
ixa traz CutoUo '

: os seus 40 anos'�,

)1 ,Jaraguádo Sul,
o :presidente da Caixli

,I
n&nica Federal, Sérgio

'utollo, veio 3.- feira a
-�

-

"

do Sul onde tomou
"café da manhã Com

nvidados, comemorando
,

40 anos de CEF na

.. de. Página 5

:is um traficanll
�O' pela ,polícia'
. duas s.emanas.

menos de duas

; p-as, a polícia civil de
'

_;)Uá do Sul já conseguiu
;�der três traficantes de

',is. Adilson Fagundes,
,corno um dos'principais "

tes da região, vendia
, �a e cocaína.

-

P�ina 11

'Prefeitura pede R$ 16 'Prefeitura paga só Clubes p'ö>vam?a Pú'''l,ca
milhões para, o BNDES parte do 13° salário 'disputa oS�ftá4adlJnh:l

Servidores da' prefeitura de Dirigentes d:e�I;4:cI�Ube:';S�apr;:o-:-7i-fl.m!!t!SI',
Jaraguã do Sul vão receber, varam a förrmla de disputa do

apenas 30%' das férias que, campeonato catarinense para 96.
coletivamente, desfrutam entre o Idêntica ao, carrpeonato brasileiro

Natal e dia 25 de janeiro. Até día deste ano, ImS COm apenas dois
13 sai o 139 salário. P6gi_na 4 turnos. P6gi08: 10

-,

[
�'Ji.'" I

Já está noBNDES um pedido
de empréstimo feito peja prefei
'mra de Jaraguá doSul, da ordem
deR$16milhões. o.dinheiro será
utilizado na constrtÍção de casas

e.asfalto. Página 3

LIXO·

Klein quer aterro sanitário de use
, I _ •

, o prefeito' Vi�tor
Klein deve reunir-se com
prefeitos de municípios
vizinhos, para formalizar

, uma proposta de constru

ção de um aterro sanitário
de uso coletivo .Klein quer
acabar com os problemas
gerados, há 11 anos, numa
área alugada: pela prefei
tura e que custa, mensal
mente,R$ 270,00. Os vizi
nhos do agricultorPrederí
éo Schoener, reclamam do
mau cheiro e ainda o

acusam de criarporcos cu
ja alimentação principal é'

,

o lixo.Schoener negaediz
, gue as queixas, em relação
a sua' criação de porcos
se dá porque "querem
manchar a imagem do

prefeito".
'

'

'Página2,
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CORREIO DO POVO - 2

EDITORIAL

está no BNpES um pedido de

empréstimo em tomo de RS 16 milhões feito

pelaprefeitura de Jaraguá doSul que, 30mesmo
tempo, já encaminhou à Câmara de Vereadores

projeto discriminando a aplicação do dinheiro
em obras públicas. A juros de 6,5% ao ano tais

recursos, se aprovados (depende disso) pelo
Senado e pelo Banco do Brasil representarão'
para Jaraguá do Sul conquistas importantes e

de interesse coletivo.
. Porém, pejo fato de 1996 serum anopolitico,

com eleições emnívelmunicipal, já há pejas ruas
um falatório, deliberadamenteprovocado, contra
o empréstimo. Já se ,disse aqui em outra

oportunidade e vamos repetir quantas vezes

forem necessárias: cansamos, falando
\ figurativamente, 'de apontar erros e denunciar
desmandes do poder público munícipal nesta
gestão. Porém, não é justo contrariar e apenas
por isso, quando se faz a coisa certa.

* John Loneliness

Fernando Henrique-con- todos os cargos pdblicos! Obriga-
tinua certo! tõria, .repíto, o-bri-ga-tõ-ri-al

Melhor o real, do.que a farsa! . Pois assjn, estes seriam muäo
Preferível a faha de "grana", do' mais detetminados nas obriga
que muito a desperdiçar! Antes çõesde demonstrarem trabalhos,
'Q desequiíbrio passagea», do caso não fossem antes imptima-
que a eterna embromaçêo! dos,

-

Desde que surgiu o PT, in- Não pondo um pé atrás, nem
gressei-me nele! Mas apoio amão no fogo, espero eontínuar
nosso atual presidente da Re- acertando, no nosso comandante.
publica! E que seus sucessores sejam,

,
G'Overn'Os inflacionári'Os SUCe- antes de tudo, capazes d.e fazer

deram-se antes dele, veio o Col- pelüs outros, muito mais além,
l'Or e pr'Onto, - pensei: - é agora! em favür da coletividade brasi-
Mas não! �g'O em seu pnmeiro leira; benef�iando sem querer
<tia de exen;íci'O, dem'Onstr'Ou sua c'Onquistar de todo, povós estra-

verdadeira face. Ele e sua rapâ- geirós, passando além de nossas

Ziada n'Os enganaram! fr'Onteiras a influência, do real,
Só o excelenUssmü senh'Or Banalizando 'O que Dão seja o

Fernand'O Henrique apr'Oveita respeito 'aOs cidadãos; a ordem e

bem a chance. o progress'O, a frateinidade, serie-.
Reeleição., dev�ria s,er lei, dade, educação ...

'Obrigatória, a t'Odos 'Os eleitos, em - Que haja então, um sentido.

EDlENIE

CORREIO'OO POVO
.

CGC 84.436.591/0001-34 ", ""I:'l::e'!!'_'==�"--==-

Fritz V(»IJ JartJglI4 - ,12/95

Jar820á do Sol. , e' de daembro de 1

que seja a amizade, -não a luta,
guerras; disputas.

Pela sonia de conquistas feH

zes, seremos cada vez mais res
peitados; se soubermos acelerar
essa quase utopia.

.

O Real não é fruto de magia!
Muitos não acreditam que

dure!
.

É razoável até esse modo de

. I

dos.estrondos: os alemães atiravam'
e ainda lançaram granadas de,
fusil. Atrás de suas metralhado.ras
ou junto. de seus morteiros em.'
volta de Soprasasse nossos prací- .

nhas coçaram a cabeça: o. alemão.
atira pouco - em parte porque
economísa munição, em parte.;
p'Orque atirar Po.UCo. é um dos
segredos daguerra,

Agora gastava granadas de
morteiro. e canhão. aos pötes, acendia .'

luzes de todo Õ jeíto, e fazia um"

estardalhaço completamente fora de
seus hábitos ..

Munição. de metralhadora o'
nazista tem a bessa, mas ele só .

costuma dar uma rajada de sua
.

"Lurdiriha" quando. v.ê o. iIúmigo. e.de '

perto. .- e &,go.ra aquilo 'estralejava a

curtos intervalos a norte, ao sul, e
leste, em volta damontanhe' enorme
que então ainda Invadia as nossas
linhas;

N'O P.C. do regimento, oS.2 - um

oficial de Info.rmaçlSes - a'O mesmo
'.

tempo em que ouvia aquela
barulheira, recebia a todo instante
teletonemas de seus Info.rmantes:

.

Rajada. de morteiros em tá} ponto .

vindo. d� tal 'direção; Rajadas de 75;
.

Tiros de metralhadoras; Estio
.

. atírando de fusil; Estão lançando
granadas; Outra rajada; Cairam
quatro. gianadas de grossoCalibreno
ponto 304; etc., etc.

A festa durou bem meia hora - e ,

não tivemos sequer um ferido,
porque o. alemão estava at.irando. âs
loucas.

. ,

No fím de meia hora o. coronel
comandante do. regimento que

. acompanhava aquelamovímentação
extemporânea e Inesperada, toma o

aparelho. e liga para o' comendante
do batalhão, querendo saber o que
ocorría e diz: "Que díabo é isso aina
sua frente'?".

O Maj'Or Oeste, com todo. o

respeíto de militar a dar as

ínformações ao
'

seu superior,
responde: ''Ni'O é nada, coronel.
Tivep1o.s'um mal-entendido. com o

Tedesco",

Dinheiro ··barato
Já

Obrigatoriedade,
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Reminiscências

·Guerra e Paz: sô.anos (19)':'

pensar. ,'�
C'Om'O, da noite para 'O dia, a

moeda estabilizotJ-se?
A vida é assim, até certo

ponto, mtvidas e certezas,
Passará o tempo, nossos pen

samentüs guiarã'O � acontecj
mentos.

Firmem-se entã'O n'Os doiS.
Não So.mOS t<>10s! Seremos feH

.
zes, ou melhor, somos felize$!
*Oautor reside em Jamgruí

doSul

Jorge Ersching não deixou de
trazer em sua bagagem de ex

combatente, algumas fotos quemuito
'

'O impressionaram. A que ilustra esta
reminiscência é Castegio - vista
dalla Certosa - o que a �tália possuí

.

de beleza para exportar.
Rubem Braga, correspondente do.

"Diário Cluio.ca" escreve; "Isso. fo.i na
noite em que correu pela frente a

nottoia de que os brasíleíros tinham
tomado o Castello. A notícia võou

.

pela complicada rede telefOnica a

todas as unidades, e em mínutos foí
se ramificando. para as sub-unidades
até chegar aos tenentes de fu$ileiros,
que a passaram para os homens nas

posições. Assim os setores parados
da frente v:ibraram c'Om a boa no.va - .

e a notícia acrescentava que o 2°
Batalhão "Sampaio" destabocära .

pela linha.alemã adentro e estava
trabucando em La Serra e cota 958.
N'O P.C. de uni dos batalhões do 6°
R.L, na posição. mais Ingrata de toda
a frente, os homens se animaram - e

O. cap. JoséMàrlaGonçalves, ligaçã'O
da artilharia, estavà entre eles. Mas

naquele instante correu, para o.

telefone, ligou para uma bateria; e

. disse: "0 Castelle caiu: Vamos
comemorar isso. Mandem uma

. rajad� de 105 no nariz do Soprasasso;
"Minutos depois as granadas
rebentavam lá em citna na posição
alemã, ríbombendo pelo. vale escuro,
Os alemães assustados (a linguagem
militar tem seus subentendidos:
nesses casos se diz que o. ,inimigo está
muito. "sensível") - os alemães
assustados acharam que ia ser

atacado o. Soprasesso - e perderam 'O

controle. Um foguete vermelho.
brtlhou no ar, apagando-se logo.
Depois começaram a lançar "Ver;
lights" à procura do ínmígo, que
devia estar. galgando as encostas, E

,

todas as' "LutdlnhaS" começaram a .

cacarejar para todos' 'Os lados,
enquanto batiam à nossa frente, à
esquerda e à direita do rochedo,
rajadas consecutívas de morteiros e

'lUtilharia,
Em poucos minutos a barulheira

era geral, e havia sibiles no lIlei'O

EuSlnioVJCtorSchn}õc1c8l .

ontõi'Gêi'â1
.

.

Av., Mired'!11 Deodoro .dt' Fonseea, 122 A

fI'.n"-, . ut. 1 • J.,. '" do Sul ' SC·

A comuDidade cresce
e' se tranSforma pelo
�r8balho. -De cada um

eide todos.
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A reativação da Comiss.ãoMunicipal deDefesa Civil de
JaraguâdoSul, remontada com súbstdio« levantados em
Blumenau, é um imponantepasso que omunictpio dápara
se estruturarem casos de emergências e calamidades. Um

exemplo: empresários que tenhamseusparques'
industriais atingidospor enchentes e que necessite""de
recursosfinanceiros, só oõtêm. ajuda com um documento
da Comdec comprovando osprejufzos. Outro exemplo: o,
munictpiopode até requisitar caminhões, máquinas e
alojamentosparticularespara socorrerapopulação. E,
atéalimentos e roupas emquantidade ilimitadapara

pagamentopostenon semlicitação. Membros da Comdec
tomamposse 44feira.

Máglca�
O "Jornal do MunicípiO", que

. publicaatos legais da prefeitura de
Jaraguá do Sul, 'traz. na edição'de
20 de novembro, página 9, decreto
autorizando crédito suplementar
de R$ 60milpara a FundaçãoMu
nicipal de Bsportes. Por conta do
"excesso' de arrecadação" 'verifi
cado, segundo o decreto, no mês de
julho.

Conversando
'o'prB de Jaraguá do Sul não

afasta apossibilidade de uma coli
gação com o PFL. Emesmo co� o

PMDB, desde que o deputado' Ivo
Konell não seja candidato a

prefeito. Neste 11ltimo càso o diálo

go já foi aberto pelo ex-prefeito
VictorBauer. Na verdade, nenhum
dos chamados grandes partidos se

�ncoraja ,a correr sozinho.

Máglca,2 Asério

Justamente quando se pro
videnciava o fím da secretaria de
Bem Estar Social COIllO medida de
economia em função da queda de

arrecadação do ICMS por conta de '

uma politica de ,conten�ão de
consumo imposta pelo govemo fe-.
deral. Aliás, a verba destinou-se a

despesas com os JASC, emborao
decreto esteja datado de 21 de

agosto. E tudo aprovado pela
tamara.

'

O PFL não está para brinca
deira. Deve até lançarum concurso

para ter seu hino oficial eo símbolo
do partido. A sugestão vai ser
levada por Santa Catarina ao

diretório nacional e, se aprovada,
adotada pelo partido no país. A '

partir daí, reuniões, assembléias,
seminários e comícios com hino e

bandeiras características paraatrair
emotivar os corrélígíonãríos,

Dinheiro
,

Mágica3
Se duas emendas' do deputado

Paulo Gouvêa ao orçamento da
União forem aprovadas, São João

, do Itaperiu receberá, no ano que
vem, recursos da ordem de R$ 450
mil. São R$ 200 mil destinados a

construção de um posto de smde e

outros R$250mil para construção
de uma escola profissionalizantena
área de agropecuária.Aliás, é o que '

falta no Brasil ao invés de tantas

fábricas de diplomas (univer
sidades).

OUtros decretos de créditos
suplementares também mostram

que nos meses de agosto e setembro

igualmente houve excesso de

arrecadação. p"erfodo em que o

secretário de Finanças, Adolar
Jark, dava entrevistas justificando
atrasos com credores era não
concessão de aumentos para os

servidores porque não havia
dinheiro. E tudo, repito, devida-

,

mente aprovado pela Câmara.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Sala 04 - Fone I Fax (0473) 72-1066
89251-701'-Jara ué do Sul- se

K"'B
COM�NICAÇÃO LTDA.

Uma Ag�ncia de Pul7licidade com a criatividade
e tecnologia que seu Produto merece I

.
'
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,

Jaraguá do Std - Um

empréstimo de cercadeR$16
milhões poderäser a redenção
política do prefeito Durval
Vase] cujo prestígio anda um

pouco
.

abalado
Ob,tIS 1,,6,'

depois
de duas

pIS'p,li/it,
comis-

sões 'de 110 tomptJllllo
mpérito
� di Oll' 9V' v,m,
p e I a

Câmara dê Vereadores e a.'

rejeição das contas relativas ao
exercício de 1994 pelo Tribu
nal de Contas do Estado. O
dinheiropoderáserconseguido
junto ao BNDES para onde o

pedido já foi en�nbado.
Semproblemas

Segundo o prefeito, este

empréstimo, com dois anos de .

carência e juros de 6,5% ao

MO, devecomprometerapenas
5% da receita própria da

""Í '

prefeitura, hoje girando em

tomo de R$ 2,4 milbões/mêa
A prefeitura, que já enca

minhou também- à Câmara de

Vereadores o pedido de auto

rização para contrair a dívida,
com um cronograma de obras

previstas com a 'u�ilizJ!çãO
destes recursos, baseou-se em
uma resolução, a de número

11/94 do Senado que, junta
mente com o Banco Central
deverá aprovar a operação.

Críticas
O prefeito DUIVal Vasel e o

secretário de Finanças, Adolar '

Jark, contestamm comentários

de que tal empréstimo vai

comprometeroorçamentomu

nicipal para o próximo ano.

"Não posso admitírcríticas em

n:lação a isso", disse Vasel,

�et:raI""l.Ca RECUR�OS. I.
"

'

.
.

(CM.) Prefeaura Val ao BNDES
Fazendo a coisa certa

empréstimo de R$ 16 milhõesl

1

tenta�

Vasel: empréstimomeDwra imagem política

acrescentando que o benefício

paraacomunidade é imediato.

De fato, com dois anos de

carência, se o empréstimo for
.

aprovado'a prefeitura poderá
dispor (tos recursos antes

mesmo de começar a pagá-los
aoBNDES.

'Em março
Se tudo correr sem pro

blemas, o dinheiro deveráestar'
. à disposiçii? do município até
o mês de março de 96 e sua

destinação já está definida

Serão cerca de R$ 11 milhões

para pavimentação asfáltica, a
paralelepípedos e lajotas, cons
trução deuma ponte na região "

do Rodeio Crioulo, urbani
zação da rua Joinville, calça
dão. construção de 300 casas

populares e reformas em es

colas do município. Para que
todo o processo não sofra

.
'

,

reflexos 'negativos em funçãó
de recenteparecerexarado pela
Caixa Econômica Federal,
negando I empréstimo de R$
400 mil para a construção de

casas e lotes urbanizados, o

prefeito DUIVal Vasel apro
veitou apresençado presidente

daCEF, SérgioCutollo, ontem
em Jaraguá do Sul.

Contestando
Foi indagardeCutollo sobre

os critérios técnicos da Caixa

que, em seu parecer, disse que
a prefeitura' não teria ca

pacidade de endividamento
para':X>�o empréstimo rujas,
prestações mensais girariam
em tomo <leR$ 2 mil.

Espanto
Ao saber que Jaraguá do

.
Sul, com uma população
estimada em 100 tnil babi-

tantes é a terceira força eco

nomieadoestado, Cutollo tirou
espantado e garantiu que j� na

próxima semana mandará um
analista financeiro àprefeitura .

para rever o pedido.
P· A?.. orque. \

IIAcabamos de contrair um

empréstimo deR$ 2,5 milhões
no Bese", lembrou Vasel. E
acrescentou: "Quero então sa

ber por q�e não temos con

dições de emprestar R$ 400
mil naCaixa". Se sair, aprefei
tum terá prazo entre seise oito
anos para quitar o empréstimo
noBNDES.
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TUDO PRONTO

Deter deve decidirlogo sobre Preftitura define as obras do

daSulbrasil em JS calçadão para mês de janeiro
.

' Mpyo{CP.

Jaraguã do Sul - Os pri-
meiros450 metros do calçadão
projetado para a rua Marechal
Deodoro, principal rua central de
Jaraguã.do Sul, deverão ter suas
obras iniciadas no dia 2 de

janeiro. de 96. Paralelamente,
segundo o secretário municipal
de Planejamento, Otaviano

Pamplona, deverão ser cons

truidas- as redes do esgoto
sanitário e de distribuição de gás
a domicílio,. obras, que ficarão
sob a responsabilidade do Samae.

Há, também, segundo Pam

plona, uma possibilidade de a

Celesc e a Telese implantarem, Pamplona: projeto já d�finüIo
também, redes subterrâneas de

TRANSPORTE

'invasão'

J araguá do �u1 - Repre
sentantes das empresas Cana
-rinho e Sulbrasil devem reunir
se hoje, em Florianõpolis, com o

Departamento Estadual de Tet-

m i n a is
Rodovia- Emp,esa

nõotem

licenfO
doDele,

rios (De
ter) para
resolver
a confu-
são pro
vocada
p e I a

empresa paulista' que está

invadindo áreas de concessões de
outras empresas em perímetros
urbanos, transportando passa
geiros a preços maís baratos e em

'

horários intercalados, A "pirata
ria", termo usado pelo prefeito

,

Durval Vasel, da empresa resul
tou na apreensão de três ônibus,
na semana passada, na rodoviária
de Jaraguá do Sul.

Segundo oprocuradorjurídico
-

da prefeitura, Leonel Pradi Flo
riani, a Sulbrasil tem uma con-

Florlani: épiraiária
-

.,.
cessao para transportar passagei-
ros em trajeto intermunicipal,

, entre Corupá e Jaraguá do Sul,
podendo recolher passageiros na
rodovia que liga os dois muni

cípios. Porém, segundo ele, a em
presa continua fazendo um traje
to pelo distrito de Nereu Ramos,
já em Jaraguá do Sul, centro da
cidade e rodoviária, prejudicando
diretamente a concessionária

Canarinho e os taxistas.

Segundo Floriani, a empresa,
por vãrias vezes, foi notificada

pela prefeitura, oom o conhe
cimento do Deter e em nenhuma
das vezes acatou os avisos, o que
resultou em uma série de multas

• até hoje não pagas. Disse, ainda,
que os veículos apreendidos não
estão adaptados para o transporte
coletivo. urbano, além de serem
velhos e sem os equipamentos
mínimos _de segurança. Já o pre
feito Durval Vasel não está dís-.
posto a nenhuma outra negocia
ção que não seja a Sulbrasil voltar
ao roteiro permitido.

"Em Corupä e em Nereu Ra
mos estou .sendo criticado por
isso, porém não voupermitir esta
pirataria da Sulbrasâ.que tam

bém acontece em ltajaí, Joinville
e São Francisco do Sul e, ainda
em cidades do oeste catarinense",
Vasel disse que espera até hoje
por uma solução. E, então, man
dará apreender todos os ônibus

I da empresa que estívérem círcu
lando fora da rota.

FIM DEANO
J ..

Servidores públicos recebem só
30% das férias antes do Natal
Jaraguá do Sul - Funcio

nários públicos da prefeitura de

Jaraguã do Sul vão receber

apenas 30% do que têm direito,

sobre as férias coletivas (e
compulsórias) sobre o Natal e o

dia 25 de janeiro. Isso, segundo
o secretário de Finanças, Adolar
Jark,

_

determinado por uma

consulta que concluiu ser preju
dicial a maioria dos servidores o

pagamento integral das férias.

"Em janeiro teremos apenas Seis

dias úteis e isso deixa os serví-: _

dores sem pagamento até o final
de fevereiro", diz o secretario.

Jarle também contestou nota _

veiculada na coluna, "Retranca",
do CP sobre a receita do mês de

outubro, de R$ 2,8 milhões.

Segundo o secretário, -este valor
não é irreal mas que, porém, Jarl: férias proporcionais

engloba R$ 350 mil liberados

pelo governo correspondente, a
ajuda às famílias atingidas pelas
cheias de fevereiro último. Disse

o secretário que 'a receita da

prefeitura, hoje, gira em tomo de

R$ 2A milhões e que deverá ter

um declínio da ordem de 3% em

novembro. Até quarta-feira da

pröxíma semana QS servidores

públicos deverão receber o 130

salário integral e até o dia 22
.
de

dezembro o salário do mês emais

30% das férias.

'r---------------------------------------------�I;

EDITA,� DE CONVOCAÇÃO
Pelo presenteEdital, :ficam convocados todos os associados

do Sindicato-dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul,
em pleno.gozo de seus direitos sociais, á se reunirem em

Assembléia Geral E�traordinária, nb próximo dia 12 de

dezembro de 1995, às 8:00 horas da manhã em primeira
, convocaçãoecaso�ohajan�mero legal, haverãumasegunda
convocação para uma hora após, isto é,. às 9:00 horas do

mesmo dia e local, com qualquer número dé associados

presentes, a qual será realizadana sede do Sindicato, sito. à
Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225,. nesta cidade, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

.

,

1 ° - Discussão e votação da previsão orçamentária para o
exercíciode 1996;

2° - Seguro do Prédio e seu conteúdo;
3° - Assuntos diversos do interesse da classe.

energia e telefonia, num trabalho
de parceria com a prefeitura, o
que implicaria na retirada de
todas as árvores existentes' ao,
longo da rua.' Este "sacrifício",'
segundo P�mplona,' estaria
justificado na medida em que a

cidade teria na sua rua mais cen
tral um visual bastante'moderno,
podendo Ser recuperado poste
riormente no que tange ao verde
hoje existente.

,

O calçadão, entre o Banco do
Brasil e o colégio São Luís terá

apenas 12 vagas para estacio
namento de autom6veis, além de

espaço pr6prio para estacio
namento demotos e bicicletas,
além de bolsões destinados

exclusivamente para carga e·

I'

descarga. Energia, telefonia,
esgotos e rede de água (nova) é

.
uma idéia defendida pelo secre

tário de Planejamento para ser

executada na implantação do

calçadão. ''Tudo numa só vala
vai baratear os custos", argu
menta Pamplona,

Para o tráfego de veículo a

Marechal Deodoro terá uma

largura de 3;5 :metros, estando
outros dois metros destinados a

-

pedestres eciclistas. Não incluin
do a parte elétrica e hidráulica
(Celesc e Telesc, esta última
incluindo rede de tevê acabo), _

por conta das empresas (menos a

mão-de-obra), o calçadão tem um

custo previsto em torno deR$
300 mil para a prefeitura.

\

II

I'

Jaraguá do Sul, 05 de dezembro de 1995.
II

José Boshammer
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CaixaEconômica Federala40 anos com Jaraguá doSul

-,

Agência de

Jaraguá do Sul é
a segunda maior

do Brasil em,
resultados. O

município deverá
receber recursos

para o Fundo
Habitacional a

partir de janeiro
de 1996

agência da Caixa

I
nômica Federal de Jaraguá

!!p Sul completou nesta semana
O anos de serviços. Para,
'omemo.rlu: a data; foram

00 65mil bilhetes da loteria

(olxo 1011/0
,
.s/ompo
em bl/lie/es
'lolilltDS

e figuras características da
,dade d� Jaraguá do Sul, como.

o. boneco Hans Bier, símbolo da
tradicional festa do. tiro, um
co.po. de chope, casa em estilo.
germânico, fábricas e outros
detalhes que identificam a

cidade, A arte foi da agência
jaraguaense CMC Marketing e

Comunicação. q prêmio.
máximo. é de R$ 200 mil. O
sorteio será realizado. no dia 13
deste mês.

Também para comemorar 00
40 anos da eEF em Jaraguã do
Sul, que é um dos municípios

mais produtivos do. país, esteve .

presente nà' cidade o. presidente
nacional da Caixa Econômica

Federal, Sérgio. Cutollo, acom-,
panhado de dois diretores. No
café da manhã Merecido. a

convidados estiveram presentes
os deputados José Carlos Vieira
e Edson de Oliveira (ex- gerente
daCEF de Criciúma), o. prefeito.
municipal de Jaraguä do. Sul,
Durval Vasel, os prefeitos dos

municípios de São. Francisco e

Mafra, que assinaram convênios

municipais na área de sanea

mento, empresários locais,
imprensa e membros da
comunidade,

Incentivo
.

Segundo. Sérgio. Cutollo, a
Caixa vai começar a partirdeste
mês, através de convênios com
as prefeituras, a incentivar os

municípios com maiores
carências no setor habitacional.
OprefeitoDurval Vasel disse que
por ser a agência de Jaraguá do.

, Sul' a segundamaior do. Brasil, a

Caíxadeveria "olharmaispara a
cidade", liberando.mais recursos
através de convênios.': O

presidente também anunciou

'que a partir de janeiro. de 96 a

CEF deverá liberar recursos para
assinatura de novos c�nvênioo
para Jaraguä do. Sul. Um'deles
será o. Fundo. Rotativo Habi
tacional.

Depois de quatro. anos, a
Caixa voltou, neste mês, a

financiar pequenas e médias

empresas, propiciando ummaíor
fortalecimento de aplicação. de
recurso.s.'.' Sérgio. Cutollo
informou que o. ministro. da

.

Fazenda disse em

reunião. que o. governo está se

preparando. paraauxiliarna área
daconstruçãocivil que passapor
grandes dificuldades. Segundo. o.
gerente geral da CEF em

Jaraguá do. Sul, Romeu Fritzke,
a intenção. é fazer um convênio
de capital de giro para a área.

"Hoje é inviável investir nesta
área porque os financiamentos
são. a curto. prazo. (máximo.' de
90 dias)";: explica o. gerente.
"Agora os financiamentos serão.

feitos a médio. ,prazo., com

pagamento. ein 24 meses, o. que
dá maiores possibilidades ao.

investidor" .

o gerente também informou

que há previsões de novas linhas
de crédito. para a habitação. que
beneficia a classe média. Os
recursos serão. buscados através
de bancos do. exterior.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gente '& Informações'
Comendador'Kohlbach completa
HeinzRodolphoKohlbach - o ComendadordaOrdem doAlbatroz - éhomem

avesso àpublicidade; contudo, vezporoutra, elenão escapa da câmara indiscreta I

que documentaparte de sua vida.
_

-

Atualmente estápreocupadocom um grandeprojeto que ele ataca com seus

-filhos, construindo dentro do espírito mineiro de trabalhar em surdina, em

Timóteo, emMinas Gerais, a_KohlbachMinas, com a Acesita Participações e

outros grupos �apitalistas dó estado" permitindo triplicar a produção até hoje
demotores trifâsicosfechados, afora outrosprodutos da área elétrica-eletrônica:

Hein: Rodalpha Kahlbacb no último dia 23, completou os três quartos de

século de exinencia, reunindo um seleto grupo de amigos para assinalar esse
-

.

grande feito. Num outro aniversário comentamos o fato e D. Ils� convidou-o.

para o almoço que ela lá havia preparado. Em agradecimento o Comendador

aplicou uma beijóca na esposa, comoforma de agradecimento.
Cumprimentos ao sr. HeinzRodolpho Kohlbach pelo_ seu aniversário e votos

de que coniinue varando os anos; numap�rfeita administração da terceira idade.
O que só os sábios 'sabemfazerl (E. V.S.)

Festa .ovelO. Pau FM
Btttara ..,.go ._'__"_ a /WIta Ja
Jo� .Pa. .. .JfIanoalr-ee6 98e kre 'a -

p� do�... A16a1t:bu... Ja
-

__

"Melta�", §-.....tIra, MilFio
§a.to.; CoweAt 'léo6alJo• .Ho.re
�f'ÍiD 'Je6� _,..,_ a
.......

CasaDI hoje, Gerson Isídio Pe:b:er
e Gerbadres-O:rzeohoski. A
eerinlônia se :realizará às ao
horas na Igreja do Bairro Rio
B�eo e,M GuarODÜrila. Os
eonvidados semo :reeepeionados
na So�iedade Ouro Verde.
FeUeidades aos noivos!

LEOPOLDO
:.

,

SPEZIA:
80ANOS
Completou na dia
4 do corrente o seu

80° ano de existência
o estitnado sr:

LEOPOLDO SPÉZIA,
que comemorou, em

festafamiliar a data
, natal{cia. Parabéns, ao

'sr: Leopoldo Spl;ja!

I" Mostra Expositiva
dos alunos da

Oficina' de Arte
Iniciou no dia 6 e

'

prossegue até o dia 15, a
exposição dos alunos da

Oficina de Arte, dos, cursos

de-cerâmica, pintura,
escultura em poliuretano e

desenho a carvão. Também
haverá' exposição
fotográfica de André

Sielski. da Zoom Studio e

Models de Florianópolis.
O horário para

visitação é das 9 às 11
horas e 30 minutos e das

14 às 18 e 30 minutos.

DE

DECORAR
ADQUIRA BELEZA E QUALIDADE

, PELO MENOR PREÇO!

VENTIlADORES
DE TETO

ESl?OLIIA
JA-o SEUl

Rua Domingos da Nova, 154 (ao TELEVENDAS
�lado do sinaleiro da Reinoldo

Rau). Jaraguâ do Sul "s'e. (041) 372' - 18QO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A,,'s portas se abrem
sta é a última

, reportagem que
eu (Thiago Me- ,

neghelRodrigues) fareipl o
jornal CORREIO DO
POVO por

'

problemas
pessoais estou partindo e

deixando Leandro A. R. da
Silva para me suceder, sei

,

, 'que não fui um ótimo

jornalista mas gostaria de
deixar bem claro que fiz o '

máximo que pude.
Por eu estar indo embora,

'

gostaria de escrever sobre o
"espaço" conquistado pelo"
jovem nestas últimas' dé
caldas, em exemplo.disso é'
o contato e respeito que o

E 'jovem tem com o adulto. O jovem ganhou muito'

Antigamente os jovens espaço nestes últimos anos.
eram privados de quase Um bom exemplo é este

tudo, não tinham grau
\de aqui, eu 1Dll rapaz de 14 anos

escolaridade e por isso que pode expressar tudo, o

começavam ,

a trabalhar que tem vontade e melhor
muito cedo, a diversão era ..do que isso sabe que está

ynnima além do que não
\

sendo "ouvido".
�amdos problemas polítí- Por esses e vários outros' .

cos, sociais e até famílíares,
,

A opinião não.era levada em
conta e em nada eié podia'
optar. Isso não foi a muito

tempo atras não! Pergunte
a seus pais e avós, você verá
que reclama hoje em dia
tanto por, liberdade enunca
soube realmente Como é
ruim viver sem ela.

'Poema

. motivos eu gostaria de

agradecer eparabenizar pela
"mente" abertaquefemhoje
o JORNAL CORREIO DO

,

POVO e o ColégioDIVINA
PROVIDÊNCIA. Aos dois

örgãos os agrádecímentos
de ThiagoMeneghelRodri
gues e todos os adolescentes
e jovens jaraguaenses.

. .

Recados

Avi$O urgente
De adolescente prá adolescente••.

Calma, também não � tão urgente assim, não é nenhum recado
do tipo "fim do resto 40 mundo" não, como se a Boate Notre.

Dame ou aSmurfs, (um dos poucos lugares legais e

sobreviventesrfechou. É só um pequeno espaço,aberto para
uma coleção que está arrasando, a coleção "Melissa Garden

Colkction", que é uma gracinha!!! ,

, Eu já escolhi a minha, voe!já escolheu a sua?

'T'
.' Nota de��rlldecimento '

.

,

.

, A fortuIta enlutada de
,

,
'

Antonio João K,liwul.ki

. Sensibilizadas com seufalecimento no último
dia 05/12/95'às 2 (duas) horas damadrugada,

, ,

com a idade de 57 anos, agradecem aos

enfermeiros doHospital São Jo�é, da UTI,
parentes, amigos e vitinhos, aos que enviaram

. flores, coroas.

Agradecem emespecial a dedicação incansável
do Dr. Joe J. Wa1triCk}r.
,A fanima.enlutada.

.

ojovem sabe lutar; ,

Ele clamapor überdade.
Mas na verdade;

, Confunde com libertinagem., .

' ,II J
,

.

Na escrita é

parecido; I'

.

Mas nãopodemos confundir.
.

,

Por que se confundirmos;
'

Não vamos resistir.
Não vamos resistira luta;
Não sabemos pprfJue lutamos;
Odicionário; I.

Émelhor nós consultarmos. .:

", , O dicianâria não vai/alar a
verdade,'
Por .que sobre a liberdade
Ninguém sabe;

,

O significado de verdade.

.....J_.....J _.....J� _.....J_.....J_.....J_.....J _.....J_.....J -
• _._j_.....J_.....J -,J..,..J_;_J.,_,J�--l _.....J_J.-,-.,J _.....J"_._j_.....J _.....J _.....J _.....J _.....J.

CIA:Apedidos�eus, J COll.tSPOI'IDEI'I.CIJ.\· J
(umagrande arruga), Jj .

,

. j
agora: EUMEAMO! 'J

'

Reporter Mirim' J
Ela 'J

, ,J Av. Marechal Deodoro, 122 J
, ......•...••.......

J 10 andar - Centro JOitavãodoDivina: É, o J ' CEP: 89.251.700 - Cx. Postal19 J
ano acabou, masainda
que quasetodos estamos J Jaraguä do Sul _ SC

J
com opé na reprova...

. J
, pois assimainda nos 'J C'ORREIO DO POVO. ],
veremosmuitat.Adorei .

•._.....J�_.....J�_.....J_.....J_.....J_.....J�_.....J�_.....J_.....J_.....J_.....J_.....J_.....J_.....J_.....J_.....J.
estudar com voeis e tenho

'., \

. orgulho de serdo temido I,

oitavão...

Algulm

Mensagem
A liberdade quando chegar saberemos que aqui ela está,

pois só
é

feli: quem tem liberdadepara sorrir.

Depois disso tudo;
1:'amosparar depensar.
E a liberdade,'
Vamos alca�far.

...
* ThiagoMeneghelRodrigues

Reporter-Mtrbn

Não sabemos a que significa;
Mas quando ela chegar I

Saberemos;
,

.

'Que aqui ela está!!!

{
Leandro A.R. daSilva
Cássio Marciei E;, Lopes

,
Graziela KannMasson

.

Patrick Swayse e seu novo papel
R.:ealmente, esse novo papel de Dragqueen está nos matando de

ansiedade. Patrick. faz o papel de uma Dragqueen dirigido pelo
extraotdinário �teven Spielberg.

Ap6s esse papel ele exclamou que se colocando no papel de uma

Dragqueen, pôde perceber como é difícil sermulher ou gay num mundo
masculino!

,"

...E não é Que ele tem toda razão ...

Maira, Paula, Letí,
Iô e_ Karl: Quero que,
saibam quemesmo n{lo
estando mais iao junta

do' T.N. T#13, eu
conunuo adorando

todasvocês. Espero que
i

me compreendam e'não

deixem nossa amizade
acabarou mesmo

desanimar, quem sabe
volto afazerpane do
T.N. T. # 13 e as nossas,

paramim. anügas
reuniões, agitando na
casadaPaula e

virando a cidade 40
avesso,Adoro Vocés. ..
Grazi ,,:T.N�T.#13'

, Edital, Tomada de Preço N° 16/95
Secretaria deObms é Viação

TipoMenorPreço
A Prefeitm;a Municipal de Jaraguá do Sul - SC, leva ao

conhecimento dos interessados que, em conformidade com o que
preceitua aLei n° 8.666 de 21 de junho de 1993" com as alterações
da Lein" 8.883 de 08 dejunho de 1994 e demais condições deste
Edital. Encontra-se aberta lcitação na modalidade de TOÚlada
de Preços, para execução de obras de calçadão a ser implantado
nas-ruas Mal. Deodoro da Fonseca e Exp. Gumercindo da Silva"
conforme o especificado no presente Édital.

.

,

Os envelopes n°,OI Documentação e n° 02 Proposta, deverão ser
,entregues nesta Prefeitura Municipal, sito à avo Mal. Deodoro da

Fonseca, 241, naDivisão de Protocolo, até ãs 09:00 horas do dia
21 dedezembro.de 1995, serão abertos no mesmo dia às 09:30
horas.
A íntegra e demais infonnações serão fornecidas aos interessados'
n� Secretaria de Obras e Vlaçáó,'à rua Angelo Rubini, 600 no .

horário das 9:00 às, 15:00 horas, ou pelo telefone n° (041)'316-
.0536.

Jaraguä do Sul, 05 de dezembro de 1995.
.

'

Durval Vase)
Prefeito�M�pal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As
E

portas se abrem
jovem tem com o adulto.
Antigamente os jovens

eram privados de quase
tudo, não tinham grau de
escolaridade e por isso

começavam a trabalhar
muito, cedo, a diversão era

minima além do que não
sabiamdosproblemaspoliti
cos, sociais e até familíares.
A opinião não era.levada em
"conta e em nada ele podia
optar. Isso não foi a muito

tempo atras não! Pergunte
a seus pais e avós, você verá
que reclama hoje em dia
tanto por .líberdade e nunca
soube realmente' como' é
ruim viver sem ela.

sta é a ültima

reportagem que
eu (Thiago Me

neghelRodrigues) farei pio
jornal CORREIO I DO
POVO por problemas
pessoais estoupartindo e

deixando Leandro A. R. da
Silva para me suceder, sei
que não fui um ótimo

jornalista mas gostaria de
deixar bem claro que fíz o

máximo que pude.
Pot eu estar indo embora,

gostaria deescrever sobre o
"espaço" conquistado pelo
jovem nestas ültimas dé
cadas, em exemplo disso é
o contato e respeito que o

Poema
ojovem sabe Iuteir;
Ele clamapor liberdade:
Mas na verdade; ,

Confunde com libertinagem.
Na escrita éparecido;

. Ma� nãopodemos confundir. ..

Por que se confundirmos;
Nãovamos resistir.

'

Não vamos resistira lufa;
Não sabemosporque lutamos;
odicionário:

.
.

,

"... ,
.

Emelhornós consultarmos..

Odicionário não vaifalar a
verdade;
por que sobre a liberdade
Ninguém sabe;
O significado de verdade.

Depois disso tudo;
.

Vamosparardepensar.
Ea liberdade;
Vamos alcançar.

Não sabemos o que significa;
Mas quando ela chegar
Saberemos;
Que aqui ela estâl!/

Mensagem ,�

A liberdade quando chegar saberemos que aquiela está,
pois só éfeliz quem tem liberdadepara sorrir.

>I
,

* Thiago MeneghelRodrigues
Reporter-Mlrbn {. Lean�ro AR..da.Silva

. CásSIOMarciel E. Lopes
.

Graziela Karin Mosson

,. • --l---! --l --l --l--l,--l --l --l .....,J--l --l --l i;. --l--l --l --l .,-J--l. '

·JIIIIIIÍI&-ecad-.
-

.........o-S-. j' G01RESPOI'I'Dtl'IC'A' j
W--l--l�--l--l--l--l--l-"-.J. J Reporter Mirim J
cu. Apedidosseus, J .\. J

"

(umagrandeamiga), J Av. Marechal Deodoro, 122 J
agora: E�:EAMOt J: : 10 andar - Centro

" j.
J CEP.89.251.700 J
J

-

Cx. Postal 19 J

j .
Jaraguá do Sul -,SC j

J
'

J
.J CORREIO DO p�VO J'
• --l--l --l ;__J --l--l.-,-J --l --l __.. --l --l --l -,-J --l--l --l --l _J --l.'

.

o jovem ganhou muito "

espaço nestes ülümos anos.
'

Um bom exemplo é este

aqui, eu umrapaz de 14anos
que pode expressar tudo o

que tem vontade e melhor
do que isso sabe que está
sendo "ouvido" ..
Pot esses e vários outros

motivos eu gostaria de

agradecereparabenizarpela
"mente" abertaque tem hoje
o JO�AL CORREIO DO
POVO e o ColégioDWINA
PROVIVtNClA. Aos 'dois
órgãos os agradecimentos
de ThiagoMeneghelRodri
gues etodos osadolescentes
e jovens jaraguaenses.

Maira, Paula, Letí,
Jô e Karl: Qúero que
saibam quemesmo não
estando mois tão junta
do T.N.T# 13, eu .

continua adorando
todas vocês. Espero que
me compreendam e não

deixem nossa amizade
acabar oumesmo

desanimar, quem.sabe
volto afazerparte do
7:N.T. # 13. f( as nossas,
paramim, antigos

reuniões, agitando na
casa da Paula e

virando a cidade do

avesso.Adoro Voc€s...

Grazi - T.N.T.#13

Patrick Swaysee seu 'no�o papel .�
Realmente, esse novo papel de Dragqueen está nos ·'1

matando de ansiedade, Patrick faz o
-

papel de uma

Dragqueen dirigido pelo extraordinário Steven Spie1berg.
Após esse papel ele exclamou que se colocando no

papel de uma Dragqueen, pôde perceber como é ditlcii
sermulher ou gay num mundomaseuHno!

...E não é que ele tem toda razão...

,

...................

Oiiavâo do Divina: É, o
ano acabou, masainda
que quase todos estamos
com opéna reprova...
pois assim ainda nos
veremosmuito/Adorei

. estudar com vocês e tenho

orgulho de serdo temido
oitavão...

Alguém

Aviso urgente
De adolescente prd adl!le$cente••.

Calma, também não I tão urgente assim, não énenhum
recado do tipo ''fimdo resto domundo" não, como.se a
BoateNotreDame ou aSmurfs; (umdospoucos lugares
legais esobreviventes)fechou. Ésó umpequeno espaço

.

abertoparauma coleção que estâarrasando, a coleção
"Melissti Garden Collection", que I u�gracinha!!/

� �

Eu já escolhiaminha, voc�já escolheu a sua? �

Jaraguá do Sul, 05 de dezembro de 1995.

Edital Tomada de Preço N° 16/95
Secretaria deObras e Viação

TIpoMenorPreço
A P.refeitura Municipal de Jaraguá do Sul - SC; leva ao

conhecimento dos interessados que, em confonnidade com o que
preceituaaLein° 8.666 de21 dejunhode 1993,comas alterações
da Lei n° 8.883 de 08 de junho de 1994 e demais condições deste
Edital. Encontra-se aberta li::itaçio na modalidade de Tomada
«Je Preços, para execução de obras de calçadão a ser implantado
nas roas Mal. Deodoro da Fonseca e Exp. Gumercindo da Silva,
conforme o especificado no presente Edital.
Os envelopes n° 01 Documentação en° 02 Proposta, deverão ser

, entregues nesta Prefeitura Municipal, sito à avo Mal. Deodoro da

Fonseca, 247, na Divisão de Protocolo, até às 09:00 horas do dia
•

21 de dezembro de 1995, serão abertos no mesmo dia às 09:30
horas,
A íntegra e demais infonnações serão fornecidas aos interessados,
na SecretarIa de Obras e Viação, à roa Angelo Rubini, 600 no

'

.

borário das 9:00 às 15:00 horas, ou pelo telefone n° (047) 376-
0536,

I,

Durval Vasel
Prefeito Munic!Pal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CESTAS DE NATAL
ONÀTALESTÁ CHEGANDO, FAÇASEUSPEDlpOSCONOSCO, PODETER CERTEZAQUEÉMAIS
GARANTlDODOQUEPEDIRAOPAPAlNOEL "

VOCbTEM OpÇÓESDECESTASPADRONIZADASOUPODEMONTARSUA PRÓPRIA CESTA,
DISPOMOSDEPRODUTOSDEMARCASCOMO,JACTA,-GAROTO,NESTLÉ, OURO VERDE,
ARlSCO,ADAM'SEOUTROS.
AQUALJ[)ADEDOSPRODUTOSALlADAANOSSA PONTUALlDADENA

ENTREGA, FEZQUENÓSCONSEGUIS�EMOSA CONFIANÇADEVÁRlASEMPRESAS.
PARASEUSCUENTESEFUNCIONÁRIOS,FAÇADESTEUMNATALDOJElTOQUEVOcb
,QUERIA,N6SDESEJAMOSQUESEJADOCE+DOCE.

'

CONFIRANOSSAS OFERTAS:

AUMENTÍCIOSOIIODINI LTDA.
IBJásrro:RU\ANAZAaco,100.B.'AOCEfR).F<N:371-:6114.LQJA:U.klSEFFONTANA,45.PfÓC.GRARPELF<N:372-3062

QUALIDADE'EM PRODUTOS E ATENDIIVIENTO DIFERENCIAD(), ESTÁ EM:
"

"
'- .

-

.

o SEU RELOJOEIRO
!

* Jóias em ouro 18K e lOK, prata e semi-jóias
* Alianças paraNoivado

* Presentes para casamentos, e outras datas, espeeíaís
* relógios de parede, de pulso e despartadores dos mais variados modelos e marcas

* Instrumentosmusicais, encordamentos compeltos, gaitas de boca, flautas,
métodos, partituras e estantes.

* Troféus emedalhas esportivas para qualquermodalidade
* cartões com estojo para homenagens

,

* Consertos de relógios e jóias.
*Exclusivo serviço de restauração de relógios antigos, inclusive as caixas.
NESTE FIM OE ANP,NÃO PERCA A HORA DE VISITAR-NOS A

COMPROVAROSMELHORPREÇOSÀ VISTAEAS,EXCELENlES
,

CONDIÇÕES DEPAGAMENTOEM ATÉ 4 VEZES (1+3).

LANZNASTER, O sell; relojoeiro
Av. Mal Deodoro, 391 - Fone' 372-1267

"

,

-

.
,
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CORREIoDOPOvo.2 CLASSIFICADOS :DE

-

OFE�TAS JaraguádoSul, 9dedezembro de 1995

Jamail
Jaragu61 m6qulna e Implemento. Ltda.

GRANDE

PROMOÇÃO DE
LAVADOURAS

IIAS ITALIANAS II
•

V-ENHA CONFERIR
RUA MAXWlLHELM, IV" 82
FONE: (047) 371-0904
FONEJFAX: (047) 371-3669
JARAGUÁ DO SUL - SC

\ vende-se telefone pefix0422
(Joinville). ValorR$1.900,OO.
Contatos com Beatriz pelo
fone 371-16'J8.

importado curto/médito, R$
70,00. Tratar fone (047) 372-
1081.

15Km de Jaraguá, cl luz,
-

água, lagoa de peixes e

frutas. ValorR$ 11.000,00.
Inf 311-4424.

Vende-se Título do Clube
Atlético Baependi. R$
500,00. Tratar com D.
Leonora n0372-0284.

Vende-se terreno na Praia

Alegre (Penha) à 300ms da
praia. Valor R$ 5.000,00.

.

Tratar 373-0422ou 91309889
cl Ivan.

,

INCRIVEL

Vende-se pelamelhor oferta.
11.500 tenhaschatas (no
vas). Contato 373-0335.

Vende-se sítio e/40.000m2

préx, Prainha da Oma à

- Vende-se pela metade do
\
preçoWindsor completaem
ótimo estado. Com alças
para os pés, com vela 5,4m2, -

R$ 550,00. VelaWmd 6m2, .

R$ 250. Traje térmico

PISCINA
de fibra

5,10 x2,60 X 1,20
,

1 +S de R$ 250,00
Interessador ligar

372·0957

��,�r�uYM��!�2S
<0�l�/ Jose.Luiz daSúva -O.9L'1hSC 10311�

CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CíVEIS EM GERAL

Rua Guilherme Weege, 136
Fone (047) 371-0302
Jaraguá do Sul - sc

"

MODA
FEMININA

E MASCULINA

Al' . Ma]. Deodoro da

Fonseca, 11" 23

Iaraguá do Sul- sc

Fone: 372-3690

"

I-

IGREJA DE DEUS NO BRASIL -

RwfFriedrich W. Sonnenhol, 210
tel (047) 372-0472
Jal'8gU8 do Sul· sc
Advento: O primeiro foi incrivel, humilde, pobre, se tornou humano, nasceu no meio dos

.

'

animais, os seus O desprezou.
O Segundo serámaravilhoso, majestoso, cheio de glôria 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 Deus? Não é meramente se preparar com

presentes, enjeites, grandes/estas, tudo isso éválido mais o mais importante do seu interior.
Vocês está prontopura se encontrar com ofi lho de Deus? O iempo está se esgotando.

Ocupe este espaço com seu

anúncio antes que ele seja
ocupado pelo seu concorrente

-

INFORMAÇOES 371-1919

Vende-se casa de alvenaria

pr6x. Igreja São Luís. CI

suíte, e quartos, 1 banheiro,
cozinha, copa, sala, ValorR$
24.000,00. Aceito carro até

R$ 8.000,00 ou parcelo. Inf.
371-4424.

tos, 2 banheiros, dep,
empregada, churrasqueira,
salão de festa, demais

dependências. Valor R$
22.000,00. Aceito
proposta pl parcelar. Int.
371-4424. Vende-se compressor de

.

ar completo. 'Interes
sados ligar para 373-

. 0063.

116 � pröx. Bol i::he 28 -

Guaramirim, medindo
, 190Qm2. Vak>rR$5.000,OOou
troco por telefone. Tratar

.373.0655.

Vende-se casa mista à

900ms do centro, cl 3 quar-
Vende-se terreno situado
no Loteamento Arizastor,

liil;'t-,-iA", ATENÇÃO LOJISTAS
- -

.

. .
'

Melas esportivas
-Preços direto de fábrica

Confecções Noppen Ind. e Com.
Rua Felipe Schmidt, 1:15

Jaraguádo Sul - SC

"Você pode ter uma vida normal, lavar e escovar
os cabelos nàturalmente"
• Marque um entrevista sem compromisso e fàça
uma análise desde o comprimento até o corte. RuaHenriquePiazera, 137
TRAGA ESTE ANÚNCIO EGANHE 10% DE DESCONTO Fone(047) 372-1598- JS

'REtOJOARIA ZOZ
.

LTDA.'

Joias - Relógios e Presentes

Além de consertos de Jóias e Relógios
Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSuI, dedezembro de 1995 PU8l1CIDADE CORREIODOPOVO-J_/

* Dormitórios emmogno '

.

, '

I 4, 5 e 6 portas .

I
* Camas especiais de
1,60,x 2,00 em mogno (foto)

* Rac� pl som com p()rta CD's
* Sala de jantar em mogno (foto) •

, Tapetes de todo�,os tamanhos, medeles e
-, cores c�m resina anti-derrapante '

.
,

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Clà.�ificados ele
.�.

:�1
;.1:)

'1
�����;����������������������������=��=����' ,�

.ínica São Catnilo ..:o.. OFTAMOLOGISTA· lJ
I�gidi_!1�1ffi!_i..vi.riia�;iii.�.��U8.iÃli�ij�!� \ � � I
Medicina do Trabalho - Fraturas - UrgOncI_
Doànias de Coluna, LesGes do esporte - CirurgIaS do Joelho
bam_: adm"'lona", dem"'lona" e perl6dlcos'

.

Horarios aténdlmento: 8:3� .,1:30 e 14:00. 18:aÓhs.

ÁTENDIMENTOEM
- Medicina �o' trabalho[medicina geral e exame

.

audiomédico
- Odontologia:

prevençãolperiodontia/prótese
.

- Enfermagem: realização de cursos e palestras sobre ,

DSTIAidslhigitme e, corporal/primeiros socorrosfdrogasl
álcooll�bagis�o (rumo)/curs�s para gestantes e outros.

RuaJoio Butschardt, 84 - Galeria PaUlo Donini
Salas 01 e 03 - Fone (047t 373-0432

Guaramirim - SC

, ,

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

,. I

Dentista - eRO 2964
Atende

OD'ONTO-JÀRAGUÁ E ISSÉM
Rua Angelo Sehloehetj 173 - Centro

(pr6x. aelra Rio Clube de Campo, -: Fone: 371-0735

'DM. MA1tL�NE 1. DÀ SILVA
Nutri�OJ1tsta - enN-2 22S7

'DM. MAne1A N. (;ASrAJtlNl·II
I'

li
II

,

II
I'

I ' j' Rua' Angelo Sehlochet, 173 - Centro

{p'r6x. aelra' Rio Clube d. Ca,mpo - Fone: 371-0735

eli",tca Mébtca,'- eRM 6294

I!

PANFICADORAECOIfiITAAIA
,." ,

PAO"SVINBO
-

�Aberto clariamente da. 06:00 às 21 :ooh.,
F'"' :ineluàWe domingos e feriados .

. Àv.�al.l)eodoro,915/Celitro
,Rua Venâncio da Silva Porto, 225 - Vila Lenzi (Próximo,Weg 1),'

Fone: 372-1243
,.

, .,

DR. HS1AO'MENG KANG

II

Esperamos você para: i

Centro de Estética cO"'l)ratamento completos e eficazes '

- Faciais .. Corporais � Depilações,. - Salão de_ Beleza ,(unissex)
- Academia: Ginástica localizada, condiclonamentc físi�o,

. al<;mgamentos, gluteos, avaliaç�o ffsica, musculação, e dança de
salão.
Continue acreditando e nös faremos o possível para corresponder

IICom certeza o ritmo acelerado dos
anos 90 seria ainda mais estressants
se as academias não existissem.
Isso porque, além de oferecer todas
as vantagens dos exercfcios, elas'

"

::
'ainda são o 'lugar onde se vai

..�"It. �.
II

..

encontrar pessoas para passa�GvjlCIIII1 ,--; (»
. :

:Sa=::,r:�:'::;?*'.l.",�2,�f.{e.:ger4!'"1'�?
II
RUA ATHANÁSIO DA ROSA, 249
FONE (047) .g73.:aS18 E 373-0580

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

m'fROß1,': ' c,,aUlA,
R

CaiuIar�I
REVENDEDOR

��!��,�J ' �.LSr.All .

lEMOS,PLANOSDEC'ONSÓRCIO., ®",OTOROLÁ'ACESSÓIIOS,EQUIPAMENTOS'e 'IESIEPOT.
SII'IIMENTOS

,

1'B.ECQIVlJf«A
CENTRA� Pb.iIips .

1'ELEJ.?ÔNICA Intelbrás

EquUel
Nutr�n

APARELHOS
.

. 'mJ;.EFÔNlC�
•

FAX'SlN_ALIN1ERIOR '

REPRESENTANTECOMERCIAL DE
,

.

ASSWA'RJRAS ,'"
TV lCASO ·NET JA,RAGUA

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



: Ês�rO'J.\DOS VILi'/\).\R
COI\BOLES SOB ftEDlDA PARA AUTOMÓVEIS E CAM�HÕES

INSTALAÇÃO DE SOM
.

Classificados de
.,.,

Menagotti Veículos

, \
, I

II

!bae 047- 9710488

(f

I, I,

.. ,\:::
.

'PROMop,;'eAS

Reg.ta�
Cqmércio da Moto Ltda.

.>;::

�HONDA

ANO, COR

XLl�S 9Y93 Vennelha'

XLl},f)S '81188 Vennelha
CGl25 89/89 Preta

CB>400 82/82 Preta
.

CG 125 ntãn ' 94/95 Vennelha
.

CGl25Today 91/91 Azul

xf.125 91191 Branca
85/85 Prata

'4/95 ama
94195 Azul

".;': .

*Motocicletas "OKm" 50% de entrada
saldo em até 12 pagame1Ítos.

*'Cons6rcio seca 125 Titan, XL 12'5 S CBX200,
.

.' . NX200, XR 200,NX350 em

. .

SOmef!Salida4es, consulte.
'

RUAAl>êuA rtSCHER, 239-FoN1!: (04'1) j11-2m
JARAGUÁOOsúL ..SC .

SL verlílello ál::ool - ótimo

�-R$3'(XX>,OO. Tralar373-.
'0422ou973-9889c/Ivan.

:!\Vende-seMonzaSLE89 gas,
bordô, cl trio eIe1r. e dir.bidr.
aceito troca 371-1953.

Vende-seChevi500 ano 86 -

dourado. R$ 4.500. telefone
. 372-1452

.

Vende-seMonzaSLFJ'84met.
cl ;vidro eletr, - dir. hide. e ar .

cond 973-8290. .

Vende-se Escort XR3/87

impecável-trio elérco. valor
,
R$6.500,preto.371-0354

Vende-se MonzaHatcb/84,.
dourado - R$4.7oo,OO aceito .

troca- 371-19S3

. �. '\

ROdovia Bß.280 - Km &&
Guaramirim - SC

. Fone: (M?) 373-0194·

.

I

I

I: .'

... rm@�DC[j'@. Dr::::;:JD
..

\

F 1·000
,. azul 9.4

'C2O branca 91
Verona GLX comp. preto 91
Escort L bege 88
EscortGuia bege, 84
MonzaSLE azul 88
MonzaSLE azul 84

Opala Comodoro grafite' 86
Chevette DL cinza 87
UnoMille cinza 94
Uno Mille vermelho 93
Fiat147GL azul 82
Santana GLS. azul. , I ao
SantanaGLS azul 87
Goi CL brancc 89
,GolCL branco

..

88
Goi CL bege

,
87

Goi CL vermelho 86
ParatiCL' . grafite .-,

85
Selina' . branca I 80
Chevete SL branco 84
Fusca 1500 vermelho 76

Rua Joinville n" 3573 - Fone (047) 371-9822
JARAGUÁ DO SUL - SC

'1'1
...

A Menegotti lança 'pra voei a melhor promoção dê

peças originais do .ano: "PROIVIOPEÇAS."
LIGUE AGORAOU VENHA VlSITAR-NOS!tDISQUE 'PEÇAS 371-12811

Menegott1 Veiculos

1
•

, 1
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, ,

Claasificacloa de
,

,i

T
i ,

Fábricade Calhas
, Industriais

e ResidenciaisSCIIOCBD
11C)NI� «)47:J)

!J73-():J25
Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - Santa çatarina

,

DEJA IMOVEIS
VENDE

. ,

Galpões, easas, Terrenos e Aptos.

ALUGA
Sala cornI. defronte ao Posto Mime

,

,

VISITE-NOS DEFRONTE AO FORUM
372-2990

I
.

111111111![IIIIIII_lllll
INVESTIREM

IMÓVEJS
CONTINUA
S:E'NDO O

'MELHOR
NEGÓCIO

Assoe. Imobiliãrias de Iardgaâ do Sul

Tudo elR ..annore e gMoito, soleiras, pias, tampos de bal
,

cões e mesa. TÚlRulos, acabanartos 81R geral
'

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
/'

BR-280 Km 60 (An:tiga instalações da Marmoraria Prüsse)
,

Guaramirim - SC - Fone: 73-0162

ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS DO
CORREIO DO POVO

371-19,19 - 372-3363

Q9� 37�,.793�Q7�1MOVE I S
Rua AntoniO. C. Ferrara 197

CREQ 1741.J

COI'U • flNDI • LOTIII • lDllNISTU • !NeO_PlU

III1vBL 12 Qt:os Gar Bairro Indtreço/Pollto Rat'. PIIÇOR$
. Ínfonaç6es Cera!.

kado
-

·300 6 4 centro •• Conrado Ri.l, 127 130.000 SOItnte o,I)1IIhtiro
CMIIAlV. � S 2 Ltlitl II., Vitorino strillCJlri, 80.000 Troca p/apto "lt. c/2 gar
'casa Ab. 190 4 1 SCDOIDIR I. PrlllClla Isabtl, 547 80.000 'trr� '.� -2 • �la
CIsa All. 110 3 1 SC8IIOIDIR II. cri.ti. lauer, 91 25.«10 'kelu 1.,.1 .. J'taP
-cua llv. 140 � 1 Lenzi II. lIrbInÔ I0Il, 517 )!.OOO SoIIIItt .. Dinllelro
Casa Ab. 190 , 2 Jgut Esq. I; OUvia pradi, :U 5UOO kejb tarreDÓ ptQ.1IIC II
CaA llv. 130 4 2 Lllizi R. ilpfdio Rlrtias,s/n

.

38.000 ACI�t. ttmnO/Clrro'
OibIrtQra '220 S .2 Centro ·Ed; &rgus • 1/9' lDdar IM�ooo lpto .,Il090 Q todo IIBILIADO '

Atto Ok '78 :I ,1 .bb_ litt. Alb.. • 31 lDdar 16.000 f Fi1llllC. CIP - 10 .l1IOSI,
,

Apto ai; 11 2 1 &Ibade Res. Albade • 3*' 1ndar 18.000 + Piune. CIF - 14,ano.
.&pt� � 156 l 1 t:e1Itl'o lId. SCIIloquet- 8' 1IIdar 50.000 .. FiMJIC. CIP - '11*
Apto CC 1.•' , 1 centro Bd. c:atvalbo· .. It' Andar 70.000 .. I'laue. ar - 14 �
Apto ColA 112 3 1 Barra �. llan'i lfarquaplt a.oOO + 100 I SOO,ÓO .. bt.M/M
Apto CON

.

175 :J 2 Ctntro RU da,CU • ,. Mdat 65.000 1'iIt. 06/96 .. !roca p[eua
sala COll 2S - � (tnyo SbPlIIG JAPAGO' 20.000 + H'UB PI*IAceita carro

Lote 601 .. � Jgú ISq. cOIIdo.'ldo Ale1'1" 25.000 Aceit. pareellr/telofODt,
Lote 737 .. - ceJlttO Pi". AntJga ""Uria 7'.MO Aceita penuta .por Pr6dio
Lote 1'lW .. .. rilJlelra 1'r�I. I'OIIta da 1IIQ n 35.000 Pareei. GO vODde ta 16tes.
Lob 392 .. .. Cellteúrjo rr'x. CII'Q I !Im II 12.000 Parcela n aU � r
Löte 695 ..

'

. - Ru da Faculdade .. FDJ 15.000 Intrada 5.000 + tCtltlu
Lote ?SO .. .. SCDI_IDBR Prólt. COlo MiCJll(lI Couto 6,.000 lDttada 3.jIOO + 10 I 400
;!mno 27675 . .. &Ibã

.

Próx. Salão .&Iiz. 350.000 bita �/telQf/ill6véi.
.

Térteno 12725 .. .. SCIIIOIDD Prót. lY.Cattlo Branco, 20.000 hroIlado
(bqs 465 .. .. Pltjllem _idenel..l PI,tna 'I 6.ÓCIO 'Entrada 2.000 + •• P� •

WteI 3I!i - - uhade III!Ii�ia1 BeIllIIM} 10.000 IJItrada 5.000 + 5 Pare.
l.OUt 630 r . vila i6va Prir. ftIJIIII/Udlo IIBI 35.0110 Ihttade 15.000 • 10 Pire.
LotK 4U - - Sb L1nu hcldeDoial Cer'MUI Uoo IIItr.d ' l.� t !SO Piro.

�a 265.9 - - Sb tub Cêfttro di SUb "lIzla . 1.0.000 Cllplo 100 12 fcala m 112
014._ 110000 � Garlblldi lau. C.rlblldi p ,. 15 10.000 c... alvo � Ace!« tróçar
t1I4cal'a lIlSOO - �r1baldi l1bel,,16�g 13 20.000 11ft IOradla ·'ftOCà/JUcela

, dlbr. 125000 - !ereu Ribeirão Grande � li 8 120.000 Casa alv. � leeita troear .

l1t&em 1849300· . p SÇIJROBJ)ER Pt6x. 8' salto CILB9C 150.000 I lenot. c/400.000 palIitoc
",*, 95000 - .. !(Dl!lIER ist. Brlço do Sul-III 4 45.000 eua Alv. • Plmlla 10 �

Ies. BlRII IWIQUAIDT .. 200 .ta ap6s If<iJJlaa MalM . Aptos COI 112 12 . 1 suíte .. 2 cpartol
Adita • 2S.0ó0
Plano 12 • IIIt. -12.000 + l� li 1.333 (fixas) Sid SORruOO (li aputuento
PlibO -100 " BIIt. 8.000 + 100 X 300 (CU8/P61ar) QUITAro entre as �r...

'

Obs: �o/telefone são âcei� M entrada .

-
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J:p-aguádoSuI, 9dederumbto del99S C'LASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORRElODoPOVO-7

Rua25deJulho, 317 -Vila Nova -JaraguádoSul·SC

FONE (047) 372-0153
TRATAMENTO DE PISOS

SistemaUltraHigt Seep
Brilho de Molhado Restaurävel
TRATAMOS O'UALOUER

TIPO DE PISO
Resi1ericiais, Escritórios,Consultórios

Lojas., Restaimmtes, Supennercados ,e Industriais

SOUCITEUMADEMONSTRAÇÃOGRATUITA
JACAL REPRES.·E C,OM.
Rua Antonio Gesser, 113
Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

erta
Rua: Esthéria lenzi' Friedrich, 39

Fone 372-051 O
, Vende

nó Loteamento Irapocuzínbo.
Financiado

Lotes no Loteamento Jardim Francisco.

Financiado.

Lotes financiados no bairro João Pessoa.

Lotes financiados em :frente AABB.

Lote no bairro Água Verde, 445,50J:n2,
ótima localização .\

Lotenaflhadafâgueíra, rua.JoséTheodoro

J Ribeiro, com 6OÍ,()()m2, excelente para

ponto comercial. '�

Lote emBarra Velhapróx. à Soe, Barra
Velha com 321,75Iff de esquina,
Terreno em Corupäcom 75.00()m2.

Terreno em Corupá com 292.250J:n2

Chacará, emCOIUJ>á:próximo ao Seminá-
.rio, com 13.()()()m2, com casa, 2 tanques

\
,

para peixe, estábulo. (Negociável).
fTerreno central, no início dama Adélia
Fischer área de 33.023,OOm2

,

Casamista cl 84m2 terreno cl, 615m2 na

R Carlos Eggert, 634
�

.

VENDAS
Casa mista cl 84m2 - Rua Paraiba - próx. Salão União -

R$15;OOO,00
casa de madeira cl 110m2• Rua lato José Manfrini -R$
15.000,00

.

Casa de alvenaria cl 174m2 - Rua 633 - R$ 35.000,00
.

Casa de alvenaria cl 68m2 - Rua Exp. Rudi Hornburg - R$
20.000,00
Casa de alvenaria cl 132m2 - R. luis Chiodini - R$
25.000,00
Casa de alvenaria cl 250m2 - Rua 25 de Julho - V. Nova
- R$ 55.000,00
Casa de alvenaria cl 60m2 Rua 427m2 - Prõx, Salão
Vitória - R$ 17.000,00
Casa,de alvenaria cl 148m2 - R. Eleto Stingl:len -loteam.
Papp - R$ 65.000,00
Casa de alvenaria cl 170m2 - R. João Franzner - R$
55.000,00
Casa de alvenaria cl 158m2- RuaWalterMarquardt - R$
70.0QO,00
Oasa de Alvenaria cl 140m2 - Rua carlos Oeschler - Ilha
da Figueira - R$ 17.000,00
Casa de alven�ria cl 75m2 - Rua Pedro Winter - R$
11.000,00 ,

'

Sala Comêrcial e/80m2e terreno cl 1.200m2 - R. Frederico
A. Vase I - R$ �O.OOO,OO

Terreno cl 645m2 - Rua Geraldino -R$ 22.000,00 _

Terreno cl 50.000m2 - Rua Rio Cerro I - R$ 190.000,06.
Terreno c/572m2 - Rua Lateral 8erthaWeege - R$16.000,OO
Terreno cl 704m2 - Rua Estanislau Ayroso - Vila lenzi - R$
25.000,00
Terreno cl 42;5m2 - Rua Estrada Nova - R$ 7.500,00
Terreno cl 66Om2- Rua luizGonzaga Ayroso - R$15.000,OO
Terreno cl 450m2 - Rua Albano F'achini - V. Nova - R$
17.000,00
terreno cl 500m2 -, Rua Jaraguá Esquerdo - Esquina - Ri
10.000,00
Terreno cl 930m2,- Rua Alfre�o Max Funk - R$ 16.000,00
LOCAÇAo

,

"

Casa de madeira cl3 quartos - RU,a 25 de Julho, 530
Casa d�madeira cl 3 quartos - Rua 25 de Julho, 889
Casa de madeira cl 2 quartos - Rua 25 de Julho, 889 -

Fundos
Casa de alvenaria cl 3 quartos - Rua 25 de Julho, 889 -

,Fundos
Casa de alvenaria cl 3 quartos - RuaWalter Marquardt '

Casa de alvenaria cl 4 quartos - Rua Adolf9 Putje,r, 233
casa de alvenaria cl 3 quartos - Rua Rio Molha '

. Apartamer.lto c/4 quartos - Rua João Picolli - Centro
Apartamento c/3 quartos - Rua 'Antonio C. Ferreira - Centro

Apartamento cl 2 quartos - RuaCarlo,s Eggert - Vila lalau
Salas Comerciais

HABITAT
MOßIlIAR A

C�tCI4J�D

COMPRA' VI:NDE • ALUGA • ADMINISTRA
'

TERRENOS
Terreno cl, 420m' ' lifa da Mosca

,

Terrena dd 15x30 l1Ja Roberto Z1emann
Terreno de 15x34 l1Ja Leopoldo Janssen
Terreno cl 2O,OOOm' l1Ja Joaquim Feo. de Paula
Terreno cl 1.02Om' l1Jà Procópio G. de Oliveira
Terreno cl 460m' l1Ja João J'I"uário' Ayroso
Terreno cl -450m' Vda Rau
Terreno cl 430m2 Lol. Bemadete Dombusch
Terreno cl 440m' �irro Água Verde
Terreno cl 513m' fundos Weg I
Terreno 390m' Majul;la Praia Grand
Terreno cl 31.00Q1n2 Vila Nova, próx. Fórum
Terreno cl 56Ómt Loteamento Champgnal
Terrep<! cl 2.600m' l1Ja JoinvHle - ótimo ponto comercial
Terreno cl 430n1' Loteamento Versailles

'

Terreno cl 589m' (es(Jlina) Ilhil da Rgueira ,

"ferreno cl 400m' 11Ja. Marcelo Balbi
Terreno 01 1.700mt l1Ja 'Epláoio Pessoa pr6l!. Koholbaoh -

aceita-se carro no neg60io
.

,

Terreno cl 532m2 _ EsÍlada Nova próx. f>osto Maroolla
Terreno cl 500m' frente pl Lagoa " Barra do Sul
Terreno cl 500m' (es(Jlina) l1Ja Henrique Marquard
Terreno cl 10.000 e casa de alvenaria', ólimo pl empresa - l1Ja
WoNgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600m' l1Ja Marcelo Barbi - Vila Lenzi
Terrl)l1o cl 70.000m' cl arrozeiras e 2 fontes de água natural em
NerlliJ 'Ramos.
Terreno cl 28.000m' frente para o asfaho em Nereu Ramos.
Terrapo com 430rr1' no Loteamento Chal11lagnal.
Temft'lO cl l000m' R. Cartas Vasel

Temil]o ,15 x45 (ólima vista da cidade) Virá Nova
, , CASAS'

'

Casa:" tfe Alvenaria em construção cl 300m' _ Vda Lenzi
Casa: em alvenaria cl 260m' - terreno cl 1540m' - Schroeder
,Casa em alvenaria cl 180m' - 3 dorrr'itórios (1 suite) demais
dependências, Prooópio Gomes;
Casa em alvenaria cl 160m' _ Ria Henrique SÔhn
Casa rrista -, Loteamento Garupá • aceita carro no negócio.'
Casa de a1v. cl 95m' terreno cl 370m' em Três Rios do Norte
Casa de a1v. cl 100m' terreno cl 538m' _ Bailro Água Verde'

APA RT AM E NT o.s
Apart em construçã� cl 2 ou 3 dormitódos, entrega em meados
de 96, rua Gumercindo da Silva Qocalização Privilegiada). Rnan
elemento próprio.Consulte-nos.
Apatl. Condomlnio Amizade cl 2 'CIos. Entreda facilitada.
Apart. cl 313m' cl 3 suites demais dependências, acabamento
de afta pacUo,a sOm do mar, càmboriú.

'

, Apto Ed. Isabela cl 123m' _ 2 dorrritórios + sune e demals
dependências,

ALUGA-SE
Sala comercial rua Joinville próx. Arweg
Galpão cl escritório _ R. Leopoldo Janssen

VENDE TELEFONE PREFIXO 372

VENDE-SE TEI.,_EFONE CELULAR

RUAF'EUPESCHMIDT, 1S7'
(AO lADODA�OO1F'ERRA.GDfS)

FONE: 371-8009

,A PRIMEIRA
COISA QUE

SEU,

CONSUMIDOR
,.

FAZE

PROCURAR

OFERTAS

/EM JORNAL.
EXISTE

MELHOR

flORA PARA

DIZER A ELE O
- ,

QUE COMER,
FA�ER O,U
VESTIR?

'ANUNCIE

EM JO'RNAL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAO LUIS
,GOt<I�GA • AJa

, Joio Franzner·
Lotescom 15,00
metrOs de frente

450,Ot;lmzR$
15.000;00 cada lote

,
j

CENTRO�
P�rmuta-se
áptp.Cl03 ,

'. Cjtos,.ntf�dif. ;",
�Silvana: ,

;
",'''s' .....

VILA NOVA _ Excelentes'
lotes financiados em 10

, meS$S - Prõx, aFórum
'.' ".

aQ
.

�réithaupt
'

,

Terrenocom
1.395,OOrn2-

,

pl'ók'J�\ietR$
,

'70.000,00
.' ,

, ';, ,;;", �"

'.CENrENARIO
- C�'ern

"

. alvenaria -ç/2
,qutQS +, ;fsufte
\.. �� "'�., :, '. '.� -,

VILA,
BAEPENDI

, Terrenocl
490,40rn2

/ ,". Y' �:�:'.' ','\�',;. \
" ',,'

r

, "CENTR.O;� �celerite ,lote
c!-74O,OOrri� � Pröx... Ed.

, I·Carvalho·- R$ 60.000,00,
.,

"

N'OVA
BRASíUA
TerrenoC!
3.411 ,50m2

, CI:NTROiRJa
Waller Malquardt •

,. ,:rllrrenoccl
, 3.1QO,O,!lITt'· ptóx.
CQiimí Schlmll,
Ir.me p/,Waner

MalquaRIi.em 30,00
R$ 90.000,110

'VlLA,LENzr
'casaem
alVenariac/
piscina, cl
235,46m2

,', '/ ,

CENTRO'":, Excelente
, cobertura no Edil. Riviera

prõx. '�eirá-Rio,

VILA NOVA·
Barbada casa

,

em $lvenaria cl
03 qtos.
Apenas

R� 28,000,00

AMZADE
Apto. com oz

qtos. R$
17.500,00+

financiamento
CEF

CENTRO _ Cobertura no

Ed. Residencial Dunker
(em construção)

Terreno de
esquina cl
579,00r.n2

V,IU LENZI -

Terreno,c/
733,00m�
Edificado q}

prédio comercial

.

.Imobíltäría

Menegotti
CASA EM NEREU RAMpS

, qtirna casa cOm 180m2 locaIi�da ria Ru� Antonio ,Echelmeyer n2 67
contendó 03 quartos e �mais dependências. - Valer R$ 6O.000,QO

,ÓTIMO IMÓVEL PARA COM�RCIO
'

. Localizado na Rua Joinvine com 80m2 de área consjruída e ,terreno

,corry 345;22m2• Valor -R$ 55.000,00, Açeita-se conb-aPrdposta
CASA COM 350m2

Contendo 02 suítes, 02 salas, sala de jantar, cozinha, lavandeira"
Glependência de empregada, garagem para 02' CÇlrros. Ie,

LQCaliza�o: Rua Otto Mayer (Vila lenzi) - Valor R$120,OOO,OO
TERRENO PRÓXIMO' AO CENTRO '

Com ,área de ,653m2 lozalizado ha Rua João Dbubrawá

V.r R$ 22:00Q,QQ
,

VENDEMOS·TAMBÉM TERRENOS
FINANCIADOS COM �MA ENTRADA E O SAlDO E,

M ATÉ 50 MESES:
I'

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. Mf.Nf.GOrrl . 1 fi ANDAR SAlA 107/108

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

• Excelente
terrenomedindo

, '1,400,oGm�ci
30m de, frente·
R$ 120,000,00

2OOO,�,oo- ,

metros para BR280
, 'e4O,OO;""lIOspara
AJa JUIo lisai R$

36.000;00

,RUA JOINVILLE
,

� Excelente
terreno comerck;

�I cl casa em
•

.

alv�naria par '"
,

apenas RS -s'

55,000,00
-

;t_��AJ'I'()S PRONl'OIS, ' ,
'

" ,

'. ,Apto c/ 66m' I qro,' d.m�;' d.p.• ,garag.m porllo • portaria eletr. 'novo. RS 30.000.00
'

',6,
' '/

Apto. cl 123m' • 3 <part.,. • d.!l!'i' d'P. garag.m. portt,o'. portaria eletr .. NOVO, " Rua Jcaê Einmen,,dO'lÍ'!l
• RS ,�,O, .000,.00,'t.foca ..seJor, Cln na /;!ciro ce.�1.

-, ,

.

.

' ', k '::" ;'$�>, '

, ;óPot8ó 00124m' . N 'o· Rua,E1,o_'ora S. Prodi - 2 �arto•• 2 �WC. �a1a'cl .ac�a. cozinho. ta"'�,�r�•• garl!li!:"'.,}�
mOs'EM C;;ONl'Rtuçio ' " "'\ ; , ;,

B41/. Alr.r .' R, Milli". FNIlUÔ..
, ",'4' ',"

· Apto. c/124m' • 2' andar. cl 2 qtos • ,demo;' d'P. garag.m. portio. portaria .1.tr6niea . RS 4�.000lOO',· eJlt,ep.,cho...
fev/96 '

"

'

" ....,
"

.' Apto. c/ I "m' d. fr.nt. �, 2' and., - cl 2 'Partos e d.mai. a.p.• garagem. eordio e portaria elétronica ' R.$ 47.:000.ÓO .

e�t rega du chaves marçoJ96. '-:.
j

.

"':
.

'

..

B41f. ".t6nlIJ • R. }OII EItI.'II4"rf.r" "

' "
-

· Àpto c/ 11.1m' • 2' and,ir, ",2 'qt.,. • demais d.p.. garag.m , pcrtãc • portaria eletrênica _. RS 19.000,00 + salde parcelado
.m CUS .ntr.ga ch.....m Jan/91

,

'

'

"

'

.' Apto. 17m'" I' al1<lor, I qt,o.• dema;' dep, garagem, portio. portaria .1.tr6nico . RS 16.000.00 + ... Ido em CUB . c.........
d.zI'7. ,

'

,
'

B41f. Mllr_p III � 25 ih .JUlho
,

"

'. • .

,

.. ""to. cl 112m' . 2 qto. e d.mai. dep. cl garag.m ,- porUo
.' port.. i. �1.tr6nic•. RS '15.000.00 .ntrada + pueol .. ,dO' R$:,633,42 corrigido. p.lo CIJB ••ntrega julho/97. ',' ',', : ''1

R.riihncllll Dltmlhru • MIlIiM F_ÚlJ", '

, "
,:, "f"

,ie�� cl 214m' • 3' andaf • �{t. + 2 qtoo••a",da, p;'ci�. _ Entrad� RS 2�.150.00 + USIlmir parcelas,d� condorn(nio .' elit'� '.

R.riiüncllll MIIT,zli•• Villl Nova
'

,', ,

• Apt,o 'com .suíte, eburasqueira na &acaela. �,rru:o e portar:ia....eietr&nica. quadra pplie.!poi'tiva.
• Apto cl 117m',. 51 'pa",.1ãs de 1.49 CUB - (R,J 560.00), •

· Apto. cl '137m' ·51 pa",.1as do 1,7,5 ,CBB . (RS 657,00) ,
"

Const,ruçlo: Prorm Constru�o • flui.jam.nto Ltd...m 36 m...... Últimu Unidad•• '

CASAS '

,,' ',' ,
' ,

- Casa (rmll$lo) • Ilha da l'igu.i .. cf 6SOm' áre. eOMttulda. t.m piscina. qmdn "'port., lar.ira. d.po .npr.gado.s, canil· RS
265.000,00' '

"

'. < "

• 'Ca.. M... araDCId>a . 230m' ,... eonstr., • 750m lerreno • no e.ntro RS 100.000,00 ' "

•

'- Ca...Iv•. R. Jo.& Norloch ($lo Luiz Gonzaga), 3 �tO& • d',mai. d�. cl 120m' á... "eon.sttulda. Troc,"" • .pto. no centro,
- Ca,,·n'<!Vl. c/.,122m' á 'constr. cI.3. qtos. dem... d'P. pOl't9 do Ip_tuS. RS 6S.000.00,Ú>On:eta",.) ,','

•

• C ßlSta �I Il'm' 4.mors' <!<p... Ro B4wa<ll ''KrtSch • B,'1'Ipl Verde , M U.I8Ul
· C b. 160m' "'. <onotr.''l'.rtene 420m' . It H.�u. 'B�rtoIiÍt. t.t SO.O(lO,OO.

' c '
,

Ti:::�" c/110m', • :ila Lalou • 1'�r'.o cf 522 • aec.. d., e.oquina.,:.: � 40.000.00. '

"

· T...r.no Lot., SI", Antonio· Trb Rios do Norte.' 4.000,00 (Pare.lal
'

· T.rr'Do Pirar ... , Lot. P",nra do Jaqu... 300m da praia. RS 6.500,00
.• T.rreno· ara&u'.&ßqu.rdo. R. Wald..miro ScIlimidt c/ 700m' , RS 21.000,00

• T.rreno • R. Álfred" 'Max Rl�k .. cl' 930m' • RS 20.0.00,00' ,

- Terreno - R. Am. WU.r e/)'roj.to. fundJm••to'. I' piso ,prolrto pl construçfo d.'4 optoo,e/174m' cada· RS 25.000.00
• ,T.rr.no 462m' atr" da Igr'Ja Sio Judas. no alto· RS 13.7-80,00 "

· T.rr.n� • Lot. 'doo /(çor.... P.rto Candeias· 348m' . Barra V.lha • RS 3.700,00. '

· T.rr••o , Lot. a,.rrpa$"at' • 378'm' • RS 21:00Q,OO ",' ,

I
• T.rreno '. Ilha da Figu.... cl 3'50rp' _ RS 7;000,00.' ,

r
,

, T.rr.no, 21.000m', 'Chácara .m />cm. Claras, perím.tro urbano • RS 45.000.00
• T.rr.no. po começo d. Ilha d. Figu.ira, • RS 10.000.00 '

LOCAÇAO,
.

"

'
"

- Ahlg."e loja!..I. - R. Bernardo Domoo..cli; 590 • cl' 70m' • RS 45OCOO
,

' Aluga",. Ipto. 'e/3 quartos. Vila N:.v•. RS 500,00
· Alut.·•• �os. 2 qto. (124m') . Il E1.onora S. Pradi SI. Aniúrio RS 500,00 (I' Locação),

,

'

· Lot... R.' Eleonora S. Pradi' Ed. Anturi" c/35m' . RS 350..00 c/42.24rir' . RS 400,00 - cl 53,47m' , RS 500,00
· Aluga.se p'" ",raneio cas,a alv. cl 128m' .m Balneário, Camboriú • RS 40.00 pl dia . �Ó3 1510119'5.,' , ,

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

\
-

'j'',(Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 9 de d�embro de 1995 'CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIO DO POVO - 9

.

�

Lar I_oveis
. Av.' Mal. Deodoro,141

VENDAS
- Terreno próximo ao Amizade com 392m"
- Terreno de 15X30 na rua João PIaninscheck
- Terreno no Loteamento "Vlcenil e Gadottl Llda."Balrro Santo Antonio
- Terreo próximo ao Colégio Glardlnl Lenzl com 45X30m. .

- Terreno com 1.000m" pr�_xlmo ao Colégio G!ardlnl Lenzl
- Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira, de 19x30m, no centro
- Terreno na BR-280, cõm área de 7.000m"
- Terreno com 819,OOm" na rua Roberto Ziemann, esquina com a rua Jullos Verch - Bairro Czemlewlcz.
- Kltlnete na R. Arqulin$des Dantas - VIla Lenzl
, Casa de alvenaria cl 100m" na Rua José Narloch
- Casa de alvenaria com 63m" no Loteamento "Vicenzl e Gadottl LIda."
- Casa de madeira com 70rr12"0 Loteamento Verblnem.

.

- Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos com casa, luz, ,água.

� INTERIMÓVEIS.

CREeI0914-J .

COMPRE AGORA OU .. � .

- Casa de alvenaria com
198m2 terreno

com 380m2 (Vila Rau)
'Preço: R$35.000;OO (ocasião)

- Casa de alvenaria com 70m2
terreno com 964m2

Rua Erich Abel (Vila LenzQ
Preços R$ 25.000,00

(à combina�)

.

- A.partamentos co� 2 e 3
.

quartos no
.

Ed. Cipriani, Rua Adélia
Fischer

Preços: R$ 30.000,00 a.
R$ 40.000,00

- Casa de alvenaria com 70m2
terreno 263m2

Rua Antô'nio B. Schmidt
- (Ilha da Figueira)
Preço R$ 20.000,00

FIQUE NO ALUGUEL
PARA SEMPRE!

I
,

- Apartamento no Edlffclo Jaraguá.
- Casa de alvenaria c/253rr12 na Rua 521 - José Papp

LOCAÇÃO -,

- Casademadeira com 2 dormitórios, sala cozinha, puchado, banheiro, no loteamentoVicenzl eGadottl LIda.
Valor R$ 180,00 _

- Casa mista: 03 dormlt., sala cozinha, BWC, dispensa, garagem p/2 carros. Na Rua Francisco Z. Lenzl-
próx. ao mercado GetClllo tenzí, Valor R$ 350,00 -

.

- Casa de alvenaria: 03 dormlt., demais dep. na Rua Joaquim Francísóo d ePaula. valor R$ 400,00
I

- Kltlnete: 01 dormlt., demais dep. Valor R$ 195,00 - na Rua Arquimedes Dantas - VIla LenzI.
- Kltlnete: 01 dormt., grande e demais dep., Valor R$ 170,QO na Rua Franc. Zacarias Lenzt- Fundos.
- Apto.: 02 dormlt., sata, cozinha, BWe, lavanderia, sI garagem na Rua Domingos Rosa - Valor f!$ 300,00
- Apto: 02 dormlt.• s! garage, sala, cozinha, layanderla e BWC; na Rua Pastor Alberto Schneiller n·H87,
Valor 380,00

.

•..•.......�....•
I .

�&=' •

: CRECIN° 1589J_ I'
· -

. .
• .a..... ' Sul •
• I...óvals •. '

,i Fone: (047) 312-2734 ;
• Vende •
• TERRENOS I
• Terreno cl337 Lot. Werner Marquardt, na Barra. I.• 'Preço R$ 6.500,00 '.'
I Terreno 334m2, Lot. Werner Marquardt. BARRA •
• Preço R$ 7.000,00 - 50% entrada, saldo 8 meses. •
• Terreno cl405,OOm2. Rua Oscar Schneider. Preço •
•

'

6.000,00 - 50% de entrada + 02 pagamentos. •
• Terreno cl 368m2, ao lado daRecreativa Marisol - I '

I ceritro - R$ 20.000,00 •
• Terrenos Lot. Jardim Hruschka n, Bairro São Luís •
.• - R$ 6.000,00 - entradaR$ 2.00Q,00,mais 20 vezes •
• 225,00 •
• .

CASAS •
.

• Casa em Alvenar� cl 186,OOm2, 4 qtos, 2 BWC, •.
• garagem, lavanderia, terreno 15 x28, Rua 75,1 na '1'llha da Figueira - R$ 70.000,00 •.•• Csa em alvenaria cl 3 q!ÓS, 3 BWC, garagem,Rua.João Franzner - R$ 43.000,00 .

• casa em Alvenaria CI 152m2 - RuaOlícío C. Pradi, •
• Jaragua Esquerdo,'defronte condomínio Azaléias - I
I R$ 40.000,00 •
• Casa demadeíra, RuaWalterMarquardt, n° 2732· •
• R$ 30.000,00 - Aceita ,carro. •
• Casamista cl90,00m2 �RuaTerezaHruschka, 363, •
• bairro São Luís - R$ 22.000,OQ. •
• LOCAÇÃO •
• Loja comercial cl' 33m2, RuaLuis Satler, BARRA - •
• R$ �20,00 •
• Loja comercial 156m2 - Rua Alberte-Schneider, •

BARRA - R$ 220,00 •.

I Galpão em alvenaria com 80,00m2 - Rua Walter- •Marquardt - defronte ARGI - R$ 250,00 •
.

.• Casa em alvenaria cl 3 qtos, garagem, Rua Luis
., Bortolíni, 45 - jaraguá-Esquerdo, R$ 350,00 •
I Casa demadeiracom S qtos, garagem,RuaBotafogo, •
•. na BARRA - R$ 400,00 •
• Casa em alvenaria cl 2 qtos; garagem, Rua Bertha •
I Weege - R$ 450,00

-

•
• •
• RUA ANGELO RUBINI, 1223 ' •
• "LA9 •

UMA JÓiA NA RUA ,BERTHA WEEGE

C:. LOTES ::::>
• DIVERSAS OPÇÕES .

A S U.A E S C O L H A.
• COM TODA INFRA

ESTRUTURA

CFI:NANCIADOS�
• FACILITADOS EM ATÉ

50 ME SES.

I COMPRE LOGO A SUA
JÓiA NO LOTEAMENTO

A\ARCATTO.
'IA\ÓVEIS'

,/ "

� RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

AV. MAL DEODORO, 1179
'

CRECI093

� 371·.113.6·

, "
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CORREIoDOPOvo-lO CLASSifiCADOS DE IMÓVEIS Jara uádó Sul, 'dedezembro de I

J., SANTOS
,

Comércio de 'Materiais' de Construção e Transportes
MATERIAISELÉTRICOS-HIDRÁULICOS

TUDO PARAVOCÊ CONSTRUIRDESDE AFUNDAÇÁOATÉOACABAMENTO

11111111.1111_••lla'IIIIIII.111111

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

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

'

,

: Rua Silveira Junior slnll

:� Fone 373�0027

�j.próximo do ginásio de Esportes
::::::;;:;:::;::::::::::::::;::::;::::::.:.:.:::.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::.:,:;:.:,: , �.)! quaramirim .,; sc'

j'
��.---------------�----.---------------��------------------�------------------------�--------�

Rio-Sul
CARGO

'"CARGAS E E,NCOM,ENDAS AÉREA'S
í

,.
•

NACIONAIS E INTERN�CIONAIS
�

FONE: (047) 371-0091
Av. �areçhal Deodoro da Fonseca, 130 - Iaraguâ do, Sul- sc, "

VOCÊ QUER;
-CONSTRUIR
AQU,I TEMOS
ASOLUÇÃO

Assistência Técnica

Peças de ReP9sição
e Reformas em qualquer,

, tipo e marca aeton.ir, 120 litros com volant. s.m motor.......•.......R. 295,00 à vista
a.ton.ira 120 litros com r.dutor s.m motor:. ......•.;....R. 342,00 à vista.
a.ton.ira 320 litros com voll!lnt. s.ri, motor.....•..•.....,R. 595,00 à vista
S.rra circular com motor 1,5 CV.•

'

........••....':..•..•.•.•.•...�R. 285,00 à vista
Triturador forrau.iro com motor 1,5 CV..•.•..•••.••: .•......•R. 225,00 à vista

'Máquina ,de cortar grama 1 CV ·s.m r.c�lh.dor.•••.....•.R$ 139�00 à vista
Redutor d. v.locidad. 1 'x 45 cl coroa bronz•....••••...•••R$ 595,00 à vista
Guincho tr.c-tr.c para andaim.s� :.....•.•.•...•..•••. �...•R. 298,00 à vista

VENDAS POR CONSÓRCIO
Betoneira çom motor ii partir :de R$ 44,78 com entregaa de du.. ao mia, .endo
uma por .cutelo e uma por lance,' 1· gru�o com fechamento prevlato para �O

dias· fap aUa Inaerl(llo ainda hoje

LOCAÇÃO
VoGi não quer oomprar direto· ..m Pelo ooM6relo • q.r1,._ IllIIJIIr • nós temos a IOlutio

.

POR APENA$ RS 29,80 VOCÊ ALUGA E CONTRÓ. SUA CASA

TANIa M DISPOMOS DE BEroNEIRAS ·USADAS·PARA VENDA,
POR METADE DO PREÇO DAS NOVASI

B
.

320 L S AQUI voeI TEMA SOLuçA0... .

.

- etoneira
. uper DEQUAI-Q,!ER JE,ITO voc;I SAI CONSTRUINDO

UDl·METÀLIML..---____';"'-�R-=M=W·.h=.=8====��='=:;::;:;:;f
_ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS J:;:'9U�XdÓiS:' �S� 6 FONE: (047)371-3011/371-1041

Betoneira 120L

BP-120-L

VENDAS DIReTO DE FÁBRICA·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAM�E�K:T�O�.--��:·:�:"�
Rua Adélia Fischer - 32 andar
3 quartos dernais.dep.
R$ 35.000,00

APARTAMENTO���
.Rua 383 condomínio Amizade,
220. - bloco 7 apto. 202, 3 qtos,
cozinha, bwc, area serv.,
garag�rn - R$ 25.000 ent. +

" ;

tin?PS!2mOP'? .

APARTAMENTO
RuaJoão Picolli - 12 andar -

Suíte+ dois quartos + dep,
empregada,
R$48.000,00

APARTAMENTO
Av. Mal. Deodoro - 22 andar -

Um quarto e demais
dependências

rr
'.'-----

CASAALV:E:N�A�R�IA�--�
RuaLuiz Satler n2 63 - Berra ...

01suíte - 02 quartos e demais
dependências - R$ 55.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. José Menegottf, nl! 277 - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x
R$ 2.000,00

CASA DE ALVENARI
Rua Carlos Niels n!! 320 - 03
dormitórios e demais dependências
-,R$ 38.000,00 - Vila Nova

CASAALVENARIA
Rua João Planischecl< nO 677 - Vila Lenzi-
01 surte, 03 quartos - demais
dependências + piscina +churtasqueira -

sala de jogos. R$ 45.000,00

CASAALVENARIA
Rua Adélia Fischer nl! 248 - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00

.

CASAALVENARIA
Rua Angelo Tancon nl! 106 - Terreno.
2.698,83m2 - área construfda..
600,OOm2 - Ilha da Figueira

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

CASA ALVENARIA
RuaJosé Baruffi nO 160 - Ilha da
Figueira - 03 quartos, demais
dependências, com piscina
R$120.000,00 .

TERREN�O......--....·"--.......
RuaEleonora Satler Pradi cl
áreade 396,00m2
R$26.000,00

SALA COMERCIAL
Av. Mal. Deodoro. 855
Edit. menegotti - 12 andar, sl101
cl área de 110.00m2
R$ 70.000,00

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

CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Juventus -

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

..

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

TERRENO
R. Barão do Rio Branco
543m2 - R$ 25.000,00 entrada
+ 6 parcelas R$ 5.000,09

TERRENO
Rua AntoniO Gesser - V. Amizade '

Área 468,OOm2
R$ 12.800,00

TERRENO'
Rua Lot. Versalhes - Vila Amizade -

Área 396,OOmZ
R$ 10.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOvo-12 P'UßlICAÇÕES LEGAIS JaraguádoSuI, 9dedezembro deI"?

A1u5uel be trajes
Te11WS a mais oariada {inha

de trajes sociais. 7Jenfía conferir!
FONE: 372-3349

ALUGUELDETRAJESPARAFESTASECASAMENTOS
RUAEXP.ANTONIOCARLOSFERREiRA,I84

PROClAMAS DE CASAMENTO
AdeliaGrubba Lehmann,Oficial doRegistroCivildo 10Distrito daComarcade JaraguádoSul, Estado
de �antàCatarina, faz saber que compareceram nesteCart6rio exibindo seus documentos pela lei,
afim de se habilitarem para casar os segUintes:

EDITALN°20.316de30-t1-1995
LAUROPOPADIUKEJANDIRAFELCZAK

Ele, brasileiro, solteiro,pedreiro, natural de Rio Branco doSul, Paraná, domiciliado eresídentena
Rua417, Vila. Lenzi, nesta cidade; filho de Julio Popadiuk e CelestinaSchaikovskiPopadiuk.
Ela, brasileirã, solteira, do.lar, nátural de Itaíöpolís, neste Estado, domiciliada eresidente naRua 4J7,
Vila Lenzi, filha de Bruno Pelczak eClara Drozdek Felczak.

EDITALN°20.317 de 30-11-1995
" ." _" .

f ,

ODIRANTONIOLEHMKUHLJUNIOREANDREAPAl'RICIAMAFRA
Ele, brasileiro, solteiro, comerciário, natural deCurtibanos,neste Estado, domiciliado eresidente na
RuaFrederico Barrel, 326, apto. 02, nest.acidade, filho de OdirAntonio Lehmkuh I e Julitada Rosa
Lehmkuhl.

Ela, brasileira, solteira, consultora de recursos humanos, natural de' Blumenau, neste Estado,
�

.

domiciliada eresidente naRuaPredericoBartel, 326, apto. 02,nesta cidade, fílhadeSebastiãoMafra
e AlziraNair Azevedo.

'EDITALN°20.31.8de30-11-1995
VENANCIO.llANGHETTIE CLÉIAREGINAMÜNC,:f

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural deMassaranduba,neste Estado, domiciliado eresídentena
RuaMassaranduba, 236, VilaLalau, nesta cidade, filho de David Ranglietti e VitoriaRanghettí.
Ela, brasileira,�o Íteira, do lar,natural de São Bento do Sul, neste Estado, domiciliada e residente n�
AvenidaMareçhal Deodoro da Fonseca, 615, nestacidade, filhade EdmundRodolfoMüncheOlanda
GreínMünoh.

EDITALN20.319de 04-12-:l995

ERICOPERElIRAECLARICEKÖHLER
,Ele,.brasileiro, solteiro,pedreiro, natural de Jaraguádo'Sul, domiciliado eresidente emTrêsRios do
Norte, nesta cidade, filho de Jaime Pereira e de Ana Krustsch Pereira ..

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na RuaJosé

Emmendoerfer, 712,nestacidade, fIlhade Pedro Laurentino Köhlet'eNilsa Köhler..
.

,
.

EDITALN°20.320 de 04-12-1995

.SIDNEISABELEGIANE�ESCHKE
Ele,brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado é residente na' Rua
Venancio da SilvaPorto, 207,nesta cidade, filho de João Sabei ede HelgaMelchertSabel.
Ela, brasileira, so Iteiral do lar, nàtural de Jaraguá do SuL; donl.iciliad.ae residentenaRuaVe�ancio da
si! vaPorto, 207, nesta cidade, fIlhadeWalmorMeschke e de Sibila BeckerMeschke.

EDITALN°20.321de 06-12-1995
MOACIRQDAIRRONCHIESANDRADIASDEAVILA

Ele, brasileiro, solteira, operário,�atural deJaraguádo Sul, domiciliado eresidentena Rua651, n°
65, Ilha da Figueira, nesta cidade,fllho deMário Jac6 Rouchi e Ivonete Salete Ronchi.
Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Toledo, Paraná, domiciliada eresidentenaRua 651,
n° 65, llha da Figueira; nesta cidade; filha dé Arlindo Dias de Avila eDetirla dos Sàntos deAvila.

EDITAL N°�0.322de06�12-1995
EDEVALDOEDIR�ETRY EROSEMERY VOLLES

Ele, brasileiro,solteiro, policialmilitar, natural deSantaHeiena, nesteEstado, domiciliadoeresidente
na RuaWilly Guenther, Rio Cêrro r. nestacidade, fllho de AdirOtacllio Petrye ElviraEmbarach.'
Ela, brasile�a"solteira; do lar, .natural deMaripá; Paraná"domiciliada e residente na RuaWilly
Guenther,MQCêrro l, nesta c.idade, fi lha de Heins Volles eMarilda Konell Volles.

-II.

E para quechegue ao conhecimento de todos, mandei pas�ar o presente Edital q�e serápublicado
pela imprensa e em Cart6rio, ande será afixado por 15 (q,uínze) düis.

,EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CI.fIIHA GOMES Tabeliã e Oficial de TlbJlos da Comarça de Jaraguá do SUl,
EsladodeSantaCatarina',na fonnam lei, etc.
F-az sabera todos .quanto este edital virem �e se acham nesteTabefionato para Protesto os1I-..los contra:
AnaMaria Ind. Com. ConfecçõesUda. - R. LevinusKrauss, 158-Nesta;
Aaed Ind. eComércio Malhas Uda: - R. VaimorZonta, 161- Nesta;
AFR Infonnática Uda. - R. José Emmendoerfer, 959 - Nesta;
Agropecuária NAUda. - ME - R. Nereu RaniOS, 115- Corupá;
Auto Peças M�c. Gorfes Uda. - R JoãoZapella, 88:Nesta;
AntOnio da Costa Filho - R. Alexandre Koeller, 112,Ilha da FigJeira - Nesta;
Automóveis Marechal Uda. - Av. Mal. Deodoro, 1590 - Nesta;
Amauri Rosa - Domingosda Nova, 331·- Nesta;
ART&Maga De.corações e. Presentes - R. João PicolR, 166 - Nesta;
ART& Maga Decorações e Presentes - R. João PicolR, 166 - Nesta;
Antonio OIImpio Iülues Cardoso - R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 345 - Nesta;
Agropecuária�a",!já Lida. - Av. JoãoPessoa, 578 - Nesta;

.

Aodro Cesar de Oliveira - R. Néreu Ramos, centro - Nesta;
AldoSouzaOficina Mecânica Lida. - R. JoinviNe, '5130 - Nesta;
Alcenor da Silva Porto - ME - R. �men:indo Silva, 638 - Nesta;
Àltair Mafezzolli - R PastorAberto Schneider e/n! - Nesta;
BemadeteWnderse - Afonso Niéoluzzi,- Nesta;
'Bell Snoocker Bar Uda. - ME - R João Picolli, 94- Nesta;
Cabana Com. Rep. Mal. Constr. - R. BR280 Km 69 - Nesta;
Com". Mals. de Construç�o Narloch Lida. - R. João Planisdleck, 94 - Nesta;
Comi. Lange Uda. - ME - R. MaI.,Casteio Branco sIn! - Schroeder;
Claudemarlnd .. eCom. Llda.-RodBR280 Km 63- Nesta;
Confecções levi Lidá. - R. Alberto Klitzke 70-A - Nesta;
ConfecçõesGiana Uda. - RWallerMarquardt, 623-Nesta;
ConfecçõesGiana Uda. - RWallerMarquardt, 603- Nesta,
CaruvimModa Jovem Lida. - Estrada Isabel, 21 O -eentro - Nesta;
Cristal Têxtil Lida. - Estrada Schroeder I, Km 03 - Nesta;
CristalTêxbl Lida. - Estrada Schroeder I, Km 03 - Nesta;
Dagi Com:de PeçaseRepres. Uda. -R.·Emilßurow9- Nesta;

.

'

Dourado Pesca Campinge Esp. Uda. - R. Av. Mal. Deodoro Fonseca, 383- Nesta;.
Di Paula Comércio deTintas.- Joaquim Francisco de Paula, 158- Nesta;
DanneCom. Repres. LIda.-R. JoséTheodoro Ribeiro,4221- Nesta;
DanneCom. Repres. Lida. -R.JoséT. Ribeiro, 4221-Nesta;
DejamirRöbsonde Souza-R ReinoidoRau, 116-Nesta;
Dimagil Distr. Maqs. ,&grlc. Lida. - BR 280 Km 66 - Nesta;
DecorvUeDecor. Luminárias tida. - R. Domingosda Nova, 154 - Nesta;
Eletro ProdutosWersta Uda. - R. Exp.Gúmerc:lndo da Silva, 452 - Nesta;
ElétricaWolwe Lida. - R. Dr. Domingosda Nova, 263 - Nesta;
Fannacia Avenida Uda. - Av.Mal. Deödoro, 406 - Nesta;
Fábrica de Móveis Kohls Uda, - RJoãoTolini, 604 - COlUpá;'
Fábrica deMóveis Kohls Uda. - R JoãoTolini, 604 - COlUpá;
Fábrica deMóveis Kohls Uda. - R JoãoTozini, 604- COlUpá;
Frios e Delumados Corupá Uda - Estrada Geral Pedra de Amolar6Í'n� - Corupâ;
Francisco Cados Cardoso - R. HenriqueGeifert, 625 - Nesta;
Gemaidelnd.Coni.Confec. Uda.-RSergipe,183-Nesta;
Gielow Com. do Vestuário Uda. � R 25 de Julho, s.n� - Nesta;
Gersqn José dos Santos - R. João Picolli, 104, apto. 204, centro - Nesta;
Gerson José dos Santos - R. ,",oão Picolli, 1O(apto. 204, centro - Nesta_;
Bonnotório Correa - R. Arlhur�ller, 200 - Nesta;
Gerson JbSé d<;)s Santos" R. Joã9 PicO!Ii, 104, apto. 204, centro r Nesta·;
Haiti MarckJardt-Jr. Roberto Sei�, 84- COlUpá;

.

HemmisCom.lnd. Vesl Uda. - ME - R. Jbsé Menegotti, 45 - Nesta;
Ingo Antonio Roudes- R. Eugênio Bertoldo, 60 - NéSta;
JoséAmarildo Sord -R. 25'deJúlho, 1633- Nesta;
JadrMachado Lopes - Rua Hennann Schutz, 220 - Nesta;
JujuModa BàbyUda. - ME - R. Reinoldo Rau, 116 - Nesta;
José Carlos deUma - Reinoldo Rau;,460'- Nesta;
João Carlos Negri - ME - RWallerMa'rquardt, 744 - Nesta;
Koala Acabamentos Têxbl Lida. - R.WallerMarquardt, 2222 - Nesta;
KoalaAcabamentosTktil Lida. - R.WalterMarquardt, 22� - Nesta;
Lojas Deretti Lida. - AdolfoA Emmendoerfer, 93 - Nesta;
,LafCom. e Beneficiamento Madeiras Uda. - R. BeinardoDombusch, 73S-·Nesta;
�is Carlos deCarvalho -Jeäo Januário Ayroso, � 09 - Nesta;
Lavanderiae Tint. EdJardo - R. FkldolfoHufessnl.lesller, 346 - Nesta;
Merçearia Ser,eno Uda. -R Bemardo Dornbusch e/n� - Nesta;

,

Mareio U. B. Stunner- Tomaz Francisco Gois, 180 - Nes�;
Merç. Rovena E. AugJstinhoZills FL - ME - R. Mal. Cast�lo Branco., 563� - Schroeder;
Materiaisde Construção LawinUda.- R.Ja ragJá, 50- COlUpá;
MawiCom. ReprEis. Es. Q.Mal Constr. - Av. Get. Vargas, 41- Nesta;
Masque e Rodennel Uda. - A Mal. Deodoro 632 - Nesta;
Marzon Desigl eDecorações lida. - R. Reinoklo Rau, 787 - Nesta;

,

Milton Cesar.Ma,leus, R. Exp. Antonio C. Fetreira, 295 - Nesta; ,
.

Móveis PIanolard$ PedroAWeber - R. Antonio Zimmennann, 273 - Nesta;
Móveis Kohillda. - R. JoãoTolini, 604 - Nesta;
Malhas FlUet Lida, - Rod. BR 280 Km 54 - Nesta;
Malhas FlUet Ltdà. - Rod. BR 280 Km 54n! 987ß - Nesta;
Marçio ueStunner-iT'omaz Francisco de Goes, 180 - Nesta;
Mannoraria e Pedras JaragJá Lida. -Joínville, 4133 - Nesta;
,Marços AugJstoOssoswickf - Mal. Deodoro, 11'88 - Nesta;
NisCom, e repres. Jóias Presentes Uda. - R.Jorge Lacerda, 277 • Nesta;
Ni.sJÓias e PréSElntes Lida. - R. Jorge Lacerda, 277 - Nesta;

,

Norberto�i1ow- Estrada Rio da� sln! - Nesta;
NonnandóeBosco Com. Rep. Lida. - Rod. BR280 Km 69- Nesta;
Onesimo Jose Sell- R. Alberto Darius, 246 - Nesta;
Progresso Video Locadora Uda. - R. eR 280 Km 450 - Nesta;
Posto deMedicamentos Rio da Luz Lida - Estr. Ribeirão G. da. LuZe/li! - Nesta;
Romi Felisbino - Av. Getúlio Vargas, 895 - Nesta;
Romitex Malhas Lida. - R. FranciscoTodt, 100 - Nesta;
Rosani Maria de Souza - R.�ilhenn eWadkeragem, 641- Nesta;
Rei do Zipper Com. de Aviamentos- R. Pdolfo Tribess, 355 - Nesta;
Sercom Serv. Comerciais Ltda; - ClementeBarato 81 - Nesta;
Superm ercado Jaraguá - Av. Getúlio Vargas, 546 - Nesta;
SCAPCenter Auto Peças Lida. - WalterMarquardt, 1'420 - Nesta;
S'F da Silva Reis e Cia. Ltclll- R AdolfoTribess, 345 - Nesta;
Sarah Artes Uda. - Av. Barão do Rio Branco - Nesta; ,

Sueli Dunke - R Leopoldo Malheiro, 15 - Nesta;
Sandra Regina Ràth - R. PdolfoTribess, 400 - Nes�;
Tejatex Ind. Com. Prod. Têxteis - Estraclll Silvano e/n� - Schroeder;
T�atex Ind. Com. Prod. Têxteis - Estrada Silvanp e/n� - Schroeder;
Tila,rMóveis Eletro - R. Reinoldo Rau. 289 - Nesta;
TilarMóveis EI�ro - R. Reinoldo Rau, 289 - Nesta;
Transportes Paolettoe Servo Agric. Uda. - José Menegotti, 157- Nesta.
E, como os dtos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por '

intermédo do presente edital, para queosm�os compareçam neste Tabelionato na rua ArthurMüller, 78, no
prazo da Lei a fim deliquidar o seu débito. ou &l)tão dar razãoporque nãoo faz, sob a penade serem os referidos
protestados na forma da Lei, etc.

KEiJaraguá do Sul, 07 de dezembro de 1995
Tabeliã

"

"

II

II
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laragu' do Sät, , e' de dl!lllelllbro de 1995 ,ECONOMIA .OORRlllODOPOVO.'

'INVESTIMENTOS PRODUÇÃO

'Melitta lança o "Puccino U Antárctica vai ,investir
em busca de novosmercados R$ 200 milhões emSt:

Jar8gu' do Sul, - Com o

objetivo de conquistar a

" liderança também .nomercado de

capuccino instantâneo, a MeJiUa
' •• está 1Ilnçando o "Puccino", um
.:
produto' destin.'ldo, � disseminar
ainda mais o hábito de cOnSUmo

'dessa bebida no país. A

,fabricação do produto é femt em'
parceria com a Bretzke
Alimentos.

Ao criar o Puecíao, aMelitta
prossegue na estratégia de

, reforçar sua marca com' o

lançamento de produto de alta

"qualidade e em novos nichos de
,

mercado. Pesquisás reveJam um

crescimento constante do

: meroado d,e capuccino, pois no

bimescre julho/agostO de 9S forain
'consumidas cerca de 240

toneladas de misturas
instantAneas no Brasil, em

comparação com às'so toneladas
de novembro/dezembro. de 93,
apresentando um .expressívo
crescimento de 380% em meriQs

,

de dois anos. Há, pot:tanto, uma
significativa demanda reprimida
num segmento de mercado

, ocupado, pela primeira vez, com
uni produto que recebe o aval de
uma grande empresa especialista
emcafé.

Graças às caracterfsticàs
eXclusivas deste seu lançamento
- Puccino é a äníca mistura
instandnea que proporciona um

capuccino cremoso e espumante,
igual ao feito nas máquinas a

vapor - a Metitta pretende
conquistar o paladar 'dos

JolnvUle - A Antárctica assina
no pr6ximo dia 13 o protocolo de

mtençOes que dá sm� 'Yetde aomeio
da construçlo de SUanova fllbrica de

cerveja�Santa C8,.tatina.Oacordo
foiselado d'QràDteamanhldo dia29
denovembro em SIo Paulo, reunindo
osprfn� executivos dacervejaria
com Paulo Afonso Vieh eWittich '

Freitag, prefeito de Joinville. A

êerVejaria vai investirR$200milMes
para levantar a unidade que será em
lUD terreno de 2,8milMes demetros
quadrados e afrea construfdàde 75mil
metros quadrados. GOm capacidade
para produzir 400 I1illMes de litros ,

decerveja.
Nesse momento.iespera-se a

concluslo e aprovaçló doRelatório
de Impacto no Meio Ambiente,
(Rima), sob responsabilidade de um
<Srglo ligado ao governo de Santa
Catarina. "Nesse estado temos
excelente infra-estrutura e também
incentivos� que viabilizam o

negócio", disse Victório de Marcbi,
diretor executivo e membro do
conselho de administraçlo do grupo.

Antárctica.
O governo de Santa Catarina

comprometelf-se a reconstruir á

barragem do Rio CUbatlo, principal
exigêncladacerv.�aria; cujaobradeve
.ser iniciadanesta semana e termmar
IIUID prazo mQimo de 120 dias. Os

recursos, d4 ordem de US$ 4,5

comumidores habituais' e captar
, novos apreciadores.

A empresa é Ífderabsoluta no
segmento de fl1ros de papel e
11ni::a fab�te de cinc� tipos
diferentes 'de cafés finos

embaÍados.à vácuo. Presente no
país há 27 anos, aMeliUa investiu
US$ 4 milhões em 1994 em sua

fábrica de papel ftltrante, em

proj� deß.le1horia da quaIidade
dos 'filtros de café,
desenvolvimento de novos

projetos e mudança de seu

,�rlt6rio. Coin isso prevê um

flt.turamento bruto de US$ ISO
milhõeS até o. final �ste ano.

Desd(94, a Me1iUa do BrasH
tomou-se a mais importante das
17 subsidiárias estrangeiras da
boldin alemã.

, g

"Puceino ".
lançado
peJa Mellita
do Brasü e

fabricado
pela Bretzke
Alimentos,
de Jaragud
do Sul

VENDAS

'Crise na agricultura prejudica
o comércio de máquinas' agrícolas

O mercado de máquinas e

implementos agrícolas deverá
encerrar 1995 cerca de 33% menor

que Ó de 1994. A crise fmanceira
vividapelas agricultores dUrante este
ano e a paralisaçlo, no primeiro
semestre deste ano, das operações
'do Piname Agrícola devido às

..".,
� ;,l

-

negoci�envolvendo as dfvidú do

ua 'participação nomercaao :."":�1.�:'':'':":'
passado para R$ 1 bilhAo neste
ano.

"A expec�tiva é de qUe, apartir
do próximo ano, asecuritizaçlo das

•

dividas do campo devefJl refletir
positivamente !;las vendas", analisa
Pabrf�oMorais, diretoi'da área de

máquinas' e impleJDentos da
Assooiaçlo Brasileirada In.ddstria de
Máquinas e Equipamentós
(Abimaq).

O gerente comercial da G.
Maiochi Cia. Uda., revendedora
Agraie, de Guaramirim, Jean Sales,
confinnaa baixanas vendase (tizque'
todos os envolvidos no setor
perceberam queda nas vendas em

C�ESCIMENTO

retzke Alimentos aumenta

,j Jaraguá do. Sul - A Bretzke
,Alimentos, terceira maior fábrica
;'de achocolatad"Os do. Brasil e
quarta maior fabricante de

',�elatinas do país, lançou no
,

.'

.
reado nacional um novo. pó

iPllra sorvete, mais cremoso e de

lácil preparo, dispbnível ß9S
" bores abacaxi, cOco., chocolate
Jnorango, em embalagens de 200
: 'laS, o suficiente para fazer

XUnadainente dois li1ros de

}vete pronto. A empresa
� bél1l e�tá aumentando sua

participação nomercado nacional .

de gelatinas, lançando doisnovos .

sabores: pêssego emaracujá, que
complementam a linha com

sabores de abacaxi, ,tinão, laranja,
. cereja,morango, uva e framboesa.
,

Atualmente a Bretzke
,

Alimentos detém,mais de 7% do
mercado nacional de gelat� e

.

mantém a segunda posição Ila

região sul, com 16% do. mercado.
Produz e comeroializa 230 mi
caixinhas dê 85 gramas de cada
um dos novos· sabores de

gelatina.:O consumo desse tipo
de sobremesa aumenta em.30% no

verão, segundo revela o gerente'
demarketing, RenatoBretzke.

Com 30 anos de 1radi;io e com
5S0�aBretzkeAineata; .

inve.ülmai; deUS$ 3,mihões nos
úJIinos 11& anos na mÓdemização
da empresa, transfotmálldo-se na

.lllÚ)t� da região sul 00Bnd
,no segmento de achocolatados,
chócola.te em pó, sobtemesas,
confeitos, pó .,ara milk-shake e'

temperos.

mllMes, BIo proveilientes do fundo
derecuperaçlo das cheias de janeiro e

fevereiro deste ano. Com isso, evita
se a ocorrência denovas enchentes e

resguarda-se aágua que seráutilizada
na produçio 4a cerveja. Outra.
prerrogativa foi aampliaÇAo de duas

pontes, com extensões de 80 a .120
metros. "Essa obra é necessária

porque as pontes precísarão suportar
lUD tráfego diário de 400 carretas",
explícou o secretário de Ações
Polftic. de Join'Yille, EdgardMeWtei.

Outro c;ompromisso foi a entrega
daspontes em q1ljdromeses e também
o reas.faltamento datodovia que ligaa
fábricaàBR 101.Anovafábriça,vai
substituir a unidade que opera
atualmente em Joinvflle e abastecer o
consumo deSantaCatarina, do norte
do Rio Grande do Sul e o estado do

Pàraná, 'além de� GOmo pólo
exportador de cerveja para o

Mercosul. "Queríamos'lUDa fábrica
maismodemapara atendere&glregiJo,
,que representa um mercado

importanteparanös", explicaMarobi.
A Antárotica projeta um

faturamento de ,RS 412 milMes e o

recolhimento de R$ 244 milhões em
mpostos (IPI E ICMS) durante o

prbneiro ano de operação,Aobra terá
inkio apartirde fevereiro e vaienwlver
dois mil operários no distrito indus
trialdePirabeiraba, emJoinville, para
serfinalizadaaté·meadosde 1988.

relaça:o a anos anteriores: Salesespera
que com a estabilizaçlo da economía
aumentem os incentivos à agricultura

,
e com isso haja,lUD aumento na venda
de máquinas e implementos. "Por
enquanto não podemos fazer uma

programação quanto às vendas para
o próximo ano. Tudo vai depender
.dos incentivos ao homem do campo",
dit o gerente.

Morais lembra,que os negócios
do setor paralisaram apartir de abril;
quando se iniciaram as discussões
entre o governo e a bancada ruralista
sobre a indexação das dívidas do

campo. Até então, lembra o diretor
daAbiinaq, as vendas mantinham-se
aquecidas, conforme demonstrem os

Dlimeros das liberações de créditQ .do
Pin�me Agrícola - linha de
financiamento específica para
máquinas e implementos: no primeiro
quadriinestre deste ano foram
contratados R$ 256,6 milhões, ante
R$ 143,9 milhões refJstrados no

mesmo p,erfodo do an:o anterior,
conforme cálculosi�diretor da

Abimaq.
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INOVAÇÃO' -, .

,

•

Clubes definentfórmttla âe
dísputa do Catariizense/96

, ,

JaraP do. Sul -,OJuventus, ,pe"oilaÍo. Catarinense de 96, mas
,

faz no próximo. dia 17, o. último garantiu a permanência do.
.amistoso do. ano, centra o. Bota- Zagueiro Altair, e dos jogadores

. fogo, de Pomerode,' Apartida faz que pertencem ao. clube, Até a

,parle das comemorações de segunda quinzena de janeiro,-
* Os csmpeões dos grupos.terio aniversário. da cidade. Domingo segundo. o presidente Ângelo.i
direito de m�utar _ vaga:� fi- passado, o. Criciúma enfrentou . Margutte, o. time já deverá estar .

nàI, dentro d�1 seu estádio.
, outro.,time pOmerano, o.Floresta,' definido;em�de do. início. do

* O últOno colocado na. e venceu po.rtrês a zero, Estadual, dia4 de fevereiro.
chssif.,ação, geral vai' para a A base da equipe do., "Mole- Amanhã, no- estádio.' João
Segundona em 97.

que Travesso" será a mesma que . Marcatto, .acontece o. terceiro.

". 2l. DIVIS�O '

.. '.'

.,

I( t�o� a CopaSantaC.a�.a. bingão.do Juvemus, Serão mais
* OIto eqwpes serao divididas O técnico Agenor Piccinin de 80 prêmios, entre eles três
em dois grupos, jogando. turno ,devera'utilizar mais da metade' ·âUtomóveis e um apartamentono ,

e returno. S6 o.i campeões de do. time; jogadores da equipe de Edifício )araguá, com UÍJl carro.
cada grupo fazem a 'final.

'

base 'do clube. A diretoria ainda na garagem. A cartela ante-
·'0 campeão, sobe para'a pri-: nru;anun�io.unenhumanovidàde, cipada, custa R$ 7,00, No. ,dia
meirà divi� nQ, elenco que dispútará o.�.;. será vendida àR$10,PO;

, .

J araguá do.'�. - Catotze;'
dirigentes dos clubes de Santa

'; Catarina definiram, segunda
feira, na sede da Federação
GiIailr&
.se deFu- Dlrl,.",.
tebol, a

fórmula
de dis

puta' do

_'-1061
IIIt:Ilo/ OpolD
dOItJNldo

campeo- ,

nato Catarlnense de 1996. A
fórmula aprovada foi apresen-:

, tada pelo presidente Ângelo.
Margtitte, do Juventus,

"

Uma das novidadés pira' Q
prõxímoEstadual.serä a voltá da
1!Divisão, extinta há dois anos.
Ano. pàSSa40., emnano único, 0.'
campeonato foi Um fracasso de
renda e nível técnico. "Vamós
tentar fazer� campeonato

'

simples; objetivo, e queatraia o.

torcedor para o. estádio", afirma'
Màrgutte.

:Em 96, catorze clUbes irão '

disputar a primeira divi�o -

existe a possibilídade de Bhime
nau, Inter ,de Lages, Joaçaba e

caçado.r serem. excluídos senão

quitarem suas dívidas traba-
1histàs junto a PCP - e oito na

..-
11 DIVI�ÃO •

* Os Catorze ;clW)es serão�-'
,

didos em dois grupos.
,

* Osjógo� acontecem eorturno,
e returno dentro do ,pipprio
grupo,
* O campeão de cada grupo e

as duas équ�es com melhor,
"

.

índice técnico pa cl�sificaçã:o.
geral, disputam o quadrangu-
1aF final. '

/..

"Segundona" . .OAtlético. doAlto
.Vale, de Rio do. Sul, depois de
cíacô.enos fora do. futebolprofis
,sional catarinense, �isputa a

.divisão "B" ano.que vem, ,

"Àcre
dito que a voltade dUàs divisões
será melhor para todos os

clubes", ressalta o. presidente.
6,

AMISTÖSO

.luvemus joglt Jcentra O

,Botafogoem·Pomerode
, ,

'''"' '

FÓRMULA FORD

Pilotos buscam vitó
na última etapa em S

.

;-,.

,Sã·o. Paulo. - Mesno. cooi a

defi.li,ção. do. campeão desta

temporada 'da Fórmula�ord - o.

paulista Ricardo. MàUríció -, 05
pilotos catarinenses, . Leonardo'
Nienkotter, em, quinto. lugar e

,Gabriel Zunino, em nono,

querem vencer aúltimae�a da
temporada, que �tece aD:Ul�

nh� 10•.enl São.Paú,o. "

'

, As.riatQ:J;a ,

�Anlbos buscaJn a reno.vação
,

'

,

.

Plblicidadê-.......--.;.....-----..;,....-..,;.;.;----....,cI

de contrato COD1 es patroci
do.res .par� á temporada? "

"Fizemosma reyiSão compl
aomotor, e�os tein,ni'�1
o. ano 'com uma: boa vitória�'
garanteNienkotter, <pie soma

.

pontos na classiâcação geral.
Disputando. 0.. vice-caJll;'

peonato, estão o sul-matogr ,i:
sense Hoover Orsi, o. gjlúch '

JulianoMoro. eDudaPampl�'
do.Riô'de Janeiro..

' \ S,

Garota STUDIO .'
Estas são as vencedofas da etata, de Ind8ial, que es

,

tão classificadas, para disputar a'gande finat dp,Ga
rota STLlOIO, hoje, no palco: da Notre OàJ11e,

PatrocíniO
,

Studio FM 'Seifert

Cosmos Turismo
. i .

,

·M�lhas Darpe
taco Auto ceater
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C6cailUl � maconhaforam apT�eruJidos lUl oficina de "Alémão", no Jaragruí Esquerdo'

PERIGOSO

"Checo" épreso acusodo de
tráfico de drogas emlamguá
J� do Sul- Um dos

maiores traficantes.de drogas da.
região foi preso tercä-feira, pelo
grupo de entorpecentes dapolícia
civil de Jaraguá 'do Sul - dele

gadoOdi-
lo� Clau- 'olítlo fez O

'

dino dos

Santos,
chefe do

Ciretran,
Márcio

op/••Mio
.mlM/IOSd.
JDmlllll/OS

Cecatto,
Jonas Bonifácio de Souza;'
comissários Ivan A11ebrandt e

Renato Araldi, e o escrivão

JosmarBatista de Lara.
AdilsonFagundes, 24 anos, o

"Checo", junto com Jaime Mar

tins, 28 anos, o "Alemão", foram
presos dentro da oficina J. Mar
tins Latoãria e Pintura, na rua

Francisco Hruschka, no bairro

Jaraguá Esquerdo. Ambos estão

sendo acusados de tráfico de

drogas. Com eles a polícia
apreendeu 15 gramas de cocaína
e um torrão de 70 gramas de

maconha. "Eles eram um dos

principais distribuidores de

drogas em toda região", afirma
Odilon; .acrescentando que

. "Checo" utilizava uma moto,

AUDÁCIA

Polícia prende menor
\

'
,

com facas em Corupá
Corupá : A polícia prendeu

esta semana, o menor O. G. L.,
de 16 anos, no centro da cidade.
Ele estava.com duas, facas de 15
centímetros ameaçando popu
lares. Uma pessoa registrou

,

queixá na delegacia de políç:i�
contra O. que, de acordo com o

delegadoWanderlei Zocatelli, é

perigoso. "Ele já tem antece

dentes criminais, respondendo
, inquérito na DP de Jaraguá do

Sul", revela o delegado.
Na madrugada do dia 3, O.

junto com outro menor, M. M -,,

também de 16 anos, entraram n�
residência de Liamará Parei, na
rua Henrique José Hoch, e

quebraram diversos aparelhos
eletrônicos e ·louças. Segundo'
Zocatelli, ambos estavam

embriagados e armados com

facas. "De acordo com o

depoimento da vítima, que teria
avisado pera O. não aparecer
mais em sua casa, os menores

aproveitaram sua ausência e

quebraram tudo. Depois a encon
traram na rua e ainda amea

çaram-na demorte", afirma.
OI também é acusado de ma

tar, em janeiro, o operárioyan
derlei Lang com um tiro de

espingarda calibre 12. "Já o

encaminha ospara a delegacia de

7Alcalelli espmz o julgamento.

Jaraguã, e vamos aguardar o
julgamento da Justiça. Omelhor
caminhão seria ou encaminhá-lo

para oConselho Tutelar, oupara
a Febern, em Florianópolis",
ressalta o delegado.

.

Agressão
Na EstradaOsvaldo Amaral,

uma discussão envolvendo o
.

casal Silvana Aparecida Amo

rim, de 20 anos, e João Carlos

Berti, 29 anos, terrminou em
\
registro de ocorrências. Berti,

, que já tem passagem pela
delegacia de" Jaraguá, agrediu
com socos sua amásia, que ficou

•

copl marcas pelo rosto.

A

'TRANSFERENCIA

o delegado Élcio Ferreira, de Guaramírim, espera o
registro no Diário Oficial daPolíciaCivil deSanta

Catarina, para se transferir à delegacia de Jaraguá do Sul.
Ferreira será um dos substitutos dos delegados Odilon ,

Claudino dos Santos e César Zánettí, que foram ,

nomeados para a DelegaciaGeral deFloríanöpolís.
';Checo": traficanteperigoso "AIem40": JHl8sagemp�'"DP

comprada com dinheiro do, Na 'semana passada, Gioney
tráfico, para fazer a entrega das - Carlos Gonzaga e Gilmar Fer

drogas. "Alem de fornecer para nandes, o "Gil" também 'foram

consumidores que recebiam em presos; acuSados de tráfico de

casa, cerca de 30 pessoas drogas.
buscavam diariamente a droga Desde março, quando foi
na oficina", revela o delegado. '

preso o traficante JOséCarlos de
Na delegacia, a polícia ainda Pinho, a polícia já conseguiu es

encontrou no bolso do traficante, tourár oito pontos de revenda de
um papelote de cocaína. drogas e prender onze pessoas.

Agilidade "Estamos fazendo o nosso treba-
Em menos de dez dias, o lho, e bem feito", derme o dele

grupo de entorpecentes já apre- gado Odilon Claudino dos San
endeu aproximadamente 100

.

tos, responsável pela delegacia
gramas de cocaína e maconha. de polícia de Jaraguã do Sul.

APEDIDO ---------....---------,

,PERDA DE DOCUMENTOS
ROBERTO ANSELMO ROCHA perdeu, segunda-feira (4), os
seguintes documentos: Carteira de Habilitação, Carteira de

Identidade, CPF, Documento do veículo Gol (placas BKH-2733),. ,

Carteira da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), cartões
'magnétiCos dos bancos Nacional, Bradesco e Bamerindus, uma

folha de cheque em branco assinada, da Caixa Econômica
.

Federal, conta n° 000772, de Mery Doces & Salgados,
'

Qualquer informação pelo telefone 371-0244
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Cotadoraap"oveilapara reciclaro lixo quß idepositado numaárea no bairro Rio Branco emGtIIlt'atnirim
,

DEFESA

..Suinocultoracusá vizinhos
de mentir no caso "Lixão"

I,

'G uaramírim _ "Eles que- ,
o consumo de minha família. Se -estão contra o prefeito Victor

rem manchar a imagem, da atual retiro restos de verduras e Klein, porque há pouco mais de
administração com acusações alimentos do lixão, o problema um mês, patrolas da prefeitura
sem procedimentos". A afir- émeu, e não dos outros", ressalta não tamparem o lixo que fica ex

mação é do Suinocultor Frederico 'Schoener, acrescentando que ano ' Posto d,evido a falta de dW,heiro
Schoener, .Islóo tDlllltI passado, um veterinário realizou para o deslocamento do maqui-
de Guara- testes nos animais. não encen- nário. "Sabemos que a prefeitura
m i r im, O plelellD ' trando nenhuma doença. "Se não' está bem financeiramente",
referindo- quiserem podem fazer emmim,", avalia Schoener.
se as de- mUllltlpo'· desafia, afirmaado que sua Ha dez anos, os moradores
nü.nci as d'z Sthoenel eriação.de porcos refletem nos ,enviam abaixo-assinados para.a
que mo- vizinhos. "Se cada um cuidasse secretaria de Saúde, sobre as
radores dalocalidadeRio Branco, do que é. seu, não haveria este precárias condições do depósito
fizeram à imprensa, sobre a 'tipO de problema'< de lixo no local, inclusive o

criação de porcos, de Schoener, , 'Para Schoener, que além de despejo de lixo hospitalar sem
no lixão sanitário domunicípio. 'manter porcos. também criáaves, nenhum procedimento de segu-
O suinocultor, desmente nas proximidades do lixão .hä rança.nS�i que oprefeitomanda

informações veiculadas em jor- 'oito anos, as duas f�ílias que .separar o lixo do hospital, mas
nais e tv sobre a revenda de moram perto do sítio do suíno- tem funcionärio.que trabalha lá,' _

porcos de sua propriedade para cultor.mais osmoradores daTifa que coloca tudo junto, para
açougues. "Esses Porcos sãopara 'dos Perdidos e Ponta Cumprida, sacanear", garante Schoener.

AÇÃO CONJUNTA

Klein querfazeraterro
. ",. .

' .,;,.,

sanitanopara a regtao _

oprefeitoVictOrKlein deverá .drados, são usadös para o depö
se reunir com prefeitos dã mi- sito de lixo, onde fica exposto a
crorregião para oficializar o céuabertoenãoteronenhumtipo
pedido, -de construção, em de proteção, no caso do lixo

conjunto de um aterrosanítãrio, hospitalar. Só segunda-feira à

que atenderá os municípios de tarde, funcionários da secretaria
Schroeder, Massaranduba e de Obras iniciaram o trabalho de
Guaramirim - Jaraguá do 'Sul fechamento do buraco onde é

inaugurou este ano seu depósito. depositado o lixomundo dohos
Segundo Klein, os problemas ,

-

pital Santo Antonio, "O mau

que aprefeitura vem enfrentando, cheiro e a proliferaçãodemoscas
sobre o atual lixão sanitário, nj>' no local é insuportável. "As
bairro Rio Branco, vai'acabar. Condições de vida neste lugar
"Vamos providenciar um contato estão cada vez mais piores",
o mais rápido possível com os lementaMeria Salete dosSentos,
prefeitos destes municípios",

.

uma dasmulheres que cuidam do
afirma. O local e o início da sítiodeSchoener,afirmandoque
construção ainda não foram . é comum encontrar pessoas
definidos.' reciclando materiais para a Te-

O atual aterro sanitärio, que venda, "e atémesmocrianças em
fica no terreno do suinocultor busca de brinquedos velhos".
Frederico Schoener - a prefeitura O contrato da prefeitura com
paga um aluguel mensal de R$ \ o proprietário do terreno vai àté
270,00 - está, segundo morado- junho de 96. Até lá, segundo o
res da localidade, prejudicando prefeito, membros da vigilância

,

omeio ambiente e a saúde, prin- sanitária fiscalizarão mensal
-

cipalmente das crianças. A área, mente as condições onde está
contém 100 mil metros quadra- sendo depositado todo o lixo de
dós, destes, '25 D\Íl metros qua- Guaramitim.

�o hospitalar.fica sem tpIIlIquer isolamento

, 0, ;endepeç� on'de, a qualidad'e t�m bom ppeço, fabr'ica: Jacquard"
Soft", CoHon, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,'
Xadrez, Listrad�, papa atenJ'er conf�ccioJilistas do pomo de mallhas

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

,MALHAS LTOA.

POSTO DE VENDAs JUNTO A FÁBRICA
ROD� sc - 416, N2 2727 � RIO, CÊR�O II"

FONE: (0473) 71-0099 ..

FAX (0473) 71-1045< .' 1,

JARAGUA DO SUL,. SC
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CHEIAS' PROBLEMA SÉRIO

. ,Comdec ainda não sabe quais os .Prefeitura já identificou 85

ritérios para liberar' ajuda l�����t��m�ã��r!��
mentos recentes indicam. que os madeira ou alvenaria com até

presumíveis 45 loteamentos 50mZ nestes loteamentos, em-

úregul� existentes em Jara� bora idêntico pedido já tenha sido
do Sul são, pelomenos, o dobro, negado em outra ocasião, desde

chegando a 85. Os números que tais áreas sejam oficialmente

foram analísados em reunião do recenhecídas como clandestinas

Conselho M'UIlicipal de Urba- Pela prefeitura.
Na reunião do Comurb tam

bém se dßcutiu a possibilidade
. de instauração de processos judi�
ciais contra os infratores (lotea
dores que vendem os ferrenos

sem conhecimento da prefeitura)
P8!ll que, com o tempo, tal pro
blema não assuma uma progres
são incontrolável. Um projeto de

lei já enviado à Câmara de Verea
dores propõe a alteração de al-.

guns dispositivos legais para que
recursos provenientes do Fundo

RotativoHabitacionalpossam ser

utilizados em obras de infra
estrutura nestes loteamentos.

J�aguá do Sul - A Co-

.

;�são Municipal de Defesa Ci-
I

Vil terá prazo até março do pró
Ximo ano par� prestar contas so
'bre onde aplicará os recursos

:.erados
.pelo go
Y�o��
deral pa
raaten
,.der fa-

nização e, segundo o secretário

de Planejamento, Otaviano

Pamplona, isso significa quewna
população em tomo de 10 mi

.
.

pessoas vivam nestas condições
- cerca de um por cento da

população de Jaraguá do Sul

estimada em 100 mil habitantes.

(tHJrd.IIDtltJriD
es/MUD/ 'D/
s.r (tJIISU/ItNIo·
stJbr.' ti dllIlJ.irtJ1I1ília s

atingidas
, ê 1 a-s

cbeias dos dias 9 e lOde fevereiro
deste ano. Dos CeICa deR$ 8�
;)).ões que o muni::ípio reiVindi
"

u à época, apenas R$ 350 mil
foram hõerados. Deste total, R$

,

75 mil para a recuperação de

�.obras públicas. Os restantes R$
'156 mil é que são um problema
'}ara a Comdec.
�:' Segundo seu pre�idente, o ví

': -prefeito Alfredo Guenther,
r

ssado terça-feira junto com
� oWros 20 membros, os gover
�1lOS federal e estadual definiraril

·

critérios para a aplicação des

� recursos. "Informações que�
·

os é de que as .pessoas que já
uraram os prejuízos não po-

Para tentar solucionar o

problema e legalizar os lotes, a
.

prefeitura está negociando ç_5)D1

fesa Civil para esclarecer a ques_' _

os loteadores, permutando áreas

tio. SegundoGuenther, a atuação remanescentes. Por sua vez o

da Comdec se dará de maneira Conselho Regional deBngeeheí
ros e ArqUitetos (Crea) poderá
isentar de responsabilidade

Membros 411 ConulecfoTtJm ellJpossa40sMIl!!Smuuul

dem ser benefciadas e, mUl:o
menos, repassar o dinheiro", dis
se ele. Nas cheias de fevereiro a

prefeitura contabilizou duas mil
famílias atingidas pelas ãguas,
com 500 casas danífíeadas e três
totasneete destruidas. Isso, se

gundo os cálculos, representou
um prejuízo da ordem de R$ 6,2
mihões.

.

Como os critérios de.distribui
ção do dinheiro não estão claros,
Guenther pretende reunir-Se com
aCoordenadoriaEstadual deDe-

totalmente transparente de modo
'que toda a comunidade saberá
onde e como os recursos serão a
plicados. A verba foi defmida pe
lo governo federal s6 em julho
passado é o.mUnicípio, depois,
teve que esperarpelo repasse feito
pelo governo estadual. Guenther

garante que este trabalho não terá

qualquer conotação politico
partidária.

LIXO

Proposta para aterro. sanitário

regional será levada a Duwe
JaraguádoSUI- O secretãrio . dever� dar explicações durante o

estadual do Desenvolvimento encontro previsto ainda para
Urbano e Meio Ambiente, Ade- dezembro, A .,roposta para aâmarasfrias garantem a conservação de alimentos
marDuwe, deverá ser convidado

por enãdades representativas da
região da Amvali para discutir a

possibilidade da implantação �
um aterro sanitário de caráter

microrregional. O aterro'projeta
do para uma área localízada em

construção de um aterro micror

regional le� em conta a pro
ximidade das cidades e, também,
a necessidade de se tratar as ques
tões ambientais coletivamente.

Entendem os defensores desta

, proposta, que já tem pelo menos

J..aguá do Sul - Três câ

'IIIaras frias já estão sendo ufili-
·

das pela' secretaria mUnicipal
.

e Educação, garantindo a

ervação dos alimentos que
o servidos diariamente anvés

Rio da Luz, para servir apenas .

o aval doprefeito deGuaramirim,
ao município de Jaraguã do Sul, Victor Kleine, que isso evitará a

,. rede municipal de ensino.

equipamentos permitem
'. cear os alimentos a uma

�lUperatura d� até 10 graus
.'lIegativos e, pelas características
.da região onde o verão sempre é

ide muito calor, terão papel fun
,�ental em relação a-o armaze
Jllalllento.
:; Diariamente 17 mil refeições

servidas em 72 entidades,
escolas, creches e institui-

ses fiantr6pi::as. Os recursos

este programa originam-se

ainda não obteve parecer favo

rável da Seduma e Fatma, sob a

alegaçâo de que irá comprometer
os 1ençois freätcos (cursos .de
água subterrâneos)' daquela
região.
A afirmação é contestada pelo

secretário municipal de Agricul
tura e·Meio Ambiente, Ingo
Robl, baseado em pareceres
técnicos de geõlogos contratados

pela prefeitÚ.ra. Também sobre

isso o. secretário Ademar Duwe

dispersão de recursos e que re

solverá um problema que é co

muma todos osmunicípios da re
gião. Em alguns, como em Gua-

. ramírím, P01' exemplo, a questão
do Iixo já assume ,proporções.
indesejadas sem que O' :Q1,unicípio
disponha de recursos para im

plantar um aferro sanitário nos

moldes em que o de Jaraguä do

Sul foi projetado, obedecendo a

todos os critérios técnicos que .são
.

exigidos pela legislação vigen�.

Merenda conservtula. com seguratlfa

da Fundação de Amparo ao Edu

cando (Fae) com quem a prefei
tura mantém convênio. Na área

onde as câmaras frias foram

instaladas também funciona a

secretaria municipal de Obras e

o almoxarifado centrâl, na Barra
do Rio Cerro, para onde também

poderá ir a �ecretaria municipal
de Agricultura eMeio Ambiente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RESOLVIDO NOTIFICANDO

Bauer diz ao presidente que Tribunal alerta sobre rela�l
vaip.·ara oPFr de Bornhausen decargosparacontroledebe�1

FlorianópoUs "7 Pelo menos direta e indireta do,Estado e�
550 órgãos'municipais e outros municípios. QUando to�CODhe- ,,�
57 estaduais ainda não reme- cimento de indícios de enrique- )
terem ao Tribunal dé Contas a, cimento ilícito de alguns doS j
relação decargos comissionados, ocupantes de cargo indiCados Dl '
emptegosefunçõesdeconfiança, r�olução, o Tribunal determma I
ou, em alguns casos, remeteram, o .levantaoiento da eomprovaçlo '.�

o documento de forma incom- 'de JegitiÍnidade da procedêDcia,:
pleta, Agora, todos estão sendo dos bens e rendas atribuidos ao l
notificados pelo TCE �e, sem pa1rim6nio dó declarante.,. ' ;.'
·estas relações, encontra dificuI-

,
A falta <ta apresentação. de,.J

dades para estabelecer um declaração, que poderá ser;
controle lllllis eficaz nas decla- mbstituida por cópia da declara-

'

rações de t:endà dos ocupantes de çio pára fin,s de imposto �e .

cargos sujeitou esta fkaJIzação. renda, por ocasião da posse,'
A Resolução TC-16/94, .de poderá na não realização do ato}

outubro do ano passado, esta- ou até mesmo na saa

nU1idade..I)":::':��::;':'." =.:::..
..

:ses..':.,.�'.••.•..•_'...•�.-do governador, deputados ,
tério Ptlblico para a aputação cJex

, estaduais, prefeitos, vereadores,
.

eventtJaíÇ infrações e ap'Ii;açlO "

sec@táriosdeEstadolbembrosdaspenalidadespt:evistas em...•.�dos tríbunais de Justiça e Contas Iegíslação
.

federal e na Lêj;l1
e do Ministério Público, até \Com�lem��tar 111194.' qpe �t';�

. aqueles que exercem cargos de reu dispositivos da Lei OrgADiCa' !

confiança na administração do TCE.
.

::5;1
VANTAGENS

.

I;�

..
Gouvêa propõe beneficio fiscaf:r

" l'.'

para compensar horáriopolitic�t
, _''\li

,
" �,1{:

Br8$iUá - "As �missoras -de é elevado o. valor comerçial d���
radiodifusão sonora e de sons e pa1rocínio do tempo dos pro� '�f,
imagens terão direito e compen- mas de rádio e da televisão. CoJJlÔ ;�
sação fiscal com. impostos fede- as emissoras são' obrigadas .aV�
tais devidos por elas, Peia cedên-

.

ceder mna parcela desse f:eD1PO ,f�
eia do seu espaço para o horário para os pregramas oficiais qUé �
eleitoral gratuito, no período elei- precedem as eleições, é justo�Fi",

, toral" . ßsteé o art. i o do projeto
•

obtenham umacomp�o fis-)i'
de lei apresentado pelo-deputado cal pela perda de faturamento que i:
.Paulo Gouvêa (PFUSC), àMesa a ,legislação lhes impõe", expJí-';
,de CAmara dos Depuffldos. De cou Gouvêa. ' ,�

aC0rdo com o projeto, O poder Á' reclamação das e�sór.r
E,,;ecutivo regu1àmentará à lei, de rádio e de televisãojá � antiga. {
através da avaliação, por critérios A rede Bandeirantes, por exêln-�!
de men:ado. e com as diferencia':' pIo, costu.ma llD,unciar a en1l1lda"

ções regionais, do valor comer- no ar d�s, programa� poüti:os ';
cial do tempo de ràdiodifusão publicando o número do telefone
sonora e de �ons, e imagens do presidenteQllCional do partido;
cedido, e do percentuáJ de cam- que estiver' utilizando o espaço.,
pensação a ]Jle ser aplicado. A iramaior das empresas relacio- •..

O objetivo do projeto do depu- na-se não com os programas de.,(

tado.Paulo Gouv.êa é compensar campanhas eleitorais e sinÍ coJJl �
as emiss0fas de rádi� e televisão os programas: que são apreS�- ', •

pela perda comercial que lhes é ,tados durante o ano, nas nojtéS'

imposta, pela legislação eleitoral, de 'quintas-feiras, impedindo oU:;
que detennina a obrigatori�de a1rasando progt'illnaÇões previ�."
de Ífansmfisão dos programas mente anWlCiadas, com pre'

.

eleitorais gratuitos: "É.sabidoque' diÍ'eto no fatUramento previsto.

J ..aguAdo Sol-Depois de
esperar vários dias que lideranças
do PSDB marcassem uoÍa au-

diência com o presidente Fernan
doHenrique Cardoso, o deputa-
do fed-

'

__......_-

.;, : ��; 8outllpo
B au e r

'

Iodo tios
acabou

tendo a queopolom
audiência

que pre- ogo_modo,
,

ten d
í

a

com o chefe daNação. Só que em
companhia do presidente,
nacional do PFL, Jorge Konder

Bornhausen, para CQllluni:;ai' a
Cardoso que, oficialmente,
'decidiu filiar-se ao Partido da

,
'

FrenteLiberal. Bmbora em Santa
Catarina o parlamentar tivesse
sido, procurado por Iíderanças
tucanas, com as quais manteve

algumas conversas, no plano
nacional sua vontade expressada
r.ecentemente de ir para o PSDB
foi ignorada.

.

A decisão de Bauer está inti-

Bauer taMbém deve ter tido de
Bornhausen garantia de espaços

, dentro dopartido, justamente 1DI1
dos argumentos que usou,

recentemente,
.

declarar em
entrevistas a possibilidade de ir

para 'o PBDB. Chegou a dizer

para o presidente Fernando
,lÍenrique� que pretende disputar
dentro do. PFL_ o direito de.
concorrer à sueessão de-Paulo

mamente ligada coma reaproxí- AfonSo Vieira.
mação de Jorge Bornhausen e o Até pouco tempo Q deputado
senador Vilson Kleinübing. criticava, pubiX<amente, a postura
Ambos, pela primeira vez desde' deJorge Bomhausen, uni ferte
as eleições do ano passado, COß" 'aliado do governador desde o

versaram na. semana passada, segundo turno, das eleições,

COBRANDO

pregando a necessidade de se '

fazer oposção à admfuis1ração
estadual a quem ele" a partir de
agora, deve respaldar, Segundo.
deputado mais votado em Santa
Catarina nas eleições de .1994 e

ex-secretãrio estadual da Edu
cação, Paulo Bauer mantém, até
'hoje, fortes vínculos políticos
com os ex-governadores Jorge
Bornhausen, Konder Reis e

Vilson Kleinübing.
No encontro com o presidente

da República, o parlamentar
falou sobre suas i�ias Hberais e

.elogiou o comportamento do

PFL, ein nível nacional, nas

-artíoutações políticas que
resultaram no apoio ao governo
.féderal. Não escondeu do

.presidente sua vontade de se
\ candidatar a governador já em

1998, desejo cooptado no ano

passado com a decisão do senador
Bsperidíão Amín de disputar
'a presidência da República,
impondo a candidatura de sua

mulher, An8eI3 Amin, fat() ,que
provocou divergêricias iIrever
síveís entre oPPR e o PFL. Sabe-

se, porém, que eß.l98 o senador

Kleinübing deverá candídatar-se
a governado!" empurrando. o '

sonho de Bauer para 2002 ou

2006.

.

Deputadosexigem respostas do governo
Florlan6poUs -, Os deputados

.

Carlito Merss e Ideli Salvatti,
ambos do Pr, protocolaraml na .

Assembléia Legislatiiva duas

representações con1ra o governa
dorPaulo AfonsoV�. Resp�
tas incompletás, incorretaS � até

mesmo pedidos de informllÇão
. -t

não respondidos no. p�azo legal '

de 30 dias motivlU'lUll os parla-"
mentares a aCusar o governo., por
'crime de' respo�sabÜidadé.
Agora, uma comissão eSpecial da
.Assembléia· vai analisar as' duas

representações para exarar'
parec�r em forma de' decreto,

legislativo que irá à votação em

. plenário. '" '

.Caso. os' acusados, que inclui Ideli: desrespeito

,

também vários secretários, forem

enquadrados de çrime de res

ponsabilidilde, serão 'imedia
�ente afastadós de seliS cargos.
"Na medida em que os Pedidos
de inform�ó foram aprovados
pelaÀssembléia, é essepoder que

,

� .

,
. ,

foi desrespeitado e par is�o,
devemos exigir' o. cmnptimento
dá .lei", disse a deputadaldeli
Salvatti. Eni dois casos, se fundo
ela, li secretáiia de A�minis-

.

1ração, Hebe Nogara, e o �re-
.
sidente da Cel�, Paulo Meller,

I

responderam a um pedido de

informações sobre os �O maieres
. salários do Executivo, porém os

docmnentos nunca chegaram à

AssÇmbléia .

Jar uá do Sul, 6 e , de dezembro de1," �.;
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HABITAÇÃO

Aluguéis têm reajustes acima da inflação
I •

J�do Sul'. o a&ugueÍ locaç� de imóve�. parte dos que trabalham com

continua sendo um vilão no . Para'evitar mais casos de carteira registrada, porque nesta

orçamento familiar de muitas inadimplência as imobiliáriaS tem área muitos trabalham sem
. pessoas. Em l,araguá do Su'- é

.
feito uma seleção entre os registro", conta o presidente.

muito ditIcilencontrarum imóvel interessados em alugar e6veis. "Existem Casos de empresas que
em boas condções por menos Outramedida é a renegociação de fazem Q trabalhador assinar avisos
de R$ 300,00, valor que já preços entre inquilino' e prévios econtratos derecisão em
pode serOODSiJeradoalto .pera ProPrietário; branco, Segundo ele, exiStem
quem nlo Luiz Sérgio de Assß Pereira, poucas pessoas eocaaegadas de

pode ter, SUa AU/lJI/lItJ (J ,ditetor de locação da Imobiliária fiscalizar estas situaç6es e nem

casa rró-. ,Engetec, diz que "não é todos desempenham a função
, pria. Em con- iIt:x:IJp/Imdi: interessante alugar uma casa por corretamente. Estes. fIScais 510

sequência da ' valorDlllS alto enão receber"e cita designados pelo Miniáério do
d i f e r e n ç a AD#/Df.' o exempló de uma casa que estava Trabalho eganhammUobem para
entre os. ga- J. ;'I..III�/". para alugar por mil reais e o desempenhar a função, tendo
nhos reaa do 11IJ�I/IfiITN proprietário resolveu baixar· para s�áriO$ em tomo de R$ 6 a 7mil, ,

1I'aI)alhador e o
-

R$ 850,00'. ItAlguns preços estio diz o presidente indignado., E.,
valor que é obrigado a pagar pelo fora da realidade e terão que ser cOfita que quando as empresas
aluguel de sua casa, está revistos". Segundo ele, nos países são notimadas nlo é feita uma,
"acontecendo o aumento da desenvolvidos, o normal é o verificação para ver se as multas
inadimplência e um grande aluguel gerar 1% do valor do foram realmente' pagas e
ndmero ,de móveis vazios o que inóv�; Na sua opinião sempre geraJmente a nod&açio dá em

obriga os
:

proprietários a houve mais procura do que oferta nada.,"Parare� a situação
renegociarem valores. '

.

ehoje está havendo um equilíbrio, destes trabalhadores seriam
Segundo o proprietário da sendo que em alguns segmentos necessifios pelomenos 10 fiscais

Imobiliária Chalé, Mauro Oscar (inóveis centras) existe oferta competentes".
Schmitz, no decorrer deste ano os maior do'que procura.

"

.

Na: opinião do presidente os
a. aluguéis já tiveram uma baixa em Luiz Sérgio Pereira, diz que aluguéis estio realmente caros e
tomo dos 30% e que "cada�aso é 1araguá tem características iméompaUveis com o salário da
um caso". AJgumas .vezes os industiiaisenosdltimosanos não maioria dos,'ttabalhadore�. Ingd

, �ajustes são fixados a1ravés dos. houve mais investimentos Keiser conta que alugavaoma_
.

,

fndices, pela ddia·da infIàção, inobiljários porquenló emceuma
'

pará um consultórioodontológico
fornecidos pelo governo ou pela políti� habitacional e há pouco por R$ 170,00 e 'quando foi
liwenegociaçio entreinquillno e incentivo por parte do governo. reajus1adopaSsouparaR$200,00.
propríetãrio. Ele explica, que'

.

Desemprego
'

Segundo ele pela lei comercial, o
quando vence o contrato o dono O presidente do Sindicato dos . inóvel deveria� de R$ 400,00
do imóvel pode pedi-lo de volta e Trabalhadores das InddsCrias da aR$ 450,00. Keiser acha errada a
,aí entra a negociação entre as Construção e do Mobii�io de polí&a dó governo.que aumenta
partes. Schmitz não acredítä que' Jaraguã do Sul, Ingo KeiSer,' os aluguéß acima da infIaçIo e
a estabilização da economia infonnou que o emprego na área acredita que possa haver babta
'prevista pára o segundo triJ;nestre da construçãoci}'ilcaiunomínimo

.

nestes preÇos quando a economia
ele96 resulte embaixa nopreço de 40% tios dltimos meses. "ISso na estivermais estabilizada.

X,Ofnt4 d� imóveis.no c�ro émaiord_ qu� aprocura

, .

APOIO'

Sebrae lança cartão que �ai

beneficiar pequenas· empresas.
JaraguádoSul· O Semço de mil, quando há ap,enas. um

Apoio lMiero eP�Empresa' proprietário eR$ 2milpara o caso
de Santa Catarina (Sebrae/SC) . de sociedade civil,quandohámais
lançou nesta semana quatro. deum proprietário. Para am�s os
novos produtos: o Guia lndus1rial casos o créditomáximo édeR$ 25
de 'santa Catarina, com dados de mil

mais de 14 mil estabelecimentos Para ter acesso a esse cartão,
indus1riais do estado, a Lista, qué pode ser solicitado a partir de
Sebrae, o Quia de. Hospedagem qualquer uma das 48 unidades do
AltemàtiVa e o Cartão' de BaleioSebrae em t\mcionamento

Negócios da Pequena' Empresa, no estado, o faturamento da
este dltimo em parceria com o empresa. não pode ser superior a
BancodoB�n. R$ 150 lniL A aprovação do

FmJaragwtdoStdeütemduas C$.dastro· pelo Banco do Brasil,
mil einpresas comerciais, mil e custa R$ 49,00 e a anuidade do

setecentas prestadoras de cartão é deR$ 70,00, quantia que
serviços e mais de novecentas pode ser parodada em'até tlês

inddstrias. Destas, 85% vezes. "Queremos, no primeir.o
. representam pequenas, e- micro' ano, colocar 150 mil cartões no

empresas. O consultor do Sebrae país"; infonnou o presidente do

na àdade, Luís Antbnio DaIrl, SebraeiSC, VJJäJsLumertz�ilva.
informou. que já está �avendo Segundo o presidente do

grande procura pelo oartio de Conselbo,Deliberadvo do Sebrae!
negócios. Este' cartão oferecido Sc, OsvaldoMOreiraDouat, esses
peloSebraeepeioBllDCOdoBrasi quatro sefViços permitirão, ao

irá funcionar comouma espéciede mesmo tempo, expandiro crédito
capital de gíro' para as pequenas às pequenas e mero empresas,
empresas: Através. do cartão, fornecer melhores infomíações
pequenos empresärios que sobre o mercado e mostrar, o

normalmente sio obrigados á . enorme potencial' que Santa

pagar a v-' seus fornecedores Catarina possuí e meios de

ganharão um prazo de 30 dias. O hospedagem personalizados e

aéditomíniJ:Pooferecido édeR$l, qualificados.

I'

Agradecimento
Con�ita para culto

I'

A Família enlutada de
, r

Axel Boss
.

ainda profundamente .constemada, agradece, -

,

as manifestações de pesar recebidas por, ,

'

I'

ocasião de seu falecimento e convidam para o

culto a realizar-Se no día 17 de dezembro às

9h30m na Igreja Evangélica Luterana (Centro)
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CORREIOoorovo .16 Jaraguá.do Sul,' e 9 de dezembro de 1995
.

LUCRO À VISTA

Horário de atendimento vai

I
r exceções donêocumprimemodo

horário são gestantes, emp-e-
'.

gados estudantes: que com

provarem através de documento
da escola li continuação dç ano

letivo de 95 é empresas que não
.

optarem em abrir .nos horäries
especiais de Natal, ficando: no
entanto, fechadas durante os dias .

24; 25 e 26 deste ,mês.
Horários'

Apartir de segunda-feirá, 11,
até sexta-feira, 15, as lojas ficam
abertas até às 20 horas. Sábado,
16, o período decompras no .

comércio vai até àsJ7 horas. Já
CM_te, terãomais tempopara comprarem dezembro

na semana que antecede Q Na-: tas). "Para dez dias de campa- maioria concórdou em retirar das
tal, de 18 a 22, o atendimento nha, distribuimós apenas. 50mil principais ruas da cidade, lâm
inicia às 8h3Omin e, termina às cupons dos 400 mil que man- padas coloridas, aderindo à luzes

1 21 horas. No Ultimo dia para as damosconfeccioner, Pelomenos, brancas. Em Blumenau, prstica
: compras natalinas, 23, oconíér- precisamos chegar à 200mil até . mente toda decoração natalina

cio atenderá das 8 � 19 horàs. final do.mês" , diz o. coordenador foi feita .com 'lâmpadas brancas
Nos supermercados, até o dia da campanha, Arno Beber. Na importadas, que podem .ser

16 o atendimento é 'normal. A campanhadesteano,aCDLfará encontradas com facilidade no

partir dodia 18 atê 23, ohorärio o sorteio de três automõveis, camelôdromo dacidade.
, obedece osmesmosdo comércio. alénl' de outr:os prêmios. .

A partirde janeiro; ;8 coorde-
0& comereiantes estão, apos- _

Fl'aoca nação da iluminação de Natal da
.

tanto nas vendas a partir da
.

Alguns cemêrciantés estão CDL, �stará .aeeitando idéias
.

próxima segunda-feira e, na ,
descontentes com a iluminação para o natal de 96. O grupo se

'1rocadecuponsparaacampanha n�ina deste ano. Na reunião retine em fevereiro do ano que
Compre' com Sorte, da CDL mensal daCâmara deDirigentes vem para discutir os pedidos de
(Cêmara de Dirigientes Lojis- . Lojistas, quarta-feira passada, a' mudanças.

aqueceras
J �ragUá 'do Sul - UIll

acordo entre os sindicatos dos

Empregados e o do Comércio
varejista de .Jaraguä do Sul,
decidiu o hooário natalino de
atendimen-
to das 10- (omert!Ollltls

ollm/slosjas duran
te o mês
dedezem
bro. Hoje,
9, todo o

comércio varejista e atacadista e
abrem as portas. às 8 horas e

fecham às 13 horas. As únicàs

tom o IIOVO

"tll'Óll�

vendas nestemês
.1 '

'VIVA FLORESTA VIVA' ,

. Projeto ajudapreservar
. i

o meio ambiente em' sc .

Scbroeder ..Desde o início da no estadua], vamos diagnosticar
semana, mais de cem pessoas, os probl�8s existentes nomeio
entre técnicos ambientais' e ambiente na região, como odes
professores, estãotrabalhaQ.do na m�CI)te e a caça irregular",
escolas domunicípio na consci- ��a o gerente de Educação
entização da preservação do Ambiental de Santa, Catarina,

. meio ambiente. \"
" biólogo Emerilson Gil Emerin ..

O projeto-piloto envolvendo ' Preservação
dez entidades públicas, entre Todas as pessoas capacitadas
elas, Epagri, Fatma, Ibama e' naprimeira etapa do projeto, de-

, Policia Ambiental, foi instalado senvolverão o trabalho de Cans
em Schroeder semana passada, cientização nas demais regiões
com palestrapara presidentes de doEstad9. "Com o ftorestamento
comunidades emembros do ensi- adequado em cada cidade, a

no público. "Como é a primeira população viverá me�or, prin
cidade-'aserimplantadoop-ojeto, cipalmente se ajudar na preser
'Viva a Floresta Viva'� do gover-. v�o", avalia o biólogo.

'

Hertel reforçapedido
"Com esta primeira etapa em te, recursos para aconstrução do

nosso município, pretendemos parque ecológico, cujas obras

reforçara idéia junto ao governo, devemcomeçamoprõximomês.
de considerer.Schroeder a capi-

. \ .Até lá,' o prefeito marcará
tal catarinense da ecologia". A maisumaaudiênciacom'osecr:e
afirmação é do prefeitoHihner �o A,demar Duwe, a fim de
Rubens Hertel. que busca atra- firmar a liberação da verba "O
,vés da secretaria do Desenvol-. queép-a,ticamentecerto",define
vimentoUrbano eMeioAmbien- ' Hertel.

'

.371-t422

'i ..A.açAo DcivlI.oro I. JA"A
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