
100-01n��=�._....
BrBLrOT.PUBf�aXA POSTAL:

-

RUA TENENTE SrfVEDrO EST. DE SCRA, 343
88010-300 F

.

��rANOPOLrS
� _.a. "'-n--m�,___,.S__..

'.' ,,'.
.

-: .. ''i'f'.<'_��'----::'''!-''''''

Diretor: Eugênio Victor Schmöckel, - Jaraguá do Sul, 16 de dezembro de 1,995 - Um jornal a serviço do Vale do ltapocu - Ano 77 - N° 4.014 - R$'fJ;ö'0; '""'1'

FMEjá tempronto,
o calendário para
as disp,utas de 96

Membros das comissões
técnicas da Fundação Mu

nicipal de Esportes reunir
am-se nesta semana com o

presidente da FME, Jean
Leuprecht, para definir o

calendário de 96.

Página 10

Tevê húngara fa,Z,
documentário sobre

Jaraguá do Sul
" PáginaS Dezenas de veículosforam revistados

Placas diferenciadas Hospital tem novo

têm preço definido,
. auxílio da Malwee

A partir do pröxirm ano qual- Q Hospital de Jaraguá do Sul

quer . pessoa poderá escolher os recebeu dá Malwee uma nova e

números das placas de seu veículo. significativa contribuição. Desta
Desde que pague o equivalente a vez foramR$110mil para a compra
100 Ufirs, algo pr6ximo��a�R�$��d:e:eq:u:iP:armnt��o::s:.eO:.:b:ras�fí�si�cas�'�:lleJO,OO. Página 3 agina 1�.J_

do 'E�l.QDU

'Câmara autoriza

empréstimo no BNDES
Em segunda votação-a Câma

ra de Vereadores aprovou na

quinta-feira, 14, autorização para
que a prefeitura contraia emprés
timo de R$ 16 milhões junto ao

BNDES. .

.
Página 3

Malwee. Gostosa como um abraço.

Duas tias cincofigueiras que serãopreservados naáreado calçadão

NOVO VISUAL
'

Obras do ca�adão vão, começar em jan
A partir de janeiro o

trecho da Marechal Deo
doro, entre a rótula do

Banco do Brasil e o colégio

telefonia, toda a arbo

rização. hoje. existente será

removida, com exceção de
cinco figueiras. Poste-

São Luís começa a mudar 'riormente, os legustos e as
com o iníeio das obras de grevilhas serão substi- .

construção do calçadão. tuidos por outras espécies
Por causa da abertura de como sibipírunas, acácias e
valas que irão canalizar a patas-de-vaca. A previsão
rede de -esgotos, de -�ás, ': de que até março tudo.

tevê a cabo e, provável- esteja concluido.

mente de energia elétrica e . Página 4

Pater&. \. lzIdoIoICP .

OPERAÇÃO POLVO

Policiais vistoriam carros

em busca de drogas e armas

Cerca de 15 policiais,
entre civis emílítares, parti
ciparam durante a semana,

até ontem, daOperação Pol
vo, desenvolvida em todo o

Estado de Santa Catarina.
Dezenas de veículos passa
ram pormínuciosas revistas
feitas pelos policiais em bus

ca de drogas e armas clan
destinas. Desta vez os poli-

cíaís não se importaram em
verificar a documentação
dos veículos já que a fisca

ãzação não tinha tal obje
tivo. Naquarta-feira à tarde;
durante a operação, uma'

pistola Taurus 380 foi apre
endida com André Ernesto
Peixer Meirinho, residente
no município de Guara
mirim. Página 11

Caderno de €Iassificados

IMÓVEIS
Mais de 100 ofertas. Casas, terrenos e
apartamentos com a garantia de um negócio
seguro. Página 6,7,8 e 9

VEÍCULOS
Carros nacionais, importados, caminhões e
useäos, em todos os modelos emotoçicletas.

Págim.3
.

TAPETES
Mais de 50 opções em cores, modelos e tamanhos.
Produtos de alta qualidade a partir de R$20,00.

Página 3
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·A questão do empréstimo
�, -. ,

N�sta semana um v:rea�o;' de'opo- .

��porturriíládedêresgatar a imagempolítica
síção ao prefeito' Durval Vasel deixou do Execuãvo, ,·üth tanto desgastada nos

escapar uma frase bastante co�pro- últimos meses por episódios fartamente
metedora. "Se este empréstimo sair, a coisa noticiados pela imprensa.Erra, demaneira
vai ficar ruim", Referia-se à permissão imperdoável, a oposição ao explicitar publi
solicitada por Durval Vasel à Câmara de camente sua contrariedade apenas e�o so
Vereadores para contrair empréstimo da mente em função dos dividendos políticos.
ordem de R$ 16 milhões, cuja maior parte Erra, grotescamente, a oposição porque
será aplicada em obras de pavimentação de despreza seus próprios eleitores das

vias públicas em bairros dá periferia. Nãoé periferias que, talvez, poderão ser privados
preciso dizermaís nada para se ter absoluta . de benefícios fundamentais e coletivos já
certeza de que as resistências dentro do aguardados há muitos anos e que apropria
Legislativo em relação ao empréstimo,

.

oposição, quando no poder, não realizou.
embora todas as justificativas já feitas por O que deve ser avaliado, com honestidade e
vários vereadores, se dá única e isenção, são os aspectos que envolvem este

exclusivamente porque 96 é ano de eleições. empréstimo; a capacidade de endívídamento
Este expressivo montante de dinheiro, da prefeitura e outros itens ativamentes. E

que poderáestar à dísposíção da prefeitura tudo dito com todas as letras ao invés de
emmarço ou abril, liberado de acordo com . resmungos atrás das portas. Fosse o prefeito
o cumprimento de um cronograma de obras . de outrp partido com certeza não haveria

já'defmidàs, preocupaa oposição em termos resistências porque.aí a oposição se auto
eleitorais. O empréstimo vai dar ao prefeito beneficiaria politicamente.

,

( .
'

Cuidado com aspalavras
,', 1;.

O
II José Castilho Pinto,

.

presidente Fernando

Henrique Cardoso é formado em

sociologia e fa:la vários idiomas,
o que vem comprovar o seu

elevado grau decultUra, mas vez
por outra

,

nosso presidente: �"As cidades
brasãeiras nasceram e cresceram

sob o signo da malemolência".

Ora, o termomalemolência é usa

do para designar .pessoa ociosa,
pouco achegada ao trabalho, pre
guiçosa, qualidade que não é pró
pria do brasileiro pois, nós, exer
cendo tuna ftmção pública federal
nos três estados desta região sul
do País, pudemos conhecer
homens trabalhadores, capricho-

.

sos. Outro modo ipcomtml do
presidente se exprimir está no

[ornaljoínvílense "ANotícia", de
25 de novembro, quando afuma:
- "Democracia não é fazerchacina

pública de pessoas, isso aqui não
é o Brasil do passado, em que as

usa -ex-

piesSQ�,
que

compro-.
meteni a

(u/dodtJ ttJm'
tIS po/OVl'OS,
evl/em 10Ms
e ti ,ldNulDSUa con

dção de

cidadão
culto. Poé exemplo, na página U�
da revista ISTOÉ de 8 de no
vembroúltimo, sob o título "FHC

.

e a malemolênoia", vamos en

centrar esta frase esquisita do

coisas vão ficando como um .

tumor".
Entendemos que um verea

dor, deputado' estadual ou fede

ral, um senador ou governador,
um ministro e prinCipalmente o

presidente de um País, dado a re

presentação do cargo que de

sempenham,' têm obrigação de
tomar cuidado com as palavras
que'proferem e assim evitando

gafes e o ridíc�o. Não obstante
esses pequenos tropeços, temos
'esperança de que O' presidente
Fernando,Henrique Cardoso fa

ça um governo de escol, como )lá
muito não vimos tendo neste

nosso Brasil. .

II Jornalista
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Confira a Historia

"A Hist6ria de nossa

gente ·nao podeficar só
na saudadeU.
O Passado s6 é impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

Barão de ltapocu

Há94 anoS
-Em 1901 , a administraçlo dos "Correios", em Desterro, abria conconéncia para
o serviço de condução de malas, para 27 trechos diferentes, àtendendo a

necessidade, entre elas: Blumenau à Indaial, 3x pormês; capital à Canasvieira, 4x
Por mês; Florianópolis à Lages, por cargueiros, 5x por mês, com escala em São
.José, Palhoça, S. Amaro do Cubatlo, Tere1iSpoliS, AngeÜDa eS. Tereza; ltajahi à
BarraVelJ;Ja, 21t; Joinville ä São Bento, 5x, com escalaemCampo Alegre; S. Bento
à Rio Negro, 4x; São Francisco à Paraty (Jaragoá já pertencia àJoinvi1le), 3x e S.
Francisco à Jdin\lille, 13 vezes por mês. Mlila para Jaraguá não havia nenhuma

'referência, certamente pela pouca correspondência que o lugar mantinb8 com o

"mundo municipal, estadual, nacional e exterior", embora Georg Cr.erniewicz
montado cem comércio aqui, continuasse suas atividades em Joínvílle,
transportando cereais vindos de S. Bento, em lombo de burro e mais tarde em .

carroças, possivelmente com vistäs a alcançar o altiplano peloVale do ltapocu. R.
Gernbard; emseu IiVJO ''Dona Francisca, Hansa und Blumenau",traz uma foto
da época, com os dizeres: "Venda von Vasei em Itapocú. Besitzer, Georg
C2ierniewic:z".

'

Há70anos
-Em 1925, a Empresa de Eletricidade Jaraguá Ltda., dirigida por Eduárdo

Kellermann, reclamava contra os danos à inslalaçlo de luz e força, neste distrito,
os isoladores quebrados com tiros, pedradas, etc., prevenindo aosmalfeitores que
tomava medidas enérgicas junto damunicipalidade, para pör fim a esses abusos,
responsabílízando-os pelos danos e sujeitando-os amulta. Ãnota, pelo '"CP" saía
em alemão e português.

Há60anos
-Em 1935, nayooiedade Atiradores ';Jaraguá" era festivamente comemorado a

"Sonnenwendfeier" (a festa da vitagem doSoI:), peloGrupo doN.SD.AP., presente
também a "Ortsgruppe Joinville", animando os festejos a capela de Purnbagen.
Bruno Woltmann tomava a palavra para iniciar os festejos, usando da palavra,
também, o prof, Max Oeglwein, assim como a srta, Irene Wemersky e Lotli'

. Woltmann, levantando-se o' sr. Artur MUner; que agradeceu o convite. Os

"Parteigenossen" preparavam-se, recebendo cada um a sua "Pech Fackel", que
seria acessa fora do clube com 80 componentes. O prof. O. Brebm: declamava
versos da longínqua pátria. Terminada a cerimônia realizava-se animado baile.
- Realizava-se o casamento do médico Álvaro Batalha com Valéria Dornbusch,
fiIlia da Vva. Marla Dornbusch" realizado na re�dência do noivo e tendo como

padrlnlios, no religioso, os srs. Solo Baptista Crespo e Artm: MUller e senneras.
Hál0 anos

-Em 1985, o deputado Álvaro COITea(PMDB) registravana 'llibunada Assembléia.
a aprovaçlo do projeto de origemgovernamental que concedia auxDioespecial aos
ex-combatentes que lutaram durante a Z.GuerraMundial. O parlamentar lembrava

.

queapesardos 995ex-pracinbas catarinensetamaioriajá terfalecido - "hoje existem
cerca de 300"� amedida "vem emboa hora", agradecia.o governador as providênciaS
tomadas e pelo. secretário de :Justiça, Pedro Bittencourt Neto.

. -A FundaÇlo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgava a estimativa
da população microaegional, em 01/061$5: Barra Velba, 11.949; Corapä, 8.990;
Ouaramirim, 11.788; Jaraguá do Sul, 61.129; Massaranduba, 12.219 e Scbroeder,
4.324, totalizando: 110399 habitantes. aunais populosos eram, pela ordem:

Joinville,Florianópolis, Blumenau, Lages, éricitlma, SI<>José,ltaj3í, Cbapec6,Tuba
räo Conc6r..dia, Jaragnä do Sul, Canoinhas, Palhoça, Brusqoe e Mafra.

Ir
,

. A comunidade cr.esce
'

�.Daes RDcIaJe se transforma pelo __
trabalho. De cada um· ib� .

ede todos.
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Sobre o empréstimo
Além do aspectopolitico, o que tem motivado
contrariedades na Câmara de Vereadores, o

empréstimo que oprefeitoDurval Vaselpretendefazer
de R$ 16 milhões junto ao BNDES, suscita uma
contabilidade diferente daquela divulgadapela

secretaria municipal de Finanças. Ajuros anuais de
6% e mais a correção, o montante resultará em

prestações mensais deR$ 600 mil e não de apertas R$
150mil- neste último caso dividindo-se o número de

mesespelo valar do empréstimo. Com uma

arrecadação girando, hoje, em tomo de ft$ 2,4
milhões isso significa comprometer 25% do

orçamento.

,Mudança
A secretaria da Habitação e

Ação Social' está em novo

endereço: deixou as salas
, alugadas no piso superior da loja
Sirarna e nrudou-se para o prédio
onde funcionava a extinta
secretaria deBemEstaiSocial. lá
houve uma reforma completa das

instalações que agora abrigam
todos os setores da secretaria, in
'clusíve parte da antiga.

Valendo

Quem quiser, a partir de age
ra, escolher m1meros para placas
de veículos motorizados, vai ter
que pagar o equivalente a 100

Ufirs, cerca de RS 100,00. É 'lei,
aprovada nesta semana pela
Assembléia Legislativa e de

autoria do deputado Udo Wagner
(PPB). A mesma lei diz que o

arrecadado reverterá em favor de
entidades beneficentes.

Gastando

o governo brasileiro gastou
cerca de US$ 4 milhões na

campanha pró-uso da camisinha

(leia-se Bräulio) e causou uma

polêmica nacional. Sobre

educação sexual, que é, na ver

dade, o rreio rrais eficaz para
prevenir contra a Aids, nada. Ao
contrário de outros setenta países
onde o assunto está no curriculo
escolar desde o ensino primário.

Atendendo
A secretaria rramicípal de

Saúde manterá plantão odon

tológico no PAM (antigo INPS)
entre os dias 27 de dezembro e

25 de janeiro, período que corres
ponde às férias 'coletivas ria

prefeitura. Serrpre tias 8 às ,II
horas e das 13 às 16 horas. Com

exceção dos finais de semana e

feriados, segundo o ,cronogmrm
de atendimento divulgado nesta

, s�ana.

Será?
Um enfeite,natalino colocado

na Marechal Deodoro, próximo
a uma parada de ônibus coletivo,
perto da praça Ângelo Piazera,
tem provocado' risos disfarçados
de muitas pessoas que por ali
transitam Claro que, pelo espírito
naturalmente irônico das pessoas.
Q enfeite tende a ser UlIB vela
mas tem gente jurando que é outra
coisa.

Abraçados
,

o vereador Luiz Zonta, com
ficha abonada pelo prefeito'
Durval Vasel, rnidou-se de mala
e cuia para o J7fB. Vasel disse que
o considera como "um velho

companheiro de batalhas
politicas", embora Zonta, quando
"presidente' da Câmara, não

pensasse assim. Muito pelo
,

contrário, foi uma pedra no sapato
do prefeito.

"

K"'B
COMUNICAÇÃO LTDA.

Uma AgSncia de Publicidade com a criatividade
e tecnologia que seu Produto merece!
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89251-701 - Jaraguä do Sul- SC

,APROVADO (1)

Câmara·autoriza prefeitura a
, .

fazer empréstimo de·ß:$16mi
J aragUá do Sul - o pre

feito Durval Vasel respiramais
aliviado neste final de semana
em relação ao projeto que
pretende emprestar, junto 'ao

BNDES,
aimpor- � a
tâ.ncia nUXlilO

de R$ lun.,ol

lideranças de outros partidos
que a questão estava fechada
e, que sua iniciativa não seria

.

aprovada pela maioria do '

plenário. ,

I

Além de Garcia, Flávio
Hornburg (PMDB), Augusto
Muller (PFL) Gilmar Menel
(sémpartido) eJosé Ramosde

,

,

Carvalho (PPB) votaram
vollo oS., �ontra. Sem direito a voto (á
volod� votação do pedido de autori-

zação do empréstimo foi

aberta) também o presidente
da Câmara, Valdir Bordin,
desde o início das discussões
manifestou-se contrário. O ex

presidente da Câmara Luis
Zonta (PPB), de certa forma
surpreendeu o plenário quando
disse que, votando favorável

mente, .estavn ratificando os

compromiss J assumidos pela
atual administração com a

comunidade. "Pare� que o

APROVADO (2)

Placas diferenciadas podem
,

,

sercompradaspor 100 UFR's
Florianópolis - A Assembléia

Legislativa aprovou na última
terça-feira, 12, projeto de lei do
deputadoUdoWagner (PPB) que
normatiza o procedimento na

concessão do número utilizado
nas placas dos veículos. Isso sig
nifica que a partir de agora qual- ,

quer pessoa poderá escolher o nú
mero da placa do seu autom6vel,
mediante o pagamento de uma

taxa de 100 (cem) UFR'sISC (U
nidades Fiscais de Referência),
aproximadamente R$ 100,00.

"Na verdade, é uma lei opcio-
,

nal, mas que vem regulamentar
uma prática que, Já vem acon

tecendo", explica Udo Wagner.
Assim, segundo o deputado; o
projeto garante à população
"igualdade de tratamento" por
que acaba com os privilégios. '

"Acho uma injustiça que s6 pes
soas que têm íntluêncía possam
escolher a placa de seu carro",
justifica o parlamentar, que ba- ,

Ud«: beneJ1ciopara as'Apaes
seou-se nos exemplos dos estados
do Paraná e São Paulo pará
alterar a legislação.

Nestes estados as pessoas já
podem escolher a placa do carro,

colega ainda acredita emPapai
Noel", ironizou José Ramosde
Carvalho.'
Por convocação do presi

.dente doLegislative aCâmara
reune-se extraordinariamente
na próxima segunda-feira.
Dois projetos estão em pauta:
um deles regulariza a questão
do auxílio funeral, motivo de

recente comissão de inquérito,
estabelecendo uma ajuda
máximaemtomodeR$200,OO '

(hoje). Até então não havia
valores definidos quando da
concessão de ajuda para
famílias carentes. O outro

autoriza a prefeitura a receber
em doação o loteamento Casa
Nova II, na rua BerthaWeege
regularizá-lo, com a cons

trução de infra-estrutura,
utilizando recursos do Fundo
Rotativo Habitacional do

16 mi-
I

lhões.

N a

quinta
feira à
noite a Câmara de Vereadores

repetiu a votação do início da
semana - 9 votos, favoráveis
contra 5 contrários - autori
zando oExecutivo aprosseguir
com as negociações. Antes da

sessão, o vereador Pedro
Garcia (PMDB) tentou oon

vencer alguns de seus pares a

pedir vistas ao processo, porém
acabou por desistir ao saber de Município.

e com isso, muita gente saía de
Santa Catarina para fazer o em

placamento em Curitiba, lembra
Udo Wagner. "E o Estado dei
xava de arrecadar IPVA". Além
dé garantir recursos para Santa
Catarina, o projeto tem outro

ponto importante: os recursos ar
recadados com a taxa de 100
UFR/SC serão destinados da se

guinte forma: 8� para asApae's
, dos municípios onde o.carro foi

emplacado, 'ou para a APAE que
atende omunicípio. Os 20% res

tantes ficarão coni o governo do'
Estado para as despesas ope
racionais. A contribuição serä re
colhida junto às agências do
BESC, que efetuarão o pagamen
to direto nas contas correntes das
APAE's beneficiadas. "É outra

vantagem do projeto. As associa

ções não precisam se preocupar
em sair atrás do dinheiro. ,O
dep6sito será automático",
garante o deputado Udo Wagner.
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MÃO-DE-OBRA

Obras do' calçadão implicam Cursos dão oportunidade para

na mudànça da orbonzaçã» .ingresso no mercado de.trabalho
,

.' Jaraguá do Sul - Criado por outros como eletricista

J recentemente em Jaraguádo Sul, predial, auxiliar de produção,
araguá do Sul - Das de-vaca. Apenas, cinco figueiras urbanismo. oConselho do Trabalho e Fm- costura industrial, hidráulica

arvores que compõem a arbo- serão preservadas por serem as Uma das figueiras que serão prego, que funciona em parceria básica, mecânica geral,
rização da avenida Marechal mas antigas árvores ao longo preservadas está plantada na com oSine.Senai eSenec.desde mecânica de automóveis,
Deodoro, deste trecho da avenida. esquina da Marechal Deodoro outubro passado tem oferecido garçom (já concluido) infor-

Arvores Aremoçãodasáryores,segun- com a rua Quintino Bocaiúva.
cursos profissionalizantes a mática básica (o mais procu-

do o secretáriomunicipal de Pla- Quase centenária, faz parte do
desempregados e jovens apartir rado), recepcionistartelefonista e

nejamento, Otaviano Pamplona, cotidiano da cidade, e por uma doi 14 anos. Um balanço feito datilografia.'

também coordenador do projeto questão depoucos metros não está
de implantação do calçadão, se integradaàpraçaÂngeloPiazera, pelo presidente do Conselho e Segundo Isidoro, os cursos

faz necessário porque, paralela- embora faça parte do moderno também secretáriomunicipal da foram adaptados à procura -e

mente, também se fará os projetos visual que se tem daquela área. Habitação e Ação Comunitária, prosseguem até fevereiro do

das redes de esgoto sanitário, A remoção das árvores foi decidi- Ademir Izidoro, mostra que, a próximo ano. Dos 540 inscritos
de distribuição de gás, telefonia da em conjunto pelas secretarias partir de outubro último, a inicialmente, 305 prosseguem
e de energia ... a idéia é eliminar de Planejamento e da Agricultu- demanda em relação a alguns frequentando as aulas que são
todos os postes hoje existentes ra eMeio Ambiente com a garan- �ursos tem sido grande enquanto totalmente gratuitas, dando aos

na área onde o calçadão foi tia de que nãe haverá prejuízo que outros não despertaram alunos excelentes oportunidadesprojetado para se poder dar à para um dos cartões postais da ci- praticamente nenhum interesse. de ingressarem imediatamente
principal artéria da cidade um <lade, a avenida Marechal Deo- Teoricamente, por exemplo, no mercado de trabalho da
.moderno visual em termos de doro pel,o seu verde. 'Ih' .

verificando-se a plant a dos cidade. Pela sigmficativa pro-
..... deBoltla.Q> ,cursos oferecidos pode-se cura, segundoo secretário Ade

concluir que não há serralheiros, mir Izidoro, a idéia é a de se

pedreiros, pintores, chapeado- prosseguir com estes cursos,

res, pintores (de automóveis) sempre adaptando-os à
soldadores (geral) operadores de demanda, durante o ano que
mäquinas para a indústria vem. "O objetivo é oferecer

moveleira, babás, vendedores, altemativas de trabalho para as

varejistas 'e empregadas pessoas desempregadas e

domésticas desempregadas. àquelas que ainda não tiveram
Todos estes cursos, em função alguma oportunidade", concluiu
da demanda, foram substituídos o secretário.

NOVOVISUAL

entre a

rótula do
Banco
do Brasil

vóoser

repostos
nestoóreo

e o colé-

gio São
Lu í s ,

apenas
cinco serão preservadas a partir
do início das obras de construção
do calçadão, previsto para o dia
4 de janeiro. Legustos e greviIhas
serão removidas e darão lugar,
posteriormente, a outras espécies
como sibipinmas, acácias e patas-

Grevilhas e kgustos serão removidos naMarecluú

CONCLUIDÖ

Acesso ao Molha alargado para 12 metros
Jaraguá do Sul- A secretaria

municipal de Obras já concluiu

os trabalhos de remoção de 15mil
metros cúbicos de terra e pedras
na subida do principal acesso à

região de Rio Molha, depois de

90 dias de serviços prejudicados
pelas chuvas e pela necessidade

de utilização de cargas de

dinamite para a retirada de

rochas. A liberação do trecho

ner-vite o tráfego de veículos com

maior segurança naquela área,
isso porque, antes, a largura da

'estrada era de apenas cinco me

tros.
.�

,

Segurança
Hoje, com o alargamento, o

novo acesso tem entre 12 metros

e 15 metros de largura. Por ser
uma região de interesse turístico,
o prefeito Durval Vasel já
anunciou que a idéia é a de

pavimentar o acesso. Lájá existe

a famosa Gruta do Molha e no

próximo ano, revelou o chefe do

Executivo, será construída a via

sacra segundo o Evangelhó, com,
apoio de famílias residentes na

região, além de empresas, com 15

outras pequenas grutas. A

previsão orçamentária para a

pavimentação está incluida no

montante de R$ 16 milhões que
a prefeitura gestiona junto ao

BNDES.

com a iniciativa 'privada, se

gundo Ingo Robl, é nina ótima
alternativa para o empresário
que deseja: colaborar com o

processo de conscientização
ecológica e, ao mesmo tempo,
projetar o nome da empresa
usando o PEY como espaço
publicitário.
De acordo com Robl, a

secretaria coletou, apenas no

mês de novembro, 20 mil quilos
dematerial reciclável. A coleta
seletiva fOI implantada hámais
de um ano, mas era dirigida
apenas às escolas. O projeto foi
ampliado para a comunidade
recentemente e a instalação dos
PEVs representa o passo
definitivo para a implantação da
coleta seletiva do lixo.

MELHORANDO

Secretaria amplia postos
i f

para coleta de lixo reciclável
Jaraguá do Sul - A se

cretaria municipal de Agricul
tura e Meio Ambiente instalou

,

nesta semana mais três postos
f de entrega voluntäria de mate

rial reciclável (papel, plástico,
vidro, e latão) em parceria com
a iniciativa privada. Segundo o
secretário Ingo Robl, as em

presas Duas Rodas Industrial,
Ceval e Tingitex se responsa
bitizam por, estes postos,
seguindo o exemplo da Cho

coleite, Etalan, Breithaupt e da
própria secretaria municipal de
Agricultura eMeio Ambiente.

Parceria
Com a instalação destes

postos a cidade passará a contar
com 20 PEVs, localizados em

pontos estratégicos. A parceria
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CORREIO DOPOVO· 5

Escolas vão ter equipamentos
para agilizar o· aprendizado
J araguá do Sul - Já se

encontra na Câmara Vereadores .

projeto de lei que ratifica o

convênio com o Fundo Nacional
deDesenvolvimento da Educação
(FNDE).

.

Através
des t e ·VlIII,••
convênio, SNiD�
20 esco-. -'7-.,. ..

las pú- t(JIII tltllD/Dgio
blicas de .

e n s in o
tItutJIíztJtIo

funda-
mental recebem apoio financeiro
para a aquisição de televisão

colorida, vídeo-cassete, antena

parabólica e uma caixa de fitas
.

EscolaMax Schubert recebeumelhorias.físicas
em WS com 10 unidades,

Os equipamentos audio
visuais serão utilizados no

processo de aprendizagem do

projeto Educação à Distância,
que objetiva desenvolver a

capacidade física, intelectWtI e
moral do aluno.

Outro projeto que também está

dependendo,da aprovação da
Câmara é o que autoriza o

executivo municipal a doar um

imóvel ao Sesi (Serviço Social da

In<hístria), para a implantação
de uma creche no bairro llha da

Figueira.
A doação faz parte do pro

grama de parceria q�le vem sendo
desenvolvido entre o Sesi, Fiese
e prefeitura de Jaraguä do Sul
com o objetivo de melhorar a

.

qualidade de vida da população
através da implantação de

creches, dotadas de total infra
estrutura para o desenvolvimento

integral de crianças de zero a seis
anos.

O imóvel doado reverterá ao

patrimônio público indepen
dentemente de indenização, a

qualquer título, e de qualquer
providência judicial ou extraju
dicial, se não lhe for dado este

destino, dentro do prazo de dois
anos a contar da data da outorga

.
da competente escritura de

doação.

PO$ITIVO

PauloAfonsodk quefecha oano com saldofavorável
F1orlanópoUs - A implanta

ção da secretaria doMercosul, do
programa de Qualidade Total no
servço públi:::o, a liquidez dos
bancos Besc, BRDÊ e Badesc,
investimentos na saúde, agri
cultura, cultura, finimça�, infr'a- .

estrutura, meio ambiente, segu
rança, na área social, no turismo,
foram aspectos destacados pelo
governo Paulo Afonso Vieira
como positivos num balanço de
seus primeiros doze meses de

governo. "Estamos realizando

aquilo �ue anunciamos, che
gando ao final do primeiro ano

de governo com a sensação de

que 1995 foi um ano de muitas

conquistas", disse Paulo Afonso.
O governador, entre outras

coisas, destacou os investimentos

feitos na construção de moradias.
Foram 1.575 unidades e outras'
471 casas isoladas, beneficiando

PauloAfonso: "fazendo oprometido"
'novemil famílias em várias cida
des. N� agricultura, 21 projetos
foram lançados para valorizar o
homem do campo, incluindo a

profissionalização. No programa
de rodovias já foram' investidos

R$ 12 milhões em recuperação e

outros R$ 2,6 milhões em se

gurança. É meta, para o próximo
ano, projetos de parcerias para
gerar mais empregos com a

atração de novas indústrias.

COMEMORAÇÃO

30 anos de formatura
de contadorandos

Jaraguá do Sul - Dezembrol Álvaro Pereira, Belkis de Me-

95 - Há trinta anos, no dia 3 de nezes, Clécio Olavo Bastos,
dezembro, um grupo de jovens Ermes Kuchenbecker, Euclides

jaraguaenses concluiam a "Bsco- Fmmendörfer, Eugênio Strebe,
la Técnica de Comércio São Lu- Hélio Vitor Secco, Humberto

ís".e semandarampor esseMun- Pradi, João Rogério Sanson,
do de Deus, no desempenho da Lauro· Stoinski, Lurdes Riedt

profissão ou complementando mann, Mário Krutzsch (fal.),
com outra, para ampliar a área Nélson Klitzke, Orlando Ivo

de conhecinento. O dr. Hum- Bortolini, Ortwin Georg Her

berto Pradi foi um deles e ele : rmann, Relindes Elfi Bendhack,
mandou atenciosa carta lembran- Sílvia Buht (fal.), Valdir Arno
do aquela marcante data. Stricker e Waldemar Maximi-

Diz Humberto Pradi: "No liano Rau.

mtuito de comemorarmos esta NiJson Wilson Bender era o

data 'Ca exemplo do que fizemos paraninfo e Álvaro Pereira o

em 1985) encaminhei corres- orador. Diretor Ir.. Feliciano

pondência a todos os colegas, Gregório (Martflio Cazaroto).
mas, infelizmente, somentecinco Eram professores da tunna:

mantiveram contato, pelo que vi- Claudio Tomaselli (fal.), Pe.

me na contingência de cancelar Etemar Scheid, Eugênio VICtor

o encontro, o que, no meu Schmöckel, Hilário .Stephani,
entender, foi uma pena. No Mario Sousa, Noberto Stasshun

'entanto, para não deixarmos Emmendoerfer, Paulo Moretti e

passar em brancas nuvens tão Rolando Jahnke (fal.).
magna efeméride, envio ao Caro . . Pois é, Humberto, os tempos
Mestre nominata compieta, com rugem e o homem a correr atrás

endereço atualizado, de todos os da máquina. Nos meus 53· anos

p.arti:::ipantes daquele ato (Di- de contador que completei neste
.

retor, Paranin "Professores e 13 de dezembro e 48 de econo-

Alunos), relaçí .) esta que também mista e administrador de ém.pre-·
foi remetida a todos os Colegas.

.

sa, encontro o pr&nio do consolo.
Aproveito a oportunidade para Por acaso lembro do presidente
agradecer-lhe os ensinamentos Getúlio Vargas, do meu tempo,
ministrados, que permitiram-me que dizia: "A tarefa é ardua.

cursar umaFaculdade deDireito, FaZéi dela QID ideal". Roquette
formando-me e exercendo a Pinto certo dia pronunciou esta

profissão de Advogado há quase frase:"Aprende a ler, não para
20 anos. A par dos redobrados ser letrado, mas para conseguir a
agradecimentos, apresento ao educação social indispensável aos
Dustre Professor, e a todos que lbe filhos de um país moderno". .

são caros, os sinceros votos - não E, por fim, Coelho Neto

só os meus, mas, também, os de ensinou: "A educação é uma arte

minha mulher Evanira e de de amor - r�a1izá-la perfeita é

minhas filhas Girlane e Jerusa, colaborar com Deus comple
ambas acadêmicas de Direito, a tando-lhe dignamente a obra".

primeira em Florença (Itália) e a Renovados parabéns aos

segunda na Furb (Blumenau) - de formandos de 1965. Não me

um Santo e Feliz Natal e de

Próspero e VenturosoAnoNovo".
Os contadorandos de 1965:

consta que alguém tivesse
fracassado. Ao contrário!

(E.V.S.)

IITevê faz documentário
Jaraguá do Sul- Uma equipe datelevisão deBudapeste,

capital da Hungria, está em Jaraguá do Sul neste final de
semana para produzir um documentário sobre a influência

húngara na colonização do município e, também; para
mostrar o que é hoje a terceira força econômica do Estado
de SantaCatarina. Segundo o secretärío deCultura, Esporte
e Lazer, Balduino Raulino, isso é resultado de um projeto
de valorização das-diversas etnias das quaisa população de
Jaraguä do Sul é descendente.
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tGente & �nformações

o enlace 'de Cristiane e Ivanildo
. '

Com o Salmo 37-5 "Entrega
.teu camínho ao Senhor e o mais
ele fará" , osnoivos Cristiane, filha
de RoIf e Adali Porath e IvaJiildo,
,filho de Ingo e Ivone Laube,
r�lembraril que, um dia, pelos
cámmhos da ,vida se encontraram
e se elegeram", convidam para sua
união pelos laços sagrados do

matrimônio, que àcontece..á hoje,
16-12-95, às 19hór�n�Paróquia
Apéstolo Pedro, - centro, em

'

Jaraguá do Sul - SC, onde .serão
abençoados.

"

,

Após a ceamônía religiosa, os
convidados serão .recepcíonados
na RecreativaMarisol,

Os distintos noivos que ora

'

caminham para o Altar"iem \UD

proJêtó 'de 'Vida que destoa dos

demais, pois, ap6s o ma1rimônio
Ivanildo deverá fazer estudos

,

teológicos, acompânhado de sua

esposa 'Cristiane em cursos que a

habilitará a servir o Senhor. O CP,

,

apresenta aos distintos noivos e

respectivos�ais, votos de perenes
"feIlcidlldes. (E.V.S.)� ,

" .

" Troféu
','Expressão RJiN,95"
'n.

" ,o governador do estado,
Paulo Afonso Vieira, será um

,',

dós homenageados nopróximo
'dia.22, data em que a RádiÖ,
Brasil.Novo completará seu

sexto aniversálio. O governador
já confinnou sua presença e

seráumadas 20personalidades
que na oponJihldade estarão

sendo�raciadas com o Troféu
"EXPRESSÃO RBN: 95".

Para assinalar o sexto

aniversário aRBN programou '

uma solenidade com duplo
significado: homenagear
personalidades de real atuação ,

comunitária e tambémpessoas
que direta ou indiretamente

contribuíram para que esta
.,

emissora se tornasse realidade.
O aniversárioserá comemorado
no Clube Atlético Baependi, a , t

partirdas 19 horas e30minutos.
A entrega do Troféu:

Expressão RBN ?5,' se
transforma desde já, pelo
'ínedítísmo, nóacontecimento do
ano'nacomunicação deJaraguá
doSul,

'

EM CLIMA DE NATAL

,Opresépio do "Lar das Flores"
.

"(

, ,

Ê cada vez maior' o número de pessoas, que visitam o presépio
montado tio "Lar das Flores" nesta cidade.

" ,

Esta realização emprol daspessoas da terceira idadefoiposstvel
graças a desinteressada colaboração de Errol Zimmermann e de
IrmaMarquardt, juntamente com d. Lia, que não-medem tempo nem
esforços quando se trata de uma boa eausa em beneftcio da

comunidade. Parabéns! (E.V.S.)

Garota Estudantil
Norte Catarinense

Hoje, na Notre.Dame, te escolha da Garota
1 Estudantil Norte Catarinense. Os ingressos ainda

podem ser comprados durante o dia de hoje no Smurf
Lanches, Méri Doces 'e Salgados e Yisual Yideo
Locadora, por apenas R$ 5,00.

VIDA ROTARIA

RBS-TV visita Rotary
em reunião informal
Iaraguâ do Sul - A foto que aparece ai acima mostra o

instante em que o sr. Antônio Kruegét; geretue da sucursal
da RBS-TY, se dirigia aos rotarianos numa reunião. informal
na "Chácara dos Marcatto ", ladeado pelos rotarianos
Nicolodelli, Leigue, Dietrich Hufenuessler e Joaquim Salles.
Na ocasião o convidado do clube proferia palavras, aos
rotarianos com vistas à realização pelo clube do já

.

tradicional NATALDA CRIANÇA ÇARENI'E.

AARTE
DE

·DECORAR
ADQUIRA'BELEZA E QUALIDADE

PELO MENOR PREÇO!
.

LUMINÁRIAS
.Lustres.Spors.Embutidoe
Arandelas.Refletores.etc

ESQOLHA
JA O SEUl

Rua Domingos da Nova, 154 (ao TELEVENDAS.
lado do sinaleiro' da Reino/do

Rau). Jaraguâ do Sul- SC. (.047) 372 - 1890
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o SEU'RELOJOEIRO

CESTAS· DE NATAL
ONATALESTÁ.CHOOANDO,FAÇASEUSPEDIDpSC9NOSCO,PODETERÇERTEZAQUEÉMAIS
GARANTIDODOQUEPEDIRAOPAPAINOEL .

VOCbTEMOpÇÕESDECESTASPADR()NlZADASOUPODEMONTARSUAPRÓPRIA CESTA,
DISPOMOSDEPRODUTOSDEMARCASCOMO, LACTA,GAROTO,NESTLÉ, OURO VERDE,
ARISCO,ADAM'SeOUTRos.
AQUAUDADEDOSPRODUTOSALlADAANOSSAPONTUAUDADENA

_

ENTREGA,FElQUENÓSCONSEGUISSEMOSA CONFIANÇADEVÁRlASEMPRESAS.
PA/«SEUSCUENTÉSEFUNCIONÁRIOS, FAÇADESTEUMNATAL.DOJEITOQUEVOct
QUERIA,NÓSDESEJAMOSQUESEJADOCE+DOCE.'

.
.

CONFIRA NOSSAS OFERTAS:

AUNENTiaosCHIODINI LTDA. '

II:PÓSßQ(JI\ANAZACICO, 100.B.FIOCEJR).,fQe371-6114.1.OM:.....IlSEFRJfi'APiA,45.PlÓC.CiWlPB.FCE372-3062
.

.

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

* Alianças para Noivado
* Presentes para casamentos e outras datas especiais

.

. * relógios de parede, de pulso e despartadores dos mais variados modelos e marcas .

*�strumentos musicais, encordamentos eompeltos, gaitas de boca,Dautas,
métodos, partituras e estantes .

.
* Troféus emedalhas esportivas para qualquermodalidade

* cartões com estojo para homenagens
* Consertos de relõgios ejéias;

*Exclusivo servíçode restauração de relógios antigos, inclusive ás caixas.
NESTE FIMUE ANP, NÃO PÊRCA A HORA DE VISITAR-NOSA

COMPROVAROSMELHOR PREÇOS ÀVIsTA E AS EXCELENTES
_: CONDIÇÔESDEPAGt\MENTO EM ATÉ4 VEZES (1+3).

LANZNAST�R, O seu relojoeiro
Av.·Mal Deodoro, 391 - Fone 372..1267
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.hIragu6 ..6quln. e 1..,......... Ltd..

GRANDE
.

PROMOÇÃO DE
-

LAVADOURAS
IIAS ITALIANAS II

•

VENHA CONFERIR
RUA MAX W1LHELM, N" 32
FONE' (047) 371-0904
FONE/FAX: (047) 371-3669
JARAGUA DO SUL - SC

ADMITE

CHEFE DETINTURARIA EACABAMENTO
. � .

Os interessados deverão enviar curriculum vitae ou entrar

.

em contato pelo telefone (047) 372-0500
RuaJoinville, 2.526 - Caixa Postal1.616
Cepo 89256-501 - Jaraguá do Sul- SC

Iy ADVOGADOS·
;" Ó,\. •

•

�')... .

.

.

� ��� -;

fader PautiJMorm � OJl'B-5C 10372

.,.</ José-Luiz áaSifva'-O.9t'13-6C l0311-.9l

CAUSAS; CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CíVEIS EM GERAL

_

Rue Gullh.r�. W••ge, 138
F�n. t047) 371-0302· - Jeregu4 do Sul - SC

MODA
FEMININA

E MASCULINA

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, n" 23
Iaraguâ do Sul - SC

Fone: 372-3690

_DI!DI!US IIOIMIL

..(f Rua Fiiedrlch W. Sonnenhol, 210
Têl (047) 372-0472
Jaragu. do Sul - SC '

.

Dia da 81blia uma palavra inspirada e thUgda por Deus a n6l, nela encomramo« respostas a

Iodas M perglUlllls exi8twt!4 nest« mundo e em _sa vida.
.

Grantlts fÚ8cobertas feitas pelos oome1lS th hoje jl1foram regi8tradas na 81blia !út mais th dois mil
anO<f atrd8. Podemos ver que estelivro nIlo � meramente wn livro de capa preta como muitos dir.em
� a Palavra th DeU8 Vh!o que. criou 08 c�U8 e a tetra; que criou você e eu; L4mpada para 08 meuf_
pb � a tuaPalavra e luz. para o meu caminlw dir. o Salmista.

'

O quanto você tem se interessado pelo Livro dos livros? VoeI pod« dir.er como o Sabniita? NlJo,
. que pena DeU8 tem tanto a mostrar para voce mas infelismente você nIlo o quer.
CMO voce muth th idéia venha nos visitar e conheça maiS 4t!4ta palavra a Btblta: Todos os

. doniingos u 19:30hs.
.

Ocupe este espaço com seu

anúncio antes que ele seja
ocupado pelo seu concorrente

INFORMAÇOES 371-1919

"-

Vende-se pela metade do

preço Windsur completa
em ótimo estado. Com

, alças para os pés, com vela

5,4m2., R$ 550,00. Vela
Wind 6ril2., R$ 250. Traje
térmico iinportado 'curto/
médito, R$ 70,00; Tratar
fone(047) 372-1081.

Vende-se Gol CL/91 a ..

_ gasolina - d rodas, som ,

alarme. R$ 6.800,00.
Tratar 973-8955

Vende-se

Fusca único

dono (original),
86 cor bordô.

Ótimo estado.

Baixa

kilometragem.
Tratar 371-1919

e 372-3363

Vende-se Passat/86 .em

bom.estado.R$ 3 ..800,00.
. Tratar tel. 372-3922.

'íl1;'t�\·'A'" ATENÇÃO LOJISTAS
.

"

'

-

\

Meias esportivas."
Preços direto de ,fábtica

,

ConfecçõeJ Noppen. Ind. e Com.
Rua Felipe Schmidt,. 115 ,-

Jaraguá do Sul - SC

Ligue
Atendimento -oIII!IIII

372-1545 ::t

·Você pode ter uma vida normal, lavar e escovar
es cabelos naturalmente"
- Marque um entrevista sem compromisso e fa98 •

uma análise desde o comprimento até o corte. RuaHelViquePlazln,137
TRAGAESTEANÚNCIOEGANHE10%DEDESCONTO' Fone(047)372-1588-JS

LTDA.RELOJOARIA ZOZ

,

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

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. O). PÉS' .NO· CHÃO. A· \lIA MÓ\J€IS'
-" '. �

",,-
"

'

, ,-

.

,

fAZ UMA' GRANDt:
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·.["tl Illi_{t;ilt"

. MAIS' DE 50 ,�OPÇO€S' 'EM CORE}, .....•
'. MODELOS" E' TODOS' . OS"

.
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. E,NDEREÇO: .
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RUA PROCÓPIO IGOME�.D� OLIVEIRA, ,1149 .

.

(D�fronte Verdureira Raquel) - Jaraguá" do' Sul
<,

FON'E: . 372�2453 ....
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Claseificacloe de
'�

Ifniea' Sao Calnilo
Dr.Marco. Femando F.Subtil

�l�li.._.i.i.MiRi._�li_lilu..ia_lI ,

Madle"'. do Tnb."o - F...tu.... - U....ne... -,
"

.

Doen,_ d. Colun., 0_ do _'orte - Clrurg_ do jo."o
Ex......: .dm...lon dém.....n.1!- • ,.rNdlcoa
'Hor6r108 .tendllnemo: 8:30,. 11:30 • 14:00" 18:30...

....

ATENDIMENTOEM
- Medielna do trabalho/m�dieina geral e ex�e

.

,

aucliOlilédieo
.

• Odontologia:
prevençãolp�OD�prÓkse

- Enfermagem: realização de e�rsos e palestras s.obre
'

DSTIAidslhigiéne e eorporallptimeiros socorros/drogas!
iileooVtabagismo (ruino)leursos para géstantes eoutros.

RuaJoioButsclwdt, 84 -'GaleriaPaulo Donlnl -

, Säl_ 01 • 03 : Fon. (047) 373-0432
Guarãmtrlm - SC

r r

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Pantíata - eRO 2964

Atende'
ODONTO-JARAGUÁ EISSEM
Rua Angelo Sohloohet, 173 - Centro

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

Itlll_lIIlt
'DRA. MARlfNf 1. 'DA SllVA '

Nlftridmista :.. CRN-2 22S7

'DM. MÁRCiA N. úASl'ARINI
Cliftica Mébka - CltM 62'4-

Rlia Angelo Sohlochet, 173 - Centro
(pr6x. aelra Rio ,Clube de Campo - Fone: 37-1-0735

, PANFICADORAECON=EITAIIA
...

PAOUVINBO
�Aberto clariamente.. 06:00 'às 21:OOh.,

,

� inclusive domingos. feriados '

Av. Mal. Deodoro, 915/Centro ,

Rua Venâncio da Silva Porto, 225 - Vila Lenzi (PróximoWeg I)
,

,

.
. Fá.. :, 372-1243

'

OFTAMOLOGISTA
-
� D.R. HS1AO MiNG' RANG

Com certeza o, ríímo acelerado dos

anos 90 seria ainda mais estressante

se as academias não existissem.
lsso porque, além de oferecer todas

,

às vantagens dos e��rcícios, elas'
-

.'

,

-

ainda são o lugar onde se vai

{t.-
. .... �"encontrar pessoas para passar _

'>:O/lCIJlIl -...;::: �

�:::::=;:<�::::«@�,�;��@!{e,,€e!e.g,,���
RUA ATHANÁSIO DA ROSA, 24SJ

'

fONE (047) 973-8518 E 373..()580

, �speramos' você para:
Centro de Estética com tratamento completos e eficazes
- Faciais �'Corporais - Depilações - Salão de Beleza (unissex)
- Academia: Ginástica 'localizada, condicionamento trsico,
alongamentos, gluteos, avaliação física, musculação e:dança de
salão.
Continue acreditando e nós faremos o possível pará cO,rresp9nder

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

TB ,FCtMJNI:AÇOES
CENI'RAIS PhUlps
TELEFQNICA Intelbrás

Equltel
Nutron

APARELHOS
TELEFÔNIGOS

FAX

'mllon": ,CB.ULAR

Celular' �EDOR1RECCMHCAÇ(S��ICA " ��SrJUl'ú ,!.••.".: ..;,::�:.;."".

TEMOSPlANOSDECONSÓRCIO �MOTO"OLA
_ ACESSÕRlOS,EQUIPAMENTOS E , ,'IImEPOT.
'N'IIIMENTOS SlNALIN1FlUOR

INFORMÁTICA c

COMPUTADORES

COMPAQ

, REPRESEtlrANTE COMERCIAL DE
ASS.MAS

_ TV A CABO· NET JARAGUÁ

Revendedor

ifJfX1°lMltfg,.
Rua CeI. Procópio Gomes, 680 - FONE: 371-9999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Planos 50.e 60 mesesl !:
Cons6rcio Nedonal Volkswagen' e

-

Amauri
Não pe� tempo. e venha fazer sua InscriçãQ,
na maneira mais fácil de COflClu.....o MU vaí-
culo.

'

....
_ '

... 047- 3710488

is�rOfJ.\f)OS VltJ\í\J.\I'
< CONSOLES sôaNEDIDA PARA AIJTOMÓVEISECAMINHÕES

-

'

,

iNSTALAÇÃ()DESOM'
,

Menagotti Veículos
II

II
Rodovja'Bß..280 -Km.5&

Guaramirim - SC
Fone� (047)b3-0194

, li

I,

,
.,'

•',AUTONOVO,

'·V·EI'CU1!O'S
.

:,,-. :_
- �

,

EscortHobbycompleto 95 pratá R$ 4.300,00 + 14 x 640,00
Uno ELX completo ar - 94 veí'de RS 5.550,00 + 36 X 224,00
QuantumGL 87 chumbo AS7.000,OO
Monza Classic,(completo)ß7 cinza R$7.600,OO
Uno CS (liga-leve) 87 vermelho R$5.800,OO
Uno 1.5R, (ligä-Ieve) 88 azulmet.

'

AS 6.-800,00
ChevetteSL 86 vermelho AS 4.500,00,
Chevette SL 84 bege AS3.800,OO
Fusca 1300 76 dourado AS2.500,OO
CmwetteSl 74 azul AS1.500,OO
Corcelll 78 bege AS '1.500,00
Passat LS' 83 branco' AS3.500,OO
Fiat 147 (UndoJ) 81 aZul mel.

'

AS 2.500,00
Marajó SL (R. li9�-leve)89 prata R$6.400,OO

MOTOS
XLX 350 ' '87 'branc�azul AS 3.000,00,
XLX 250R P carnurador) 85 preta _ AS 2$00,00
Ciclomotor Monark 89 .prata RS 600;00

ATENÇAO PARA OFERTASDE FIM DE ANOI -

ÓTIMOSDESCONTOS FINANCIAMENTOSESPECIAISI
R JOINVILLE LDSü FONElfAX (0-171371157H73·97S3

Veade-se título do Clube.
Atlético Baependi. R$
500,00. Tratar 371-1919.

Vende-se telefone prefixo
371 por R$ 2.809 e título

.

do Baependi por R$
700,00. Tratar 37'lr2,592. '

Vende-se Monza HatchI
'

82
.

branco a gasolina.
Ótimo estado. ,R$
3.200,00., Contatos com:
Héliono 373-0480

..

,

*Motocidettls "OKmll 50% de entrada
saldo em olé 12pagamenios;

* Consórcio de CG 125 Titan, XL J25 S CBX200,
IVX200, XR�lto,NX3$0 em .

50'mensalidades, consulte. '

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

'

Reg.tB�
Comércio de Motó Ltda.-

�HONDA

MOTO ANO COR
XL 12SS 9�93

'

Vennélha
XL12SS ,8&'88

-

Vennelha
CG125 89/89 Preta
CJJ400 81182 - Preta

<,
CG 1251ltan', 94195 Vennelha.

CG125Today 91/91 Azul
XL12S' ,91/91 BraDca

. XLX250 85/85 Prata

CGl25Titan 94195 CInza

CG125Titan 94195 Azul

F1'OOO
C20 "

Veronà GLX camp.
Escort L
EscortGuia
MonzaSLE'
MOnZaSLE

.

Opala çemodero
ChevetteD!...
'UnoMille
Uno Mille
Fiat147GL
SantanaGLS
Santana GLS'
Goi CL
GQICL
Goi CL
.GoICL
,ParatiCL
Selina
CheveteSl
Fusca 1500-

azul
branca

preto
bege
bege.
azul
azul'
grafite
cinza
cinza
'vermelho'
azul'
azul.
azul
branco
branco

bege
vermelho
grafite
brança
branco
vermelho

'94
91
91
88 -

84
88
84
86
,87
94
93,
82
90 .

87
89
88
87
86
85 .

80
,84
76

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

, ·1 DISQUE PEÇAS 371-12.81,1

,

4 Manegö�I.nça pra você a melhor promoção �
, peçàs o,riginais doe ano: IIPRQMOPEÇAS.'"

'

LIGUE AGORA OU VENHA VlSITAR:-NOS!
Menegotti VeiculosI�J

.- FoDe 047- 9710499

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'ClaAAiflcados -de
"

SCIIDCCII"
FábrlcadeCalhas

..

.

.. '.�=
.

FONE «(M'13)
:J7:J-():J25·
Rua AthanásioRosa, 1645· Guaramirim • Santa Catarina

,

DEJA IMOVEIS
VENDE
Galpões, Casas, Terrenos e Aptos.

ALUGA
Sala cornl. defronte aoPosto Mime

,

VISITE-NOS DEFRONTE AO FORUM
372-2990

II
INVESTIR EM
rMOVEIS
CONTINUA
SENDO O

MELHOR
NEGOCIO

Assoç. Inwbilüúias de Jaraguá do Sul

,
'

,

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

Tudo em máÍ'lllOf8. granito, soleiras, pias, tI;Impos de bal
cões • mesa. Túmulos, acabamentos em geral
ORÇAMENrO SEM COMPROMISSO

ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS DO

COflREIO DO 'POVO

371-1919 312-3363
II
I!
(I

II'

Q9� 371-793�Q/fMO,VE I S
Rua AnlDnlo C. Ferrera 197

','
.

CRECI 1741.J .

COIPU • IINDI • LOßIA • lDl1l1STU .; IICODOU

Res. GBRAlfIUM (Centro de Santa Luzia)
Lotes COI toda infra-estrutura

(Tatanho tédio de 500 .12)
A vista a 'partir de R$ 7.000 ou

, EIItrada de 1.500 + 50 � 2 Salários Min.
ou 4 x 500 (fixQ') + 50 x 2 Salários MIn.

mm 12 QtoS Gar Bairro Endereço/pónto Ref. �R$ . Infonaçães Gerais

SObrado . 300 6' 4 Centro R. Conrado Riegel, 127 130.000 Sotente et Dinbeiro.
casa Alv. 200 3 2 Lenzi R. Vitorino strÍJlgari, 80.000 Troca plapto quito c/2 CJ8l' .

casa Alv. 190 4 1 SCBROIDBR R. Princesa Isabel, 547 80.000 �'erreno 6.562 12 - Parcela
casa Alv. 110 3 1 SCBROIDBR R. Cristina Bauer, 91 25.000 Aceita ilÓvel el Jaraqllá
casa Alv. 140 4 1 Lenzi A. Urbano Rosa, 517 35.000 SOtellte et Dinbeiro
casa Alv. ' 190 3 2 Jguá Esq. R. OUvia Pradi, 34 55.000 . Aceita terreno pr6x.WBG II
casa Àlv. 130 4 2 Lenzi R. -npldio Martins,s/n 38.000 Aceita terreno/carro

Cobe..'i1:ura 220 3 2 ·Centro Bd. Arqus - 8/ge Andar 160.000 Apto IIOVO e todo DILIAIlO
Apto Ok 78 2 1 Wzade .Res. Wnde � 3e Andar 16.000 + Finane. CBF - 10 anos

Apto OI( 78 2 1 Wnde Res. Wzade_ - 3e Andar 18.000 + Finane. CEF - 14 anos

Apto OI( � 156 3 1 centro Bd. SCIIioquet- 8e Anelar 50.000 + Finane. CBF s 8 anos

Apto OI( 184 3 1 Centro Bd. Carvalho - 8e Andar 70.000 + Finane. CBF - 14 anos

,Apto Cons 112 3 r Barra 'Res. Bmi Marquardt 8.000 + 100 x 300,00 - EIIt.06/96 ,

Apto Cons 17� 3 2 Centro RuadaCBF - 3e Andar 65.000 EIlt. 06/96 - '!'roca p/casa
Sala Cotl 25 - .,; Centro .>: SIIOPPIIG JARAGtl1. 20.000 + 2 alS p/lês/Aceita carro

Lote 601 - - Jguá Esq. Colldotinio AzaléiaS 27.000 Aceitaparcelar/tel�oM
Lote. 737 - - CeJtUo Pr6x. Antiga Rodoviária 90.000 Aceita pettuta por Pr�o
Lote 1790 - - Figueira Pr6x. Ponte da WBG II 35.000 Parcela ou vende -el lotes
Lote 392 - - Centenário Pr6x. CBPROII/ WBG II 12.000 Parcela et até 5 x

Lote 695 - - Rau Rua da Faculdade - FERJ 15.000 Entrada 5.000 + Parcelas
Lote 750 - - SCBROIDBR' Pr6x. CoI. MigUel CoútQ· 6.1lOO Entrada 3.000 + 10 x 400
Terreno 27675 -. - Wzade Pr6x. Salão Wzade 350.000 Adeita carro/teleflilÓveis
Terreno 12725 - - SCBROIDBR Pr6x. Av.castelo Branco 20.000 Parcelado'
�tes 465 - - Figueira Residencial Piazera I 6.000 EIlt. 2.000 + 48 x 210 c

LoteS 385 - - Wzade Residencial Bebling 10.000 EIlt. 5.000. + 5 x 1.000 C

Lotes 630 - - vila IIova Próx. FORIlIIfRádio ltBI 35.000 EIlt. 15.000 + 10 x 2.000 C

Lotes •483 - - sta Luzia Residencial GeraniUl 7.000 EIlt. 1.500 + 50 x 2 Sal •

Cbácara 26549-
Qlácara

.

180000 -

Cbácara 111500 -

Cbácara· 125000 -

Cbácara 1849300'
dl6cara 95000-

- sta Luzia Centro de Santa Luzia 140.000 Galpão 800 12 /casa 233 12
- Garibaldi Estr. Garlbaldi - b 15 80.000, casa alvo - Aceita trocar
- Garibaldi Ribeirão IIllngarOS-b 13 20.000 Set IOr�a -Troca/parcela
- Bereu Ribeirão Grande - b 8 120.000 cau alvo - Aceita trocar
- seBR<iIDBR Pr6x. 8e Salto CBLESC

'

150.000 Reflor. c/4OO.000 pallitos
- SCBROIDBR Est. Braço do'SUl-b 4 45.000 casa Alv. - Parcela 10 x

Res. BARRI 1lARQUARD'l - 200 Jts ap6s Malhas MaIwee

4Ptos COI 112 12 - 1 suite + 2 quartos
A vista = 25.000
Plano 12 = EIlt. 12.000 + 12 x 1.333 (fixas)
.Plano 100 = EIlt. 8.000 + 100 x 300 (allI/D6lar)

Obs: Carro/telefone são aceitos na entrada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSul, 16 de dezembro de 1"5 CLASSIFICADOS DE .IMÓVEIS l

CORREloDoPOvo.7

TRATAM'ENrFO DE PISOS-
SistemaUltraHigt Seep

Brilho de Molhado Restaurävel
TRATAMOS QUALQUER

TIPO DE PISO
Resiienciais, Escritórios,Consultórios.

Lojas,Res_res, Supermercados eIndustriais
.

SOliCITEJjMADEMONSTRAÇÃOGRATUITA

JAC�L REPRES. E COM.
Rua Antonio'Gesser, . 113
Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul. - SC

1"'11HABITAT
COMPRA •. VEND� • ALUéA • ADMINISTRA

MOßIIIAR A
CP[CI aJ�O

TEflAENOS
Terréno 0/ 420.". - lifa da Mosca
Terreno de 15x30 !\Ja Robeiío Z1errN!oo
Terreno de 15x34!\Ja Leopoldo Janssen
Terreno 0/ 20,000"" "'-'a Joaquiin Foo. de Paula
Terreno 0/ 1.020'"' "'-'a piocópio G. de Oliveira
Terreno 0/ 460.". "'-'a JoIo JanuÁrio Ayroso
Terreno 0/ 450.". VIla Rau
Terreno 0/ 430.". Lol. Bemadele Oombusdl
Terreno 0/ 440rr02 Sa�o Água Verde
Terreno 0/ 513rr02 fundos Weg I
rerreno 390"," "ajuba Ptala Q-and
Terreno 0/ 31.000"" Vdà Nova próx. Fórum
Terreno cl 560mz L.oteamento Champgnlll·
Terreno 0/ 2.600"" � JoinvUIe - Ólino ponto< Q9meroial
Terreno 0/ 430.". loteamento Versa.les
Terreno 0/ 5é9pl2 (eslPna) 1Ih. da Agueira
rerren o 0/ 400.". RJa Mároelo Salbl
Terreno c/ 1.700m"· Rua EpUcio Pessoa pr6x. 'KoholbÍlch -

aceila-.se carro no negócio
Terreno.o/ 532rr02 - Eslradl! NQYa pr6x. Poslo Marcóna
Terreno 0/ SOO.". kente P/lagoa - Barra do SUl
Terreno ci 500m" (es�ina) !\Ja Henrique Matquàfl'
Terreno CI 10.000 e êasa de ·l!Ivenaria, óllmo. p/llITlpresa - "'-'a

Wollgang Weage (Rio Cêrro II) .

.

-

T-erretio' 3.600"" "'-'a Ml!roelo Sarbi - Wa Lenzi
Terreno 0/ 70.000rr02 0/ arrozeiras e 2 fontes de á� nalural em .

lIIereu Ramos; ,

.

.

Terreno 0/ 28.000rr02 frente para o astaMo em Nereu 'Ramos.
Terreno com 430m2 no Lote!llllellto Chaß'1)a",al.
Terreno 0/ l000rr02 R. carlos Vasel

Terreno lS x45 (61ima visla da cidade) .Vila Nova
C·AS.AS

Casa de Alvenaria em construção cf. 300.". - Vila Lenzi
Casa' !lIlÍ . àlvenaria CI 260.". - terreno 0/ 1540.". - Schroedtir
Casa em aMlnaria CI 180."., - {I dormitórios (1 sulle) demais
dependêneias, Procópio Gomes.
Casa em alvenaria 0/ 1601'112 - "'-'a Henrique Sohn
Casa rrisla - Lol�rriento Corupá - aceHa carro no negOOo.
Casa de aIv. 0/ 95.". terreno CI 370rfi2 em Três Rios do Norte
Casa de aIv. CI 100m. terreno CI 538m2 -'SaiRo Água Verde

. A�ARrAMENTOS
Apart � construção 0/ 2 ou 3 dorrnftórios, entregá em meados
de 96. rua. Gumercindo da Silva (localização Privilegiada), Roan-
ciamenl2 próprio.Consulte-rio$>.

'.

Apart. Condomlnio Amizade CI 2.�os, Entreda f;tcilftada.
Apart. cl 313rr02 cl 3 súlles demais dependências, !!Cabamento
de _o paltão.a 50m do mar. Camboii(í.
Apto Ed. 'Isabela cl 123m2 - 2 domilórios + suffe e demais
dependências.

,
ALUGA-SE

Sala comercial rua Joinville prõx. Arweg
Galpl\o cl escritório - R, Leqpoldo Janssen

VENDE TELEFONE PREFIXO 372
VENDE-SE TELEFONE CELULAR

RUAFEUPESCIIMIDT,Q7
(AO IADO_DA ....FERRAGENSl

. .

FONE: 371...,.
.

I'

Rua25deJulho, 317·VilaNova -JaraguádoSul·SC
.

,FONE (047}-/31'2-0153
II

. ..... � ....

�

I'
VENDAS

.
Terrer.o cl 645m2 - Rua Geraldino - at--22.0QO,'00 .

Casa mista cl 84m2 - Rua Pàraibá - 'prox. Salio União - Terreno cl 5.0.000m2 - Raa Aio Cerro '('- R$ 1 QO.OÓo,oo
RS 15.000,00 Terreno c/ 572m2 - Rua Lateral·BerthaWeege�'FI$16.000,OO
casa de madeira cl 110m2 - Rua Lat. José Manfrini- RS' Terreno cl704m2�. Rua Estanislau Ayrosr:J- Vila'lenzi - RS
15.000,00 . 25.000,00'
Casa-de alvenaria cl 174m2 � Rua aaa - RS 35.000;00 Terreno cl 425m2 - Rua EStrada Nova - R$ 7.500,00
Casa de alvenaria-c/ 68m2 - R�à Exp. ROOi Homburg - R$ Terreno c/ 660m2- Rua Lui?: Gó.,zaga kjroso -'R$15.000,OO

.

20.ÓOO,OO
.

Terreno cl 450m2 - Rua Albano F�chini - V. Nova" Ri
·

Casa de alvenaria -cl 132m2 ._ R. LÚls Chiodini - R$" 17.000,00
25.000,00'

.

terreno cl 500m2 - Rua Jaraguá Esquerdo - Esquina - RS
Casa.de alvenaria cl 250m2 - Rua 25. de JulhQ - y. Nova 10.000,00
- RS 55.0pO,OO ,Terreno cl 930m2 - Rua Alfredo Max Funk -'RS 16.000,00

· Casa de alvenaria cl 60m2 Rua 427m2 - .prox. Salão LOCAÇAo _

.

Vitória - RS17.000,OO Cas�'de madeira c/3 quartos - Rua 25 de Julhó, 530
Casa de alvenaria cl 148m2 - R. Eleto stinghên - Loteam. Casa de madeira c/ 3 quartos - Rua 25 de.julho, 889

·

Papp - RS65;000,00' Casa de '!ladeira c/:2 quartos - Rua 2s de Julho, 889' -

.

Casa de alVenaria c/ 170m2 - R. João Franzner - FI$ Fundos. -',

.

55.000,0.0 . Casa de �lvenaria cl S quartos - Rua 25 de Julho, 889 -

Casa de alvenaria c/ 158in2- RuaWalterMarquardt - FI$' Fundos
.

.

\

-:

70.000,00 Casa de alvenaria c/ 3'quartos ', Rua Walter Marquardt
Casa de Alvenaria cl 140m2 - Rua carlos Öeschl&F Ilha Casa de alvenaria c/ 4 quartos _. RuaAdolfo Pirtje(g33
da Rgueira - R$ 17.000,00 casa de alvenaria c/ 3 quartos.• Rua Rio Molha
Casa de alvenaria cl 75m2 - RUà Pedro Winter - R$ .'�Apartamento cl4 quartos - Rua João Picolli - Centro
11.000,00 Apartamento c/ 3 quartos" Rua Antonio c; Ferreira - Centro
SaIaCQmerci�1 c/SOril2eterreno c/1.200m2:R. Frederico

-

Apartamento c/ 2 quartos - Rua Carlos Eggert � VilaLalau
A. Vasel � RS60.000,00' Salás Comerciais

.

'..

A PRIMEIRA, COISA

QUE SEU,.CONSUMIDOR
fAl,É PROCURAR,

.

(

/

OFERTAS

EM'JORNAL.

EXISIE MEL'HO,R

HORA PARA DIZER A

ELE�O QlJE COMER,
__,/

FAZER OU"VESTIR?

ANUNC,IE

EM JORNAL.
.

,
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CLASSifiCADOS' DE IMÓVEIS .

JaragoádoSol, -16 de dezembr� de 1995-

VILA NOVA ... Excelentes
lotes financiados em 10

.

. .
�

meses,;. Pröx, a Fórum e

ao Breithaupt.

Permuta-se
apto, c/03.

',qtos no Edíf.
SUvana

CENTRO
Excelente

sala' comercial
cl 55,�rri2

CENTENARlO
- cas'a em
alvenaria c/2

qutos + 1 surte

VILA NOVA
Casade

alVenariacl
215,OOrn2

VILA·
BAEPENDI
Terrenocl
490,40m2

Terrenocom
. 1.395,00fn2-
prõx.JavelR$'
70.-000,00

CENTRO - Excelente lote
c/740,'oOm2 � Próx. 'Ed.
Oarvalho - R$ 60.0QO,00

Wallet MaIquardI .

T8fTenoccl

,3.700,00m' --�. _

caiume SdIIRd,
frente pl Waller

.MaIquardI em 30,00
R$ 90.000,00

RIODALUZ
Sftiocl

45.000;00m2 -

.
prõx, aCEVAL.

ierrenode

esquina cl
'579,-00nf

J
1
I
1
J

�,�

. TIFAPERBRA
Casa em

-

àJvenaria cl
272,00�

Cásaem
. a1venariaCl
piscina, cl
235,46fn2-

CENTRO - Excelente
cobertura no Edit. Riviera

pröx, Beira..:Rio

AMZADE
Apto. eom oa

qtas. R$
,17.500,06 :+

financiam�nta
CEF

vilA NOV�
Barbada câ�
em alvenaria cl

03 qtos.
Apenas

R$ 28�OOO,OO

-CENTRO - CObertura "no
Ed. ResidenCial Durikér

(em construção)

Terr�no cl
733,OOm2-
Edificadocl

prédióeomercial

Imobiliária
Menegottí

TERRENOS FINANCIADOS
Ótimos lotes .eorn uma entrada e. o
saído em até 50 messs para pagar..
Confira agora mesmo esta oferta!

'CASA EM ALVENARIA
Contendo 2 quartos e demais 'dependências,
locallzada no bairro 'Estrada Nova:. Aceita-se.

entrada e o saído parcelado em até 50 meses.

CASADE ALTO PADRÃO
Loca_li�ada na Rua Otto Méiyer (VilaLenzi), com
-área de 350m2 contendo 2 surtes, 2 salas,'

sala de jántar, cozinha, lavanderiá, dependência·
de empregada; 'garagem para 2 carros.

Valor R$ 120.000,00 (negociável)
,

AU_ MAL DEODORO DA FONSECA.. 855
ED. MEHEGOnl - 1 n ANDAR - SAlA 107/108

FONE: (047) 37H)031 -JA.rmGUÁ DO SUL, sc

... ,.

APT<JS Í'R0NI'0s ,

_. Aplo ./1;6.... 1 '110 • d.ma� de_p.• 1!i"'ag.m portio. portaria .1.tr,.1IOvo ' RS 30.000.00 .

Apto. c/123m' ·3 <partos .d.RIII. dtji. prag.m. portio·.portaria eletr•. mvo - Rua rOB� Emmendo.rf.r - RS SO.,OO9,OO

troea.seJit an DI r�gilo ee.ral.. .

.
.

- ""'to. 124m'· NOITO • Rua S.onora S. Pudi· 2 ""arto•• 2 BWC;-.ala cl .atad.. coZinha. Ia,.nd.ria • garag.m , RS
SO.OOO.OO '. ", .

Al'l'0!! EM CON!lTRUÇAO
BilI/. 10111' - R. _ri... �IIO "

• ,IíjoIo. -./ 124m' • 2' andar, cl 2. qt ca e d.mais dep. prag.m, portio. Portaria eíenêelce • RS 49.000,00 • entrep'.há""
fe'(796 -'. .

· Afto••, 115m' de fr.nt•. 2' ,Indar . cl 2 ",arto•• d.mai. d.p.. garag.m, .ordlo • portaria. .Ietronica ' RS 47.000.00 .

;::V..�.,=" ·��·j:;=:';"�rf.' ,

- -, .

• "Pto et II} .....
'

2' andar, 2 qtOB • d.mai. d.po. garag.m , portio. portlria .Ietr&niea ' RS 19.000,00 .....aldo par....do
·.m CUB en.tr•••h.....m Jail/97 .... .

• Apto. nm'.· I' andar. 1 '110 • dema" d.po. .prasem. port" • 'portaria eletr&llea • as 16.000.00 + ..Ido em CUB ' .haVes
h�".

.

,

BiI.1f. Mar,.,.., ld - 25 ü )til"" . ,

• !'pto,; cl 112m' - 2 qtc•• d.moi.! dep. cl garag.m •.portio • P'lrtaria .I.tr&,.i.a • RS 19.700,00 .ntra. + saldo .mCUB
• entrega julho/97 ..'. •

• Apto. é/.112m' ·2 qtoo.e dernaia,·dep. cl prog.m - portio e porta�ia eletr&niea . RS IS.OOO entrada + pi"''''' de RS 633.42
'corrigidos p.lo.CUB .•ntr.ga Julhol97

'

.
'.

Bilif. DIa_. - _ ...ri"" f'nJllMJlIO' .

'

.

,: Ai>to et 214m' . 3'. andar· ",ae. + 2 qtOB., ....da. cmrr""!. indi'lidua� deI' .""regad.. 2 prag...... li� de 'f.stas. pisoi..
• s,ttada RS .29.150,00 + ....,!lir p".el .. de condorn!nio . entrega fevl9S ' .

.."blfe"" ...-."lU. - Vi'" N"". . .

.

'

.

,
• �o co,m A\l{t�,.- eturrasquei:ra na .. 'eada� �rtio e portaria eJetr&�ea, quadra· poliesportiw..
• .!\PIo cl U7m' . SI p!",elãs de 1.49 CUB - (R.:i S60.'00) '.'

• Ajlto. cl 131m' • SI pa"'.... -de 1.75 ÇUB • (R$ 657.00) ,'.

Constmçi<>: I'romo ConStmçlo • Planejamento Ltdi. em,36 "'...... Ú1tlln� UDldad•• ,

CASA&. ,

'

· 0... (lmnslo) . Ilha da F'IgU.ira ./ 6SOm' 'rea .onstrufd .. tem pis,cinll; qmdr..

a ""port•• lareir.. d.p. .'Wrepdoo, canil· RS
26S.000.00 -

'.

• Ca.. Ma..arlDihba • 230m' ir...onStr. " 7S0m' terreno ' no centro RS 100.000.00
• Ca.. alvo . R. roo� Narloeh '(510 Luiz GonzaglI), 3 �to... demai. c!op. cl 120m' 'r.. cODlltrul� "Froea-.e opto. no centro.
, Ca.. no"" • cl 122m' área .onstr. cl 31.00 • d.ma.. d\ p.rto do �tu.

- Il.$ 6S.000,OO l!ôi...a-4e)
.

: g: �'�r.v= �!.t�":"�20�·: t:;� iFo��lin�:RS 30Xö'o�O; RS JS,OOO,
• C....model.. c/110m' • Vila Lalau • Terr.no cl S22� ••eco, de eaquin.... RS 40.000,90.. ,

:tERRENO!!
.'

"

.

.. ·T.rreno 27.000m'; Chicar. em Á,wlos CI......P.rím.tro I:Irt.no ' lU 45.000.00
• Terreno no .omeço d. Uh•.da Fi",.ôra • RS 1'0,000,00 '

• Terreno Lot. $lo. Antonio - neo Ri.. do Nort•• 4.000.00 (Parcela) .

• Terreno Piçarru • Lot. Ponta do Jaques,' 300m da praia • RS 6.S90,OO
• Terreno. rarap,ESquerdo . R. Waldorn!ro S.chi�.·tt,<1700....• RS 21.000,00 '

• T�rreno.' R. Alfredo 'Max RInk . cl 930m' .. RS 20.000,00
, Terreno· R. Am MIlU.r cl proj.to. rundamento é I'. pi.o pronto pl constrUfilo de 4 aptos cl 17<1m' cada· RS 25.000.00
• Terreno 462.... atrás da Igreja Sio Ju..... no alto - RS 13.7S0,OO
.,Terreno • Lot. doo Açor... P.rto Candeias ·-348m' . Barra V.1ha ··RS 3.700.00

.

• Terreno· L9t. Ol!!'POgnat . 378m' . RS 2LOOO�00

: f:::�_s.õtô: rro::rtr��S�.rn'M�I� 7:0�0�0&. de frente p/ Rod. Wlfga.g Weege e 100m de rund"" • RS ;2.S00.00
LOCAÇAO

.'

'. .'
.

'.
.

· Aluga"e loja/sala. R. Bernardo Dombuso;h. 590 . cl 10m' - RS 450,00 ._
,

• Al" ..... apto. c/ 3 quarto•. Vil. Nova . RS 500.00.' ..
.

• Aluga••e �os. 2 qto. (124m') . R. Iil.onota S. pradi 81. ADl\Írio RS 500.00 (I' Loc.çi!ol
, Lotes· R. Eleonora S. Prad. Eil. Antun.o c/35m' • RS 3S0.00 c!-42.24rn' • RS 400.00 -- cl S3,47m' • RS 500,00
• Aluga•••. para "'Rn.io eu•• Iv. c/128m'! .m Balneário Camboriil • RS 40,00 pi är. - �ó.s 15/01/9S.
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Jaraguá do Sul, 16 de dezembro de 1995 CORREIO DO POVO" 9CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

Lar.lmÓVels
Av•. Mal. Deodoro, '141

VENDAS
- Terreno próxImO ao Aml�de com 392m2
- Terreno de 15x30 na rua João PIaninscheck
- Terreno no loteamento 'Vlcenzl e Gadolllltda.'Balrro Santo Antonio
- Terreo próximo ao Colégio G1ardlnllenzl com 45x30m
- Terreno com 1 .OOOm2 próximo ao Colégio Glardlnllenzl
- Terreno na rua: Antonio Canos Ferreira, de 19x30m, no centro
- Terreno na BR-280, com área de 7.000m2 .

'. Terreno com 819,OOm2 na rua Roberto Ziemann, esquina com a rua Jullos Verch -

.
.Balrro Czemlewlcz_ ,

- KIIinete na R. Arquimedes Dantas - Vila lenz!
- Casa de alvenaria c/100m2 na Rua José Naifoch
.- Casa de alvenaria com 63m2 no loteamento 'Vicenzl e Gadollillda.'

.

- Casa de madeira· com'70m2 no loteamento Verblnem.
- Chácara em Nereu Rarí10s com. 88 morgos com casa, luz, água.

ó
., INTERIMÓ IS

. " CRE�'"Yofi4-J

PASSEO
·NATAL .•.

.
- Casa de alvenaria com 198m2

(02 pisos),t�rreno com 375m2
Loteamento Picolli{Vila Rau)

Preço: R$ 40.000,00
(à combinar)

- Terreno cõm 550m2 (15x37)
Rua Ana Zacko (Barra)

Só: .fI$ 10.000,00'
(aceita-se carro ou

.

paroelamento)

DE I,MÓVEL
NOVO.

'LOCAÇÃO
* Prédio com i.600m2

terrenocom
5.600m2 (próximo a

rodoviária).
Ótimo local para
transportadora
ou fábrica.

- Apartamento no Edlflclo Jàraguá.
: Casa de alvenaria c/253m" na Rua521 - José Papp

LOCAÇÃO .

- Casade madeiracom 2 dormitórios, sala cozlnha,puéhado, banheiro, no loteamentoVlcenzl eGadolllltda.
v,alor R$ 180,00

.

- Casamista: 03 dormlt., saia cozinha, BWC, dispensa, garagem p/2 carros. Na Rua Francisco Z.lenzl
pröx, ao mercado GetOlio lenzl. VaIor'R$ 350,00
" Casa de alvenaria: 03 dormlt., demais dep. naRua Joaquim Frandsco d ePaula. valor R$ 400,00
- Knlnete: 01 dormlt., defM.lS.dep. VàI(!r R$ 195,00 - na Rua Arquimedes Dantas - Vilã lenzI..
- Killnete: 01 dormi., grande e demais dep .. Vàlor R$ 170,00 na Rua Franc. ZacaJ1as lenil. - Fundos�
- Apto.: 02 dormlt, sala, cozinha, BWC, lavanderia; sI garagem na Rua Domingos Rosa - Vàlor R$ 300,00
-'Apto: 02 dormit.; si garage, saia, cozinha, lavanderia e BWC, na Rua Pastor Alberto Schneider n" j 187·
Vàlor 380,00

- •...._.�....�._.•
I

'

'�ti= •
I

CRECI N° 1589 J.s I
I .� I
I I
I Ba..... Sul I
I 1...6".1. I

._.1 Fone: (047) 372-2734 ;
I Vende .1
I TERRENOS I
I Terreno cl 337 Lot Werner Marquardt, .na Barra. Preçc I
I R$ 6;500,00 I
I Terreno 334m2, Lot. Wemer Marquardt. BARRA Preço •
I R$ 7.000,00 - 50% entrada, salde 8 meses. I
I Terreno cl � o\OOm2 .RuaOscar Schneider, Preço 6.0OQ,00 .1
I

- 50% de entrada + 02 pagamentos.'. I
I

Terreno cl 368m2; ao lado daRecreativa Marisol - centro I '

I
- R$ 20.000,00

I.

Terrenos Lot. Jardim Hruschka II. Bairro São Luís - R$
· I 6.000,00 - entrada R$ 2.000,00 maís 20 vezes 225,00 I
I CASAS I
I Casa em Alvenaria cl 186,OOm2, 4 qtos, 2 BWC, garagem, I
I lavanderia, terreno 15 x28, Rua 751 na Oba da Figueira - I
lumooo� •

.

I Csa em alvenaria cl 3 qtos, 3 BWC, garagem, Rua João I
• Franzner - R$ 4�.000,�0 . ..:. .' I
I

casa em Alvenaria cl_152m2: �ua Olíe�o C. Pradi, Jaragua I
I

Esquerdo, defronte condomínio Azaléias - R$ 40.000,00'
I

I
Casa de madeira_. Rua Waller M�Uard��:iIlo 2732 . R$

•30.000,00 - Aceda <:alTO. .'

I Casamista �I 90,00m2. Rua Tereza Hruschka, 363, bairro •
• �ão Luís - R$ 22.000,00. I
I LOCAÇÃO I
I Loja comercial cl 33m2, Rua Luis Satler, BARRA - R$ I
I 220,00 I
I Loja comercial 156m2 - Rua Alberto Schneider, BARRA I

� R$ 220,00-

I. Galpão em alvenaria com 80,OOm2 - Rua w:alterMarquardt II- defronte. ARGI - R$ 250,00
I Casa em alvenaria cl 3 qtös, garagem, Rua Luis Bortolini, I.

. I 45 - Jaraguã-Esquerdo, R$ 350,OÓ - •
'I Casa em alvenaria cl 2 qtos, garagem, Rua Bertha Weege I
I-U�� I
I Casa em alvenaria cl 3 qtos, garagem, churrasqueira - R. I
• JoãoJ. Ayroso, 3.816· R$ 400,00 .

I
• Casa em alvenaria cf 3 qtos, garagem, churrasqueira - R. •Abramo Pardi sIn° - Barra - R$ 350,00

.

II.: Casade madeirá cl 3 qtos, ,garagem· Rua Luis Bortolini II
I

.

s/n� - Jaraguá Esquerdo -R,$ 320,00. 'I
I· RUA ANGELO RUBINI, 1223 I
• SALA9 •

- _- --

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

'
..

• DIVERSAS OPÇÕES,
A SUA E S C O L H A .

• COM TODA INFRA
ESTR UTU RA

CFINANCIADOS�
• FACILITADOS EM ATÉ

50 ME SES.

COMPRE LOGO A SUA
JÓiA NO LOTEAMENTO

A\ARCATTO
IA\ÓVEIS

AV. MAL. DEODORO, 1179
CRECI093

�'371·1136
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C:LASSlfIC��OS DE IMÓVEIS
�

.

to- :>f

Jaraguá cioSul; 16 de dezembro de 1995 \

• o ••

... . ,

::.•.>.::' .:"':'.<':
,', o', .' ••••

;�::: .. �::.,
.

Pedrasr. São .Toml, ardosia,
miracema, madei.ra rajada,
presta brühosa, bolacha, pati
pave, pedras muro e re"e�-

: lo em geral
�. Rua. Silveira Junior sln'
;1 Fone 37�-0027
;1 próximo do ginásiQ de 'Esporte,

;�j:::::::;::.:l:::::.:.:::::::l:::�:.:.:':':':':':':':,.:.:.:.:.:.;.:.;.:.:.:.:.:.:•••••••r ••; •••••••••••)� Guaramirim -' SC

':.,.

J. SANTOS
,

'...: (

Comércio de Materiais de CoóstruÇão e 'ThailSportes .. ' ..

. MAteRIAlSElÉTRICOS-HiDRÁULICOS, " .

-

TUDOPARAVOCi;: CQNSTRUIRpESDE AFUNDAÇÃOATÉOACAaAMI;NTO '

CAR'GAS E.ENCOMENDA·S AÉREAS
I '." . _.:

NACIONAIS' E INTERNACIO·NAIS

FONE: (047) 371-0091
I a, J g cl

vQ'cÊ:O'ueR
. CON·ST'RU·IR
AO'UI TEMO'S

AS\OLUÇÄO
. ;

Assistência Técnica
,

.

Peças de'Reposição'
. �'Re'ormas em qualquer
tipo fi-marca-

,
.

BP-120-L
,_ .

VENDÀS DIRETQDE FÁBRICA .

Betoniir, 120'litro. com vol.nt••em motor.......•.......�. 295,00 à vi.ta
. Bet�neir� 120 .�tro. com redutor •• .n motor;•.•..: �.R. 342,.00 à v�.ta
B@ton.ir. 320 litro. com vol.nt••ert. motor ..R. 595,00 à VI.ta
Ser.r. c·irc�l.r com motor 1,5 CV•.•.... ; ..•.......•.•.•. ó •• �•••dR. 2815,00 à vi.t.

Tritur.cI�; forr.geiro cOm motor 1,5 CV.... _ ..•.•.•.....•.. �••R. 225,00 à ·vi.ta

M6quin. de. cort." gr..m. 1 CV.em recolhedor•.•.•.••..•R•. 139,OO à vi.ta

Redu.tor de velocid.de 1 11,45 cl coro. bronze•••. �..•.•�•.�R. 595,00 à vi.ta

Guincho 'trec-trec p.r••nd.im••••••••..•••.� .••.••.•......•�•.••R. 298,00 à vi.ta'
, .

. VENDAS POR CO'�ISÓRCIO
.

.

Betoneir. com motor' à partir de R$ 44,78 cóm enireg.s de du.s .0 mia, ..ndo
uni. por sorteto e um. por I.nce • 1· grupo com. fech.mento prevl.to Pli". 30

dl.s . f.,. su. Inscrl9_!o .Inda hole
.

�OCAÇAO
.

VoGi nio q..r OOI!Ipt'lr dlNto • Mm 'pelo oo_rolo • q.... lpena II., • n6a temOiI IOlutio .

POI\APENAS R$ 29,80 vocl ALUGA E CON:tR61 SUA CASA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAMENTO
RuaJoão Picolli • 1 ° andar •

Sl:Jfte+ dois quartos + dep.
empregada

'

R�48.000,00
.

,VEND,E
.�� �

AAPAMRI"lOAMdoENTO 'I� �PAA'déR,T:I'AF�EhN10 .

V. a .. eo ro- 22 andar.
ua

. Ia

Isc-,.er.
3° andar

Um quarto e demais '. ,

3 quartos demals dep.
dependências

., R$ :i5.000,OO '

'
.

.._

-;;�!G�'�:·�Inl;�::.=·
WIl

APARTAI\8ENTO
Rua 383 condomfnio Amizape,
�20.• bloco 7 apto. 202, 3, qtos,
cozinha, bwc, area serv.,
garag�m • i=t$ 25.000 ent, +
fin"'''

CASA ALVENARIA
RuaLuiz Satler n2 63 ,. Barra-
01surte - 02 quartos e demais
dependências., R$ 55.000,00

II:�' q ..�'"�;.,pCASA DE ALVENARIA \

R. José Menegotti, n2 2n - 03
dormit6rio$ e demais dependências
R$ 40'.000,00 entro +.30 x
R$ 2.000,00

.

I
. .

CASAALVENARIA
Rua João Planischeck n" an - Vila Lenz! -

01 suite, 03 quartoa- demais
dependências + piscina +chI:lrrasqueira -

sala de jogos. R$ 45.000.00

TER'RENO
Rua,Eleonora Satler Pradi cl
áreade 396,00m2
R$26;000,00

CASA ALVENARIA
RuaJosé Baruffi nO 160 • Ilha da
Figueira· 03 quartos,· demais
•

dependências, com piscina
R$1'20;00Q,OO

.
.

CASA ALVENARIA
Rua Adélia Fischer í:l1I 248 - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 "

CASAALVENARIA·
Rua Angelo Tancon n2 106 - Terreno
2.698,83mz - área construlda:
6oo,00mz - Ilha da �igueira

CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Juveníus -

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

SALA COMERCIAL'
Rua Bernardo Grubba Jr., 90
iCEPRON • Area 30,OPm2
R$ 30 ..000,00

CASAALVENARiA .....· �......._
R, José Picolli, 290 B. Estr.

. Nova- 2 qtos., sla, copa,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem .

., R$ 40.000,00

-,

SALA COMERCIAL
Av. Mal. Deodoro, 855
Edif. rnenegotti ., 1 Q andar, si 101
cl área de 110,00m2
R$ 70.000,00

PRÉDIO .

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

H

TERREN:O�""""""�
'R. Barão do Rio Branco
543m2 • R$ 25.000,00 entrada
+ 6 parcelas R$ 5.000,00

··TERRENO
Flua Lot. Versalhes· Vila Amizade -

Área 396,00m2
.

R$ 10.000,00

TER'RENO
Rua Antonio Gesser ., V. Amizade
Área 468,OOmz
R$ 12.800,00
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A1t.tS"�l b� tral�s
Temos a mais varlaáa (inlia

áé tr'9eS sociais. fJ/enIía conft:rirl
.

FONE: 372-3349

ALUGUELDE1RAJESPAAAFESTASECASAMENTOS
RUAEXP.ANl'ONIOCARLOSFEllREIRA,l84 "

JaraguádoSoI, 16dedezenabro dei

EDITAL
PATRIctA TAVARES DACUNHA GOMES Tabeliã eOficial deTf1u1os da'

.'>1:

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina; na forma da Lei",f
etc.

Faz sabera todos quanto esteeditàl virem que Se'acham nesteTabàlionatoii
.

.

para Protesto os Tr1u1os oo:'tra:
Adilson Elóir de Souza - R. Cabo Harry Hadlich, 304 - Nesta;

PROClAMAS DE,CASAMENTO Aga Transportes. Ltda. - R. Joaquim F. de Paula, 1085 - Nesta;
AdeliaGtubbaLebmann,()ficialdoRegistroCivildol°DislritodaComarcad�JaraguádoSul,Fßtado Adilio Parizotto SC· R. Ana Paula 3 - t'4esta;
deSantaCatarina, faz saberquecompareceram nesteCartório exibindo seusdocwnentos pela lei,
afim de se habilitarempara casar os seguintes:

EDITALN"20.323de07-tl-I995

ENIOKRtiGEREILETEBLOEDoR�
Ele, brasileiro, solteiro, operário,naturaldeJataguádoSul, domiciliado e residenteem Rio da Luz

n, nesta cidade, filho deOrtvinKrUger e Helga Roweder Krüger,
Bla, brasileira, solteira, costureira,�aturat de Jaraguádo Sul,domiciliadaeresidente em Rio Cêrro

ir, nestacídade, IDhadeRovino Bloedom eElfinaGruetzmacherBloedom.

EDITALN°20.324del1-12-199$
MARCIORODRIGUESANDRADEESUELIAPARECIDADASILVA

Ele, brasileiro,solteiro, inetal'l1rgico,n�4eBragantina-AssisOlateaubriand,Paraná, domiciliado
e residentenaRuaFridaKrUgerPiste, 55,BarradoRio Cerro, nestacidade, ftlho deOridesAndrade
eCl�usaRodrlguesAndrade.

. ... �

Ela,brasileira, solteira, operária,natural deAterrado - Pouso Redondo, nesteEstado, domiciliada

�residente naRuaPridaKrUger Plske, 55, BarradoRio Cerro, nesta cidade, filha de João daSilva

e deTerezinhaAdami daSilva.

EDITALN°20.325de 12-12-1995

RUBENSMARCOS�USSARELLOEJEANEMAAAMARANGONI
Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de Jaraguádo Sul, domiciliado eresidente naRuaPadre
AloisioBoeing, 566,Batr,!ldoRioCerro,nestacidade, IDho deRenato JoséBussareI1o edeLeonilda
MariaStinghenBussarello!
Ela,brasUeira, solteira,escriturária,naturaIdeJaraguádo Sul, domiciIiadaeresidente naRuaReinoldo
Rau, 157, apto.02, nestacidade, fillladeMário JoséMarangoDÍ e de Jeanete RuthKienenMarangoni.

EDITALN"20.236 de tl..I2-1995

SEBASTIÃOROSADEMOURAEANADIRSALETEAIRES
Ele, brasileíro.dívorciado,pedreiro,natural deBarracãO, Paraná, domiciliado eresídente naRua:José

.. Picolli, 75, Estrada Nova, nestacidade, IDho de José�oares de�oura e de ldalinaTeodoro Rosa.

Ela, brasileira, soíteíra.cozínheíra, naturalde RondaAlta,RioGrandedo Sul, domicílíadaeresídente
na Rua José Picolli, 75, EstradaNova, nesta cidade, filha de SalvadorAires e de Maria Aires.

EDITALN°20.327del3-tl-1995
'

DI�ONKLl;INEALBERTINAMARIAVISCO

Ele; brasileiro, solteiro, projetista, natural de Jaraguá do .Sul, domiciliado e residente em �trada
Garlbaldi, nesta cídade, filho deAlfredo Klein eEvelina Klein Klein.

Ela, brasíleíra, solteira, auxiIiaradministrativa, naturaldeGuaramirim,neste Estado, domiciliada e
residente� Bairro Rio Branco, 89,Guariunirim,neste Estado, filhadeArturVisch eDoraei Frida
dos Santos Viseh.

EDITALN°20.238de 13-tl-19�5
IRIOGILMARBERVIGEMARLENE7APELINI '

Ele, brasileiro, solteiro, industríãrío, natural deMercedes, Paraná,1l0miciliado e residentenaRua
.

José Narloch, 326, Ana Paula n, nesta cidade, filho de Norberto Bervig e Romilda Bervig.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escrítõrío, naniral deGuaramirim, neste Estado, domiciliadae
residente na Rua Epitácio�eSsoa, UI,apto. 25, nesta cidade, filha de Irineu Zapelini eAnastacia

���
,

Epara que chegue ao conhecimento de todos,mandei passaro presente Edital que serápublieado

pela imprensae em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

Ana M. do SOcorro C M Weihermann - R. Berão do Rio Branco, 1302

Nesta;
Borrachas Robor Uda. - Preso Epitácio Pessoa, 1376 - Nesta;

-' :

Cespam EMP Maq. Transportes Ltda. - Rio Branco, 53 � Nesta;
CAD MéNeis e Esquadrias Ltda. - Procópio Gomes de Oliveira, 1499 -

Nesta;
Confecções Piccaro Ltda. - Walter Marquardt, 623 - sala 11 - Nesta;
Conf. Monaço Ltda. - ME - Walter Marquardt, 623 - Nesta;
Doriene Matiola de Jesus - R. Artur Muller, 20 - Nesta;
Eroto Malhas Ltda. ;;. Rod. BR 280 Km 63 - Nesta.;
Empr� de ónibus Turismo Periquito Ltda. - R. Mal. Castelo Branco,
4670 - Nesta;
8son PaganeIli .. Estrada Rio da Luz 1,3016 - Nesta;
Havai lnd, Com. Malhas Ltda. - R. Walder!lar Grubba, 5249 - Nesta;
lnapar Mal 8etr. Ltda. - R. Güilherme Luz - Corupá;
Ind. de Artefatos de Borracha SM - João Marcatto, 40 - Nestà;
Ind. de Artefatos de Borracha SM - Apiuna, 157 - Schroeder;
Ibrain M. Abu Bakr - R� Lourenço Kansler, 616 - Nesta;
Ind. de Móveis EP� Uda. - R. Antonio Alegre, 407 - Nesta;
João Carlos Negri - ME -.R. Walter Marquardt, 744 - Nesta;

"

Luiz Casar_da Silva - Emílio Carlos JOllrdan, 115 - Nesta;
Leoni Walz - ReinoldoHau, 696 - Nesta;
MéNeis MüllerUda. - Rodovia BR'280 sln2 - Nesta;
Neuprodut Com. ImPortados Uda. - Leopoldo A. Garent., 204 - Nesta;
Paulo JOsé Bianchi - Barão do Rio Branco, 353 - Nesta;·

. -

Persianas PerfIex I eCom. Uda. - Joinville, 1839 - Nesta;
Posto de Medic. Vida e Saúde Ltda. - Estrada Ribeirão Grande da Luz si

nSl - Nesta;
Rajane Fonseca Nunes - R. 664, 59 .. Nesta; .

Boza Cereais e Transportes Ltda. - Estrada G�al Capinha slnSl �. Nesta;
Santa Marta Constr. e Incorp. Ltda. - Reinoldo Rau, 541 - Nesta;
SuprimentoS Comércio e Repres, Ltda. _. Sem nome lateral Luiz Sarti SlnSl
- Nesta;·
Silvio Luis Klimekowski - R. Águas Oar:as slnP- - Nesta;

., '

Tania Mara Lenzi Ltda - Coronel Procópio G. de Oliveira - Nesta;

E, como os dtos devedores não foram encontrados ou se recusarama

aceitar a devida intimação, faz por interm9do do presente edital, para que
� mesmos compareçam.neste Tabelionato na rua Arthur Müller, 78, no :

prazo da Lei a fim de-liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não
o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma daLei, etc.

KElJaraguá do Sul, 14 de dezembro de 1995

Tabeliã

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. Jaraguádo.Sul, 16 d�dezem�ro de1995 ECONOMIA"
FEBRAL 95

CORRElODOPOvo.7

Menegotti expõe na Feira
Brasil-Alemanha em ·SP
J araguá do sui. A

MetalúrgicaErwino Menegotti
participou em São Paulo, no
início do mês, da Feira'Brasil
Alemanha

os e,standes de empresas tecnologia e qualidade indus
alemãs e brasileiras visitados trial, desenvolvímenro e

pelo presidente Herzog, produção, bem como no setor
mereceu atenção. especial o do das tecnologias ambientais.
Instituto Tecnol6gico Brasil- Alem disso, a Alemanha é o

de Tecnolo- frpDS/{ÕD Alemanha. principal parceiro comercial do
gia para o As empresas admitidas na BrasilmaEuropa.
Mercosul - ImptISS/(JfJ()(J exposição foram aquelas já Ö ministro da Economia
Pebral 95. A representadas no país através alemão, Günter Rexrodt,
participa- ptJlSVOJ de capitalou know-how alemão declarou que "o fato de essa

ção foi em 'dlm6ll1Ô6s e as empresas alemãs feira .ocorrer no .Brasi l

conjunto interessadas em investir no demonstrá também ser este
com a PfeifferMachinenfabrik, Brasil. Muitas empresas país umparceiro reconhecido
tradrcional fabricante de alemãs de médio porte e considerado <Ja economia

equipamentos para fabricação tencionaram encontrar durante mundial". Um outro
de tubos de concreto e .. a feira parceiros para: argumento importanteparaa
automaçã.o industrial e com a cooperações e joint-ventures. aprésentaçãodatecnología de
HessMachinenfabrik, também A intenção da feira foi oferecer ponta alemã no Brasil é o

tradicional fabricante de .uma visão geral da indústria papeldeliderançaqueopaís
equipamentos para fabricação alemã e seu potencial desempenha no contexto ç10

.

de blocos e pisos de concreto tecnol6gico gigantesco nos Mercosul. O secretário de
e automação industrial. campos da navegação aérea e Ciência eTecnologia de São

. A feira foi inaugurada espacial, da indústria Paulo, Emerson Kapaz,
pelos presidentes

.

da automobilística, eletrotécníca confirma e·ssa opinião
Alemanha, Roman Herzog, e e eletrônica, química, 6tica, de declarando que a "Alemanha
do Brasil, Fernando Henrique mecânica fina e máquinas e

'.

e o Brasil têm hoje um

Cardoso. A Febral 95 foi equipamentos industriais. interesse comum em

considerada a maior exposição Segundo Rolf Eckrodt, colaborar em quase todos os
alemã dos últimos anos no ex- presidente do Comitê para a setores, pdncipalmente
ter ior, Acompanhados por Preparação da Febral 95, a naqueles. das indústrias
importantes personalidades, Alemanha tornou-se parceira metalúrgica, automobilística,
os presidentes visitaram indispensävel ao Brasil por ,demáquinas e equipamentos
alguns estandes da feira. Entre estar na liderança em industriais, bem como em

tecnologia e comércio".
A exposição ünpressionou

por suas dimensões. Mais de
300 expositores ocuparamuma

área de estandes

correspondente a .15.600 me
tros quadrados emUmparque
de feiras de 42 mil metros

quadrados. Os custos da
Febral95 foram de 120milhões
demarcos.

Espaço Livre
"

Eüca nas empresas
"Atualmente está se buscando promovera ética no pensamento

.

empresarial. Os administradores percebem os altos custos eeonõmícos
de uma reputação danificada pelos escândalos na empresa. Embora

muitos admínístradores estejam comprometidos com altos padrões
éticos, muitos outros não estão convencidos de que a' éticá possa .

concílíar-se com a economia, ou então encaram a moralídade como
uma questão exclusiva do caráter pessoal.

A éticll. nas empresas possui vantagens valiosas, tanto para o

·

indivíduo como para a empresa e também para a comunidade, ou seja,
para o indivíduo é Uma integração entre a moralidade particular e a

solução de problemas gerenciais que dá aperspectiva de alcançar o'
auto-respeito;para a empresa, dá acesso a ummodo de fazer neg6cios
que temmuito a ver com os valores que a empresa alega ter.; para a
comunidade cria um meio de fazer negócios que oferecem uma

comribuiçãomaior parao bem-estar geral".
.

Até a década de 80.nunca se falou ein ética nas empresas, porque
a atividade de ganhar dinheiro não caminhava ao lado da ética, na
visão de muitos empresários, mas atUalmente este conceito está

·

mudando. Os administradores estão buscando uma credibilidade,
qualidade, uma.boa imagem per.ante os fornecedores, clientes,
.' .

funcionários, comunidade.
"O objetivo do administrador não é tanto um. produto específico,

mas a manutenção do processo pelo qual as atitudes de serviço
traduzem-se entre 3Ç-.ão'de valores. A compreensão que o.adinioistradOr
tem dos problemas não se baseará emprodutos concretos, reduções
específicas de custo ou mesmo en;l balanços, mas na quaíidade -dos
relacionamentos que inevitavelmente são criados por qualquer
atividade err resarial".

Atualmente nas empresas a pressão, tanto por parte do governo,
como dos empresários, fazcom que desviem certos princípios básicos
da' ética, deixando-os' escondidos no fundo da gaveta e analisam

somente o resultado do balanço, mas a empresa deve ser vista como
.

uma continuidade da vida,� equilíbrio entre aquele que fundou a

· empresa e.0S que colaboram pela sua sobrevivêecia, por isso a ética é
a base de todo alicerce, que perpetuará.

Aética em todos os ramos de atividades, seja nareligião, napolítica,
,

nos neg6cios, nas empresas é um assunto em evidência, assim sendo
a ética empresarial ou qualquer ouíra ética éwna prova da importancia
que os indivíduos e a sociedade tem, com a qual .eles estão

comprometidos.
Prof. Oswaldo JoséMabba
Alvaci Vasselai

Cp.rÚJ S. Brandt
/ Édie lzeli de Carvalho
Francisco Ricardo Schlochet
José Pilati
Mauro M. Camargo
SandraM. B. dqs Santos
Ciências Contábeis ·1VSemestre - Fetj

I

I
I
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I I

I

I

Bem casada com o
seu futuro. BEse

o Banco de Santa Catàrina. I

I'
!

I I

I:
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PISCICULTURA

Secretaria entregou última
,

.

remessa de alevinos deste ano
.

Jaraguá do Sul-A sooretaria
. municipal de Agricultura e Meio
Ambiente fez nesta semana a

última entrega de alevinos deste
ano. Carpa-capan, bagre afrícano.:

�i!S I ç!� Isl�'tJIJD tJ

r�vets�o, 'JltllltJliiljit i l ã

p i a s
.

comuns, fliJl/ibviv
híbridas e

"

.

.

•

'

sem nada- 17,/66 tJl'YlIJ�J
deiras
foram entregues a pequenos
produtores rurais:

_ do município,
que, segundo o secretário daAgri-

culliura e Meio Ambiente; Ingo
Robl, tem 250 lagoas. o programa
de distribuição de aIevinos fei

implantado há três anos com o

objetivo de repovoar rios, açudes
e lagoas e também como uma

.

alternativa de renda e alimentar a
.

baixo custo. "Nosso município é

muito rico em recursos hídricos e
devemos aproveitar ao máximo
estes recursos que a natureza nos

proporcioná",� Ingo Robl.
Atualmente eerca de 150

produtores rurais de Jaraguá do
Sul parti:;ipam do programa de

distribuição de alevinos. A

entrega dos peixes tem acontecido.
duas ou três vezes aomês, sempre
às quintas-feiras. Somente este

ano a secretaria da Agricultura e

Meio Ambiente entregou 67.100
alevínos; No ano passado, 27 mil
alevinos foram entregues. Para a

pr6xima safra, a estimativa é que
haja um incremento de 30%.

As pr6ximas entregas vão
acontecer nos dias 25 de janeiro,
15, 22 e 29 de fevereiro na

secretaria da Agricultura e Meio
Ambiente. Os interessados devem

.

procurar a secretaria para
preenchimento do pedido.

INFRA-ESTRUTURA .

Secretaria de Obras realiza trabalhos naBa"a doRio Cerro
Jaraguá do Sul • A prefeitura

mWlÍcipal através da secretaria de

Obras vem executando trabalhos de
.

infra-estrutura -em ruas proximas·à
futura subestação da Celesc, na
Barra do Rio Cerro. Serão
beneficiadas com tubulação,

,

retificação e alargamento,. as ruas
LuizSatlecearuaden° 507. Segundo'
o secretário de Obras, "Afonso

Piazera, o qUe dificultouum pouco'
o andaniento normal dos
trabalhos foi a necessidade de
dinamitar algumas pedras no leito
das estradas da região. Também
na Barra do Rio Cerro, a rua

Feliciano Bortolini recebeu uma

série demelhorias e já estä pronta
uma ponte de 10 metros de

largura, que, ap6s estarem

concluídos os trabalhos de aterro
das duas cabeceiras, será liberada

. para o trãfego de veículos.
Beneficio

A estrada localiza-se às

margens das ruas Walter
Márquardt eAngeloRubini e deve
beneficiar os moradores do

'

Loteamento GirolJa e o acesso -----/
...........
-----.--------,---....,

àquelaregião. ÄBANDONO DE
·EMPREGO

S�E
.

Audiên�iapública dia 19 analisa esgoto sanitário
Jaraguá do Sul • A

prefeitura municipal ',e o Samae
(Serviço. Autônomo Municipal
de Água e Esgoto), convidam as'

pessoas interessadas para a

discussão do. futuro projeto do

sistema de esgotos sanitãrios de
Jaraguä do Sul. Segundo o.

prefeito.Durval Vasel e o diretor
do Samae, Nelson Klitzke, a

audiência pública. será na

próxima terça-feira, 19, de
dezembro, no auditório. da

Associação. Comercial e Indus
trial (Acijs), a partir das 19
horas.

Esclarecimento.
"Na audiência nossoS técnicos

vão explicar quais serão. as

características do Proj eto
Básico do Sistema de Esgotos
Sanitários do. Município. e os

procedimentos relativos ao. edital
de concorrência pública para a

concessão dos serviços em

conformidade COOl a Lei Mn-

nicipal2.409 de8/11J95", explica
Klitzke.

O projeto doEsgoto Sánitário
após projeto de lei doExecutivo,
aprovado na Câmara de
Vereadores recebeu igualmente
parecer favorável da Fatma e vai

passar, 'após a audiência
pública, para a suap� prática.
A empresa vencedora da
concorrência explorará a

cobrança de taxas do. esgoto
sanitário. durante 30 anos.

*

*

AUTOMÓVEIS
UNO MIL,LE

MAIS36 PRÊMIOS * BREITHAUPT
*

Caro leitor,
Sou o Leandro ouLéo, Tenho a�i tarefa de substituir o Thiago,

mas com a ajuda da Graziela e Cássio, vou conquistar a atenção e a '

amizade de vocês.
•

Tenho 16 anos e pensamentos iguais aos de uma p'essoa com tal
idade. E com esses pensamentos eu quero transmitir minha visão,

.

certa ou errada. De certo modo, queira ou não queira, o primeiro
texto é sempre o primeiro. A dificuldade e a obrigação de agradar
está no suor que vem da preocupação, de certo modo normal.

Queria poder passar por uma simples folha de papel a emoção
que sinto em poder expor minhas idéias. E que você que está lendo
crie um elo com nossa equipe de tal forma que nos transformemos
em confidentes.

Peço que mandem seus recados e até denúncias que queiram
desabafar. Se quiserem escrever para o pessoal, teremos o maior
prazer em responder. Cadaminuto que estivermos juntos 'não é tempo

. perdido; afinal; nossa pãgínatambém é cultura. Vou terminando.com
a esperança do dever cumprido.

oVFRBONO INFJNITO
Ser criado, gerar-se, transformar
O amor em carne e acarneem amor; nascer

Respirar, e chorar, e adormecer
E se nutrir para poder chorar

Para poder nutrir-se; e despertar
Um dia à luz e ver, aomundo e ouvir
Ecomeçar a amar e então sorrir
E então sorrirpara poder chorar.

E crescer, e saber, e ser, e haver
Eperder, e sofrer, � ter horror
De ser e amar, e se sentirIílaldito

E escrever tudo ao vir um novo amor

E viver esse amoratémorrer
E vim a conjugar o verbo no infinito. '

A SEG· Serviços Especiai� de Segurança e

.Transportes de Valores S/A, solicita o comparecimento
do sr. Ari Luis Alves de Oliveira, portador daCTn° 17870
série 646' CPF n° 336.184.100-34, RG 3.231-540, no. . ,

.

prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O não

comparecimento no prazo estipulàdo, caracterizará
.

abandono de empregó.
.

.

SEG - Serviços Especiais de"Segurança e Transporte
de Valores S/A. Rua Afonso Pena, 625 - Estreitol

Florianópolis- SC
CGC: 33.641.366/0011-70

Fone (048) 248-5211

*
AMELHOR' *

FORMUlA PARA VOCÊ
GANHAR SEMPRE

2· SORTEIO: DIA 23/12/95 ÀS 18 HORAS
1 ° Prêmio: 1 Autom6vel Uno Mille Okm •

. 2° Prêmio: 1·Refrigerador 2751 C'msul.
*3° Prêmio: 1 Conj. Som 3xl Philips.

4° Prêmio :,1 Fogão 4b Palace Dako.
5° Prêmio i 1 Biciclela RangerMonark.
6° Prêmio: 1 Cenlrífuga de Roupas Mueller. *7° Prêmio: 1 Biciclela Advenlure Monar1c.

*

*

Ao efetuar compra; individuais em qualquer uma das Lojas e Supermercados BREITl;jAUPT, será distribu"idO
GRATUITAMENTE 1 (um) cupom para cada R$ 20,OO·(vinte reais),

.

O cliente também receberá pela pontualidade um cupom qu_andO efetuar o pagamento de suas contas, rigorosamenle no vencimento,.
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,
' 1-

Comercio e Indústria Breithaupt
. '

'. '

70 anos de· trabalho
Em 9 de dezembro

de 1926, dois irmãos,
somando suas qualidades de
homens trabalhadores e
honestos, se1ançaramnum
empreendiIrento,

, ...-

considerado arrojado para a
época: abrem-seas portas
daBREITHAlJPT eCIA,
Dá cidade de Jaraguä do Sul,
região norte do estado.A
imponente casade negöcíos
refletia uma cultura:

construção sólida, ampla
para a época, estilo prático -

espaços nafachada.
utiHzados parao lnarke1ing
de serviços que a empresa
oferecia ao público:
"produtos coloniais: linguiça,
banha, açúcarmascavo,
tecidos, secos emolhados
emgeral" e ainda
"transportedecargas"com
c8minhão Jaraguá
Blunenau, que encarregava
se de despachos e

,

encomendas junto à estrada
de ferro SP-RG.

Progresso
Em 1950, arazão social é

modificadapara "Comércio
e IndústriaBreithauptSA.".
.Em 1970,aempresainst;$
uma seção especializada em
tecidos e confecções.No
mesmo ano, na edífícação
onde aempresa iniciou,
passaa ftmcionar uDI
supermercado comárea de
700 m2• A.partirdaí, o

" Comércio e Indústria
Breithaupt� paroumais
de crescer. Em 1972, a
empresa inaugurauma seção
de eletrodomésticos,
localizada na rua CeI.Emílio·
CarlosJourdan e já noano
seguinte instalauma loja de
materiais deconstrução e
móveis naavesídaMal.
Deodoro daFonseca, 338.

'--..,

No final da década de 70
a empresainauguramaís
duas lojas de
supermercados, uma
localizada naruaReinoldo
Rau, 660 e a óutraínstalada
naruaJoinville, 1207, todas
emJaraguádo Sul.Em
1979, aempresa chega a
Guaramirim coma quarta
loja no ramo de
supermercados. Na década
de 80 e início dos anos 90, a
ousadia e capacidade
empreendedorada diretoria,
expande aindamais o
conglorrerado de negócios
do grupo.

,

Atualmente são sete lbjas
de supermercados, sendo
que aúltima foi inaugurada

.

no ano passado, no Shop
ping CenterLeste, em
Joinville, comumaárea
construída de,
aproximadamente, ..800m2. A
empresa atua também na

. área demateriais de .

construção,
eletrodomésticos, decoração
e presentes, entre outeas.

Teenelogía
A iDformatização,

consideradaummecarãsmo

imprescilkiívelparaa

dinamização das vendas e '

ummelhorgerenciamento e
controle dos estoques,
também é outramarca no
desenvolvimento da empresa

'

queagora investe na

ímplantação do código de
barras em todos 05"' "'eus

supermercados
-

Além dos trabalhos
usualrrente realizados por
uma gerênciade recursos
humanos, como assistência
médicae odontológica,
'creches e cursos de
treinamento, a empresa
investe prioritariamente no
ser humano, acreditando que
o homemrealízado em toda

sua plenitude é o ponto de
partida parao sucesso de

qualquer empresa.
OComércio e Indústria

BreithauptSA., conta hoje
commaís de Il1Ü funcionários
e tem sua atualdiretoria
assim constituída: Hans

Breithaupt - diretor

presidente, Carmem
PiazeraBreithaupt- diretora

«

comercíal, Bnmo BreíthauptI

- diretoradministrativol
fínaneeíro eRoberto
Breithaupt - diretor
comercíal.

Ao lado, a loja
mais recente da
redeBreithauptem
Jaraguá do Sul,
cldadeonde
nasceu. Abaixo, :

Hans Breithaupt e
esposa(c),Bruno
Breithaupte esposa,
(e), e Roberto

Breithaupt
eNposa(dJ

Qualidade .Total
A partir do próximo ano, a de desenvolvimento doprograma

rede Breithaupt estará que não tem horä nem dia para
implantando o programa de terminar. A empresaacredita que
'quàlidade total e esta neces- com uma estrutura bem mais

. sidade surge nomomento em que profissionalizada e voltadapara
o pais está vivendo uma grande o seu cliente, estará dando um

transformação de valores, grande passo para o reconhe

princtpios e de muita competi- cimento de seus clientes. A
tividade. Com o mercado con- qualidadepassa a ser umaforma
sumidor cada vezmais exigente e

.
de pensar da empresa e l desta

seletivo, o Breithaupt está forma que todas as ações de
buscando com a qualidade total implantação estão apoiadas.
uma consolidada posição de Oportunamente cadafuncionano
sucesso. tomará conhecimento das

Ofortalecimento dos 'Iimes de medidas que, serão adotadaspara
Qualidade, a Introdução de a implementação da qualidade .

Ferramentas de Gerenciamento e São vários trabalhos e técnicas

Técnicas especfJicas de Quali- que abrangem a eficiéncia da
dode e Ptoduttvidade fazem parte rede. A conquista deste
dos planos da diretoria, a qual 'reconhecimento é um marco

estabeleceu, a Polttica da positivopara todos e acredita-se

Qualidade, a Missão e o que este padrão seja o exemplo
Comprometimento com os nacional de qualidade.
Clientes. Partindo deste

princtpio, muitas serão,as ações Conselho daQualidade
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Jaraguá do Sul, 16 de dezembro de 1"5

. MalweeMalhas doaR$JI0 Fia define calendário

J
.

� para temporada de 96
aragua JaraguádoSul-Foide�dO Frontera, na Espanha, C8S<l

esta semana, na sede da Fia alguma etapa seja cancelada..O
(Federação Internacional de circuito de Ímola, em San Ma

Automobilismo), nos Estados rino, o mesmo onde morreu

Unidos, o calendário para a Airton Senna, sediará a quinta
temporada 96 de Fónnula Um: etapa, dia 5 demaio, e dia 19 do
As principais alterações foram a mesmo mês, os pilotos correm

inclusão do GP da Argentina, em um dos autódromos mais

que acontece dia 7 de. abril, conhecidos daFõrmula Um: o
retomando para sediar uma etapa GP de Mônaco.

depois de cinco anos, e o GP da

Austrália, que abre a temporada.
Anteriormente.• o Brasil sediava
a primeria prova, sempre dia 10
demarço. Para o próximo ano, a
entidade colocou o GP de Mel

bourne, na Austrália, como a

primeira das 16 etapas. O
GrandePrêmio de Interlagos, em
São Paulo, fica com a segunda
prova do ano, dia 31 de março.
A temporada vai terminar como

anestesia, umamesa cirúrgica de nos outros anos, em Suzuka, no
alta complexidade. e, ummicros-

.

Japão, dia 13 de outubro.

cópio cirúrgico, que facilitará o
,

Na próxima temporada, a Fia
trabalho dos médicos em cirur- também elaborou uma prova

reserva, o GP de Jerez de La

AJUDA

mil para hospital
,J araguá do Sul - A em

presaMalwee Malhas, entregou
no início da semana, um cheque
no valor de 'R$ 110 mil para o
Hospital e Maternidade Jaraguá.
Odinheiro

.

. será utili- HDSpllo/
zado .para vol tDmp/Of .

equipar a

diversos

equlpoinflllltJs
materni
dade e

comprade
equipamentes- para áreas

.

cirúrgicas e ;prontó,:,sOcolTö.
"O 'benefício é 'diretamente

.

para a comunidade, que terá a

disposição novos equipamentos
-que irão facilitar o atendimento,
não precisando se deslocar para

.

cidades vizinhas", ressalta o

diretor-administrativo do hospi
tal, Hilário Dallmann, acres
centando que dos R$ 110 mil,
pelo menps R$ 15 mil, serão

.::: _,;,.t;.

t
Dallinann (D)junto com II er eege, daMalwee, quedoou
recursos esta semanapãra oHospitaleMaternidade Iaraguã

destinados àmaternidade. Entre
os equipamentos que serão

adquiridos estão, uma leitora e

copiadora de microfilmes, uma
secadora rotativa, um carrinho de gias pequenas:

��_·__�,__�o�
"

,'*' * * ,*

.

,

AUTOMOBILISMO

ESPETACULARES NOITES
Dias 13, 14, 15 e 18, 111, 2'0, 21, 22 de O.,zembro/1995

.
,

.

"�OlTES DO 1'RA%�R"
Shows com exclusividade da estonteante Top Model Naura Azevec:k>

(A Garota do Domingão do Faustão e Capa de Revista).-
,

' E ainda, showsespeciais com lindas gatas.
"

Coórdenação: Celso Ramos

COD'tamos com sua presença

Direção: Osmar

Rua Carlos Oeschler, 1111 - Ilha da Figueira
(Estrada da Pedreia Rio Branco)

Informações pelo Fone:

{047} 372-1639

GP daAuslrália l0 demarço
GPdoBrasil 31 demarço
GP da Argentina 7 de abril
GP da Europa. 28 de abril
GP de San Marino .5 de maio
GPdeMônaco 19 demaio
GP da Espanha 2 de junho

-, GPdo Canadá 16 dejunho
GP da França � 30 de junho
GPdaGrã-Bretanha 14dejulho
GP da Alemanha :28 de julho'
GPdaHungria ll deagosto
GP da Bélgica; 25 de agasto
GPda Itália 8 de setembro
GP de Portugal 22 de setembro
GP do Japão 13 de outu,bro
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