
acoDtecimento muito raro. compeltar 65 anos ele vida matrimonial. lha o

casal Rudolfo e Btza Heoschell>Qmbusch que comemoraVam numa reuoiio
familiar o glIlto acontecimento. O casal jubilar possufa uma filha, MelAnia,
casada com Otto Kucbenbecker J'Ibrlor, dois Detos Brmes KucheDbecker e

Astrid Schrílauch e dois bisnetos.- Karine e Charles.
Av. MaJeeha' Deodoro. da 'Fonseca, 122 &

I' .ndo, ..... 1 . Já,. ui do &li • SC
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" REAPROXIMAÇÃO ,

:_'.',_e_t:_r_a_'I_"'l._C__(�C____,.M.)PTB tenta reativar aliança com
PPB na disputapelaprefeitura

- I

I' I
I '

1
•Ninguémfala nada

A prefeitura fechou o mês de outubro com uma

, arrecadação de R$ 2,8 milhões, acima até da receita que

iftnha antes mesmo da queda registrada no ICMS, principal
fonte de recursos, em_função de uma polftica anti-consumo
do governo federal. Portanto, agora dinheiro há. No Paço,
'porém, o muro das lamentações ainda não foi desativado e

choramingos continuam na ordem do dia. Afinal, se é que
, era necessário, qual foi a economia real obtida com a

· extinção da secretaria de Bem Estar Social? Como até

hoje ninguém mostrou números, é de se imaginar qué, ou
mentem ou a operação matemática é de difteil equação. E,

'

,

com a economia, se é que existiu, fizeram o quê?
.

J araguá do Sul-Depois do' ,

rompimento da aliança política
que mantinha com o extinto PPR

(hoje PPB), promovida pelo
prefeito Durval Vasel, o PTB dá
DlOstras

.

de que
Tc'_-_'.�

""'
__.1_

deseja �IU

.umarea

p<llil�
Nesta

,

candidatura própria ou, se

coligado, 'como cabeça de

chapa. O PPB realiza ainda em
dezembro algumas reuniões

para oficializar � nonimata de
membros que comporão o

diretório municipal a ser

constitUido definitivamente em
assembléia marcadapara o dia
8 de fevereiro. Serão 45 nern
bros titulareS emais 15 suplen
tes. Nelsio Henn, UdoWagner,
LuizZonta, José Carlos Neves,
ZigolfSchünke, ReinerModro,
Moacir Bertoldi, Gilberto
Menel, AlidoPavanello, Isaura
M.L Silveira, Enno Jausen Jr.;
Errol Fretzer, Luis. Antonio
Gruba, Antonio Zanguelini,
Irineu Krutzsch, Arnoldo
Schulz e Altair Pieter são hoje
'os' metnbJ:os da comissão pro
visória do PPB.

Interna do PPB, o Partido
TrabalhistaBrasileiro, que�
no prefeito sua liderança
naior, já. concluiu que, para .

permanecer na prefeitura, terá
que fazer uma aliança para M
eleições do ano que vem. O teor

da conversa entre os dois

dirigentes partidários, não foi
revelado porém, sabe-se, girou
em torno dapossibilidade de os
dois partidos caminharem
juntos em96. Henn, entretanto,
ao admitir a convesa GOm o

presidente do diretório pete- '

bista leinbrou que quem teve a

inicíatíva de romper a aliança
foi exatamente o prefeito.
Pessoalmente disse, a proposta
não lhe interessa.
Até porque, disse, a ten

dência dó partido é disputar a
eleição para prefeito com

dtJ J1118.,.,
eondldoto

próp,/o
Opinião

o prefeito Durval Vasel con

tinua achando que as CBIs
constituidas pela Câmara para
averiguar irregularidades na sua

admíaístração tiveram cunho po
litico-partidário. Ago-ra, mais
moderado, 4iz que tais fatos (as
comissões) são nor-maís na

politica e que é preciso respeitar
o trabalho do Legis-Iativo. B

garante que oYl'B não foi afetado
em nenhum mo-mento. Será que
não?

. Maria Luiza 1
semana

A ex-secretária do Bem Bstar

Social, Maria Luiza Vasel, cuja
taria foi extinta pelo seu ex

ido, o prefeito Durval Vasel,
eslá sendo assediada por álguns
politic..os (obviamente inimigos do

.

.prefeito) para aceitar uma

'candidatura a vereadora. Como a

teparação corre' litigiosamente na
'.

liça, há a desconfiança de que
uerem apenas assunto para a

·

panba.
.

.

o pre
sidente

do diretório ,petebista, vereador
Lio Tironí, que assumiu a vaga
no lugar do secretário deCultura,
Esporte e Lazer, Balduino
Raulino, procurou o presidente
do PPB, Nelso.Henn, para uma
conversa cujo teor não foi
revelado.

Nascido de uma dissidência
InsaciávelMaria Luiza 2

o governador Paulo Afonso
Vieira batizou Bernardo, seu

quinto filho, e já anunciou que quer
maiS'(filbos). Fosse tão pródigo em
termos de obras e' beneficios para
Jaraguá do Sul por certo teria mais
crédito dos que nele votaram por .

.

aqui. Pelo nada que tem sido fei.to
até agora, a não ser o andamento
de convênios existentes
anteriormente, já não há esperança
de "engravidannos" tão cedo.

VALE TUDO

Vasel diz que o PfB aceita até o.PT
Bntretanto,MariaLuizanão tem
'negado a conversar sobre o

sunto que, segundo ela, não

}lSsem as. circunstâncias (e a

eaconfiança) poderia até
· eressar. Afinal, diz, não se acha

mpetentepara a função embora'
· mine a hipocrisia que tem sido,

6ltimas décadas, a tônica prin
� da maioria que disputa car

!IS eletivos. B é a hipocrisia que a

az relutar.
,

Jaràguá do Sul - "PDT, PSDB,
PPB e até o Pr, por que não?", disse
o prefeito Durval Vasel nesta sema

na, sobre a possibilidade de coliga
ções de seu partido para as eleições
namicipais de 96, especialmente em

relação à sua sucessão. Sobre isso
Vasel mantém um otimismo ímpar:
"saiba que farei meu sucessor" diz,
com uma convicção própria de quem
não vê adversärios à sua frente. Em
vídeo e em publicações específicas o
prefeito pretende levar a todos os

cantos do nrunicípio suas realizações
para, segundo ele, "tirar a máscara"

Mas, sobre. a indicação de um
candidato à sua sucessão, o prefeito
observa' que tudo dependerá das
coligações que vierem a ser feiÖls
já que o Pm não pretende abrir
mio da cabeça de chapa. En1re os
candidatáveis do partido Vasel
citou, ainda, o vice-prefeito
Alfredo Glen1her' que, em recente
entrevista ao CP prsticamente
descartou esta possibilidade
deixando ver que só aceitará se for
por consenso e se tiver à disposição
o mesmo grupo responsável pela
vitória nas urnas em 92.

de alguns adversários.
Nomes como os dos secretários

Afonso Piazera (obras) e Otaviano'
Patqllona (Planej�to) estão

na lista de candidatáveis de Vasel
que inclui, também, a secretária de
Educação, Reserneire V.asel, sua
cunhada. Para a queStão do
parentesco por afinidade, que li im
pede de disputar em 96 um cargo
exeeutívc;o prefeito diz que ''há
químicas para .isso", Vasel admitiu
que. conversas já houveram com o'

.

PDT e o PSDB� adiantando que
"vamos conversar ainda' mais".

Ainda'achoMaria Luiza 3
Que me desculpem os que

pensam o contrário mas continuo
.

achando a iluminação natalina de .

Jaraguä do Sul semelhante à porta
de entrada de um circo. Horr'orosa.
Q fato é que ninguém quer .gastar
um tostão alegando crise, que em

anos anteriores não houve e nem por
isso a iluminação foi melhor. Em

tempo: camelódromos de Blu
menau vendem lâmpadas que,
antes, eram importadas dos Estados
Unidos.

'Muito.a contra-gosto a ex-

táJiia admitiu ao CP já ter sido
·
�'ocurada . para aceitar uma

,candidatura ao Legislativo. Não
"

r, porém, misturar os assuntos

·
licamente, coisa que, na opinião

la, seria inevitável caso aceitasse.
· efere, por enquanto, aguardar o
�fecho de sua separação para,
:. is, segundo ela, reorganizar sua.

particular juntamente com seus

tro filhos.

SCHROEQER

Servidores com o 13° salário garantido
r

pontes construidas -nos bairros
de Rancho Bom, esta destruida
pelas cheias de fevereiro e que
será inaugurada amanhã e ne

bairro Tomaseli que já poderá ser

utilizada pela população a partir
de janeiro. No caso de Rancho
Bom, segundo Hertel. a obra
demorou mais que o previsto
porque o município foi obrigado
a esperar por recursos oriundos
da Defesa Civil estadual. Para o

final do ano a prefeitura manterá,
normalmente, o atendimento no

posto de saúde e o serviço de
coleta de lixo. Todos 0S demais
setores só serão reativados depois
das férias coletivas.

Schroedér - Os servidores da
prefeitura de Schroeder vão passar
as festas de final de ano tranquilos

. em relação a salários. A garantia
foi dada nesta semana pelo prefeito
Hilmar Hertel. Ao contrário dos
demais municípios da região da
Amvali, Schroeder não terá
nenhuma dificuldade neste senti
do e já há; até, um cronograma de
pagamentos definido, além de
férias de três semanas que co

meçam a partir de 26 de dezembro
(22 de dezembro, sexta-feira, marca
o último dia de expediente).

Segundo Hettel, durante todo o
ano, sem prejuízo de obras consi
deradas como prioritárias, a pre-

feitura providenciou urra reserva
. de recursos para todos os com

promissos salariais com os

servidores a partir de agora.
Assim é que o mês de novembro
foi pago nesta semana, devendo
os servidores receberem o 13°

,

salário no próximo dia io e as
.

férias no dia 22 de dezembro.
Todos retomam ao trabalho no

dia 15 de janeiro.
Para Hertel, mesmo diante de

todas ás dificuldades de receita
que caracterizaram o segundo
semestre em praticamente todas
as prefeituras; 1995 foi o melhor
ano: em termos de obras para o

município. ,Cita, como exemplo,

K"'B
COMUNICAÇAo- LTDA.

Uma Agência de Publicidade com a criatividade
e tecnologia que seu Produto merece I

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sela 04 - Fone I Fax (04'73)'72'-10a6
89251,-701- Jaraguá doSul- SC
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NACÂMARA

Estacionamento pago depende
só da aprovação no Legislativo
JaraguádOSuI-Vmtee -tem apoio da Câmara de

uma ruas foram incluidas no Dirigentes Lojistas cujos
projeto que regulamenta o

.

associados (comerciantes).
estacionamento rotativo acreditam poder aumentar o .

controlado na área central da movimento nas lojas sehouver
cidade e quejá está na Câmara mais vagas para estaciona
deVereadores com a assinatura mento durante o horário
do pre- comercial. . A cobrança pelo
f e.i t ô""Pf'UDSs.,õd estacionamento se dará entre

. Durval
• -Z' 8 horas e 18 horas, entre

Vase'" O tIS/IpI/IOdDS segundas e sextas..feiras e das
estacÍ<r' 8 horas às 12 horas aos

namento· pDrd«mD sábados, devendo o sistema ser
rotativo- mflllltipol operacionalizado por uma
(leia-se empresa privada a ser escolhi-

pago), prevê sanções emforma da através de concorrência
de mtiItâs pata motoristas,que pública. �

.

se excederem no tempo - �a Segundo notà distribuida
ou duas horas nestas vias.' quarta-feira, 29, 'pela
públicas. O sistema, já implan- assessoria de imprensa da
tado nas principais cidades, prefeitura, a tarifa será fixada

catarinenses, tem gerado' por decreto do prefeito, como
seguidas açõeS de nulidade däs ocorre com as passagens de
multas aplicadas - Blumenau ônibus coletivos tarifas de
é uma das cidades onde isso táxis, eomreajustesmensais. O
ocorre com frequência - motorista que-exceder o tempo
sempre' com ganho de causa terá que pagar, em 48 horas, o
dos reclamantes, justamente equivalente à 10 cartões'
por se tratar de via pública. relativos a zona de ocorrência

O estacionamento rotativo, da infração e se não o fizer

estará sujeito a multa por
infração tipificada.
Veículos da prefeitura, ..

Marinha, Exército,
Aeronáutica, do corpo de
bombeiros e de prestação de

.

serviços essenciais (ambu
lâncias, por exemplo) e de

carga e' descarga estão

dispensadös do estaciona
mento pago. Segundo-o projeto
enviado à Câmara, são as

seguintes as ruas onde o

estacionamento será pàgor
EpítãcioPessoa,Emilio Carlos
Jourdan, Esteria Lenzi
Friedrich, Getúlio Vargas,
Floriano Peixoto, Deodoro da

Fonseca, Barão do Rio,
Branco, Reinoldo Rau,
Expedicionário Harry Hadli-,
eh, João Picolli, Guilherme
Weege, Domingos Rodrigues
da Nova, João Marcatto, José
Albus, Carlos Hafermann,
Quintino Bocaiuva, Francisco
Fishcer, Henrique Piazera,
João Zapella, Procópio Gomes
de Oliveira e Gumercindo da
Silva.

.DEVOLTA

2 de deambro de 1

ComissãoMunicipal de Defesa!
Civil será reativada 44 feira.'
Jaraguá do Sul - Tida

anteriormente como dispensável
pelo prefeito Durval Vasel, para
quem o corpo de bombeiros bem

equipado é suficiente para atender
emergências como as enchentes -

a Comissão Municipal de Defesa
Civil vai ser reativada oficiaJmente
na pr6xima qUarta-feira, 6,� ato

marcado para as 9 horas na sala
de exposições culturais da praça.
Ângelo Piazera, A partir daquele
dia a secretaria municipal da
Habitação terá que dar uma

posiçao oficial sobre a

distribuição da verba já libera&
há dois meses para a�ílio às

.

familias atingidas pelas cheias de
fevereiro deste ano e que
procuraram, à época, ajuda na

secretariamunicipal deBemEstar
Social (hoje extinta).
A lista elaborada' na época é

contestada pelo secretario da

Habitação, Ademir Izidoro, para
quem a nomínata "não vale nada ,i
já que há publicidade de pedidos
(membros déumamesma f�.
Porém, foi esta mesma lista que a

'

prefeitw"a,utilizoupara pleitear os
.

;

recursos federals .que incluiam, i
também, o ressarcimento de obras :1públicas, num montante superior .'�
a R$ 8 milhões. Segundo ',�

argumenta Izidoró, forammais de :�
duas mil famílias atingidas pelas l

1
cheias, porém cerca de400 apenas �

procuraram ajuda. . :!
O secretário acha que seajudàr .�

a estes terá que ajudat a todos. O ii
dinheiro já está no caixa da .,i
prefeitura e a decisão, por !
conclusão da municipalidade; .;;
ficará por conta da Comdec. 1

"

Segundo interpretações da lei, os
beneficiados não poderão ser

ressarcidos em dinheiro e simcom
materiais para subStituir o que foi
daníficadó. Porém segundo o

próprio secretário, nenbum
levantamento foi feito à épocapara
se constatar os danos. O que,
agora, tomou-se impossivel de
comprovar na inaioria dos casos.
S6 uma certeza: o dinheiro, de

alguma forma, terá que ser

aplicado e, obrigatoriamente, em
favor dos atíngídos,

• Cidade sem coleta de lixo
Iaraguâ do Sul - Com

autorização da prefeitura,
de quem terceirizou o

serviço, a empresaEngepa
sa não vai recolher o lixo e

,..:..,

nem varrer as ruas nas dias

24, 25 e 31 de dezembro e
. .

1°dejaneiro. Hâverá coleta
dias 23 e 30 de dezembro
entreS horas e,13 ho rasna
Ilha da Figueira e Barra do
Rio Cerro; das 13 horas às

21 horas no Rio da luz e

Jaraguá Esquerdo e das 21
horas às 5 horas no centro.

Os bairros de VIla Lalau.
VIla Amizade, Nereu Ramos
e Santa Luzia não terão
estes serviços nos dias 25 de
dezembro e ]0 de janeiro,
também.. .Normalmente,
nestas regiões, a coleta de
lixo é feita nas segundas
quartas e sextas-feiras.
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Eml92S.00Ullde
·
imigrantes alemães RudoJph'e

· Hildegard HufenOssIer, 1razendo
da Buropa a, experiência na

produção de öleos essenciais.
fundava em Jaraguá do Sul, a
'Duas RodaS Indus1rial.Aescolha
dO' local deveu-se l sua p()Siçio

.

geO'gráfica e sua topograüa,
consideradas prop� para suas

atividades. Já em 1938, a empresa
inicia a exportação de óleos e

essências de sucos cftricos para
aEuropa.

A visãO' da necessidade futum
de garantir suprimento de

matérias:-primas levou a Duas
Rodas a adquirirtems na regiãO',
destinando-as ao plantio de

espécies selectiO'nadas. Em 1948,'
a empresa iniciO'u a prodWio de
emulsiÍlCantes e estabilizantes

para sorvetes, começando uma

história de grande sucesso .no

setor.

Em'1965, a Duas Rodas

iocoJporouuma pequena empresa
de processamento de banana .e,

já na década de 70, começa a

exportar O'S .derivados dessa fruta,
hO'je uma das mais inportantes
atividades da empresa.
/ Nestes 70 anos, a empresa

evoluiu, pioneira que fO'inoBrasil,
para uma posiciO' de iderilnça em
diversO's setores e é hoje uma das

mais importantes produtoras de

matérias-primas para a indósbia
alimentícia daAmérica do Sul.

Atualmente a empresa temwn

parque fabrilcom40.000 rrI-deárea

cO'nstruída, 1.500 hectares de

fazendas, queproduzemmatérias
prinas selecionadas e emprega
mü de 1.000 pessoas. Paracobrir
O'mercado em que atua,'aDuas
Rodas conta com cinco diferentes

divisões, sendo elas a divisão de
·

produtos para sorvetes, divisãO'
de aromas, divisãO' de produtos
para panificação, diyisãO' de
condimentos e aditivos e diYisãO'
agrO'indus1rial.

Nesses anos todos a

excelência dos produtos daDuas
Rodas sempre fO'i definida a partir
de criteriosos padr� de análise

I .

Duas Rodas Industrial
comemora 70 anos de sucesso

de todas as matérias-primas-.

I

recebidas, continuando na

aplicação de tecnologia de ponta,
eqUipamentos de dltima geração,
pesquisas, "testes e no

desenvolvímento constante de

novos produtos e de tecnologias
próprias. O resultado desses

esforços são produtos que sempre
obedeceram aos mais rígidos
padrões internacionais de,

qualídade, que hoje em dia estão

presentes no mundo todo.

A divisão de produtos-para
sorvetes, líder no mercado

nacional, fabrica amais completa

lista de iens sob asmarcas Selecta
e Algem ix. São copos-biscoäo,
sabores em p6, sabores Ifquidos,
bases, coberturas, ligas neutras,
emulsificantes e estabilizantes.

Nesta dívísão são produzídos
óleos essenciais, aromas Ifqui
'dO's, aromas em pó micro-

encapsuladO's, emulsões e

extratos naturais, resultantes do

processame�tO' de matérias;.

primas de origem vegetd e da '

elaboração de misturas de

componentes adquiridO's de

variadas fontes. Esses produtos
Bio utilizadO's pelas inc:bistdas
aimentfcias e garantem, alem de

aroma,mais cor esabor às balas,
biscoitos, bebidas, chocolates,
iogurtes, refrescos, etc.

Produtospara""cação
A inha de produtos desta

divisão 'é composta por
fennentos, mistura para pães,
mistura para coberturas e

recheios, emulsífícantes e

estabilizantes.
ConcIImeIItose adlUvos
Esta divisãO' é responsável

pela produçãO' de uma completa
inha destinada a indl1&tria de
carnes e embutidos (salames,

, salsichas, presuntos, etc). SãO'
condimentos em põ, aromas

Ifquidos naturais, aroma natural
de fmnaça (para defumados),
curas, fixadores de cor,

•

estabiizantes, emuJsiflCantes,
antioxidantes e impermea
bilizantes.

Dhlsão agroIndusá1al
U1iizandO' avançadO's mé

todos de fabricaçãO', a divisão

agroindustrial beneficia día-
,

riamente centenas de toneladas
de frutas e cereais, transfor
mendo-os. em produtos de alto

teor de pureza e qualidade.
Largamente aplicados no

mercado naciO'nal e exportados
para diversos países dos cinco

.

continentes; estes produtos
compreendem sucos, '. extratO's,
desidratadO's, purê de banana,
banana congeada, flocos de

,

frutas e salgados.
Os resíduos gerados no

processo de traasfO'rmaçãO' sãO'
integralmente reaproveitados
sob a forma de compostos
orgânicos, utilizados nas áreas
de planäo. É a cO'ntribuiçãO' da
Duas Rodas para a geraçãO' de
qualidade de vida" numa

demonstração de respeito pelas
riquezas naturais, que é de onde

a empresa retira suas principais
matérias-prima$.

Bem casada com o
seu futuro. SESC

'o Banco de Santa Catarina.
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o cinquentenário de

Douglas Stange
Douglas Conrado Stange, dia 23�11-95, completou o seu 50° ano de

existência e resolveu convocar seus amigos para um festejo em. sua
residência, sita no bairro Garibaldi, na Estrada dos Hüagaros, nome
assim dado a então Tifa dosHúngaros, pelo adminis1rador da "Colônia
Jaraguá", dr. eng" Domingos Rodrigues da Nova Júnior, no final do

. século passado.
Douglas Conrado Stange é filho do finado radial,istaWerner Stange

e Ema Gasner. O aniversariante foi um dos primeaos a ingressar no
GrupoWEG e hoje é o diretor superintendente da WEG Exportadora

• I Ltda.
, : Em nome de todos os amigos o CP renova cumprimentos pelo

aniversário e votos de outros tanto.s anos juDto com sua familia. (E.v.s.)

000118$ emmomento de total descontração comemo,ra seus 50 bem
lhldGI....

Parte de três centenas d�'ainlgos que o foram abraça', notando-se as
presenças de Eugênio Silva' (de costas), LorenoMarcatto, Nelson
1àrnaws1d,WalterHertel,HeinzRodolfoKohlbadl,HamIltonGania.·
'Em pé, JoséAntonio Sllya;WilsonRebelo (de costas), VicenteDonlnl
(de costas) e dr. GertEdgarBaumec

Gente

A s6ciaMaumSDtIIWpt'oceMa leituradanominolados novos sócios;
entre elesAléssio·Berri, deJaragud d" Sul

ENCERRAMENTO DE ANO

Instituto Históric-o
comemora e empossa

Florianópolis � O Instituto
Histórico e Geogrãfíco de Santa
Catarina, programoupara o dia 22
de novembrouma concorridíssima
reunião no Auditório do Palácio
cruZ e Sousa.Na oportunidade o
professorWalterFernando Piazza,
falando emnome do rnGSC e da
ACL enfocou o homem e a obra
do' professor Custódio F. de

Campos, ào ensejo do c�Jitenário
de seu nascilnento, agradecendo,
� nomeda familia, o dr. Nuno de
Campos.

Na seguDda parte doprograma
o acadêmico Carlos Alberto
Silveira Lenzi, saudou os novos
sócios do rnGSç, seguido de

entrega de diplomas e medalhas,
, finalizando com o lançamento do
livro "Ditos efeitos", de autoria

'. do professor Custódio F. de
.

Campos. Entre os novos sócios
da quase centenária entidade,
figurá por parte de Jaraguä do Sul '

o muito bem quisto escritor

ALÉSSIO BERRI. Na foto que
ilustra a nota, a composição da:
mesa dos trabalhos, nomomento
em que a' sócia Maura Soares

. procedia a leitura da nominata dos
novos membros, que são os

seguDtes: HONORÁRIOS - Fran-.
cisco Emesto de Oliveira Muds
(Açores); EMÉRITOS - A1cides

_ Abreu, Almiro Cadeira de :

Andrada, AntônioAdolfo Lisboa,
Celestino Sachet,Maroilio João da
Silva Medeiros e'RobertoM\Dldel
de Lacerda; BFETIVQS - Aléssio
Berri, AltairWagner, Cesar Luís
Pasold, David Vieira da Rosa
Fernandes, Eliane Veras daV�
Pacheco, FJizabethFarias daSilva,
Ulian Mendonça Simon, Máfia

.

Margarete Sell da Mata, Nice
Terezinha Massignan Salvador e
Waldir ) José WandalI;
CORRESPONDENTES � José
Sebastião Witter (São Paulo) e

Washington Baptista Miralles

(Urugwu). (E.v.s.)

'.Soel

In
.'

orma

Afoto estampa o mo�nto exalo em que .

.

tinto ClJSmAlwin Schwarz e sua

esposa l.inaNinow, soll os olhares do,juhos, fUha., genro e noras,
acompanharam aprimeira,alsa nosmnp1t!s saliies da SERAiiúzode, sob os

aplausos de todos t1f convülmlos que lotavam a sede social.
Renovado$ cumprlme�, ao caSal. (E.V.s�)

Nasceu na manhã do dia 24 de novembro, com 3.850 kg e

52 cm, ameninaNicole Rafaela, filha dos amigos Luís
César eTeresinha, 'proprietâriosda FR Fotograflas. Na

foto, os pais é o pequeno André,�abrielposam felizes 'ao
,

lado da mais nova integ�ante da família . \

Parabéns à
Olinda Rose,

.

pela passagem
de seu
aniversário.
Seumarido
Conrado e seus

familiares
desejam muitas
felicidades!

oes

. Parabéns à

jovem Maria

'Aparecida de

Souza, filha
.

de Salvador
Francisco e

Ana Maria

Aparecida de

Souza, que
completou
maisum ano

de vida no

dia 29.

ArquivoMusical
o programaArquivoMusical, apresentado na rádio BrasilNovo
AM 780, de segunda a sábado das 21 às 23 horas, pelo amigo
Albino Flores estã com grande audiência na região e fazendo o

maior sucesso entre os românticos. Aprogramação, feitapela
colega NeuzaMaria, é compostapor músicas românticas de todos

os tempos.

CORREIOOOPOVO· 6 e 7

Casa da Amizad�.promoYe Bazar da Pechincha
.

ACasa daAmizade do RotaryClube deJaraguá do S� realizará
o seu tradicionalBazar da Pechinchano dia 3 de dezembro a partir

.

das 8 horas até as 12 horas noSalãoPar�alda IgrejaMatriz. Na
ocasião serão ofertados às pessoas carentes roupas usadas, .

calçados, brinquedos e uüidades domésticas com um custo
bastante acessíveL

As pessoas que desejarem ajudar na doação destas utilidades,
podem entregar os objetos no Lar das Flores ou telefonar para o
número 372-3040 e falar comDona. Zely. Esta promoção é para
manter o programa de banco das cadeiras de rodas emuletas para
as pessoas necessitadas de Jaraguá do Sul.

Mude
o seu visual '

ANTES

',

Destaquepara.JueélÜl eMirleique seunirampelos�osdo
matrimônio no último dia 25. A cerimônia foi reaJi'f.lUla: no
CIG Laç« Jaraguaense.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos
Seguro ê 'Prestação de Serviços

.

1811811118111
RuaExpedicionárioGumercindodaSilvanSl90,
1!landar, sala2 ·Fone/Fax: 7'1-1788
Ja�aguá doSul·SC

Agora você pode se valer dá
técnica de aplique ou alongamento
�os cabelos para ter em poucas
horas o que a natureza demora
anos para fazer. Também para
quem quer alterar radicalmente o
visual, há a opção dos cabelos

.

rastafari, que hoje são o que existe
demais moderno no universo dos
cabeleireiros.

,
'

Tudo isso agora está ao seu

alcance aqui mesmo em Jaraguá
do Sul no Salão deBeleza Filos,
na Rua Henrique Piazzera, 137.
Fone 372-1598.

AARTE
DE

.DECORAR
-

ADQUIRA BELEZA E QUALIDADE
PELÓ MENOR PREÇO!

VENJIIADORES
DETETO

ESQOLHA
JA O �UI

RuaDo_mingosdaNova,154(ao TELEVENDAS.
lofIo do sinaleiro da Reino/do

(047) 372 _ 1. san.Rau). Jaragup do Sul - Sc. - - -�
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Eticaprotestante e o

,espírito do capitalismo

Acim comemorou nove

de trabalhos· nesta semana

Massaranduba-AAsso-
.

de Massaranduba. O uso do

cíação ComerCial e Industrial )lr6dio sen( em conjunto com o

.

de Massaranduba (Acim) Rotary Club. Como segundo
comemorou no dia 29 destemês o objetivo, aconteceu a assinatura
seu 90 ano de existência. A data do convênio do gabinete
foi marcada com Um jantar qUe

-

ocIoDtol6gkx> en1le aAcime o Sesi

teve a parti- A..AIJ.JI.
ele laraguá do Sul, representado

cipação de W ""íftJ'fII , pelo seu coordenador, Leônidas
Hd .1-....._ 6.. �_ Nora. SegundoAlfredo Vavassori� �-p.,. ",11111 fIfíI _convA-:�vaimelhorarasaddepresamus e """'"

autorida-It'" fit,,, bucal e poupar tempo e dinheiro

des locais e dos associados e seus cola-

regionais; .'II'II/ti'" boradoles. Também' foí feita a

en1re eles o ,inauguração da galeria dos ex-

prefeito municipal de Massa- presidentes da Associação
randuba, Odenir Deretti, o Comercial e Industriai de

presidente do Rotary Club de Ma.aranduba.

Massaranduba, Osias Geraldino AfiwIo V4INUorl,JI1ÚIÜ-
Bncerrando aprmeira etàpa da

Rodrigues, o eoordeaador do noite de comemoração, foi

convênio da CAmata deMunique aos empres'rios e Uderanças apresentada aClUIlPanha "compre
eAltaBavieradaAlemanha,Max maaarandubenses, com orien- .

no comércio local e ganhe
Hennaon, eo coordenador do Sesi tações e esclarecimento sobre

.
,prêmios", umapromoção daAcim

de Jaraguá do Sul , entre outros. quais são esses objetivos e metas com o objetivo de incentivar a
O convidadoespecialdanoitefoi para os próximos anos em uma oompranocoméroiolocaI.Opúlel
o emprestrio Ninfo Valtero reunião marcada para o dia 11 de com o material publicUrio da

Koenig, presidente da Associa- de:lembro.
-

campanha ,foi decerrado por
çio Comercial e Industrial de· Dentro do plano de objetivos Alfredo· Vavassori e pelo
Joinville (Acij) e vice-presidente e metas está a necessidade de coordenador do Näcleo do

da Federação das Indds1rias do desenvolvimento organizacional. : Comércio ,lairQ LuisRiboldi e o.
Estado de Santa Catarina (Fiese), Durante a noite foi feità, por diretor de comércio da Acim,
queministtoupale8Ú'll,abordando Alfredo VavassQrieOdenitDeretti, SebastiãoAlmeida. Parücipam da
o tema "Adminiçtraçio Partici- a 'assinatura' do convênio que doa campanha 16

.

empresas
.

pativa". oprédiodaantigaprefeiturapara coordenadas pelo Nácleo do
.

Na oportunidade, Max a associação, permitindo uma Comércio da Acim, Segundo
Hermann -en1regou ao presidente melhor estrutura, com sala de Alfredo Vavassori esta é aprimeira
da kim, Alfredo Vavassori, o reuniões, cutsos,mini auditório e campanha de valorização do

plano de objetivos e .metas da sala de atendimento, o que vai comércio local e deve ser o início

associação. O documento será propiciar ummelhor atendimento de uma Série de campanhas da

apresentado com�ores detalhes aos empresários e à çomunidade Acin.

.

PALESTRA

Economista destacou a importância damotivação
A palestra minßtrada pelo

economista e empresário Ninfo
Valtero Koenig, que falou sobre
a Administração Part�ipativa
revegnnde�ãoporpanedo

-

público. Koenig salientou a_

importância de se desenvo.lver
o conhecimento e a capacidade
<fé todos os colaboradores de
uma -empresa, para que esta

possa trabalhar com quali
dade, alcançando assim a

produtividade. "É importante
investir no treinamento e na
capacitação dos funcionários,
despertando neles a inicia-

tiva própria e o auto-ge
renciamento" .

Segundo o economista, na sua
empresa, a Akros Inch1stria de
Plásticos de Joinville, seus quase
mil funcionários são estimulados
a prosseguir nos estudos e a se

especializarem� desenvolvendo
suas capacidades e aiativtdade.
"A Administração Part�ipativa
aproveita omáximo dacapacidade
da equipe e para se obter
resultados pela participaçio é
necessário que o empresáriomude
posturas e conceitos" explica
Koenig. "É comum o empresário

se afastar da base, se achando
melhor que seus subordinados. A
Administração Participativa

. equilibra estes valores", diz
enfatizáildo que "o respeito pelo
indivíduo é �uito importante,
todos sâo acma de tudo gente".

Tnmamento
O empresãrío considerou

válida a campanha da�ociação
Comercial que incentiva as

compras no comércio local e
terminou dizendo que "o
treinamento dos funcioná
rios do comércio também é

indiçpensáv�l" .

�. I
'

o espírito do capitalismo desenvolveu-sejuntamente
com a Igrejà Protestànte, fundada porMartin Lutero,
que através do percurso dahistôria foi aprimorado e

modificado .

A ética capitalista consiste basicamente em:
'Tempo é dinheiro": deve-se aproveitar o méama

possível o tempo com o trabalho, pois desperdiçar um
s6minuto equivale ao desperdkiode umafortuna.

, "Crédito éd�iro":paga-se umpreçopelo dinheiro
emprestado.

"Dinhew gera dinheiro": quanto mais dinheiro se
-

tem, mais dinheiro se faz.
"0 bom pagador é dono da bolsa alIJeiai,: quem é

pontual em suas obrigações não tem restrições ao

crédito.

"A con.ervtlfiio da boa illUlgemfacilita o·crédito".
"ContmledaS receitas e tkspestl8 ": deve-se controlar

o que se tem e evitar gastos supérflUoS.
"I'oupar sempre".
Nossa sociedadepossui umaforte raiz religiosa que

/

prega a doaçõo aoprôxtmo e o não acúmulo de riquezas. ,

----

Ao mesmo tempo 'as pessoas são medidas pela
capacidade deaquisição. do dinheiro, fruto de ejiciênciá
profissional e de um árduo processo de educação. Essa

. aquisição éencarada comofinalidtlde dltimadavida do
indivíduo•

No corre-corre da luta pela sobrevivência; a busca
de conhecimento, info17'iuzção, moradia, educação,
emprego e pilo... Estamos aproveitando o tempot
tentando ganhar dinheiro, tentando pagar em dia,
tetttando economizar, tentando estudar, para ganharmais
dinheiro, paracamprarmais,para termais tempo... Mas
quas.e' não olhamos para os lados, para admirar as

paisagens,paraamarquem nos rodeia,para aproveitar'
-

as coisas simples.
Ficam as indagações: Para onde estamos correndo?

Estamos vivendo?
Adriana Rachei Lorenzi da Silva
Artete Westphal

, '

Deise Fernanda Pincegher
Nenci Loreni Bisoni

Scheila Cristina Fodi

Vilmflr Caltoni
Prof; Oswaldo JoséMabba .

Ciências Contábeis - IV seme�tre- Ferj
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'

Prefeitomanda apreender três
ônibus da empresa Sul Brasil
J ara�uá d� Sul - Por'

determinação doprefeitoDurval
Vasel, fiscais da prefeítura de

Jaraguá do Sul apreenderam
ontem, três ônibus da Sill Brasil,

conces- fAtJ'ICSO
da ,lIio leAt II

tOlllessio

Atllll/tipol

empresa não circulasse no

centro, a não ser no terminal ur
bano, onde é o ponto final,deles.
Mandamos ofíciosmas nada fun
cionou. A única alternativa,
autorizada pelo próprio Deter

(Departamento, Estadual, de
Tti_i1ID.íDäis Rodoviá.!:.i.(),s), Joi
apreender alguns ve ícul s",
ressalta Floriano. Para retirar os
U'ês ônibus a empresa terá que
desembolsar aproximadamente
R$ 3 mil. "É pouco para uma

empresa que vem fazendo isto
em outros municípios, como
Joinville, SãoFrancisco e Itajaí,
além de não pagar impostos", diz
o procurador.

Protest�
Todos os oito t�lxistas que

ficam no ponto do terminal rodo
viário 'protestaram pela retirada
dos ônibus da empresa
joinvilense da rodoviária. "O
fluxo de pessoas que utilizavam
os táxis caiu pela metade. O
-ônibus estava sendo uma

alternativa barata de transporte.
até o centro da cidade, mas.
irregularmente", defineFlorieni.

Ontem, a reportagem do CP
tentou falar com o chefe de

tráfego da Sul Brasil, em

Joinville, mas não conseguiu
localizä-lo paradar explicações.

termuni

", cipal Ja
,,�

raguá/Co-
c, rupâ. Os veículos estavam
'� desrespeitando o trajeto, circu-
lando dentro da cidade - a única

+ empresa que tem a concessão

:,/municipal é a ViaçãoCanarinho.
A Sul Brasil obteve o direito de
fazer a linha entre os dois mu

nicípios há-cerca de três meses.
Ponto

,. "Há um mês, eles estão

'. fazendo �ste tipo de 'serviço,
;' principalmente na estação

, rodoviária, oferecendo, inclu
K sive, passagens mais baratas

"
.,para transportar passageiros para
;).0 centro da cidade", revela
: Leonel Prade Floriani, procu
'rador jurídico da prefeitura,
) acrescentando que, além da

;�empresa,Canarinho, os taxistas
,14 reclamaram junto ao prefeito.
:'Mantivemos contatos quase que
�analmente, pedindo que a

•

CO:JUlE(ODOPOVO· 9

f)IIumí4IISlIP.

Estas são as vencedoras da e�ta de Indaial, que es
tão classificadas para disputar a gande final dO Ga

rota STUDIO, da 9, no palco da Notre Dame.

P
,.

atroC1D10

Garota STUDIO

Studio ,FM Seifert

Cosmos Turismo Malhas Darpe
Laéo Auto Center

DtM\S ·ROm,s;
1OANOS�

AEVOW�O
UENAU

VA.
�

'Pioneiramente, em 1925, a Duas Rodas iniciou suas atividades com uma

rdosofia de trabälho muito bem defmida: fazer bem feito. Hoje, setenta anos
depois, a'fiIosofia continua a mesma.lnvestir em pesquisas, tesres, desenvolver '

novas tecnologias, novos produtos, aperfeiçoar os já existentes, antecipar as
'

,

necessidades do mercado e, principalmente, apostar no
.

talento humano'sempre foram e sempre serão

prioridades para a Duas Rodas. Como você pode ver,
não é por acaso que a qualidade das matérias-primas
da Duas Rodas está atualmente dando mais sabor

para a indústria alimentícia em todo o mundo. Porque
o mundo pode termudado muito nestes anos todos.
Mas qualidade ainda é run�amental na vida das pessoas.
Duas Rodas 70 anos; A evoluçL\o que:não mudou a essência.

W[lDaas Rodas

'\!!J
IncIcIstrIaI '

, "
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AÇÃO

Políciaapreende 45papelotes
, "

de cocaína emJaraguá dp Sul
J�do�-Eoime

nos de 72 horas o grupo de entor

pecentes da polícIa ciVil - dele

gado Odilon Claudino .dos
Santos,
chefe do

Ciretran, '

. Márcio

Cecatto,
comissá
rios Re

nato Araldi e Ivan Alemblant e

mtulOu
"

IlIftO d.,
mlll.ls

o' escrivão Josmar Batista de
Lara - apreenderam45 papelotes
de cocaína, na Vila Lenzi, em
Jaraguádo Sul.

'Flagrante
,

O lavador de carros Gionéy
,

CarlosGonzaga, de 18 anos; foi
preso-terça-feira à noite, na rua .

João Plaainchek, onde funcio
nava o Java-cer; Com ele, a 1»'
lícia apreendeu três papelotes de
cocaína. "Além dele, prendemos
mais dez consumidores que
estavam comprando a droga",
ressaltá Lara. No depoimento à

polícia, Gonzaga.afirmou que
comercializava a droga sem a

participação de outras 'pessoas;
há três semanas. "Encontramos
papelotes com meia e uma gra
ma, o que equivale aR$ 15,00 e
R$ 20,00" , comenta o escrivão,
calculando que o traficante'
arrecadava por semana, cerca de
R$ 1.000,60.

Qumta-feira à tatde, Gilmar
Fernandes, oGil cebeleireiro, de
29 anos, foi presocom 42 pape..
lotes de cocaína e três buchas de

maconha, dentro dopróprio salão
de beleza. Gil escondia a droga
dentro de um suporte usado para
guardar barbeadores, Com ele,
policiais llPfeenderamR$ 140,00
do 'pagamento das drogas.

Corupá - O estelionatário o delegadoWanderlei ZocateUi,
Élcio LuizRufino <Je Souza, �, acrescentando qUe as placas JU-:- ",

.

anos, que foi preso na semana 2871, que estavam noveículo, ,

passada por desrespeitar uma
'

eram. 'frias'.
ordem judicial, está sendo De acordocomodepoimento,
acusado de intermediar o roubo Souza afirmou que comprou o

• do Volks branco, modelo 78, de carro há três semanas, mas ,

----------------........-------
Charles Cristiano Horbung. segundo informações dá polícia

Sete t,"V:nifi,caniespresos Souza foi presoem.flagrente o veículo teria side roebedo hä

I U I Lo " depois de uma ronda rotineira quinze dias. "Ele se atrapalhou
das polícias civil emilitar, na rua na hora

_

do depoimento. Disse
Roberto Seidel. "Pedimos o que não se lembra de quem
documento e ele apresçntou além comprou. Desconfiamos que
da carteira de ha:bilitação falsa, esteja cobrindo alguém", revela
o documento do veículo", explicá o delegado.

'

Giljá respondepOr tráfieo

Gilmar já 'tem passagem pela
comarca de Jaraguä do Sul.

,

Ambos foram enquadrados no

artigo 12 do Código Penal, e

poderão pegar de dois a cinco
anos de prisão.

em apenas onze meses
Em onze meses de inves-

-

500 g ramas de maconha
tigações, o grupo de entor- apreendidas.
pecentes da poltcia civil de Atualmente, jovens da

Iaraguâ do 'Sul já prendeu
'

classe média alta são um dos
sete traficantes, e, apreendeu principais grupos de consu
mais de um quilo de cocatna. mo. Uma grama, emJaraguã
Um dos-maiores casos de do Sul, custa hoje R$' 20;00�
apreensão foi quinta-feira Entre alguns consumidores

passada. GilmarFernandes, presos, a troca de objetos, co
o Gil cabeleireiro estava com mo aparelhos de som e relâ-
42 papelotes prontos para

.

gios, são utilizadospara ad-
ser comercializados. '

quirirà droga.
Em toda região, mais de Em alguns casos, a

dez traficantesforampresos, maconha'está sendo consu
contabilizando aproximada- mida entre jovens da faixa
.mente 1,5 kg de cocaina e etária de 15 a 20 anos ,

1cio (4eIaIhe)folpreso tom" Volks no ce'nlrtl de Corupá
CORUPÁ

Estelionatário,épreso
,.

.
.

com veiculo roubado

j'

As melhores notícias estão

no CORREIO DO'POVO

Assine

3'71-1919

•371-1-422

A H�lZAÇÃO DO TRÂNS.I'1'O EM

JARAGUÄ DO SUL É POSSÍVEL.
BAS1A HAVER UMA CONSCIENTIZAÇÃO
DI!: AMBAS AS' PÀRTES: PEDES,"RES
E MOTORIS,TAS •

VÁ'DE AMARELINHOl
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.

ó milagre classifica equipe'
,

,

,

ara afinaldo Caiarinense
"J'

'

P.....A. JiIdIIDa>
�

araguá do Sul - SÓ'� Uma das eSperanças de gol no '

'lagre coloca o juniores do "Moleque Travesso", é o ponta
entus na final docampeonato Marquinho, revelado pelo

,

ense deste ano, A ú1timá treinador_ Simão Saturnino, que
, adada�gundafase;marcada terá a equipe completa hoje à

hoje _' tarde.
'tarde, 'M/llodo; Se conseguir chegar a final,

,

".IMÍ .�_ '

será pela te,rceira,' vezconse-· ,

....,.. "k'''' cutiva que o Juvéntus irá enfren-
Júlio (C) cMpu e". 30 ",., ... ,.", t:lu.uaeG •Jktu'co". o lIIuIo

m-.'.1tJ .", tar Criciäma, Em 93 e 94 a JARAGÚA DO SUL
lis,' o ",,,,,. partida decisiva foi disputadaDO

ventus ROdOll6f!M111i estádio Heriberto Hülse. Este ,Cano,'stas con.'hrm·a"m'

boa "ga COD" '

ano, o Juventus, com melhor h), � ltJ
o Figueirense p,recisando da _

,

campanha, poderádecidir o título.
itÓria.Em Joinville', o Jec em Jaraguá do Sul

fi
-

7a'oAvaí, eémÓiciúma,o
SIinb:�üWl6"

Na equipe príncípal, o

'

ase e vencem "etano
, igre", já classificado para a ' Juventus encerra a parQclpação .

, '.l'
I

,

ai; recebe a <llapecoonse. ,torcer para Joinville eCriciúma, na Copa Santa Catarina enfren- '

, Para seclassificar, <> Juvenms empatar ou derrotar seus adver- tando o Tubarão, segunda-feira, Jaraguá do Sm :., A penúI- NaWave masculino, o título
,

I ídém de.derroter oFigueira, särios.
-

às 20h3Omin: no Baependi. tima etapa lo campeonato está entre AdeaDirKlemz, Mare-
>"

�". , Catarinense de Canoagem, ,osZangbeUni, ambos de Jataguá,
,; PERCROSS realizada domingo passadoem ePaulo Vieira, deBlumenau. Fm

,'[ton Becker é o campeão deste ano' ==;;��:=:: ;:'�!r':;
,

•

NUIoICP, Jaraguá do Sul, chegou eni 77 pontos, Klemz foi o segundo'
�'� terceiro, somando 100 ponto& na colocado e deixou escapar a
., classificação geral, e não pode 'chance de ser campeio antecipa-

mais ser alcànçado porArgemiro damente. O canoísta lidera o

Homburg, também de Jaraguá, . cempeoaetocom 90 pontos. Pau
que está em segundo com '8.2 lo vieira"doclubede Canoagem
pontos, e foi o vencedor em São Blumenau, �om 78 pontos;
Bento. Edson Klemz, 'outro precisa vencer a prova final e
jaraguaense aparece na terceira torcerparaKlemz nã� estar entre

colocação'com 64pontos. , os três primeiros colocados. Nas
Outro tílll:lo que ficará em categoriasK-l OlímpicoeWave

, -Iaraguá do Sul é na categoria feminino, os campeões desta'
Turismo, onde AdemirReggert, temporada já são conhecidos:
do clube de Canoagem Kentucky José daCosta, de Jaraguádo Sul,
lidera com 100 pontos, seguido e Izabel Billardt, de Blumenau.
de Odi1�n Manske,com 91 AúltimaetapadoBstadualna
pontos e Jülio.Roberto Redri- modalidadededescensOacàntece
gues, que soma66 pontos, ambos
de Jaraguá Para ser campeão,

,

-ReggertpodeChegar em terceiro'
.na última etapa, mesmo que

dia antes da corrida, em uma Grande do Sul, ficando apenas ,Manskeconquisteaprimeiraco-
prova de exibição, no Rio com adécimacolocação. , locação.

'� .

�

.

�'Jaraguá do Sul - O riosulen-
'Blion Becker mostrou porque
�
melhor piloto de supercross "

',atualidade e conquistou o

c

'

toCaterinense, soman-
. pontos. Richard Bereis, de
'.

vííle, foi o vice-campeão
" ual, com. 3S-pontos e 1001

,

lIZa, também de Rio do Sul,
,u: em terceiro lugar nesta
>: .. marcando 34pontos,
:,Naúltima etapa, nomotôdro
,

Iaraguá Motor Clube, em,
uã do Sul, pouco mais de

, pessoas prestigiaram a
"-,

ista do título por Becker,
,,: foi o primeiro coloc�do. A
_
rat ficou na disputa da

, da posição. Pablo Ristow,
',Timbó, superou Berois e

'

'.

ou a prova na frente. Joel
, machucou o braço \UD

Becker levou o título tIII temporadJlem grande ,estilo

hoje, eem benedito Novo. A'

partir da próxima semana a

Fecesc (Federação Catarinense
de Canoagem), se reunirá para
definir o calendário da tem

porada/96.

MALHAS LTOA.
o éndefeço onde a quphdade tem bom pfeço,' fabfica: J�cquafd, '

, '.'

/

S,ott, Cotton, Moletoh, Meià Mal'ha lisa � estampada, Stanflex,

..

..

*' POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD. SC - 416, N2 2727 - RIO CÊRRO 11

,

FON'E: (0473) 71-0099
FAX (0473) 71-1045
JARAGUÁ DO SUL' - SC "

-

I -

'

,

Xadfez, Listfad�'_'pafa'-atendef confecciónistas do remo de �allhas
DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA
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vinir: a

Aids, no
DiaMun-

,

n60so/udoi
,/obo/Olil/tIS

GERAL . .
'.

,Jaraguá do SUl, 2 de deZembro de I,

DIAMUN'DIAL DA AIDS "

Panfletos explicativosforam.

"

•

•

.i· .'
,

'
1

distribuidosoniemno 'centro'

......
,

CORREIODO .,oVO - ....1.

" J�raguá do Sm - Mem-

,bros' dp Sindicato 'dos,
Trabalhadores do' Vestuário de

-Jaraguä do Sul, distribuíram
ontem de manhã pa�fletos
exp1icándo' (II/t1 tlilldo"
comopre-

dial de , omtlrltt/llltJSLuta con- -,----------

tra a doença. Os funcionários do
sindicato percorreram as prin
cipais ruas 4� .Jaraguä dó .Sul,
mestrando, através de panfletos,
as graves consequências do

avanço dadoença no Brasil e no
.

própriomunieípio.
J;m paralelo ,a dístríbuíção, o

posto de 'saúd� daReinoldoRau '

distribuiu para os portadores do
vírus HIV inscritos na secretaria

, de Saúde - 60 no total � preser
, vativos e seringas descartáveis.
"É 'uma fOhnã de prevenir a
transmissão d� doença para ou

tras pessoas" , afirmá o secretário'
meuPasold, acrescentende que
a secretaria, não fez a distri-

:�:;at)��v�a=!':' _1.jll��:lj!IIII"III_I�. Rn�::'�:':"�! �;-:=��.�
drogas, diferente.daprefdtura de ;.:.:.: :.: lM: : ::.,;l.l....:M:.:.:I!f.:.. :.:.:;�':'"'''' .....:.:...:...:...:....•..., ....••:.:.::. ',Voluntários de Corupá esperá já c.aminJíão, uma ambulância, um
Sentes, cidade litorânea de São

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::.;.:.:.:.:.:.:•...'�..,..� · .•.·.·.·.'ó·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:

'estar operandoem suauova sede carro de resgate, além-de outros�
Paulo, que colocou à disposição A ",', 'w \": 'i' e, para isso" desenvolve atual- equipamentos como roupas def�
da, 'população,' milhares. ,de ' OrganiiaçãoMundialdeSaúde'revelaque existem mente uma campanha.parame-' amianto, que' permite ao;�atualmente, nomundo inteiro, 16milhões de adultos e 1 �seringas. Santos é considerada a

'

cadar fundos junto.a comunida- bombeiro passar entre as chamas)milhão 'de crianças infectadas com o virus daAU/s. Assim; acapital nacional da Aids. O cada umminuto, registra-semais três novoscasos.Se
' 'de.,Segundo o presidente da sem riscos de queunaduras.e-umj

maior índice de contágio se dá' persistir.este ritmode contágio, daqui há<tres�os, mais de , c��poração: ,José Norb�rto ,aÍicatemdráulico, quelioje,c��, através de drogas injetáveis. 40milhões depessoas estarão comAids.No Brasil, somente. Müller, ocusto das obras�I�, em torno de US$ 18 mtl":1
"Assim, estão incentivando ao '

50miicasos estão registrados, mas oministério daSaüde
)

.em tomo de 244'm�,�evera gJf� específico para rasgar uma�
use da droga", ressalta Pasold, acredita que existammaisde ummilhão depessoas

. em tomo de R$ 50 m� dos.quais lataria de carros, acidentados �'�,

Atualmenté ,eIp Jaraguä 'dö contaminadas, Opercentual êde cadamulher contaminada &$ 10mil a entidade já dispunha resgatar Vítimas. \ ;j
Sul. existem 60, casos registra-

",

paràc�a'quatrohom.ens." ,

em cahc:�. �nquaIÍt? �ese�vo�ve P�g�mento. 'j
i

;, dos, mas dados da secretaria de a construçao do prédio prepno - Eni Corupa sao 24 bo�beJtos ;

::!:'':�:'::�::'_ ::::,�=�u:.::�. ::::::n:;.q::;:':"":::'l
o vírus. 9 primeiro' caso da a diretoria aguarda a liberação, Com o funcionamento da nOva ';
doença foi registrado em 1991.' Sexual: 28.74Q casos Sang.u{nea: 15.441 casos de recursos �través do Projeto sede, segundo Jos� Norbê�OjDesde então, 17 pessoas já 10,4% mulheres 20,7% mulheres França, do governo do Estado. 'Müller, os bombeiros' farao 1morreram, namaioria pacientes, 89;6% homens 79',3%homens, Dividindo plantão de 24 horas, todos 0.$

na faixa etária de 20 à 30 anos.
I

- SãoUS$ 5,8 milhões a serem dias, incluindo três novos
"Mesmo não existindo grupo de lJ,e,1háeparaftlho: 1.155 casos Não esclarecidos: 10.558 cases rateados entre 14 corporações de soldades, estes remunerados, que
risco, a maior incidência de 51,2%meninos, 41,.3%niulhereS' "bonibeiros.voluntérics éxistentes trabàJharãoduranteodià.Anova'
çon�inadosestá�estaidadê'1, 48,8%meninaS ' 78,7%hómens em Santa Catarmaatrav� da sede, construida em doi.s,pisoS,
calcula o secretário, afinnando ; associação da categori,a e da qual, terá, além das -instalaç6e.s,

, que dê cada 1?texatne� �eali� Totalregistrado:5Ü94',éasos " ,:Dos40 miJ.qões depes.soas,
' MüHer ,tapl,bém faz ,parte; Os' próprias para os bombeiró$ e;

. 'zados nõ murucípio, um deteCta '

recursos serãó distribuidos de· viílturas"áreas destinadas a 1:IIlla \
, ,84%masculill,o coAtaminadas no tnmdv, pelo ' 'a "

'a pre�ença da Sínd�ome da acordo ,com uma lis�a de 'cozinha, ahnoxárifado e Uß1 .,,;
In, fi"

". 16%feminino menos,213sã,OJ·OVeHs., 'd
'.. '

lunod,e Iciência Adquinda.
'

necessidades apresentadas por torre" e vlgUl:;
?

Sedeprópria do Corpo de Bombeiros Voluntários terá 244m2
•

'.

'BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Sede da corporaçãofic�
pronttiem sessenta diaS'
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,

�nde-se UnoMille/93
untco dono. R$
7.500,00. Tratar 973-
3020.,

Equipamento de

salvatagem. tempo de
uso 40a50horas. Fone

(047) 367-3375 (coml.).
(047) 361-4483 (res.).

Yençe-se - armário
Bérgamo novo. Preço
a combinar. Tratar
372-3408 ou na R.

Heini Mahnke, 113 -

Vila Lenzi em frente à
Barão Vidraçaria cl,
Marlize.-

.

menor valor

telefone.
. ,

Vende-se tourosNelore
PC - de 10 ti 24 meses.

Vende-seumacasacl3
_

tel. 371-5022 ou na

quartos sala; cozinha, Rua Barão do Rio

banheiro, garagem e Branco, 168.
uma sala deô x 10m2

.

------

pl comércio. Tratar: Incrível p iscina d,e
,372-3797. fibra 5,10 x 2,60 x.

1,20 - 1+5 de R$
250,00. Interessados
ligar372-0957.

Vende-se Escort XR31
8Tem ótimo estado.
Valor R$ 7.000,00.
Tratar 371-035'4 cl
Luzia.

Vende-se casa com

196m2 cl 2 garagens,
terreno 20x70. R$

, 62.000,00(negociável)
- Bairro João Pessoa. Vende-se Monza
Livre de enchente. Hatch/82 rodas 14 - R$
Tratar 372-:3927-(hor. 3.500,00, um Passat
coml.) ,

�

GTSI84 motor novo

1.8 - R$ 3.700,rJO.

Vende.:.se moto RDZI'
135ano 90 impecável.
R$ 2.300,00. Tratar
372-3633 d\1viane.

-

- Vende'::'se por motivo - Tratar com Hélio no

,Vende-se .Fiorino de mudança uma 373-Q480.
Furgãol86. ,R$ lancha modelo Laudo
3.500,00, aceita carro Vende-se título / do

Clube Atlético
Baependi. Tratar 372-,
0'484.

Cobra Bimini - 16 p�s
menor valor. Tratar -

-

motor 'Tohnson ,

371--9787. 130 Hps cl carreta,
toldo e capota,

Ven4e-se loja-deAuto- ins t rum e n t a ç ã o
'

Peças em pleno. importada - 3 �lices.

T,RATAMENTO DE PISOS
Sistema UltraHigt Seep

Brilho de Molhado Restaurävel
TRATAMOS QUALQU'ER

TIPO DE PISO
Residenciais, Escritórios, Consultórios

Lojas, Restaurantes, Supermercados e Industriais
-

SOLICI1EUMADEMONSTRAÇÃOGRATUITA
JAeAL REPRE$. E COM ..

Rua Antonio Gesser, 113 '

Bairro e�erniewicz
Jaraguá do Sul .. se

Vende-se um apto. no 1953. ,

centro de Barra velha ,Vende-se Gol Cl 91
cl2 quartos. 372-2419 gasolina - prata

impecável. Tratar 973-'
8290;

Yende-se casa de
alvenariapróx. Igreja
São Isds. Suíte, 3 quar
tos, 1 banheiro,"
cozinha, copa, sala.
Valor R$ 24.QOO,00.

Vende-sepelametadedo
preço WindSurcompleta
em ótimo estado com

alçaspara os pés, com
vela 5,4m2. R$ 550,00 -

Vela Wind _
õm" - R$

250,00. Traje térmico

importado curtomédio
R$ 70,00. Tratar fone:
(047) 372-1081.

Vende-se Chevette
-

Aceito carro até
-

R$
Hatch/83 SL vermelho '8.000,00 ou parcela.
álcool- - .ôtimo estado In! 371-4424.
R$ 3.000,00. Tratar
373-04220u973-9889 Vende-se casa mista à

900ms do centro c/ 3c/Ivan.
----------

-

quartos, 2 banheiros, '

-

Vende-se terreno na dep. empregada,
PraiaAlegretl'enha} à churrasqueira" salão
300mts dapraia. Valor, de festa, demais dep.
R$ 5.000,00. Tratar Valor R$ 22�000,00.
373-0422 ou973�9889 Aceito proposta

parcelar. Inf. 371-
4424.

Vende-se Título do CAB.
R$ 2.500. Tratar372-3927

Vende-se Escort XR31 c/ Ivan.

: 90 gasolina 1.8 com
som ar condicionado - Vende-se 11.500 telhas
aceitotroca973-8290 . chatas (novas).

Contato 373�0335.
Vende-semoto Sahata
350 - modelo 96 - OKm

Vende-se Monza SIE - cor azul. Valor' R$
89 bordô - gasolina. Vende-se sítio cl 6.000,00, aceita-se
Com som, vidros 40.000;"2 prõx., carro de maior valo_r
eléticos, direção Prainha da Omaà pago diferença,
hidráulica - Tratar' l.Skm de Jaraguá cl contato R. Angelo
371-1953. luz; água, lagoa de Rubini,880-Apto.10Z

peixe.frutas. ValorR$ � Barra do Rio Cerro,
Vende-se moto CG· 11.000,00. lnf 371- após o j(m 7.
125188 branca, R$ 4424.

,
, '

1.600,00. Tratar 371-

PANfDU)ORAEcorRITARIA
...

PA08V1NHO
�Aberto'clanamentedá_06:O()às21,:OOhs"
..,..- , inclusive domingos e feriados

Av. Mal. Deodoro� 915/Centro
'

Rua VenânCIO da Silva Porto, 225 - ViIa .....Zi '(PróximoWeg I)
Fo..: 372-1243'

TB.ECOIVlJNICAÇQES
CENTRAIS

jPhlllPS
,

TELEFÔNICA Intelbr,á�Equltel
,

Nutron.'
APARELHOS;
'rnLEFÔNICOS

FAX

CB.UlAR

INFORMÁTICA
COMPUTADORES,

COMPAQ
,

Revendedor

ffJffdOrN!JflFJlIlM
REPRESENTANTECOMERCIAL DE

ASSIAruRAS
,

TV'A CABO· NET JARAGUA

Rua CeI. Procópio' Gomes, 680 - FONE: 371-9999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OORRQODOPOvo.2
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\

CLASSIFICA�OS DE. OFERTAS' . JaragúdoSul, 2dedezembro d�1"'5

Uamail
Jen....6quln. e 1."p"lINIItO. Ltillt.

G_R'ANDE

PROMOçAo DE '

LAVADOURAS
.11AS ITALI�NAS II.

'

YEN'HA CONFERIR
RUA MAX Wl�ELM, N" 82
FONF:' (047) 371-0904
FONE/FAX' (047) 371-3669
JARAGUÁ DO SUL - SC

CORRETORA QE SEGUROS A.'GARCIA tTDA.,

I
Necessita âe:

P�SSIONAL OUALIRCADO(Al BVl
GEREANClAMENI"O'DE ESCRITÓRIO.

. Apresentar currículo Vitae no horáro comerciai.
EXIGÊNCIAS

.

- Experiência comprováda .

, � Idade acima de 25 anos I

- Possua veículo
- Com estduos concluídos

End.: Rua Gumercindo da S�lva, 90 - 1· andar -.,.ata 02

, __

_ l-. ADVOGADOS
<..�')_�'\'"

,

y��, {���, ,

Jader PaufoMarin - 05t'B-SC 10.372 I

'.' ,:�/ :JoséLuiz áaSifva -q�-5C 10311-:9t

CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CíVEIS EM GERAL

Rua Gun�erme Wsege, 136
Fone (047) 3_71�0302
Jaraguá do S,ul - SC .'

�' �.:..

, "�o

Av. Mál. Deodoro da

Fonseca, n023
Jar�gúá do Sul �. SC .

Fone:372-3690'

'MODA
FEMININA

E MASCULINA

,

.(J. IGREJA DE DEUS' NO BRASIL,
.,

" .,..

...
� F.rledrloh w. S.onn:'nhol, 2.10'

, ,

t.l� (047) 372"10472 ) ",
_;:w.r�

Je,agu_6 do 'Sul .;; SC' .

Advento: Oprimeirofoi incrlv�l) humilde,pobre, s,e tornou,
humano, nasceu?omeio dosanimais, os stusb desprezou.
O Segundo serámaravilhoso, majestoso, cheio de glória
e majestade e todos O vão temer.

_

Advento significa: O tempo de Deus começou, Espera,
silêncio, preparo, o tempo está se esgotando.
O quanto você tem se preparado esperando por Deust .

Não é meramente se preparar com'presentes, enfeites,
grandesfestas, tudo isso é válidomais omaisimportante

"
do seu interior. Vocês estáprontopata se encontrar com o

.

filho de Deus? O tempo está se esgotando.
.

,
_

NÃO EXIS.TE, CRISE
PARA QLÍ'EM ANl)NCIA!

_

Ariun,cie n� Corre,iö do Povo
3,71-19'19

Çonfecções Noppen Ind. e Com.
Rua Felipe Schmidt� 115

Jarag�á dO,Sul � SC

!.
"

"Você pode ter umavida normal,lavar e esçovar
os cábelos natuialmente"
..Marque um entrevista sem compromisso e faça' -

,.
.

uma anális� desde, o comprimento áté o corte. RuaHerwlquePiaDla, 137
TRAGA ESTE ANÚNCIO EGANHE 10% DEDESCONTO Forie(047)3n.1sae- JS

RELOJOARIA Z'OZ I!.TDA.

Jóias - Relógios e Presentes
Além de' consertos de Jóias e Re:lógios .

Rua Roberto Ziernann, 175 - Bairro Czerniewicz

lO' Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'Jaraguádo Sul, 2 de deeembro de 1995
,

,

PU811CI�ADE CoRREIODOPOvo.3
,.

* Dormitórios einmogno,
'

.. \,
, ' ,

4; 5 e 6 portas
,

* Camas�speciais da '

,.

" 1,60 x 2,00 em mogno (foto)
* Hack pl som,cqm porta CD's '

* Sala d,e jantar em mogno (foto)

I

i
I

i
,

, ,

i, . j;f::::':,:,:·:·:·····:·:·····:,:·:+····:·:,.,.·······:·:.:.:.:.:.·.:
.•:.·.w.:.:.·.·.·.·.·.·.·.·.:.·.:.:.·.:.:•.•:••.:.:e-:.:.:.:.:•••

:.:.:.:.:.:::::�;: 'EN'DEREÇO.. .'

. ;i1i II iii: RUA PROCÓPIO GOMES DE 'OLIVEIRA, 1149
:i�j

.

iii
.

(Defronte Ve,rdureira Raquel·) - J8�aguá do Sul

'. �llt ,.:::111: FONE:' 372 ..2453·

Ta,petes d�_to.dos es tamanhos, modelos·e .

cores com resina anti-derrapante

. !IIIIIIIII_IIII.II'IIIIII

" i ,

,..
"

' I

I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cl�ificadoS'�de
�

linie. Sao Canlilo
Dr. Marcos Femanclo F. SUbtil

���I."i�f:�.fii..mi_ii���ilfiim�f:�I'ii'-f.,r .

Medicina do Traba"o - Fratu - U....nc... I

DoenV_ de Co...na, ....._ do 0.. - Ch..... do ,.elho
Ex.....: adm_lOnall, dem"'lOna" e· perNdlc..
Honrl_ atend.....nto:.:30·_ 11:3Q e 14:00 _1.:�.O".

, ,

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dentista - eRO' 2964
Atende

ÖDO'NTO-JARAGUÁ E ISSEM �

.

Rua 'Angelo Schlochet, 173 ;, Centro
(pr6x. 'Beira Rio Clube de Campo -. Fo�e: 371-0735

�lf""lj'JI__11111
tlAA. ·MAnL�N� 1. 'DA SI.LVA
NutridDt1ista - CllN-2 2287

1)AAt MÁnCIA �. GASl'AnrNI
-

. Clít"ca Mébtca - CltM 6294-
. Rua Angelo Schlochet, 173 .. Centro

(pr6x., a.lra Fllo Clube de Campo ,- Fone: 371-0735.
�- - � -

,

/:

�
�

. OFIAMOLOGISTA
�

� � DR.. HS1AO MENG KANG
..._.... .'

.

Com certeza o ri'tlno acelerado dós
anos

" 90 seria �inda mais estressante
se ä$ academias não existissem.

,

Isso porque, além de ofe�ecer todas .'

as vantagens dos exercfcios, elas '. "
.

RUA ATI:fANÁSIO DA ROSA, 249
FONE (047) 97�518 E 373-0580

.

!

Esperamos você para; '

. .�

. Centro de Estética com tratamento completos �. eficazes
- Faciais � Corporais - Depilações - Salão de Beleza (unissex).
-' Academia: Ginástica localizàdà, condicionamento ifrsico"
alongamentos, gluteos, avaíiação trsica, musculação e dança dE)
salão.

.

Continue acreditando,e,nós faremos o po$Sfvel'para corresP�l'lder

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

Condic;onamentp',Fisico
Natação, .. Hidrogfnástica

,

Ginástica Localizada·
.

. I·'
.

t

tuo Prof Antonio E. Ayroso,·763
,

víló lenzi - Ja�aguá do Sul �. sc

FONE:
372-3263 •••�.

ATIVIDADE FíSICA COM QUALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Cla�ificados de
,

Menegotti Veículos

Planos 50 e 60 meses
COns6rcio Nacional Volkswagen e.Amauri

Não perca tem�. e venha fazer sua Inscrlçi.o,
na maneira maIS fácil de conquistar o ..... veí .;.

culo.
.

•� �

_ Rme 047- 3710499

!S�rOfJ.\f)OS VllJV\J.\R.
COI\8Ol.ES SOB IVEDIDA PARA AUTOIVIÓVEISECAMWHÕES

INSTALAÇÃODESOM

Escort Hobby completo 95 prata A$ 4.300,00 + 14 x 640,00
Uno El.)( completo ar - 94 verde A$ 5.550,00 + 36 x 224,00
Quantum GL

-

87 chumbo R$ 7.006,00
.

Monza Olasalc (completo) 87 cinza R$ 7.600,00
Uno CS (liga-leve) 87 vermelho R$ 5.800,00
Uno 1.5A (liga-leve) 88 azul met. R$ 6.800,00
Chevette SL 86 vermelho R$ 4.500,00
Chevett� SL 84 bêge, R$ 3.800,00
Fusca 1300 76 dourado R$ 2.500,00
Chevette SL 74 azul R$1.500,00
Corcel" 78 bege R$1.500,00 /

Passat LS 83 branco R$3.500,00
F=iat 147 (Lindol)

,

81 azul met. R$ 2.500,00
Marajó SL (A. liga-leve) 89 prata R$ 6.400,00

,

MOTOS

xix 350 8'7 branca/azul R$ 3.000,00
xix 250A (1 carburador) 85' preta R$ 2.500,00
Ciclomotor Monark 89 prata R$ 600,00

ATENÇAo PARA OFERTAS Dr: FIM DE ANOI
ÓTIMOS DESCONTOS FINANCIAMENTOS ESPECIAISI

� JOINVILLE 205-J FONE fA Y lo-n 371 157� 9739753

�HONDA

,
Rodovia BR-280 - Km 65

Guaramirim - SC
Fone: (047) 373-0194

Reg.ty;;
,Comércio d., Moto Ltda.

M010 ANO COR
XL12SS 'Y'3 Vennelha
XLI2SS 88188 Vennelha
CGI2S 89/8' - Preta
CB400 81/82 Preta

CGI2S"ßtan '4/'5 Vennelha

CGI2SToday 911'1 Azul

n12S '11'1 Branca,
XLX2S0" 85/85 Prata
CGI2S"ßtan 94/'5 <:]ma
CGI2S"ßtan '41'S Azul

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

* Consâreio âe CG 125 Titan, XL 125 S CBX200,
.

NX200, XR 200,NX350 em
50mensalidades, consulte.

RUAADÉLlAFISCHER,239-FONE-(047)371-im
JARAGUÁOOSUL�SC

R !m@[fd[bV@
F1000 szul. 94
C20 branca 91 II

Verona Gl.)( comp. preto 91
Escort L bege .88'
EscortGuia bege 84
MonzaSLE azul 88
MonzaSLE azul 84
Opala Comodoro grafite 86 '

Chevette DL cinza 87
UnoMlle cinza 94
Uno Mille vermelho 93
Fiat1.47GL

'

azul 82
SantanaGI:..S azul 90
SantanaGLS azul '87
GoiCL branco 8S
Goi CL branco 88
Goi CL bege 87
Goi CL vermelho 86
ParatiCL grafite

,

85
Selína branca 80
CheveteSL branco ; 84
Fusca 1500 vermelho 76

Rua Joinville n9l573t- Fone (047) 371-9&22
JARAGUÁ DO SUL - sc

"

I

I DISQUE PEÇAS 371-12811

A Menagottl. lança pra você a .....hor promoção da
peças originals do ano:

IIPROMOPEÇAS. I,!
UGUE AGORAOU VENHA VlSrrAR-NOSI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



?, '.
.....
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I,·"'1''I'O''''B''� F6brlca:�:=
, U ','. U III I ' aR...elenclafs

•
• .

• >

,FONE «()473)

'J"'�-()•.),�"t • ,., ,._ iíeI'
Rua Athanásio Rosa, 1645·Gu.amlrim • SantaCatàrina

:Ga1pÕes,'·çasas, Iêrrenos e Aptos.
",

"ALUGA
Sala' coml, defronte' ao Posto Mime

.

... '
�

.

,

VISITE-NOS DEFRONTE AO FORUM
372-2990

"11 .:

. .

�

'INVESTIR EM
,

"

IMÓVEIS
..

CONTINUA'
SENDO O
'MELHOR
'"NEGÓCIO

Assoe. lmobJ1icú"ia's de Jaraguá do Sul

�.

.

(,

I

Tudo granito, ......... pl... timIpos dà �...
cães rOndas. acaba..mo. em geial

. ORÇAMEN'I"O_ 8EM coMPROMISSO

BR-280 Km 80 (Antiga instalações da M.rmorari·a Prüsse)
Guaramirim ... SC - Fone: 73�0162

ANUNCIE 'NOS, CLASSIFICADOS DO
,

CORREIO DO POVO
371 ...1919 .,: 372�3383

,

Q:J.�.
' '371-7931,

QJf:..,M vE' • S
"" AnIDnIo C. RIrr*. 107

,

, CREa 1741.J

COI'U • fIIDI • LtBIL • IDlIIIII'U • ·.....u
o "",0'0

-

Res. D1III lIIRQOAII)'r - 200 ata ap6s lalllai llal_ • Aptos COI 112 12 • � 'Rite + 2 quartos
1 \lista • 25.000
PlallO 12 It Jnt. 12.000 + 12 x 1.333 (Uxas)

,

Sed SORmJ)O (1) ,apartiIento
p11110 100 = Int. 8.000. 100 li ,300 (M/P61.r) Im'l'A!n e1Itr. III ......

Obs: Cariro/telefone são aceito. na entrada

,<

300 6 4 centro I. Conradô Ri.l, m 130.000 $!lUllt. II I)lbbtlro
200 3 � fAIId 'R., vltorhlo strillCJlfi, ao.OOG TroeI, p/apto "lt. c/2 gar
190 4 1 senoBDIR R. ptinona 1sabtJ., 547 ap.OOG fmlllO 6.5U"Z • PareI"
110 a 1 SCDO_ R, Crls�1Ii Baau:, 91 ,2!I.OOO Actlta ll6Ytl"m�
140 4 1 LInd 1.,lI$II0 1oIà, !i17 35.(J!IO ,

$oIêIItt .. Dl�belro
,1� :J 2 Jgui Esq. R. Ollvia, Pra4i, 34 SUOO Aceita Urreao pm.1IIC II
130 4 2 LInd

'

R. Ilpfdío lIartillS,s/n 38.éIIIO Aceltl terreno/_lO

220 3 2 �ro Id. � • a/9' bdar 1.0.000 Aptll tIOWI � todo IIBILUOO
78 2' 1 ..b. '·N. bit... 3' bcIar 16.000 + Fi1ll1lC. CIP .; 10 allOi
71, 2 1 binde Res. IIbade .. 3· 1ndar 18.000 + li1llllC. ar - 14 anot ,

156 3 1 cetttt'o lId. S(!Itl.t� 8' ,AIIdai 60.000 + FIIllllC. CIP - I_
'

UI 3 1 ee(ltto 1eS. carvalbo • It AniIu', 10.000 .. r.iJaftc. ar - u lIIOI

tb l' 1 ima
_

' ..� �i IiIrquatdt '.000. 100 r 300,00 • ht.CC/.
175 :I 2 CiIItro RuI da CU' , ." M.dat: 65.000 Int.' MI" • !roca p/caa
25' - .. �m 's.m,.; �WGOA 20.000 + 2 aJB P"""bit. CIfl!I

6Öl ",� w J4III isq. �fll1o Alal.1.. I 25:000 Aee1t. pareelar/telefClftt
73'1 • • ceßtro ft6'J. AntJ9* "'Uria '7U� bit. per.ita por Pr4d10
1190 • • rigi1elra 1'I'6x. I'OlItl da_ II 35.000 Parcela OQ VOISe .. lotts'
392,· - Celltennio Próx. CII'D ,_ II 12.000 Parctll: n aU � I.

; 695 - • laU lila ela rlClllclacJt -.nR.T lS.ooo Entrada 5.000 :. Puoekl
?SO .. w SÇIIIOBDBR Pr61. COlo li..! Couto 6.000 btracla 3.000 + 10 I 100

27675 • • ld"acr. ' Pr6x. ,Sílio líil. 350.000 bit" ouro/tllêf/lll6vel.
12125 • • scpoBDBI Pr6�.1' .Cattlo ÍRIIco 20.000 PUoaladD

465 ,r • 'tC)llelrtl _l�l.tl Plater, I 6.000 IIItrIda 2.000. 4. Parco
315 - - Alh_ "1_111 BeIIllllCJ 10;000 IIItrada 5.000 + 5 Parc.
,6lO r • vill.1 Plil. mRIIIfR'Ilo lI8II ".0lI0 � 1!S.000 • 10 Parc.
.as ,..' - Sb Luda Itcldetloial CeraMOl '.000 IDtnda lo500 t 50 Pm:,.

265.9 •

llOOOO r

111500 -

125000 -

1849300 •

915000 -

• SU Luzia CtIItro de 'suta Luzu UO.OIIO Cllplo 100 d lc.a� 2" 112
- G.rj�ldi lau. lâdbllcll ,. b 15 80.000 c... Ib. .. Aceita troçar
: çarlbalcli 11bel'rlo lII!Igar:oHa n 20.000 IleIlOra«la ·TrOOI/pareela
- Ieftu Ri".b::" Gi:ande - b a, 120.000 casa .lv. .. Aee1ta trocar
- SCIJROIDIR ,Pt6t. 8' ·�lto .CItI$C 150.000 .flor. c/400.000 palaitoc
• SCDOIDIII Ist. 'Bi'I9O cio Sal-r. .( .c�.000 tiA 11v•• Parcola 10 x

SObrado
cua Ab. '

casa Ab.
cua Alv.

,
CIII Alv.
Casa Ah.
Cai Alv.

Cobertura
•

, A)'to Clt
lpto (It

, Apto,tI
Apto CC
Apto Coo

lpto COIII, I

sala COI!'

Lote
tote
tote
,Lote
Lote'
�

\ twrrno
hItW
totes
LOt..
LÔtM
Lotas

CJlbra
dlbra
dl4car1
a.bra
'-"em
�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSuI, 2ded�bro del"S
\ \ OORRmODOPOvo-7ClASSlfICAD�S DE IMÓVEIS

NA, ,E�A-cDO
"REALA
EFICIÊNCIA
VAI FAZER
SOBREVIVER
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Rua26deJulho,317-VllaNova-Jaragu6 éIoSul-SC

FONE (047) 372-0153
35.000,00
• MIsta c/110mL Rua Rlchardt Plake· RS 22.000,00
• Madel(8 c/110m2 • R. laterar Valdir' J. Manfrtni··
R$ 15.000,00 ,

• Alvenaria c/ 132m2• Rua luis Chiodlnl • prox.
Juventus • R$ 25.000,00

'

• Alvenaria CI 250mt •• Rua 25 de Julho, V. Nova
(Flnanc)
• Galpão c/300mt,· Rua Pastor Alberto Schneider,
Barra - R$ 45.000,00.

'

LOCAÇÃO ,
.

- Apartamento c/ 2 quartos • Rua carlos Eggert
- Apartamento cl 3 quartós - Rua Antonio C.
Ferreira • defronte Prefeitura. .:
- Apartamento c/ 4 quartos - R. Joio Plcolll - Edlt.
carlos Spézla.

"

- Casa de ahenarla c/ 2 quartos· Rua F"derlco
A. Vasel; 175..- Fundos ,,',,", o"
- casa deMadeira cl3, ql.IBI'tQs,� RUil2� de JUho, 5.30
- casa de Madeira cl 3 quarios • Rua 25 de Julho,
889 • Fundos - RS 300,00
- caSa deAlvenaria cl3 ql.!8rtos � Rua 25 de Julho,
889· Fundos

TERRENOS
- CI 930."a - R. Alfredo M. Funk - centro - Entrada
50% do valor rest. parco
o. CI 500m2 - loteam. Hruska - Jguá Esquerdo -

R$ 12.000,00
- CI 480J'n2 - R. VItor Satler • Barra do Rio Cerro -

R$ 16:000,00
- Cf 660m2• Rua luiz Gonzaga Ayroso - Jguá
Esquerdo - R$ 15.000,'00

,

'

• CI 425mt • loteamento Verbinem -:. R$ 7.500,00
- C/9.7ooJ'n2 - R. Pref. José Bauer - R$ 32.000,00
- CI 480mt - loteam. VersalIes 111- R$ 10.000
- CI 532mt - Rua FrancISco Todt - RS 16.000,00
- CI 512m2 - Rua lateral da Bertha Weege • R$
16.000,00

CAS� .

- Alvenaria cl 10Smt e terreno c/52OJ'n2 - R. João
Wiest· V. Rau (Flnanc)
- Alvenaria cl 140m2• 'Rua .carlos Oeschler,
(Flnanc)
- Alvenaria cl 68m2 - Rua Exp. Rudi Hornburg �

pr6x. Weg - R$ 20.000,00
'

- Madeira cl 130m2 � Rua Francisco Todt - R$ o

"'ft HABITAT
COMPRA' VENDE. ALUGA • ADMINIS1RA

.tvIC)HII IÄr:? A
C�tCl 11160

TERRENOS
Terreno 0/ 420m" - llfa da ,Moscjl
Terreno de 151130 FlIa Roberto ZIemam
Terreno de 151134 FlIa Leopoldo Janssen
Terreno 0/ 2O,000m" ,fbi Jom:pm Fco. de PaIÄ
T8IJeno 0/ 1.02Omt FlIa Procclplo G. de OlIveira
Terreno 0/ 460m" Ria Joio Januério Ayroso

'

Terreno 0/ 450mt Vila Rau
"

Terreno 0/ 430m" lot Bemadete Dornbusch
Terreno 0/ 440m" Bairro Água Verde
Terreno 0/ 513m" fundosWeg I '

TelFeno 390m" ftatuba Praia Q-lInd.
Terreno 0/ 31.000ß12 VIa Nova próx. Fórum
Terreno cl 560m2 Loteamento Clumpgnal
Terreno 0/ 2.600mZ FlIa Joinvi1le - ótimo pmlo comeroial
lerreno 0/ 430m" loteamelÍlo Versaales
Terreno 0/ 589m" (es<P�a> � da Rgueira
Terreno 0/ 400m" FlIa MaIDeIo Barbi
Terreno cl 1.700m" Ria EpUcio Pessoa prlDc. Koholba::h -

a::eIla -se carro no negócio
Terreno 0/ 532m" - Estrada Nova próx. Polllo Mlwcola
Terreno 0/ 500m" ftente pr Lagoa - Barra do SUl
1'err.,no 0/ 500m2 (es<Jjlna) fbi Henrique Mlwquard ,

Terreno 0/ 10.000 e casa de alvenaria, "'Imo pf empresa - 'FlIa
Wolgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600mZ RIa Maroelo Barbl - Vila L�
Terreno 0/ 70.000m" 0/ arrozeiras e 2 fontes de� nalwal em
Nereu Ramos. ,

Terreno 0/ 28,000m" frente para o asfalo em Nereu 'Ramos.
TelTeno com 430m2 no loteamento Cl1al11ll!lJl8l.
Terreno 0/ 1000m" R carlos vaSe!
Terreno 15 x45 (alma vista da cidade) Vita Nova

CASAS
Casa de Alvenaria em construção 0/ 300m" - Vila Lenzi
Casa em alvenaria 0/ 260m" - terreno 0/ 1540m" - Schroeder
Casa em alvenaria 0/ 18&m" - 3 dornilóries-'(1 suRe) demais
dependências, Procópio Gomes,
Casa em alvenaria 0/ 160m" - Ria Henrique Sohn
Casa !rista '- Loteamento Corupé - aceHa carro no negócio,
Casa alvenaria - 2 dormitórios - Barra Velha

APARTAMENTOS
Apari. em construçlo 0/ 2 00 3 dormitórios, entrega em meados
de 96, rua Gumercindo da SUva (locallZIIÇIo Privilegiada). Rnàn
clamento próprlo,Consulte-nos.
Apart. Condornlnió Amizade 0/ 2 �os. Entreda fadl.ada.

,

Apart. 0/ 313m" 0/ 3 suites demais dependências, aollb_to
de alo pactlo.a SOm do mar, CamborlÖ.
Apto Ed lsalMtlll 0/ 123m" � 2 domil6rios + su'lo e demais
dependências .

ALUGA·SE
Apart. 0/ 200m" - Centro PIçarras

\ Casa de alvenaria 0/ 100m" - lila da Rguelra
Sala comercial rua Joinville próx, Arwag
Gaiplo 0/ escriI6rIo - R Leopoldo Janssen

VENDE TELEFONE ,PREFIXO 372

RUA.IElJPESCIDIIDT, l.rJ
(AOLADOOA,l:001 JiERRAGBNS)

FONE: 37t-8009

372-1028

erta
R�a! Esthérla Lenzl Friedrich, 39

Fone 372-051 O
-Vende

Lotes no Loteamento ltapocuzinbo. ,

Financiado '

Lotes no Loteamento Jardim Francisco.

Financiado.
,

Lotes :financiados no bairro João Pessoa.

Lotes :financiados em frente AABB.

Lote ,no bairro Água Verde, 445,50m2;
ótima localização

I...otenaDhadaFiguen-a, ruaJoséTheodoro
Ribeiro, com 601,�, excelente pata.�

.

ponto comercial.

� em Barra Velha pr6x. à Soc. Barra

Velha com 321,75ni deesquina,
Terreno em Caupá com 75.()()()rn2.

Terreno em Caupá com 292.25Oni
• ,

' r

Chacará emCaupápróximo ao Seminá-

rio, .com 13.()()()m2, com casa, 2 tanques

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

fischer área de 33.023,09ni
,

,

Casamista cl 84rri terreno CI 615ni na
-

R Carlos Eggert. 634

CASAS:
* Sobrado eom 180m2• Ilha da figueira
� 18.000 (estuda proposta)
* ca�' de alvenaria com 100m2• JOio,'
Pessoa· 20.000 (estu4a proP9sta.) -;

* Casa de rn.del,.· !' pr6.., Bavaria·'
Jaragué Esquerdo ($6..>'..b.ida pt�
p.,sta i'"

o

"

,
•

* easamista na Vila le,,21· 22.600 (estu
da proPQ8ta)

TERRENOS
* Lo�es Jarag. Esquerdo :.. pr6�. ArgI
- 7.000 (estuda proposta)

,

* Loteamento Dlvlnópoll•• Ilha da R�
guelra -10.000,00 (eada)
* Lot.. na Vila (enzI· 9.600,00 (estuda
propdsta)
* Loteamento Versallleslll- 5.000 + 210
por mês.

I,

LOCAÇÃO
* Sala comi. Rua JoInville 350,00
* Sala corni. c/.150m2 - Vila Nova 'R$,
6()0,00
* Sala corni. cl 80m2 - Vila Nova R$
300,00
* Apto. pr6x. Weg II - R$ 320,00

Av••DChaI Deodoro di Fonsea. n08 ...II 2
Centro· .... do SUl· SC
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roRRFIoooPOvo.8 . CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS Jaraguádo Sul, 2 dederambro de 1995

VILA
.permuta�se Casaem ·Iotes financiados em 1 ° . Terrenocom BAEPENDI-
apto. e/O3 alVenaria cl meses - Próx, a Fórum e 1.395,OOm2� Terreno cl
qtos no Edif. .181,oom2 próx�Javel R$ 490,40m2
Silvana ao Bréithaupt 70,000,00

PIÇARRAS- CENTRO - Excelente lote Waller MarquardI - NOVA RIODALUZ- -

Apartamento Casade TelTenoccl BRASiuA- Sftioel
de frente pl o alvenaria cl c/740,00m2 -Próx. Ed. 3.700,OOn1' - ·plÓX.

Terrenocl 45.000,OOm2 -

Ca1ume SchImft,
mar,Ed. Mi- 215,OÓm2 CarValho - R$ 60.000,00 Irente plWaller

. 3.411,50m2 pr6x.aCEyAL.
Casita MarquardI em 30,00

R$ 90.000,00 -

EMPREITEIRA DE MÃo DE OBRA EJP
Projetos e Consruções

Faça um orçamento sem compromisso dos nossos preçosl
Profissionais espeoíalízados em coberturas, cerAmicas-e

construções em geral. Além de ganhrnos preços, você ainda .

ganha o projeto

ValdedrC. FlUa - CREA/SC 38.400-1

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

Imobiliária

Menegotti CRECl5S0-J
. � .

VEJA SO ESTAS' OFERTAS
..

CASA NO BALNEÁRIO DE CI,tPRI
Óftra CC1.!KJem aAtenarbcom 6teade 7 73,39rr?(terreno com357,�

·contencb 07 su1fe, Q2quartos, sob, cozJ1ha,dependéncbde errptegC1Cb,
Q2 banheiosegaragem. VabrR$ 55.cm,OO.Aceila-se permutaporaparlo

menfo em.btogUÓ.

.' LqCAÇÄO.
A Imoblötfa fII1ener;p#idi;pé:Je í:xmatJgarunacc:B:Jno bafrro S:X:l Judas00

.

.
. ,

'·RLa.bsé Pombnov.ßkl nrJ88.
. DepenÇléncbs: a3 quarlos, sob, Q2bonheiosstnples, bvanDetfae cozJ1ha.

.

VabrR$ 300,00.
.

AU. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOTTI - 1" ANDAR· SAIA 107/108

FONE.: (047) 37H1031 - JARAGUÁ DO SUL - SC

==-
API'ClS PRONroIiI
• Apto cl 66m' I 'lo • d.mais de,P..••r.em po,tlo e portarla el.t,. DOVO • lU 30.000,00
�to. 'el 123m' - 3 .,..rt'" • de_. cI<P. p..",,,,, portio. portorl& .I.etr.. J«)VO • Rna Jod E!ilmmdoerf.r • R$ SO.OOo,OO
troe".' por ca,. na regiro cutta'. .'

- �to. cl 124m' • NOY'O - Rua ElOODO" S. P,adi , 2 CJlUlO' • 2 BWC. .00a cl locad .. eoziahl. I& ..."".rl& e gor.em - R$

�:'� CONlTRUç\O
'"1/. AlII, • R. 1lIluf••_.. .

- Apto. cl 124m' - 2' .lIIIor, cl 2 <f'" e demais dop. P,••"" portio e 'portor!a .!etr&Diea • R$ "9.000,00 - mt ..p chi... ·

fev796 '

- A(1J>. ci IUm' d. fr.Dte - 2' ••elai - cl 2 91U10•• domai. dep., pr...... cor.o e portaria .letrOlllca - R$ "7.000,00 -

e.trega du chav•• marçol96.
.

.
, .

MI/- r.,.. ... /...1 _.1IIi..".,
• �to cl 111m' • 2' allllor - 2 qt'" • d.mai. dep:. 11Il'••m\ portio • portari., .letr&lIica • R$ 19.000.00 + ..Ido porc.lado
em CUB "".p ch.....m Ja"'97
• Apto. 77m' • I' udor, I 'lo • demais dep:. progem. portio. pollaria .!et�lca • R$ 16.000.00 + .Ido em CUB - ct.v..
dezl97. • ,

..

MI/- -..,.,•• Z5 • JlIl""
· trto. cl 112m' - 2 qto•• demais dep. cl prorm

• portio. portaria eletr6D!ea • R$ IS.OOO.OO entrada + p..".lu d. R$

i!"':;",::'.W;:;'�·�o.ir':....=:. julhol9
• /lú.o cl 214m' - 3' ..dor • mlte +·2 <f......� pisci.. - Em""a R$ 29.ISo,OO + _Rir po....1u de co.dolÚDio • mtrega
rev198. '.

"".""lal Aaar,,", - 'l'lla Nor.
• A(10 com mIt .. elurruquein DI .caela. portio e portaria eletr6Dic.. quadn poli..porti....
· Apto cl 117m' • SI po"'.'" de 1.49 CUB . (lU S60,00) .

- APto. cl 137m' • SI po",.1u de 1,7S CUB - (lU 6S7,OO)
COIlIImçlo: ProD COIlstftlçlO e PJ..ejllDODto Ud.. em 36 moa... O'ltimu IJDieiaclu
CASAS
· 0... (D"Io) • 111. ela F'..ei.. cl 6SOm' ' ..a. co..tmld.. t.m pisei... g..dn ..porte. Ia",ira. dep. elip"'pdot. ..Dil • R$
26S.000,OO . .

.

• Ca.. Ma..ormld>a . 230m' ,... eOllat,... 7S0m' t.rreno ••0 c.Dtro R$ 100.000.00
- Ca.. alvo - R. Jo.& Narloch (Slo Luiz GOIl"'), 3 �to... demais dop. cl 1'l0m' ,... c"",,II:urda. Troc .... opto.•0 centro.
· Ca.. DO'" • cl 122m' ,... cOllatr. cl 3 "0•• d....... df!P•.p.rto do ljJ_liI. - lU 65.000.00 (I>U"eI.�.)
• C nis.ta cl 136m' - 4 <f'" e demais clip•• R. Edward KÍiseh - B. Ap. V..de . R$ 3'.000.011
• C aIv. 160m' m. cODalr. Terreno 420m' . R. H.nrique Bortolille R$ SO.OOO,OO.
- Casa !Dldei.. cl 110m' • Vila Lalou - T.""DO cl S22nf - .eéo, de eaquina•• R$ 40.000;00.
TEllltINOiI
• Ter...o Lot. C_pi. Chico de Pmla .• R.S6.900.00 (l>IIcel.)
• T"ll!Do Lot. Slo. ],mOllio • na. Ri", do NQrt. - 4.0110.00 (ParceI.)
• T.....o Pirar.... Lot. PoDIa do Joque&, 300m da prai•• R$ 6.S00,OO
• T..renq - arap.Eocperdo· R. WoIdoRiro Schimi.1t cl 700m' . R$ 21.000,00
• T o . R. Altreclo Max RInk . cl 930m' . R$ 20.000�00
- T o • R. Ala Mille, cl Fojoto, fundamento o I' pia0 plOßto pl COIIatruçlo de " ""'" cl. 174m' cada • R$ 2S.000,00
- TerreDO 462m' IIris ela ."'J' Sio Judas. DO alto • R.S 13.780.00
- Teae.. '. Lot. doo Açó ...... P.rto Cuclei .. - 348m' - Bom, V.... - R$ 3.700.00
- T DO • Lai. 0I1lIpI,,* . 378m' . R.S 21.000,00
· T DO_. lIIl ela Figu.... cl 3S0m' . lU 7.000,00.
LOCAÇAO .

· Aba.·.. loja/..la . R. Be,nardo DorDl:wch. S90 • cl 70m' • R$ 4So.1)O
: AlllIw. ""o. cl 3 q"'rto•• Vd. Nova • R$ SOo,OO
- AUga-u ipi... 2 qto. (124m') . R. Eleouo.. S. Pracli BI. AD6rio R$ SOo,oO (1' Locaçio)
- Lot.. - R. Eleo..ra S. Pracli SI. ADlurio cl 35m' • R$ 350.00 cl 42.24m' . R$ "00.00 . cl S3,47m' • R$ SOo,oO
- AUga-•• pua "lIDeio .... alv. cl 128m' em BoID",ri. Cuú>orö • RS 40,00 pi di•• '1'60 IS101195.

I •

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

em alvenaria cl c.asa em - Excelente.
343,00m2, Casaem cobertura no Edif. Riviera
fundos da alvenaria cl

alvenaria cl
terrenomedindo

JARAGUÁ
.

272,OOm2 próx . Beira-Rio 1.400,OOm2 cl
piscina, cl 30m de frente-

FABRIL
235,46Jn2 R$ 120.000,00

VILA NOVA- AMZADE
Terreno cl Barbada casa Apto., com 02 CENTRO - Cobertura no - Excelente

450,00m2
.,

em alvenaria cl qtos. R$ Ed. Residenéial Dunker
Terreno de Terreno cl terreno comerei-

esquina cl
; 733,00m2- -al cl casa em

edificado cl
.

03 qtos. 17:500,00·+ (em construção) 579,OOm� Edificado cl alvenaria porApenas financiamento prédio comercial
R$ 28.000,00 . apenasR$

CEF 55.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaragÚá do Súl� 2 de dezembro de 1995 CORREIO DO POVO - 9 '

VENDAS

CLASSIFICADO� DE IMÓVEIS

Lar Imóveis
Av. Mal., Deodoro, 141 ,

- Casa de alvenaria com 63m2 no Loteamento 'Vicerizl e Gadottl Ltda.'
- Casa de madeira com 70m2 no Loteamento Verblnem.
- Chácara em Nereu Ramos com 8àmorgos com casa, iuz, ágUa.
� Apartamento no Ediffcio Jaraguá.

.

LOCAÇÃO� ,

.

" - Casademadeiracom 01 quarto, s8Ja cozinha, lavanderia, banheiro, ecopa no Iot&amento Vicenzi
e Gadottl Ltda. Valor R$ 180,00 ' '_

,

- Apartamento no Condomfnio AÍnizade com 03 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia VàJof
��oo

.

.

- Apartamento'no Conclqmfnio Amizade nQ 202 com 3 quartos e demais dependências. Valor R$
430,00 <,

- Kitinete R. Arquimedes' Dantas - �Ia Lenzi cl 1 quarto; sala, cozinha, BWe. lavanderia e

churrasqueira comunitária - R$ 220,00 .

- Terreno próximo ao Amizade com 392m2
- Terreno de 1SxSQ na rua João Planinscheck
- Terreno com 10.000m2 na BR-280, próximo a Mecânica Burgues
- Terreno 0.0 Loteamento 'Vicenzi e Gadottl Ltda. 'Bairro Santo Antonio
c Terreo próximo aq Colégio Giardini Lenzi com 45x30m

'

- Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio Giardini Lenzi
- Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira, d& 19X30m, no centro
,- Terreno n� BR-280, com área de7.000m2. '

�. Terreno com 819,oom2 na rua Roberto Ziemann, esquina com a rua Julios Verch - Bairro
Czerniewicz.

-

- Kitinete na R. Arquimedes Dantas - Vila'Lenzi

A.n,
.

,., " 'RIMÓVEIS'
.

,�
CRECI0914-J

-

ATENÇAO
"POSTOS ,DE
VENDAS"

ALUGA'MOS:

CENTROCOMERCIAL GUARUJA
GUARAMIRIM - SC

Lojas com 20,OOm2 com:
.

- Corredorescom 3,50m de largura
- Central telefônica

_

.

- Estacionamentoamplo
- Lanchonete,

- Entrada carga e descarga
- Painel para divulgação, etc".

Obs.: Nasprimeiras unidades não
serãocobrados luvas

,."

"NAO
.

E'SPERE
MAIS!,

t,•••

•.�.._..........•
• ,"�t;' •

:CRECIN01589J_ .:
.' '. '.
I Ba....a :8ul ,.
I 'I...óvaia. I
I Fone: (047) 372-2734 I
'. .
•

'

Vende •
• TERRENOS' .'
'. Terreno cl 337 Lot. Werner Marquardt, na :: Barra. Preço R$ 6.500,00

Ô, •
'

• Terreno 334m2, Lot. Werner Marquardt. •
• BARRA Preço R$ 7.000,00 - 50% entrada, •
�. saldo 8 meses. _

. -.:'
.

: Terreno cl405,oom2• RuaOscar Schneider. •
• Preço 6.000,00 - 50% de entrada + 02 •
• pagamento�.. I
,. Terreno cl 368m2" ao lado da Recreativa :I Marisol- centro - �$ 20.000,00 .

I
• Terrenos Lot. Jardim Hruschka IT, Bairro •

, • São Luís - R$ 6;000,00 - entradaR$ 2.000,00 •
• mais 20-vezes 225,00 :':

.
.' �ASAS ,I

• Casa em Alvenana cl 186,OOm2, 4 qtos, 2 •
• BWC, garagem, lavanderia, terreno 1,5 x28, •
• Rua 751, na Ilha da Figueira- R$ 70.000,00 I
• Loja comercial com 56m2 _' Rua Alberto ••.'
• Schneider - Barra R$ 220,00 _.
'. Galpão em alvenaria com 80,OOm2 - Rua •
I Walter Marq�ardt - defronte ARGI - R$ •
• •
• 250,00

.' .' •
• 'Casa de alvenaria cl 3 qtos, garagem, Rua I
I Luis Bortolini, 45 - Jaraguä-Esquerdo - R$ •
I 350,00 •

: Casa de madeíra com 3 quartos, garagem ,� :.
• Rua Botafogo, na Barra - R$ 400,00 •
'. I
• RUA ANGELO' RUBINI, 1223 I
•

.

,

SALA 9 .' ., .

.......

L'..'

UMA JÓiA NA· RUA, BERTHA·WEEGE

c:. LOTES, ::-::>
• DiV'ERSAS OPÇÕES

A SUA E S C O L H A.
• C O M TOD A I N F RA

ESTRUTURA

CFIN'ANCIADOS::::>
.FACIUTADOS EMATÉ

·50 ME SES.

,

A\ARCATTO
'IA\ÓVEIS

AV. MAL. DEODORO, 1179
, C'R'EC. 093"

.

1r '371·1136

l',
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, , ,

,
' ,

'. . : ,

., . ·J.·SANTOS
Pedras; São To!"l, ardosia,
miracema,' madeira rajada,
presta brilhosa, bolacha, pati
paJle, pedras muro e TeJlestimen-
to em geral

'

j Rua Silveira Junior BIn'
.� Fone 373-0027
.rpr6ximo do ginásio de Esportes

'

;;;;:;;:::::::::::::;:::::::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.;.:.:.:.:.:., )� Guarainii'im - SC

Rio-Sul

, I

Comércio de Materia� de Construção e Transportes
I MATERlAISELÉTRlCoS-HIDRÁuucos

,

,TUDO PARAVOCÊ CONSTRUIRDESDE AFUNDAÇAoATÉOACABAMENTO

CARGO
�-

'

, ,

CARGAS E ENCOMENDAS A'EREAS,
NACIONAIS E .NTERNACION�IS

VOCÊ aU�E'R
"'CONSTRUIR
AQUI TEMOS

. ,

A'SOLUÇÃO

BP·120· L

VENDA$ DIRETO DE FÁBII.éA
B.ton.ir, 120 litro. com volant•••� motor �•..R. 2915,00 i vl.tiI
B.ton.ira 1�0 litro. com redutor ••T mot�r••••..•••...•..R. 342,00,i vl.ta
�.ton.lra, 320 litro. com volant•••m motor.•••.•.•••.••.,R. 15915,00 i vi.ta
S.rra circu'àr com motor 1,15 Cy•••••••••••••••••••••••••••••••••R., 2815,00 i vl.ta
Tritur.d�r forrag.lro com motor 1,15 CY....•....•.•..•••.•..•.R. 2215,00 i vi.ta

o

Máquina d. cortar grama 1 ev ••m r.co.h.dor.� ••••.•••.R. 139,00 i vl.ta
'

'R.dutor d. v••ocld.,d.' ,1 x 415 cl coroa bronz•.•.••�•••.•••.R. 5915,00 ii vi.ta
Gui,ncho 'tr.c-tr.c .para an tm••� �••••...•R. 298,00 i vi.ta

, ,

, VENDAS P9R 'CONSÓRCIO ,

.

"tonelra com motor ii parttr de R$ 44,7. com entre,a. de dua. 110 ........ndo
uma por .ortelo e uma por lance· 1· ,rupó oom feohamento prevl.to pare 30

dia•• fave .ue In.crlt;!o alnde hoje
'

LOCAIÃO'
, YOGi. quer oomprar dlrato· ..m pelo�_, • quer ape.... elugar· n6I temoa a IOllI9io
POR APENAS R$ 29,80 VOCE ALbGA E CONTRÓI SUA CASA

/tssistência Técnica.
Peça.s de Reposição _

e Reformas em, qualquer
tipo e marca

VÁRIG
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VENDE
1it:::·S=·------��. A��AMaiRTDAModoENTO I

ARPAARdéTI·AF�EhNTO
,v. • e. ro .. 22 andar _

ua Ia ISC er - 311 andar

Um quarto e demais
"

'
3 quartos demaiS' dep.

"-

dependênci�
R$ 35.000,00

" ..

r7B1!�·�APARTAMENTO
Rua 383 condomfnio Amizade,
220. - bloco 7 apto. 202; 3 qtos,

-

cozlnha,-bwc, área serv.,
garag�m - R$ 25.000 enl +
fin

APARTAMENTO
Rua João Picolli - 1,11 andar -

Surte + dois quartos + dep�
empregada

'

R$48.000,00

W"
'------

CASADEA�:Y�E:N�A:RI�A--"�-
R. José Menegotti; nll 277 - 03
dormitónos e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x
R$ 2.000,00

CASA ALVENARIA
Rua Luiz Satler nl! 63 - Barra-
01surte - 02 quartos e demais
dependências --R$ '55.000,00

CASAALVENARIA '

Rua João Planlscheck n" err . Vila LenZÍ •

01 suite, 03 quartos· demais
dependêhcias + piscina +churrasquaira·
sala de jogos. R$ 45.000.00

,

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

CASA ALVENARIA
Rua José Baruffi nll 160 .. Ilha da
Figueira .. 03 quartos, demais
dependências, com piscina
R$ 120;000,00

CASA ALVENARIA
Rua Adélia Fischer nll 248 " 03
dormitórios e d�mais dependências
-R$ 40.000,00

CASAALVENARIA
RuaAngélo Tancon nll106 - Terreno
2.698,83mz - área construfda:
600,OOmz - Ilha da Figueira

SALA COMERCIAL
Rua Bernardo Grubba Jr., 90
CEP80N - Area 30,OOm2
R$ 30.000,00

SALACOMERCIAL
Av. Mal. Deodoro, 855
Edif. menegotti .. 111 andar, sl101
cl área de 110,00f112
R$ 70.000,00

TERRENO
Rua Eleonora SatlÉn Pradi cl
área de 396,00rn2

'

A$ 26.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. loteamento Juventus -

,

Jguá-Esquerdo - surte + 02 quartos
R$ 65.000,00 "". '

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

TERRENO
'R. Barão do Rio Branco
543f112 .. R$ 25.000,00 entrada
+ 6 parcelas R$ 5.000,00

TERRENO
Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Área 468,00mz
R$12.800,OO

TERRENO
'1 Rua lot. Versalhes· Vila, Amizade -

"

Área 396,OOmZ
R$ 10.000,00
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CORRElQDOPOVO� 12 /PU8l1CAÇÖE�' LEGAIS J8l'8guádoSuI, 2dedezembro dél995

PATRICIA TAVARES QA'CU_NHA GOMES Tabeliã e Oficial de TItulos dá Comarca de'
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc. "

' ,

Fazsaberatodos quantq este edital virem que se acham nelSteTabelionato para Protesta
os Títl:llos contra: ' .

Aga Transportes Ltda. - R. Joaquim F. de Pau�, 1085'- Nesta;
Auto ElétriCa Rio da Sen Uda. - R Lodo PequehO, �O -,Nesta;
Adilson Nilszen d8 Oliveira - Rod. BR 280 Km 69 n2 26 - Nesta;
By House Ind. de Art. de Madeira Ltda. - Estrada Ribeirao Malfo sln2 - Nesta;
bete Confe.cçOes - R. Manoel Francisco da Costa, 4980 - Nesta;
Cristal Têxtil Uda. - Estrada Sehroeder 1 Km 3 - Corupá;
Com. de 'Malhas e Tecidos Ainwre - R. Joinville, 2490 • N�a;
Columbia.NightClub de Alataid - PastorAlberto Schneider sln'}. - Nesta;
Comércio de Lubrificantes FamaUda - R. Pref. José Bauer, 1321 - Né'sta;
CristalTunsmo e Transp.Uda. - R.WalterMarquardt, 137- Nesta;

,

,

Celio Pereira - R. Joinvill8, 4248 - Nesta;
Darme Com. e Repres. Ltda. - R"José T.,Ribeiro, 4221 - Nesta;
Deise Maria Martins Sc;llffer - Av. Femando Machado, 974 "Nesta;
Empr�, deÔnibus Periquito t.tda. - R.' Mal. Castelo Branco, 4670 - Sehroeder;
Regina Sanson de Souza - Av. Mal. DeodoI'Q,1014 -,Ne�a;' ,

Gi.,erto Siemann - RWalterMarqua�, 1838 - Nesta;
Geva Com. de Pl'Qd. Alimentícios - R. Henrich A. L.ess�n, 127" Nesta;
Luiz Carlos Coelho - R. 663 - 50 - Nesta;
Gemá Ind. Com. Conf. Ltda. - FI. Sérgipe, 183 -Nesta;
Gilbe,rto Santos - R Treze de Maio - Nesta;
Gustaw SeIV. ComerciaisÜda. - R. Gu$tavo Bruch,'210 - Nesta; I

GielowCom. do Vestuário Ltda. - Á. 25 de Julho sln2 - Nesta;
Henning Com. Mat. Constr. - R. Éxp. Guniercind9 da Silva, 88 sala 17- Nesta;

, Ind: Artef. Borrachas BM Ltda. - R. Domingos da Nova, 145 - Nesta;
Ind. Estofados Vila Nova Ltda.- R. 25 de Julho, 1633 � Nestá;, ,

Ind.de Máquinas KP Ltda. - Rod. SR 280 Km 71 - Nesta;
José Tancon - Av. Getúlio Vargas, 630 - Nesta;

_
,

Kastri Ind. Com. de rendasUda. - Ro�. SR280 KIT! 04 �,4265 - Nesta;
LUiz Salvos da Silv!l- St Rio Branco, lat 45 slrfI.,�Gl.!8ramirim;

_,

LuiZ Carlos Alves Lourenço - 'R. Preso Epitácio Pessoa, 2g9 - Nesta;
Loja Jacy - ,R. Afonso Maria Schmalz, 264 - Nesta;
LeandroWalen�owski - Santilla �nes Rangel, 193 - Ne�a;
Morena Maria Malhas Cont. Ltda. - R 354 - Nesta;
Muema Nobrega Tringafis - R. Duque de Caxias, 31- Nesta;
Met. i:..&itzke Ltda. - FI. Joinville 2287 - Nesta;'

' "

Mel Leitzke.l:.tda. - R. Joinville 2287 - Nesta;
MalZon Design e Dec. Ltda. - R. Reinoldo Rau, 787 - Nesta;
,Marcos Bartel - R. Joinvil�, 2490 - Nesta; , ,

Marmoraria e pedras Jaraguá Ltda, • R. Joinvill. 4133 - Nest�;
Mecânica de Trat. DoiSAntonio Ltda. - R. JoSe Albl:Js, 30 - Nesta;
Mercearia Três, I�mãos Ltda. - R. Joaquim Fço. de Paula, 4931 - Nesta;

.

Mallise Lew.re.nz Bittencourt - R. 327 - Nesta;
. '. '

EDITALN"20.311del4-11-1995
Mariá Salete Malhas e Conf. Ltda - R. Joinville 1922 - Nesta;

I
' Mercado Marcio Bittencourt Ltda. - Três Rios d(l Norte - Nesta;ALESSANDROHANSEN VARGASE SUSANCARLABQGO Metalúrgica TS Ltda. - R 403 - Nesta; ,�

,

Ele,brasileiro, solteiro, estudante, na.tural de JaraguádoSul, domiciliado eresidente naRuaGui1henne - Nega Maluca Ind; Com. Cont. Ltda.• R. Exp. Fidellis $tinghén, 71 - Nesta;
Hering, 70, apto, 305, nesta cidade, filho de lido Domingos Vargas eAs*ia Hansen vargas. : Nazerdi Maria da Rosa - PI. Proc.,Gomes" 1149 � Nesta;

,

Ela,brtlSlleia, solteira, estudante,nàtural de J�guádoSul,domiciliadaeresidentenaRuaGui1henne ' : Neupr:oduukt Com. de Imp. Ltda. - Cei. Pl'Qc. GomeS de OliVeira, 481 - Nesta;
li in 70 t 305 t cidad fim d Dair À,.. B Lott' Ri 1 B Norberto Gl:Jilow - R. Estrada Rio da Luz - NêSta; ,

.
er g; ,ap o...

. ,nes a e, a e n.J.leu ogoelege ogo, Normando e Bosoo Com,'Rép: ltqa _ Rod. SR 280 Km 69 ,Nesta;
Nórma'ndo eBosco Com. Rep. Uda - Rod .. SR 280 Km'69 - Nesta;
Neide Maria Lenzi dlt Mdradé - R, Arthur Guenther, 212 - Nesta;
Olivio da Cruz Machado - R. Lot. Souza Poste 4, Três Rios - Ne�a;
Osmar Volz - .R. João Planinscheck, 973 - Nesta;

.

Pl'Qgresso Video Locádora Ltda. - BR 280 Km 69 rfI. 450 - Nesta:
Progresso Vfdeo 'LocadOra Ltda. - BR 280 Km 69 rfI. 450 - Nesta;'
Progre-sso Video Locadora Ltda. - BR280 Km 69 rfI. 450,- Nesta;
Pratioa Esc. de Conto SC Lida. -.R. Cei. Proc. Gomes, 481 - Nesta;
Plásticos Guilherme s�l;lsé'sc 413 - Massaranduba'
Rei dos Bl>tOes,Co,lT!! �,Av. Ltda. - R. Ac!oHo TOOess, 400 - Nesta;'

'

Rei dos BotOe.s Com. dil Av. Ltda. ,- R. Adolfo'TOOess, 400 - Nesta;
resivale Trans. Com. de Reside de Óleo - Estr. $chl'Qeder 1 rP- 851 "Nestjl;
Rosimeri AI:Idr�de Machado - ME - R. Alfredo Lenser,n - Nesta;
Razia FilhosLtda. - R. São ViceQte 445 - Nesta; "

-

'

Rolando Luis Redmerski· R. Angelo Rubini sln2" Nesta; .

Revencar Veic. de patrie Ltda. - R. CeI. PrpCóprió Gomes, de Oliveira; 616 - Nesta;
, Romor Ind. Com.'Art. Borra Ltda. - R. JoSé Papp, 346 - Nesta;
Sul Com. de CombustívelLtda. - R. JoãpJ. hfroso sln2 - Nesta;
SmUrfs Conf. Uda'- RReinoldo Rau, 818 - Nesta;

�

Sul Vitoria Tratilsportes Ltda; - R. JoséTheodoro Ribeiro - Nesta;,
SiMo Luiz Klimenowski - R. Aguas Claras sM1- - Nesta; ,

Transportes Faceetlda I-tda. - FJ. JoãoWiest slni! - Nesta;
TransportadoraTresmaiense·R, Joinville, 5130 - Nesta;
Tra(ilsportadora COIVale Ltda'. - FI" do 'Bom Fim, 300 - Nesta; r ,

tejatex Com e Ind. Prods.Têxteis Ltda. - Al. Estrada Silvado S/n9. Dl:las Mamas - Schroeder;
União Frutas Ltda. - Alto X de Novembro, sln2 - Nesta;

, WalterMiensebrg - R; Luiz Bortolini sln!! - Nesta;
Weihernazza CM Repres. Ltda. - BR 280 Km 77 - Nesta; .

WeihernazZa CM Repres, Ltda. - BR 280 Km tT - Nesta.

'A1usuel t?e' traJes'
Temos a mais uariada {in!ia

áe trajes sociais�, o/e:nIiß: conferir!
FONE: 372-3349

,

ALUGUELDElAAJESPARAFESTASECAS�MENJOS
·RVAEXP.ANTONlOCARLOSFERREIRA,l84 \

PROCLAMAS'DE 'CASAMENTO'
AdeliaGrubba Lehmann,Oficial do�tro,CiVndo1oDistr.itodaCoinarcadeJaraguádoSul, E'8tado

, de Santa Cataiiiu�. faz saberque compareceram nesteCartório exibíndo seus documentos pela lei,
, afim de se habilitarem p�a casar os seguíntee,�.

,

EDITALN�2,0.308DE23-11-1995 .

'. '.JoÂO'nOSCHIMICHALACHEMÁRCIADASn.VA·
Ele, brasiléh, solteiro, pintor;natuí'al deRíbeírão.Bonito - drandes R-ios, Paraná, domiciliado e

residente emRio dä Luz. � nesta cidade, fIlho de JoséMicb,alach e Alida BorgesMichalach
'

Ela, brasileira, solteir�'dl�ista,naturiü deCoronel Vivida, paraná, domici�adae fesident�em RiO'
da Llk 'I, nesta cidad'et filha deAntonio DemacirdaSilva eMariaMarta da Silva .

-
'" " I.; •. ,

•

EI)ITALN�20.309de24-11-1995'
. Copia rectbid.. do cartório deSchro�der, neste Estado

LEANDRO.DOU�LA$ÖUTZSíI�Ll-.ÁEJ:ANET�QUELINDELIMA
I Ele, t>rasi1ei1'o, solteiro,gerente, IlIittUaldeMaripá,Paraná,domiciliadoe residentenaRuaRioBranco,
1.008,Schroedef,neste F.itado, filho de Jrin,euAntonio Zanellae EtnaZanella..
Ela, brasileira, solteira, auxiliãr de 'laboratório, naturáí d� São José do Ouro, Rio Grande doSul,
domiciliadae residen tellaRuaPrederico RamthUJ;ll, 500, SantaLuzia, nestacidade, fnhade.Orides
Quelín de Limae Tracida,ÇolZ l!ima.

.

'p'

EDlTALN°20.310del4-11-1995
'.

Cópia recebida do cartório deGuaramirim, nesteEstado
MARêELOGASClIO'EALESSANDRAMAlOCHI

Ele, .brasileiro,solteiro, lIdnllni�tradofdé,empresas, n�tut:al deJaraguádoSul, domiciliadoe residente
naRuaBricDoubrawa, nestacidade, ftlho deGuidoGascho eMaristelaApar,ecid�Pic9<illiGascaó.
Ela; brasileira, solteira, clfurgilldefitista,natural de,Guaramirim, nesteE'8tado, domiciliadae residente
naRuaAntonio Zimmennann;34 einGuaramirim,nesteßstado, fílhade Siro JurandirMaiochie Elisà
Maria 'Larsen Maiochi. '

'

EDITAtN°20.312de27-1t-1995
DARCIQGILMARKREU'f2'.n:LDEJANE1'EAPARECIDAWISNIESKI

Ele,brasil,iro, solteiro, operário,natural dePalotina, Paraná, domiciliada eresidenténaRuaAlfredo
Behnke,,40 I, Bairro Silo Luiz,nesta cidade, filho deSilberto 'Ktretzfeld e IracemaGeislerKretzfeld.

_

Ela, brasileira, solteira, ,do'lar,natu,ral deRio doOeste, nesteBsfado, domiclliadae residentenaRua
506; Ilo 1.337, Barrado Rio Cêrroi nesta cidade,tiula de José V{isnieski e lidaWisniéski.

EDITALN°20.313de27-il-1995
. ,IVOPONATlIELÍGIADE'SOÚ� ,

,Ble, 'brasilei1'o,solteiro,pedreiro,natural deJaraguá doSul, domiciliado eresidentenaRija677, Vil�
Nova"nesta cidade, filho deRolf Ponath e Geny Schtister'Pönath.
J�la, bt'aSlleira, solteira,'do lat, natural deJOinvllle, neste Estado, domiciliada e residente !;laRua677,

'

Vilalllova,'nesta"cidade, filha 4eAn,ita Garibadi deS.OUZI:}.,

'El)lt�J1N°20.�.4de28-11-1995 '.

ODAIRJOSESTAHLEELEIAOESTEREICH
Ele, brásiléiro, solteiro, operário, narural de Jaraguá doSul,domiciliado eresidente na,Rua Pasto!,
Alberto SChneider, 1.197, Barrado R1oCêf:\lo, nestacid!lde, filbo,deMarinho Stah,leJraci Stahl.
Ela, brasileira; sol�ifa, do lar, naturtllde Jaragtiádo Sul, domiciliadaeresidenteemEstradaGaribald�
nes,tacidade, filhade Et!vino Oestereich e EdaOestereich.

_
.

EDlTALN°20.31$de28-li-1995 '

'Cópia l'ecebidà doCartório deCörup4. neste E$t8dol
WANDERL�YANTONIODACRUZECLARICEREFSE,

Ele, br.asileiro;paturalde Jaraguádo SUl,domiciliado eresident�naRua,J\rquimedesDantas, 154,
nesta éjdade, filho. deJi;uc:lides da Cruz eEditeSilveira daCruz.

'

Ela, brasileira,nàtural deCo'rupá,neste Estado" domiciliadae resjdentenaRuat>uquedeCaxi�, 201�
emCorupá, neste Estad<?, fi lha de Herbert ,R�se e Emília Reese.,

'
,

-, 1',
,

E,pára q�e ehegue ao conhecimento dé todos�manelei pÁssar o presente Edital q,ue serápublicado
pel'a iInpl'ens.a e em Cartório, onde será afixado por I � (q,uinze)dias:

EDITAL

,
\

, "

E., como osditos devedorjls não faram�ncontrados o� se recusaram a aceitar.à devida intimação,
fazpor intermédio do prese",e edital, paraque ÕS.mêsmos compareçam neSteTabelionatO-,na rua
Arthur Müller, 78, no prazo cla Lei à fjm �e liquidar o· Seu débito, ou então dar razâq porque não
o faz, sob a pena d� serem os refendos protestados"nl:l forma da Lêi, etc.

'
-

KEiJaraguá do SI:II, 30 de riovembr9 de 1995
Tabêliã

;.\

_:.
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