
,
,

Polícia de Guarainirim

prendeu esta semana o

traficanteAntônio Tadeu da

Silva, o "Tadeu". Fle era

um dos principais re

vendedores de toda a

região.
.

Página 11

.

Ttuleu:folgranlepor tráfko

Polícia .prende
traficante em

. Guaram irim

Criciúma contrata

ex·juventinos para
o �q�é deste ano

,

Os. atacantes Índio e To

to, que jájogaram no Juven
tus, formam a dupla de ata
que do Criciüma para o

Campeonato Catarinense e

Copa do Brasil. Ambos fo

r3.111 emprestados até o final
do ano.' Página 12

/

Empresa do Rio de Juvent�s acerta com No Co�g�
Janeiro compra Gumz lateral é espera goleiro Lei âe' J

r-

A Fleischmann Royal, do Rio A diretoria do Juventus acertou
de Janeiro, comprou esta semana esta semana com o lateral Renato
a Gumz Alimentos S. A. Produ- Cruz, que veio-por emptéstimo, do
tos Alimentícios, de Jaraguá do América Paulista, até o final do

SuL Página 9 �stadual. . Página 12

Urna nova Lei de Imprensa já
está tramitando no Congresso
Nacional. O jornalista que cometer
injúria e difamafação oãe_> serã
preso. Página �

Malwee, Gostosa como um abraço.

I'

secretário de

Planejamento, Otaviano
Pamplona, garantiu que
em 120 dias todo o calça-

'

dão da avenidaMarechal
Deodoro estarápronto. A
primeira etapa, que cons
titui na retirada das cal
çadas, já está em fase
final. As instalações da
rede de água, energia elé
trica, tevê à cabo, gás de
cozinha e telefone come

çaram a ser instaladas. De
acordo com o secretário,
se a chuva não atrap.hlhar,
a colocação do asfalto
deverá ser no início de

março, quando todo o sis

tema viário de Jaraguá do
Sul passará por modifi-

cações.
Página5

Amin considera as

medidas de Paula

Afonso como farsa
Cerca de 130 expositores

estão participando da Feira
de Produtos Catarinense,
que vai até o próximo dia 4
de março, no parque
Balneãrio Camboriú, às

margens da BR-H) 1, ein
Camboriú. Página 4

Estradas foram danificadas pelo alto nível do. água que transbordou do rio Hem
,; .

Dois dias de forte enxurradas foram, Ó suficiente para causar um

prejoízo de R$ 150 mil em Schroeder. Prefeito Hilmar Rubens Hertel
deverá solicitar junto ao governo do Estado recursos para a

restauração do município.
Página6

"Comdecdefine distribuição
o Conselho Municipal de Defesa Civil definiu nesta semana o critério !

para distribuição de materiais de construção para as fanulias atingidas
pelas cheias de fevereiro do ano passado.

Pägíaa 7
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EDITORIAL

Iuventude desacreditada
"

.

Milhar� de jovens passarão, pelo
lmenos, um final de semana angustiado. A
(ü�ta dos aprovados ripVeStibular daAcafe

.
sairá na próxima semana. Até lá, muitos.

.

estarão rezando, acendendo velas e, quem
.

sabe, fazendo promessas
para todos os santos.
Muitos? Não, mas sim

Capacitação de
aqueles que não pegaram ,

'

emumlívro séquer duran- jovens está cada vez.:
te os días que antecede- '. .

difi. "1
"

d
ram as provas. Isto de- malS 1 Cl a ca a.
monstra a faltade vontade

você passa ein frentede_colégios no período
Elo curso e percebe grande movimentação,
mas pelo lado de fora. Todos se reli!telll para
colocar a conversa em dia e esquecem das

,

aulas. Então indaga-se: Para que pagar -

nluitas veres os pais - uma

mensalidade cara e ver o

dinheiro ir por 'água
abaixo'? Lógiéo que não
é generalizado. A mi
noria faz questão de a

prender, e na hora das
.

provas sabe, pelo menos,
o

.
básico. Mas é questio-

nável que se um jo\re�.
passa maís de dez anos estudando, precisa
realmente fazer 'Cursinho'?QUent aproveitou
este período, já tem 60% de chances de

passar por mais uma etapa nesta escalada
rumo a profissionalização.

ano que passa
de nossos jovens para
com o' próprio futuro.

Quem fez cursos e aproveitou, parabéns.
Thm grandes chances de ficar com uma,das

vagas para a faculdade queoptou, mas.a
maioria que prestou pré-Vestibular, com
certeza, não tem chance, Por que? Hora,

Sistema de Vigilância daAmazoniaJSIVAM).
.

.

-Em 1986, aComisslo DiretoraMunicipal Provisória do Partido da Frente
Uberal - PFL, convoeava eleitores filiados para a ConvençãoMunicipal que

, se realizava no dia.19-(H-86, à Rua Domingos da Nova, 14'5, a discusslo e
,

aprovação do Manifesto, Programa e Estatuto do PFL, eleiçlo dos membres
e suplentes doDiretório e escolha do Delegado e respectivo SuplenteRegional.
Assinavam GeraldoWerninghaus, presidente e Décio Raul Piazera,membro
da Comisslo Municipal provis6ria. ."
-Frei Álido Rosá entrava fundo na hist6ria da regi&>. do Rapocuzinho,
levantando em exaustivo trabalho o resgate da memória daquele trecho da

margem esquerda da Rio Itapoéu, quando em 1863, a fillÍa do Príncipe de

... ..__-------- -...../: Jolnville e da Princesa Dona Francisca, FranciscaMaria Adelaide, co�traiu
matrimOnio cem seu. primo, o Duque de Chartes, filho do Duque·de .orl_
e que o fraJÍcjscano em oitenta capítulos publicou com a título o.Herdeiros
da Duquesa', que poderia se transtonnar numa peça teatral das mais

agmdáveis, pelas epopéias que os primeiros ocupantes v.iveram.

o caso do Sistema de

Vigilância da Amaiônia
.

(Si
vam), envol�endo de maneira
comprometedora altos figurões
do nosso Brasil e as emprpsas
Esca e

Ray- D�
theon, �

.'

/ltl Sls/llmo
dll VI,I/Ô/ltIO '

do Ilmoz8/110

mais um

fato que
vem

compro
var �
existência

.

entre nós, não generalizando, de
um certo corporativismo,

... desonestidade e faltado sagrado
,

.

�

CORREIO DO POVO
CGC 84.436.591/0001-34

... José Castilho Pinto

sentimento de patriotismo. E
assim é que .diariamente estames
tomando conhecimento pela im
prensa e a radiodifusão dos des
casos, mordomias e COITI,Ipção
existentes e que nos impedem de

progredir e alcançar o tão dese
jado lugar de país do primeiro

.

mundo. Sobre essas dificuldades
desalentadoras, já tivemos

ocasião de falar em·1995 nesta

nossaeohma com todas as letras

e citando numerosos e estar

recedores exe�plos.
E de nada tem adiantado nós

dos orgãos de comunicação
COOlO jornalistas e radialistas

'
.

fazermos a denúncia, pois,
parece que o amor próprio, o
senso de brio, a dignidade ou

como se diz vulgarmente a.

vergooha na cara é virtude que
rião existe mais. Em face dos

desmandos que jä-existiam e

continuam. perdurando como o

caso Sivam, ficamos um tanto

desorientados mas ainda com a

esperança de qu� o' nosso

presiden�e Fernando Henrique
Cardoso venha nçs brindar com

. um governo capaz de dar

felicidade à este povo brasileiro

já tão sofrido.
"

.

•Jornalista

EugfnloV1ctorSchrnöckei
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Confira a Hístõria

"A Histöria de nossa

g,-nte não pode jicar ,6
. �-� "
na sau",,"e· .

O Passado s6 é impor
tante se o seu tempo loi
bem e:mpregado

Barão de Itapocu

Hál20anos r,

-Em 1876, a alforria da família escrava caminhava a passos largos embora
ainda existissem no Desterro, anlfnc,;ios do jornalCODservador, onde um tal
de Victorino de Menezes, comprava escravos de 12 a 20 anos 'de idade,
pagando a terça parte em ouro, moeda, pelo seu justo valor. A Secretarja do
Governo respondiaa Juizes de Paz e 6rtiO, a furmade alfoniar, a indenizaçlo
declarada pelo Senhor, para o caso de haver sobres das quotas distribuídas
aos municípios, a prestaçlo de serviços perfaZer o· seu valor até declBrar a
famOia livre. :Já em 1849 a "Hamburger Colonisationsvereln" (Sociedade
Colonízadosa) peticionava ao Imperador do Brasil para o Diretor. daColOnia
proibir aos colonos o emprego de escravos nas terras de Suas Altezas Reais
e para vedarou restringir a venda a retalho de bebidas espirituosas, o que foi
aceito. Daí porque Emílio C. Jourdan

.

contratasse negros livres para seU

estabelecimento.
Há70anos

-Em 1926, a imprensa local diwlgava uma foto do "Hotel Brasil",. de
propriedade de Rudolf Ka�ch, como lembrança de um passado recente,
homenageando o dr. Heráclito.Ribeiro,juiz de direito e que, posteriormente,
passou a ocupar o elevado cargo de desembargado.r.
-Jólo Baptista Crespo era homenageado pelo "CORREIODO POVO" como
poeta nato, formando com Mascarenhas Filho, Altino Flores, Tito Carvalho
e tantos outros berrígas-verães, umaplêi�moça e inteligente. Ainda hoje
se cónsidera o ilustre funcionário pl1blieo e teatrólogo o "Pcfncipe dos Poetas"
de Jaraguá do' Sul.

.

'Uá60anos

-Bm 1936, a .Ação Integralista Brasíleíra, diwlgaw pelo seu jornal
"JARAGUÁ", dirigido .por Ricardo Oruenwaldt, comunicandO aos

cómpanheiros pertencentes à sedemunicipal; que deveriam providenciar sua
ficha'de filiaçlo pa1'l1 o pr�ente ano até nove de janeiro.ANAut!Pelo bem
do Brlllil. AssInavam oComwiicado: RiCl'ÍrdoGruenwaldt, ChefeMunicipal
e Emmanuel Bhlers, Secretário de Finanças.

.

-Em Rio da Luz faleciaAuguste PiSke, nascidáWInkel, em 26�12-1925, e os .

familiares, pesarosos agraeJeciam ao pastorAlbert Schneider; o lO Pastot'em
.J'araguá n (Barra do Rio Cerro), de julho de 1922 até 'dezembro\de 1958.
-A Escola de ltapocuzinho, dirigida pelo prof. Curt Griebel daquelà escota

. particular, desfazia Intrigas que se formavam na regilo.
HálOaDoS

I' A comuDidade eresee
.e se tn,msfonna pelo·

II trabalho. De cada um
II

.
. ,

,i:
.

"e de todos.
\

.

I·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



POÚTICA Jaraguá do SUl, 28 de Janeiro de 1'"CORREIO DO POVO - 3

.

� POLÊMICA .

Anotaço�� PPB questiona ações para
contenção de despesas emSCPrejuízos I

.'

Prefeito HllmarHertel, de Schroeden começou o ano' de 96
com opé esquerdo. Duas enxurradas repentinas levaram a

cidade ao caos. Perda na lavoura e o sistema viário do

muntoipto danificado. Tudo isto contabilizou umaperda nos
cofresmunicipais deR$ 150mll. MasHertel não deixarápor

menos o apoio dado àPauloAfonso Vieira nas eleições,
passada. Pretende conseguirpelo menos, 50% deste. valor

junto ao govemo do Estado.

F 10rianópoHs - Incon

formados com a forma imposta
pelo governador Paulo Afonso
Vieira de reduzir 08 gastos no

Estado, doze deputados do PPB
(Partido Progressista Brasi
leiro), en
tre eles o

jaragua
ense Udo

Wagner,
mais o lí
der da si

gla,' Leo
degarTiscoski, encaminharam ao

Legislative, propostapara que se
faça uma auditoria completa das
receitàse despesas do Estado no
exercício de 1995, e o com

prometimento da receita deste

ano, com despesas já com

promissadas e os níveis de
endividamento alcançados pelo
governador.

"Concluída a auditoria e le
vantada a verdade dos números,
o governador e seus auxiliares
serão enquadrados em crimes de '

responsabilidade, como prevê o
artigo 72 daConstituição", ava
lia o deputado Tiscoski, acres
centando que o maior prejudi
cado nesta 'contenção de despe
sas' fui o próprio servidor pü- .

blico.Tiscoski também avalia
como imprudente a criação de
mais cinco secretarias e 120 car
gos fiscais de tributos que"só
ajudaram � inchar a máquina
pública" ,definiu.

PreferênciaPrejuízos II 'oll/do

ped/ID
oud/iol/o

.

Pesquisa das rádios join
vilenses sobre as eleições à

prefeito em Joinville: quem
chega no 2° turno com Luiz

Henrique (PMDB). Eni
'Voltolini (PPB) venceu com

52% das opiniões. Carlitos
Merss (PT), ficou em segundo
com 41% da preferência dos
ouvintes.

Corupá também contabilizou
saldos 'negativos nas recentes

chuvas que atingiram a região.
Pontes destruídas e ruas

prejudicadas pela erosão,
fizeram o prefeito Adelino
Hauffe a solicitar, através do

deputado Ivo Konell, verba ao

governo.

110 '/0110110

w�: contrll refol'llUlS

Competência IContradição
FHC aprova
medidas de PA
nas reformas

II

:: NOTA DE AGRADECIMENTO IIObras do calçadão estão sob
a responsabilidade de Gilson

Grama, que até ano passado fez
um excelente trabalho :frente à
Samae. E parece que também

não está deixando pormenosno
cargo de chefe de obras. Pelo
ritmo da primeira etapa, todo
calçadão estaria pronto em

menos de sessenta dias. Gente
certa no lugar certo, não é

. Se por um lado PauloAfonso

prometeu auxiliar todos os

municípios atingidos pelas
cheias, os senadores Vilson

Kleinübing e Esperidião Amin
afirmam que o governador, na
visita à Fernando Henrique
Cardoso, solicitando recursos

federais; não levou sequer dados
sobre asperdas em todo Estado.

; .'
'

A COMDEC - ComissãoMunicipàl de DefesaCivil do Município
de Jaraguá40 Sul, em Conjunto com o CBV - COlpO deBombeiros
Voluntários:" e a 3a Companhiado 80 Batalhão daPM(SC), vem a

público agradecer a colaboração e destacar o elevado espírito de
solidariedade manifestado pela comunidade jaraguaense por
ocasião das enchentes ocorridas em nosso Estado entre o Natal e
o Ano Novo, assolando principalmente a Grande FlorianópoJis e

a Região Sul de SC.

Jaraguá do Slil arrecadou 6,5 toneladas de donativos qúe foram
enviados Cm 2 (dois) caminhões (em 30/12195 e 02101/96) o Ter
minal Rita Maria, em FlorianópoJis, e à Araranguá, no Slil do
Estado.
Por último, realça o �amento.e a participação de todos os

jaraguaenses envolvidos na amenização do sofiimento de seus

irmãos catarinenses atingidos, em especial as Rádios Jaraguá,
Brasil Novo e Studio FM e principalmente a empresa Rodoúgre,
que transportou gratuitamente as cmgas de donativos.

Brasília - No encontro como

presidente da República, o

governador de Santa Catarina,
Páulo Afonso Vieira, recebeu
apoio para a execução das
reformas administrativas,

.

, Fernando Henrique Cardoso

elogiou a vontade política do
governador catarinense em

diminuir os gastos do Estado. "O
caminho que escolhemos para
reduzirosgastos com servidores
é o mais difícil para o Governo
do Estado", comentou Vieira a

FHC, sobre as propostas de
unidades dafederação, comoRio
de Janeiro e Minas Gerais, que
apontam na direção de de
missões.

Erro
Competência II

Coordenadoria da Acafe

divulgou nota oficial sobre, o
cancelamento das provas de
Física,Matemática e Introdução
à Tecnologia devido a um erro

de observação no tempo de

duração destasprovas emRio do
SuL Agora, nova prova será
re.alizada dia 28, domingo, nos
mesmo locais, com início às 8
horas e término às 12 horas.
Sorte de uns, azar de outros. .

Pelo andar da carruagem, os

operários estão satisfeitos com
a gerência do setor. Percebe-se
facilmente que em poucomais
de quinze dias, mesmo com

chuva, demonstraram que a

parceria entre Gilson e equipe
deu certo. Resta saber se a

.

parceria entre empreiteiras
contratadas tambémmantenha

.

estepique.

Jaraguá do Sul (SC), l' deJanelro de'1"'.

DURVALVASEL
Presidente

ALFREDOGUENTHER
.

Coordenador

AMELHOR *

FORMULA PARA VOCÊ
. (

GANHAR SEMPRE
3° SORTEIO: DIA 10/02/96 ÀS II HORAS
1° Prêmio: 1 AutomcSvel Uno Mille Okm.

.

r Prêmio: 1 Refrigerador 2751 Consul.
3° Prêmio: 1 Conl. Som 3x1 Phillps. *4° Primlo : 1 FOl60 4j1 Palace Dako. \

So P"mlo : 1 Bicicleta RangerMonark.
•• P"mlo : 1 Centrifugo de Roupa. Muener. *7" Primlo : 1 Bicicleta Aclventure Monark.

* *
*

* *
AUTOMÓVEIS
UNO 'MILLE

MAISao PRÊMIOS BREITHAUPT AtJ efetúsrCCfl'4)IU IndlvIduaIs em qualquer uma das Lojas e SUj)8lII18roados BREITHAUPT. será dlslribuldo
GRATl:JITAMENTE 1 (um) cupom para cada R$ 20,00 (vilte reais),
O clle!ite tarrbém receberá pela pontualidade um cupom quando efetuar o pegamento de suas contas rigorosamente no vencimento,
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opçÃO FESTA

Feira catarinense reúne 129
.

Emmendõrjerfesteja
40 anos de .serviçoexpositores emB. Camboriú Com 55 anos, Mário Em

meodörfer comemora neste ano,
40 anos de serviços prestados a
eoipresa Emmendörfer Veícu
los. A fónnula de tanto tempo
em lDJl sô.emprego, dizMário,
é a amizade entre os campa
nheiros durante o expediente.
"Sem amizade, você fica isola
do. Por isso, coloco-a acima de
tudo",
Avidaprofissional deMáfio

começou em 1952, como

·po8tero (lavação e engraxamen
to de carros). Em 1968, passou
para a oficina da empresa. Há

poucomais de lDJl ano, assumiu
a gerência: do setor .de ferra-

.

mentaria. Lembrando de algum· mente, cbesmnos a atender em
momentos difíceis que a média, de 30 a 40 veícúlos por
empresa passou, Mário recorda dia", afirma Mário, que deverá
que em 1962, por falta de receber congratulações por ser
serviço, a oficina praticamente o empregado mais antigo da
ficava desativada. "Mas atual- empresa.

ealneáriO Camboriú
Uma peculiaridade de Santa
Catarina e de sua economia são
as feiras de produtos insdustria
lizados, "made in SC", onde
quem expõe e vende são os

próprios
�
Atraídos
pela qua
lidade e

preços de

fábrica, .,1/pllSSiJtISsaooleiros,
atacadistas e turistas garàntem
o sucesso destes empreendimen
tos em qualquer época do ano.

Uma das feiras. que acontece

durante o verão é a Feira de
Produtos Catariru:meno Parque
Balneário Camboriú, às

m8rgen.<I da BR-I01 (km 137),
em Camboriú Este ano, em sua

168 edição, a feira reúne 129

expositores e é lnais uma das

atrações do parque onde adultos moderno, tanto nos produtos
e crianças tem opções para se utilitários como nos artísticos,
divertirem diariamente. fettos em porcelana, cerâmica,
A Feira de Produtos Catari- couro, cobre e tecidos como

nenses vai até o dia 4 demarço, bolsas, aparelhos de chá e café
aberta sempre das 16 às 22 pintados a mão, sandálias,
horas. Dos 129 expositores, bijouterias, entre outros. A
80% são catarinenses e estão

:

Santur, junto com Sebrae e o

COiD. produtos em exposição e à
.

Programa Catarinense de
.

venda: artigos de vestuário
.
Artesanato es� que cerca de

fabricados em malha, couro, 150mil pessoas visitarão a feira.
linha ou em tecido, tanto para o Quem for visitar a feira, tem
verão comopara oinvemo, equi.- à sua disposição uma estrutura

pamentos esportivos e para gi- complementar de gastronomia,
nástica em casa ou academias, lazer e diversão que foi se

roupas de lã, na sua maioria consolidando a partir de 1974

produzidanoRioGrandedoSul, por iniciativa da Citur, Com
calçados, móveis, bijouterias e panhia de Turismo de Santa
diversos produtos, inclusive Catarina, hoje Santur, órgão que
telas em óleo e aquarela expos- também. administra o parque.
tas por duas galerias de artes, Nos 116 mil metros qua-

Este ano, o artesanato cata- drados deste complexo turístico
rinense voltou a participar da estão distribuidos: um zooló
feira, em uma área especial do gico, miai-fazenda, aquarium,
parque. Predomina o artesanato museu da fauna, flora e gea

.tKlollvo
• vlslltlfM
i.,1JIJ

Botafogo Futebol Clube(terra), vila das crianças,
lánchonetes e restaurantes. No

parque da fauna, vivem
mamíferos, aves e répteis. São

quase 700 aves - terrestres e

aquáticas - de 167 espécies dife
rentes, 88 mamíferos de 26

espécies e 100exemplares de 16

espécies de répteis .

Na vila das crianças, ao redor
deum Iago que sepode andar de
pedalinho por RS 4,00 (para 1
ou 2 pessoas, por dez :initiutos),
há diversas casas em:estilo típico
onde são comercializados
lanches e. buffet de 'sorvetes.
Existe também quatro restau

rantes: na Casa Alemã é servido
marreco assado com repolho
roxo (RS 13,00). C� Italiana,
onde é servido rodízio demassas
(RS 6,,50) e no restaurante

parque Verde, pizzas e carnes

servidas pela Currascaria
Ataliba.

Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

Pelo presente edital.ficam convocados os associados quites
com suas�uidadesparaAssembléiaGeialExtraorctinária, a
serrealÍzadano dia 20.01.96 às 14horas em Pconvocação e

às 14h3Omin em 28 convocação, com qualquer número de

sócios presentes. Tendo por local: a sede da sociedade, para
deliberarem sobre os seguintes assuntos:
10 Leitura da ata e prestação de contas

20 aprovação de ànuidades
30 Assuntos diversos

Jaraguá do Sul, 11 dejaneiro de 1996

Adiretoria

o endereç() onde a qúalidade tem bom preço, fabrica: Jacquard,
MALHAS LTI!JA. �

.

Soft, Cotton, Moleton, Meia Ma:lha lisa e estampada, Stanflex,
Xadrez; Listrado, para atender confecdonislas do ramo de mallhas

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.Janpá do Sul, 28 de Janeiro de 1996 GeRAL CORREIO DO POVO -S

CALÇADÃO

Previsãopara término da
obra é de quatro meses
J araguá do Sul - A trilhos do trem, no cruzamento

secretaria de Planejamento das ruas Gumercindo da Silva e

espera terminartodo oprojeto do
calçadão da avenida Marechal
Deodoro da Fonseoa em.120
dias. De acordo como secretário
Otaviano

Pamplona,
aprimeira
etapa já
está em

fase final.
"Falta

pouco pa-

Tr61egfl
tUlllultuotltJ
durtlllte
os tJ6ros

ra entrarmos na reta de
conclusão da obra. Depois vai
ser rápido", avisa Pamplona.

Mais de 20 operários estão
trabalhando diariamente na

retirada das calçadas desde os

Mareohal Deodoro, até em

frente o colégio São Luís.
Valetas foram abertas nos

dois lados da avenida, onde
serão instaladas as redes de

água, ,telefone, energia elétrica,
esgoto, tevê a oabo e, gás
(G.L.P.). Essemesmoprojetojá
foi implantado em Bhznenau e

Curitiba.
Asfalto •

Na segunda etapa do projeto
quando já começará o asfal
tamento e embelezamento do

calçadão, Pamplona acredita

quepoucomais de 90 dias serão

gastos para finalizar as obras.
Uma das principais novida-

des depois da implantação do
calçadão, será o tráfego na

avenida Marechal Deodoro, que
atualmente estávindo daGetúlio
Vargas até a avenida Barão do
Rio Branco. Com o calçadão, o
trecho entre o trevo doBanco do
Brasil até a linha do trem,
próximo ao Lojão Beber será
totalmente impedidopara carros.
AMarechal terá sentido inverso,
terminando junto ao cruzamento
da Gumercindo da Silvá.

Prazo
Outras ruas da cidade também

passarão pela mudança no

sistema viário. A previsão para
que o 'novo trânsito. de Jaraguá
do Sul seja instalado, de acordo
com a secretaria, é de cincome
ses,

Lay-out do trecho entre
o Lojão Beber e a
prefeituramunicipal,
do novoprojetopara a
avenidaMarechal
Deodoro daFonseca

r' _.;�;�::*.:-;�.::,;....,..<::_;"";� :,....�.- ................ ..,_..,_ --- ......... �._ .. ._ ''':''''".,.,.."

:0 O
!
I
I
I
!
I
I

•371-1422

A IlDA\A_AÇAo DO VIA.oro 1& JAu.A
DO &>11.11. í lPOiSlhllL
lilVA IARI M\A CO.ClllrIlAÇAo DI

�

AA\IiAI AI "ilVII: IPIDIIVIII I
.OVOIIIIViI•
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CORREIO DO POVO - , GERAL J..... do Sul, 2. de Jaetro de 1'"

DANOS

Enxurrada causaprejuízos
, deR$150mil emSchroeder

SdJroeder - Já chegam a

R$ 150 mil os prejuízos
causados pela enxurrada do final
de semana passada em

Schroeder. O prefeito Hilmar

metros - leito normal - para 50

metros, invadindo a estrada geral
de Braço do Sul, que está inter-

. ditada devido a uma imensa cra
tera que abriu-se no meio da es

trada. Para a restauração, a pre
feitura deverá gastar R$ 10 mil.

No centro da cidade a chuva

também causou prejuízos. Todo
o sistema de esgoto fi/ou
entupido e algumas ruas foram

descalçadas. A secretaria de
Obras deverá levar uma semana

para colocar o sistema viário do

Rubens
Hertel P,.I.ltum
espera um. OIUOmOrepassedo
governo. ojudodoestadual

para co- IDV.,IID
brir as

"despesas nas obras que foram
destruídas pela forte chuva.

Pelo menos a estrutura de
duas pontes focam afetadas. Uma
na localidade de Rancho Bom,
com.cerca de 15 metros e outra
no Bracinhe, com dez metros,

"Ago-ra, vamos nos prevenir: Já
solicitamos a construção das
cabeceiras das pontes de con

creto". diz Hertel. calculando

que nas duas obras, serão gastos
aproximadamente R$ 80mil.

Um dos pomos mais críticos
é em Braço do Sul. O rio Hem
transbordou passando de 15

t

município operando normal
mente. Segundo o prefeito, mais
R$ 25 mil serão usades nesta

obra. Funcionários da Casan
trabalham diariamente para
colocar em funcionamento as

máquinas na captação de água.
A subestação, em Itoupava-Açu
ficou submersa e a falta de água
em Schroeder entra em seu

terceiro dia.
Dois carros também focam

levados pelas fortes correntezas
dos rios Itapocuzinho e Hem.

Agricultura tambémperde
A agricultura também teve

perdas durante as duas noites de

enxurrada. Só na plantação de
.

milho, mais de 250 mil mZ foram
atingidos e nas arrozeiras, cerca
de 300 mil mZ também não

escaparam das cheias. Os

prejuízos, de àcordo com ö

prefeito Hilmar Hertel, chegam
a 40%. "A esperança dos

plantadores de milho. são

começar, de imediato, a colher
as socas e deixar secar. Só

assim, poderão salvar alguma
coisa", avisa Hertel.

Nos bananais, as perdas
ainda não foram levantadas. A

principal área atingida foi no

bairro João Pessoa. O rio

Itapocuzinho invadiu plantações
inteiras derrubando pés de
bananas prontos para a colheita.

NOVIDADE

Nova Lei de Imprensa
tramita no Congresso
Uma nova Lei de Imprensa

está tramitando pelo Congresso
Nacional. A novidade é que está
abolida nos crimes contra a

honrá a pena de prisão. Mas só

para jornalistas.
Quem cometer injúria,

calúnia e difamação, corre o

risco de ser preso. No entanto,
um jomalista que o fizer através
de rádio, televisão, jornal ou
revista pode ser condenado a

uma multa ou a prestai" serviços
à commidade.
Na verdade, o crurie do

jornalista é mais grave, porque
ele tem em suas mãos um

imtrumento potentíssimo, que
aumenta o impacto da injúria,
calúnia e difamação, Acusar
alguém, por exemplo, de tráfico
de drogas, pode resultar amorte
civil do acusado. Mas de agora
em diante, o jomalista que fizer
tal acusayão paga uma multa ou

presta os tais serviços à
comunidade, conforme a

sCllteoça do juiz.
Mas os jornalistas que se

mstrumentemcom a ética, a

verdade e um trabalho
responsável, não necessitam
desse privilégio. Qualquer
trabalho de jornalismo inves
tigativo não pode ser publicado
sem provas cabais, sob pena de

responsabilidade criminal que
leve à pena de privação da
Iiberdade,

Esta nova Lei de Imprensa
favorece a todos os jomalistas
brasileiros, mas não é
aproveitando-se disto que
passamos a dàr notícias
inverídicas ou caluniosas.
Devemos ser honestos e dar

,

notícias concretas para não

precisarmos desseprivilégio que
está tramitando no Congresso
Nacional. (E.V.S.)

APEDD'u---------------------------------------

Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul

TOTAL DE ATENDIMENTO DOANO DE 1995

Incêndio em comércio e indúslria 18
fncêadio emresidência , 20

Fogo emmato , : 58

Fogo em veículo 9
A iden :l-:1! • \

Cl tes sutomobilisíicos 142

Socorro as pessoas 288
Busca e salvamento 15
Combate ainsetos

"

4
Socorro a animais 2

Auxílio a polícia 6

Rescaldo _ 3

Palestra � 11

Prestação de serviços 91

Análises de projetos , 329

\listoriaparahabite-se 148

\listoria para funcionamento .3 .678
KM rodados em sinistros 9.051,6
KMrodados em treinamentos � 448,8
KMrodados emprestação de serviços 2.814,3

,

Consumo de água � 504.500 It.
Horas trabalhadas � : � 587

Jaraguá do Sul, 17 de janeiro de 1996
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línica 'São Camilo
Dr. Marcos Femando F. Subtil

@filjp,jOfAMtMPM&.,9l§4j4.MgPiwtMI'-""P �
Medicina do Trabalho - Fratur_ - Urglncl_
Doeni_ de Coluna, Lee6� do esporte - ClrUrgl_ do Joelho
Exam_: adm_lona", dem_lona" e perl6dlcos
Hor6r1os atendimento: .:30" 11:30 e 14:00" 1.:30...

MODA
FEMININA

E MASCULINA

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, n" 23
Jaraguâ do Sul - sc

Fone.· 372-3690

110NI (f)473)
:17:J-():J25

Rua Athanásio Rosa, 1645 .. Guaramirim .. Santa Catarina

SCIIOCIEt Fábricade Calhas
Industriais

e Residenciais

\

CaULAR
QEVENDEDOR

�.r.SrAil
(f!jMtjTOROIA

TEm:PUr.

CENTRAIS· Phillps
TELEFÔNICA Inlelbrás

Equltel
:

Nulron
APARELHOS
TELEFÔNICOS

FAX

1l!MOSPLANOSDE CONSÓRCIO
ACESSÓIIOS,EQUIPAMENTOSE

SWIIMENTOS SlNALIN'IFRIOR

INFORMÁTICA
COMPUTADORES

COMPAQ

REPRESENTANTE COMERCIAL DE
ASSIVATURAS

TV A CABO· NET JARAGUÁ

Revendedor

fPfJd[JfR!fi1BlIlM
Rua CeI. Procópio Gomes, 680 - FONE: 371-9999

Iy ADVOGADOS
�C fader PauloMarin - OJtqj-SC 10372

��/ :José.Luiz áaSifoa - G.9I1l.5C 10311.,9l

CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CIVEIS EM GERAL..

Rua Gullhenne Waage, 136
Fone (047) 371-0302
Jaraguá do Sul - SC

oAROMA E OSABOR DOS BONS lEMPOSVOLTARAM
PANFICADORAECOffiR'AIIA

.

N

PA08V1NRO
�Aberto clariamente das 06:00 às 21:00hs,
� inclusiva domingose feriado.

Av. Mal. Deodoro, 915/Centro
Rua VeÍlincio da Silva Porto, 225 - Vila Lenzi (PróximoWeg I)

Fo.. : 372-1243

HVoci pode ter uma vida normal, lavare escovar
os cabelos naturalmente"
- Marque um entrevista sem compromisso e faça
uma análise desde o comprimento até o corte. RuaHenrlquePiazlent,137
TRAGAESTE ANÚNCIO EGANHE 10% DE DESCONTO Fone(047)ml588- JS

Tudo em mánnore e granito, soleiras, pias, tampos de bal
cões e ...a. Túmulos, acabamentos em geral
ORÇAMENrO SEM COMPROMISSO

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se terreno 35x45
todo murado cl frente de

alumínio. Casasemi-novacJ
. 170m2 + quatro quartos, 2
BWC, garagem, Javanderia,
2 salas e cozinha.

Acabamento de 18, janela,
alumínio, vidro fumê,
acarpetada, toda plentada,
rancho com 32m2 alvenaria,
Aceito troca em caminhão.
Tmtarfone373-0817 - R. Rui

Vende-se Chevette179 a

gasolina em bom estado de

conservação. Valor R$
2.300,00 - aceita contra

proposta. Tratar 372-2212.

Claseifioacloe de
�

Vende-secammbãoFiat/l90
ano 78 cor branca -

basculante em 6timo
estado. ValorR$18.000,00 à
combinar. Tratar rua

AntônioRibeiro, 403 - DIla
da Figueira cl sr; Adelino.

Vende-se GoI187 5marchas, Vende-se Escort XR3/89 -

aceito troca. Tratar 371.- azul metälco. Em 6timo
1953.

.

estdo (parücular). Tratar
3124273.

Vende-se Monza SLFJ88

impecável. Estudo troca - Vende-se terreno com

tratar 371-1953. 350m2 (pröxano do trevo de
acesso à Schroeder). Tratar

Vende-se Chevette Hatchl 3724273�
81, aceito moto pl troca.
Tratar973-8290 Vende-se loja na Mál.

Deodoro, Tratar 372-3402.

Vende-se Belina/84 verde
metáico - 5 marchas em

ótimo estado. Tratar 973-
8290.

I·íllica São Cawnilo
Dr. Marcos FemaRdo F. Subtil

�1�1�"'jfijIMtMYM'ltªjajjM111P"t§MjI1'D.'I�
Medicina do Tra"alho - Fratur_ - UrgOncl_
Doenv_ de Coluna, L_6_ do _porte - Clrurg_ do Joelho
Exam_: adm"'lona", dem_lona" e perlcSdlc_
Hor6�atendlmento: 8:30 _ 11:30 e 14:00 _ 18:30...

ATENDIMENTOEM
• Medicina do trabalbo!medicina geral e exame

audiomédico
- Odonlologia:

, prevençã�periodontialprótese
- E':rermagem: realização de cursos e palestras sobre
DST!Aidslhigiene e corporal/primeiros socorros/drogas!
álcoolltab�gismo (fumo)!cursos para .gestantes eoutros.

RuaJoão Butschardt, 84-Galeria Paqlo Donini
Salas 01 e 03 - Fone (047) 373-0432

.

Guaramirim - SC

ATENDIMENTO PARTICULAR E CONVÊNIOS

, ,

CONSULTORIO ODONTOLOGDCO

Dentista - eRO 2964·

Atende
ODON_TO�ARAGUÁ EISSEM
Rua Angelo Schlo.chet, 173 - Centro

. (próx. Beira Rio Clube de campo - Fone: 371-0735
'- .

Illlflllllill_tlilillj'
DM. MARlt;NE 1. DA SllVA
NutridOl1ista - CRN-2 2237

DM. MÁRCIA N. GASPARrNl
Cl"1ica Mébica - CltM 6294

,Rua Angelo Schlochet, 173 - Centro

!=,��;,{. ael;a Rio Clube de Campo - Fone: 371-0735

Barbosa, 497, rua asfaltada.

Vendo UnoMillel93 único
dono excelente estado. R$
7.200,00, Tel973-3020.

Vende-se terreno cl 600m2
área nobre da Barra, ou
troca por telefone, carro ou
terreno de menor valor.
Tratar 973-8942.

Vende-se mãq. de costura

OverloqNissin8oo0pontos
semi-novaR$1.l00,oomáq.
reta indo NissinR$ 550,00.
Tratar 372-2212clRosa ou
AJtamir

� ..JI:f!' DR. HSIAO MfNG KANG

II.......
- OFTAMOLOGISTA II

I'
·11

-
-
-
-

-
-
-

-
.... .

Com certeza o ritmo acelerado dos

anos 90 seria ainda mais estressante

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

.

.
.

as vantagens dos exercícios, elas ., .

ainda são o lugar onde se vai
.. � ••. � .

encontrar pessoas para passa«)GOftCIIIIl,; (��:=�:��,:=:��.,,"r(�_t!ew€t!.a!..®�y
, ,

R� ATHANÁSIO DA ROSA, 249
FONE (047) 973�518 E 373-0580

Esperamos você para:
\

Centro de estética com tratamento completos e eficazes
- Faciais - Corporais - Depilações - Salão de Beleza (unissex)
,. Academia: G.inástica localizada, condicionamento físico,
alongamentos, gluteos, avaliação física, musculação e dança de

salão.
Continue acreditando e nós faremos _o possível para corresponder

I

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO
I

I

-.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classificados de
,

Menagofli Vaiculos Faço facção de camisa Pólo,
botão e caseado. Tratar 372-

0691.

·Planos 50 e 60 meses
Consôrcio Nacional Volkswagen. e Amauri

Não perca tempo. e venha fazer sua Inscrição.
na maneira mais fácil de conquistar o seu veí -
culo.

Vendo ou troco salacometcial

no Shopping Jaraguã - óima

loca1ízIção. ValorR$ 2O.000,OQ
+ financiamento. Aceito

carro, imóveis etc. Tratar 372-
0691.

l'='I
..

'

ftme 047- 3710499

�AUTONOVO
_ 'VEíCUlOS

R. JOINVILLE, 2050
FONElFAX(047) 371-1574-973-9753

A Menegotti lança pra você a melhor promoção da

r--------' , peças originais· do aná: "PROIVIOPEÇAS.'� '�II DISQUE PEÇAS 371-12811 LIGUE AGORA OU VENHA VlSrrAR-NOSI.'
. IIIIIIII . FolIe 047- 3710499

Menagoffi Veículos

Anuncie nos

classificados

do Jornal··
Correio do Povo.

II
'

II

371-1919
E GANHE

TEMPO!

ES'fO'J.\DOS VtUV\J.\R
CONSOLESsoaNEDlDA PARA

.

AurolVlÓVElSECAMNlÓes,
,

INSTALAÇÃODESOM
Rodovia BR-280 - Km 5&

Guaramirim - SC
Fone: (047) 373-01�

iii. fm@[Jd!,'it@.
F 1000 azul 94

Escort bordõ 93

V�rnoaLX branco 92

VeronaGLX azul 90

C20 branca 91

Kadett SL dourado 91

Monza Classic bordö 87

Logus GLS azul
.

.95

SantanaGLS grafite· 87

SantanaCS grafite 87
.. GolGTS

'

brodõ 88

Goi CL
, bege 87

GolLS verde 86

Fiat Uno CSL prata 93

Uno CS marron 85

Prêmio CS
.

azul . 86
!I Rua Joinville rY' 3573- Fone (047) 371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-
Classificacloe de

,

·SCBIOCBE'
FONE «)473)

:J7:J-():J25
Rua Athanásio Rosa, 1645- Guaramirim • SantaCatarina

Fábrlcade Calhas
Industrláls

eResidenciais

,

DEJA IMOVEIS
VENDE

Galpões, Casas, Terrenos e Aptos.

ALUGA
Sala cornI. defronte ao Posto Mime

,

VISITE-NOS DEFRONTE AO FORUM
372-2990

INVESTIR EM
IMÓVEIS
CONTINUA
SENDO O

MELHOR
'NEGÓCIO

Assoe. lmobili4rias de }araguá do Sul
.

Tudo em miiirmo e granJto. solei...... pl... tampos de bal-
cões e Tú....los. acabamentos em geral
ORÇAMENrO . SEM COMPROMISSO

BR-280 Km 60 (Anti,ga instalações da Marmoraria Prü8se)
.

Guaramirim - SC - Fone:73-0162

ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS DO
CORREIO DO POVO·

3'71-1919 - 372-3363

Q9� 37�-7931QJf;,.MOVE • S
Rua AnDlio C. rar•• 197

.

..
CREa 1741-J

COI'U • 'ENDI • LORII • IDlIIS1'II • .OIPOU

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

(Tuanho Jádio de 500 12)
A vista a partir de R$ 7.000 ou

Entrada de 1.500 + 50 x 2 Salários Nin.
ou 4 x 500 (fixo) + 50 x 2 salários Nin.

IMÓVEL 12 Qtos Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. PREÇO R$ Infonações Gerais

Sobrado 300 6 4 Centro R. Conrado Riegel, 127 130.000 SoJente el DiDheiro
casa Alv. 200 3 2 Lenzi R. Vitorino Strill<Jari, 80.000 Troca plapto quito e/2 gar
casa Alv. 190 4 1 SCBROEDER R; Princesa Isabel, 547 80.000 Terreno 6.562 12 - Parcela
casa Alv. 110 3 1 SCBROEDER R. Cristina Bauer, 91 25.000 Aceita ilÓvel el Jaraguá
casa Alv. 140 4 1 Lenzi R. Urbano RoSa, 517 35.000 Soaente el Dinbeiro
casa Alv. 190 3 2 Jguá Esq. R. OHvia Pradi, 34 55.000 Aceita terreno próx.1iEG II
casa Alv. 130 4 2 Lenzi

.

R. - El,pidio·Martins ,s/n 38.000 Aceita terreno/carro
, .

Cobertura 220 3 2 Centro Bd. Argus - 8/91 Andar 160.000 Apto NOVO e todo. MOBILIADO
Apto Ok 78 2 1 Alizade Res. Aliz�de - 3" Andar 16.000 + Finane • CEF - 10 anos

Apto OK 78 2 1 Alizade Res. Alizade - 3" Andar 18.000 + Finane. CEF - 14 anos
. Apto OI( 156 3 1 centro Bd. Sclúoquet- 8" Andar 50.000 + Finane. CEF - 8.anos
Apto OK 184 3 1 Centro Bd. carvalbo - 8· Alidar 70.000 + Finane. CEr - 14 anos

Apto Cous 112 3 1 Barra .Res. Harri Marquardt 8.000 + 100 li: 300,00 - Ent.06/96
Apto Coas 175 3 2 Centro Rua da CEF - 3" Andar 65.000 Eilt. 06/96 - Troca p/casa
Sala COI! 25 - - centro SHOPPING JARAGUÁ 20.000 + 2 <.'OB p/lês/Aceita carro

Lote 601 - - Jguá Esq. Condomio Azaléias 27.000 Aceita parcelar/telefone
Lote 737 - - Centro Próx. Antiga RO!Ioviária 90.000 Aceita penuta_por Prédio
Lote 1790 - - Figueira PrÓll:. Ponte da liEG II 35.000 Parcela ou vende el lotes
Lote 392 - - centenário PrÓlI:. CEPROII fliEG II 12.000 Parcela el até S x

Lote 695 - - Rau, Rua da Faculdade - FERJ 15.000 Entrada 5.000 + Parcelas
,Lote 750 - - SCBROEDER Próx. CoI. MiCjllel Couto 6.000 Entrad4 3.000 + 10 x 400
Terreno 27675 - - Alizade Próx. salão Alizade 350.000 Aceita carro/tel�f/ i1Qveis

. Ilerreno 12725 - - SCBROEDER Próx. Av.Castelo Branco 20.000 Parcelado
Lotes 465 - - FiCjlleira Residencial Piazera I 6.000 Ent. 2.000 + 48 x 210 c
Lotes 385 - - Alfzade Residencial 'Behling .

10.000 Ent. 5.000. + 5 x 1.000 c
Lotes. 630 - - Vila Mova PrÓlI:. FORIJIIfRádio RBH 35.000 Ent. 15.000 + 10 li: 2.000 c

Lotes 483 - - sta Luzia Residencial GeraniUl . 7.000 Ent; 1.500 + 50 lI:.2 Sal •

Cbácara 26549 - - sta Luzia Centro de santa Luz ia 140.000 Galpão 800 12 /Casa 233 12
Cbácara 180000 - - Garibaldi Estr. Garibaldi - KI 15 80.000 casa alvo - ACeita troCar
Cbáeara 111500 - - Garibaldi Rilileirão llúngaros-K1 13 20.000 sei IOradia -Troca/parcela
Cbácara 125000 - - Mereu Ribeirão Grande - KI 8 120.000 casa alV. - Aceita trocar
Cbácara 1849300 . - - SCBROEDER Próx. 8" salto CELESC 150.000 Reflor. e/400.000 palaítos
Cbácara 95000 - - SCIIl!OEDER Est. Braço do Sul>-!Cl 4 45.000 ' casa Mv. - Parcela 10 x

Res. HARRI IWIQOARDT - 200 Jts após Malhas Nalwee
Aptos COI 112 12 - 1 suíte + 2 quartos

A vista = 25.000
Plano 12 = Ent. 12.000 + 12 x 1.333 (fixas)
Plano 100 = Ent. 8.000 + 100 li: 300 (<.'OB/OOlar)

Obs: carro/telefone são aceitos na entrada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIFicADOS DE IMÓVEIS CORREloDOPOvo-5

lRAlAMENTO DE PISOS
Sistema UltraHigt Seep

Brilho de Molhado Restaurävel
TRA"'(AMOS QUALQUER

TIPO DE PISO

Resi1enciais, Escritórios,Consultórios
Lojas, Restaurantes, Supennercados e Industriais

SOliCITEUMADEMONSTRAÇÃOGRATUITA

JACAL REPRES. E COM.
R,ua Antonio Ge••er, 113
Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC

"."HAB6AT
COMPRA. VI:NDE • ALUGA • ADMINIS1RA

Mr-_)f31l lAR A
CN"I4J�a

TERRENOS'
Terreno cl 420ní2 - lifa da Mosca
Terreno de 15x30 Ala Roberto Zlemann
Terreno de 15x34 Ala Leopoldo Janssen
Terreno cl 2O.oo0m" .AIa Joaquim Fell. de Paula
Terreno cl 1.02Om" Ala Procópio Go de Oliveira
Terreno cl 460m" Ala Joio Januário Ayroso
Terreno cl 450m" VIa Rau
;rerreno cl 430ní2 Lot. 'Bernadele Dombuseh
Terreno cl 440ní2 Bairro Água Verde
Terreno cl 513m" fundos Weg I
Terreno 390m" "ajuba Praia Q-and
Terreno cl 31.oo0ní2 VIa Nova pr6x. Fórum
Terreno cl 560m2 Loteamento Champgrut \
Terreno cl 2.600m" Ala Joinvile - ÓIImo ponto comerciaI
Terreno cl 430"' Loteilmenlo Versalles
Terreno cl 589m2 (escpna) !lia da F1gueIra
Terreno cl 4OOní2 Ala MaroeIo Barbi
Terreno cl 1.'100ní2 Ala Eplácio Pessoa pr6K. Koholbach -

acel.-se carro no negócio
Terreno cl 532m" - Estrada Nova pr6x. Poslo Mll'coIa
Terreno cl SOOm" frente pl Lagoa - Barra do SUl
Teireno cl 500m2 (es<Jiina).AIa Henrique Marquanl
Terreno cll0.000 e casa de alvenaria, 61imo pl empresa - Ala
Wolgang Weege (Rio Cêrro I�
Terreno 3.600m" Ala Maroelo Barbi - VIa lenzi
Terreno cl70.oo0ní2 cl arrozeiras e 2 fontes de água nalUlai em
Nereu Ramos.
Terreno cl 28.oo0m" frente para o asta"o em Nereu Ramos.
Terreno com 430m2 no Loteamento Champagnat.
Terreno cl looOm" R cados Vasel
Terreno 15 x45 (61ima visla da cidade) Vila Nova

CASAS
Casa de Alvenaria em construçAo cl 300m" - Via Lenzi
Casa ém alvenaria cl 260m" - terreno cl 154"0m2 - Schroeder
Casa em alvenalia cl 180m" - 3 domitooos (1 suRe) demais
dependências, Procópio .Gomes.
Casa em alvenaria cl 160m" - Ala Henrique Sohn
Casa' rrisla - boteamento Corupá - aceita carro no negócio.
Casa de aIv. cl 95m2 terreno o/. 370m" em Três Rios do Norte
Casa de aIv. cl 100m" terreno cl 531Jrrl2 - Bairro Água Verde

APARTAMENTOS
Apall. em construção cl 2 ou 3 dormitórios, entrega em meados
de 96, rua Gurneroindo da Slva (Iocalzação PÍivilegiaila). Rnan-
ciamento pr6prio.Consulte-nos.

.

Ap". Condomlnio Amizade cl 2 Ifos. Entreda f&cillada.
Ap". cl 313m" cl 3 suites demais depeildênclas, acabamento
de aIlo paitlo,a SOm do mar, Carnborü.
Apto Ed Isabela cl 123m2 - 2 domil6rlos + suite e demais
dependênCias. I

ALUGA-SE
Sala comercial rua Joinville pr6x. Arweg
Galpão cl escritório - R Leopoldo Jarissen

VENDE TELEFONE PREFIXO 372
VENDE-SE TELEFONE CELULAR

RUAF'EUPESCIDODT,�
(AOIADODA1001FERRAGENS)

FONE: 371-8009

VENDAS
Casa mista cl 84m2_- Rua Paralba - próx. Salio União -

RS15.000,OO '

casa de madeira cl 110m2 - Rua Lat. José Manfrini - RS
15.000,00
Casa de alvêFlaria cl 174m2 - Rua 633 - RS 35.000,00
Casa de alveAaria cl 68m2 - Rua Exp. Rudi Homburg - RS
20.000,00
Casa de alvenaria cl 132m2,- R. Luis Ch iod ini - R$
25.000,00
Casa de alvenaria cl 250m2 - Rua 25 de Julho - V. Nova
- RS 55.000,00
Casa de alvenaria cl 60m2 Rua 427m2 - PIÓX. Salão
Vitória - RS 17.000,00
Casa de alvenaria cl 148m2- R. Eleto Stinghen - Loteam.
Papp - RS 65.000,00 '

Casa de alvenaria cl 170m2 - Ro João Franzner - R$
55.000,00

.

Casa de alvenaria cl 158m2- RuaWalterMarquàrdt - R$
70.000,00
Casa de Alvenaria cl 140m2 - Rua carlos Oeschler - Ilha
da Figueira - RS 17.000,00
Casa de alvenaria cl 75m� - Rua Pedro Winter - R$
11.000,00
Sala Comercial cl80m2e terreno cl 1.200m2 - Ro Fl8derico
A. Vasel - RS 60.000,00

Terreno cl 645m2 - Rua Geraldino - RS 22.000,00
Terreno cl 50.000m2 - Rua Rio Cerro I - RS 190.000,00 .

Terreno cl 572m2 - Rua Late.al BerthaWeege - R$16.000,OO
Terreno cl 704m2 - Rua Estanislau Ayroeo - Vila lenzi - R$
25.000,00.
Terreno cl 425m2 - Rua Estrada Nova - R$ 7.500,00
Terreno cl 660m2- Rua Luiz Gonzaga "'I'OSO - R$15.000,OO
Terreno cl 450m2 - Rua Abano Fachini - V. Nova - R$
17.000,00
terreno cl 500m2 - Rua Jaraguá Esquerdo - Esquina - RS
10.000,00
Terreno cl 930m2 - Rua Alfredo Max Funk - RS 1-6.000,00
LOCAÇAo

.

Casa de madeira cl 3 quartos - Rua 25 de Julho, 530
Casa de madeira cl 3 quartos - Rua 25 de Julho, 889
Casa de madeira cl 2 qúartos - Rua 25 de Julho, 889 -

Fundos
.

CaSá de alvenaria cl 3 quartos - Rua 25 de Julho, 889 -

Fundos
Casa de alvenaria cl 3 quartos - RuaWalter Marquardt
Casa de alvenaria cl 4 quartos - Rua Adolfo Putjer, 233 .

casa de alvenaria cl 3 quartos - Rua Rio Molha
Apartamento cl 4 quartos - Rua Joio Picolli - Centro
Apartamento cl 3 quartos - Rua Antonio.C.Ferreira - Centro
Apartamento cl 2 quartos - Rua Catios Eggert - Vila laia",
Salas Comerciais

Rua25deJulho, 317 -VilaNova -JaraguádoSul-SC

FONE (047) 372-0153

II

II

II

Ligue para o

Jornal Correio

'..

II

do Povo e deixe
I

seu classificado
de compra,

venda
II
II ...

II
'

ou troca.
371�1919

Allora ficou mais
fácil anunciar
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CORRElODOPOvo.6 CLASSifiCADOS -

DE' 'IMÓVEIS
"

Jaraguá do Sul, 20 (Ie janeu-o de 19'6
'

.

,

..... "
.

:::�):: :..,).:' :\\ ::/i/
: �)\.�:>: ().::.::.:::

.... J. SANTOS
Comércio. de Materiais de Construção e 'ftansportes

MATERIAISELÉTRlCOS- HIDRÁULICos
TUDOPARAVOC�CONSTRUIRDESDE AFUNDAQÃOATÉOACABAMENTO.

NÃO EXISTE CRISE PARA
QU-EM. ANUNCIA.

.
-

ANUNCIE AQUI

371-1919

VARIG·Rio-Sul
CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS
NACIONAIS E INT:ERNACIONAIS

I

FONE: ()47) 371-()091
I I I I

CARGO

a, J g

VOCÊ QUER

ÇONSTRUIR
AQUI,TEMOS

ASOLUÇÂ9
Assistência TécniclI
Peças de Reposição'/

)

e Reformas em qualquer
tipo e ma·rcs

Betoneira 120 litros com volante sem motot R$ 295,00 à vista

Betoneira 120 litros Com re.dutor sem motor R$ 342,00 à vista

Betoneira 320 litros com volante sem motor
·

R$ 595,00 à vista

Serra circular com motor 1,5 CV ; R$ 285,00 à vista

Triturador forrageiro com motor 1,5 CV...................•...R$ 225,00 à vista

Máquina de cortar grama 1 CV sem recolhedor R$ 139,00 à vista

Redutor de velocidade 1 x 45 cl coroa bronze ; R$ 595,00 à vista

Guincho trec-trec para andaimes R$ 298,00 à vista

VENDAS POR CONSÓRCIO
.

.

aetonelra com motor à partir de RS 44,78 com entrega_ de dua_ ao mês,' sendo
uma por sorteio e ·uma por lance - 1· grupo com fechamento previ_to para 30

dia_ . fa9a _ua inscrição ainda hoje
'

LOCAÇÄ.O
YoGi não quer comprar direto· nem pelo consórcio· quer apenai alugar - nós temos a lolução

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

T4MB M DIS,POMOS DE BETONEIRAS ·USADAS·PARA VENDA.
POR METADE DO PREÇO DAS NOVAS!

Betoneira 320 L Super
AQUI VOCÊ TEM A SOLUÇÃO...

1.1.1.IIM�UM�--------R-u-a-M=a=x=w=i=lh=.=lm�,=7=8=6=F=O=N=DEE=Q=..U(=�oL=Q4=u.7=E)R=3�=�=:=_=V3°=�=�=�=�=�=�=S=;=�=�=:=;�INDÚSTRIA DE MÁQUINAS Jaraguá do Sul - sc

J I

Betoneira 120L

BP -120 - L

VENDAS DIRETO DE FÁBRICA

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE
c;_.APARTAMENTO '.

RuaLeopoldo Malheiro, 15 - Ed.
Cardênia - Apto. 303 - cl 2

.

quartos + dep. R$ 35.000,00

r.cllAPARTAM�E;N�T�O--��:
Rua Adélia Fischer - 311 andar
3 quartos demais dep.
R$ 35.000,00

APARTAMENTO
Av. Mal. Deodoro - 22 andar -

Um quarto e demais
.

dependências

�!II • �-S F

'1
__

-;
__

AI\"'''A'D,i .

.

aB
CASAMADEIRA
'R. Antonio C. Ferreira nO 1784 cl 2
quartos e demais dep. RS 22.000,00

rr
----

CASA ALV:E:N�A�R�IA�--""""
RuaLuiz Satler n2 63 - Barra-
01surte - 02 quartos e demais
dependências - R$ 55.000,00

CASADEA:LV�E=N:A�R�IA�f.r��-�-:-�-
R. José Menegotti, nR 277 - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x
R$2.000,00

�I�
.::::::::::J

. [2] .. •.
.

..

-

C-_·•
CASAALVENARIA CASAALVENARIA·

;

RuaAngelo Tancon nll106 _ Terreno R. José Picolli, 290 B. Estr.
2.698,83mZ - área construrda: Nova: - 2 qtos., sla, copa,
600,oomZ - Ilha da Figueira cozinha, bwc, lavanderia,
R$ 200.000,00 garagem. - R$ 40.000,00

CASA ALVENARIA
RuaJosé Bal'llffi nll160 - Ilha da
Figueira - 03 quartos, demais
dependências, com piscina
R$120.000,00_

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

.�
I

----

..

TERREN:O�--�--""""
RuaEleonora Satler Pradi cl
áreade 396,00fn2
R$26.000,00

SALACOMERCIAL -

Av. Mal. Deodoro, 855 I.Edif. ri1enegotti -1I1andar, sl101
cl área de 110,00m2 !R$ 60.000,00

I

SALA COMERCIAL
Rua Bernardo Grubba Jr.; 90_
EPRON - Area 30,00fn2

R$ 30.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Juventus -

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

.

-:..'iIl__
I

........TERRENO
Loteamento Versalhes II com
área 396m2 - R$ 10.000,00

PRÉDIO .

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

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

TERRENO .
.•

Rua Lot. Versalhes - Vila Amizade
Área 396,00mZ
R$ 10.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Imobiliária

Menegottd, CRECI550-J

CORRDoooPOvo.8 ClASSI�ICAD�S DE IMÓVEIS

VILA NOVA - Excelentes VILA
Permuta-se lotes financiados em 10 Terrenocom BAEPENOI-' Joio Franzner·

terreno na Lotescom 15,00
apto. c/03 Domingos da meses - Próx. a Fórum e 1.395,00m2- Terreno cl metros de frente
qtos no Edif. Nova

�o Breithaupt próx.Javel R$ 490,40m2,' 450,OOm"R$
Silvana R$ 60.000,00 70.000,00 15.000,OOcadalo.

CENTRO - Excelente lote WsIIer Marquardl -

RIODALUZ-

Casade Terrenoccl Srtiocl

alvenariacl c/740,00m2 - Pfóx. Ed. 3.700,00n1' - pm. 45.000,00m2 -

Ca1ume Schlmll,

215,00m2 Carvalho - R$ 60.000,00
' frente pl Wane� com casa e pr6x. aCEVAL.
Marquardl em 30,00 alvenariaR$ 90.000',00

CENTRO - Excelente BARRARIO Nerllu Ramo. •

343,OOm2,
Casa em Casaem cobertura no Edif. Riviera

CERRO-· TemlllOo'
alvenaria Terreno cl 2OOO,00m"50,OOfundos da
c/.90,00m2 alvenaria cl

c/246,00m2 próx. 599,30m2 -metros para BR280JARAGUÁ piscina, cl Loteamento e40,OOmetrospara
FABRIL

235,46Jn2 Beira-Rio Cube deCampo Papp II FlIa Júlo lissi R$
35.000,00

AMZADE
,FIGU8RA

RUA JOINVILLE

Apto.com02 CENTRO' - Cobertura no
' VILA LENZI·' • Excelente

Te.rreno cl Barbada casa' Terreno de Terreno éI terreno comerei-
450,OOm2 em alvenaria cl qtos. R$ Ed. Residencial Dunker esquina cl 733,OOm2 - ai cl casa em
edificado cl '03 qtos. 11.500,00 + (em construção) 579,OOm2 Edificado cl alvenaria por ,

Apenas financiamento prédio comercial aperlas RS
R$ 30.000,00 CEF 55.000,00

API'OS PRÓNroS
- Apto cl 66m' 1 qto e �ema;' dep. - pragem portio e portaria eletr. novo - RS 30.000,00
APl'OS EM CON!lTRUÇAO
1!4if. AI,., • R. M<lrl,,,' FrrstuI..
- Apto. cl 124m' - 2' .ndar, cl 2 qtOoS e demaio dop. pragem, portão e portaria eletrônica - RS 49.000.00 - entrep chave.
!ev/96
- Apto. c/ 11Sm' de freme - 2' .ndar - cl 2 <parto. e demOi. dep., garagem, cor.dlo e portaria eletronica - RS 41.000,00 _

entrega du chaves março/96. ..

1!41f. P....... Ro 10.1 _.114.,.,.,,, ,
- /pto c/111m' - 2' andar - 2 qtOoS e demai. dep, garagem, pcrtâc e portaria eletrônica - RS 25.000,00 + ..Ido parcelado
em COO entrep chove. em lanl91 '

- Apto. 11m' - l' andar, 1 qto e demoio dep., p..gem, portio e portaria eletr6nica - RS 11.500.00 + sa Ido em CU1I - chavea
dezl91. "

1!4if. _.",.1Ii • 25 ü JulhD
- /pto. cl 112m' - 2 gto. e dermLs dop. cl garagem - portão e port"ia eletrônica - RS 25.000,00 ent .. da + ..Ido em CU1I
- entrega julho/91
- Apto. cl 112m' - 2 qto. e demo;' dop. cl p ..gem'- portio e portaria eletr6nica - RS 15.000 entrada +'1"'",01.. de RS 633,42
corrigido. pelo COO - eDtrega lulho/91 .

"

1!41f. DI«_•.... M<I_ FrriIuD..
.

- "'Pto c/214m' - 3' andar - ",lte + 2 qto!, ...cada"chmBSq. individual, dep. eJlllregida. 2 pragen..... 110 de fe" .. , pioci..
- Bltroda R.$ 29.150.00 t ..""mir parcel .. de condominio - entrega fevf98

'

BiIlf. AIII.,..ntlllllo ,,' J6, I•. l'rlII AIII",..... (SCAR)
- Apto c/290m' irea total e 181.10m' irea úti� temo. diopODlvei. apart}uuentOoS n' 301, 302, 404.
E"m..da: 25,55 cd> (RS 9.888,81) + 52 pareeI .. de 3,65 rubi (RS 1.412,69)
Coo.ttmçlo: Prorm Couto e Planej. Ltda. em aiste1l1l de condomínio.
CASAS ,

- Co.. (RBn"o) - Ilha da Figueira c/ 650m' irea co.. trulda. tem piocina. quadra espcrte, lareira. dep. ertprepdOoS. canil - RS
26S.,000.OQ
- €a.. M....randd>. - 230m' irea censtr. - 150m' terreno - no centro RS 100.000.00
- €a.. a1v. � R. lo.té Narloch (Slo Luiz GODzog.), 3 qto.. e demais dop. cl 120m' irea cODlltrulda. Troca-se �to. no centro.
- c... nova - cl, 122m' lrea CODar. cl 3 qto. e demai& dop. perto do luventu. - RS 65.000,00 (parcela -se)
" CIA mi.sta, c/136m' - 4 qto! e demai& dop. - R. E!dwanl Kn.ch ', B. Áypa Verde - RS 35.000,00
- C... w. 160m' ire. cOllltr. Terreno 420m' - R. Henrique Bortoline RS 50.000.00.
- Casa madeira cl 110m' - Vila Lalau - Terreno cl 522m' - seco, de ..,quina. - RS 40.000,00.
- CIA em a1venario cl 150m' - Terreno 7.S00m' - Rua Bertha Weege
'l1!IIR IlNOS .

- Terreno 21.000m', Chicara em Ágn .. Clara.. Perlmetro Urbano - RS 45.000.00
- Terreno Piçmu - Lot. Ponta do Jaques, 300m da piaia - RS 6.500,00
- Terreno - larag"'-Sl<perdo - R. Waldomiro Scbimidt c/100m' - RS 20.000,00
- Terreno - R. Alfredo Max RlBl< - cl 930m' - RS 18.000.00
- Terreno - R. Am Miller cl projeto, lÍl,ndamento e l' piao pronto pl cODstruçlo de.4 '1'05 cl 114m' cada - RS 25.000,00
- Terreno 462� Itr" da Igreja Sio ludas, no alto - RS 13.180.00

'

- Terreno - Ltt. do. Aço... - Perto €andei.. - 348m' - Bana Velha - RS ß.100,00
- Terreno - Lot. a"npagnat - 318m' - RS 21.000.00 .' ,

- Terreno 5.000m' l SOm' trevo da Malwee - cl SOm de frente pl Rod. Wolfgang Weege e 100m de IÍlndo.. - RS 42.500,00
- Terreno. Ruo Pedro Winter (150m da Walter MaJqUardt) - RS 8.500,00

.

LOCAÇAO
- Amga-.e �to. cl 3 <parto! - Vila Rau - RS 450.00
- Loju - R. EIeODOR S. Pradi Ec!. Anturio cl 35m' - RS 350,00 cl 42,24m' - RS 400;00 - cl S3,41m' - RS 500,00
- Amp-.e para veraneio cua alv. cl 128rí1' em Balneirio Camboriú - RS 40,00 pl eila - �6" 15/01/95.
- Apto cl 1 qto, Rua Pr... EPiticio p..,.,a - RS 350.00

'

ÓTIMO TERRENO
COMERCIAL

Localizado no bairro Estrada Nova
com 416,52m2•

Terreno de esquina bom preço.

CASA DE MADEIRA,
Ótima casa de 63,00m2; contendo 0'2 quartos, sala,

cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
Localizada no bairro Estrada Nova.
Valor R$ 16.000,00 (negociável)

LOTES FIN�NCIADOS
Venha conhecer a maneira mais fácil de você

adquirir o seu terreno ligue já.

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

.
AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855

ED. MEHEGOnm - 1 º ANDAR - SAIA 107/108
FONE: (047) 371-0031 -JARAGUÁ DO SUL - SC

'

..
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Jaraguá doSul, 20 de janeiro de 1996 CORREIO DO POVO - 9

VENDAS

PUBLI�IDADE

Lar Imóveis·
Av. Mal. Deodoro,141

• Terreno pró�mo ao Amizade com 392m'
• Terreno de Isx30 na rua João PIaninscheck
• Terreno no toteamento 'Vioenzi'e Gadotti Ltda.'Bairro Santo Antonio
• Terreo próximo.ao Colégio Giardini Lenzi com 4sx30m
• Terreno. com 1.000m' próximo ao Colégio Giardini Lenzi
• Terreno na rua: Antonio Cartos Ferreira, de 19x30m; no centro
• Terreno na BR·2S·0, com área de 7.000m'

.

• Terreno com SI9,0Ç)m' na rua Roberto Ziemann, esquina com a rua JUlios.Verch· Bairro Czerniewicz.
• Kftinete na R; Arquimedes Dantas', Vila Lenzi .

• Casa de alvenaria cl 100m' na Rua José Nartoch
.

• Casa de alvenaria com 63m' no 1.oteamento 'Vicenzi e Gado"i LIda.'
.

• Casa de madeira com 70m' no Loteamento Verbinern.
• Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos com casa, luz, água
• Apartamento rio Ediffcio Jaraguá.
• Casa de alvenaria cl 253m' na Rua 521 • José Papp

Casa'de Madeira com 113m' na ruaALfredo Carlos Meier· Bairro Centenário
Chácara à 6Km da cidade com sO.OOOmOOm'
Chácara com 131.800m' em Corupá -eom toda a infra estrutura, cása mobiliada, casa de caoheiro,ranchos, estrebarias,
chiqueiros e dernais instalações. .

.

. .

. Apto cl 100m' cl 3 quartos e demais dependências na Rua Exp, Antônio C. Ferreira.
.

LOCAÇÃO
.

• Casa de madeira com 2 . dormftórios, sala cozinha, pucüado, banheiro, no loteamento Vicenzi e Gadotti LIda. Valor R$
lS0,00
• Casamista: 03 dormft., sala cozinha, BWC, dispensa, garagem pl2 carros. Na Rua Francisco Z. Lenzi· próx. ao mercado
Get�lio Lenzi. Valor R$ 350,00
"Casa de alvenaria: 03 dormit., demais dep. na.Rua Joaquim Francisco d ePaula. valor R$ 400,00
• Kitinete: 01 dormft., demais dep. Valo'r R$ 195,00 • na Rua Arquimedes Dantas· Vila Lenzi.
• Kftinete: 01 domit., grande e demais dep.. Valor R$ 170,00na Rua Franc. Zacarias Lenzi· Fundos.
• Apto.: 02 dormft., sala, cozinha, ewc, lavanderia:si garágem na Rua Domingos .Rosa • Valor R$ 300,00
• Apto: 02 dormâ., sl garage, sa!,' cozinha, lavanderi" e ewc, na Rua Pastor Alberto Schne�er n" 1187· Valor 380;00

o
., INTERIMÓVÉIS

. . CRECI0914-J

VAI·FICAR•..

* Casa mista com ·120m2

terreno COR) 430m2

Rua Arduino Pradi,
Só: R$ 40.000,00
(com telefone);

,

* Casa de alvenaria com 70m2

terreno com ·262,50m2
Rua Antônio B. Schmidt

Apenas: R$ 20.000,00.

.

* Terreno com 468m2

Loteamento Papp'
(próximo ao Posto Km 7)

Preço a combinar.

,

AI

COÇ,ANDO?

•...�.....•......•
I

.

�II=" I

: CRE,CI W 1589 J-s :
.. --

.
• B...... ·S..I •

= lIDáveis :
I Fone: (04�) 372-2734 I
I Vende •
I TERRENOS I
I Terreno cl 337 Lot. Wefner Marquardt, na Barra. Preço' •
I R$ 6.500,00 I
I Terreno 334m2, Lot. Werner Marquardt, BARRA Preço •
I R$ 7.000,00 - 50% entrada, saldo 8 meses. •
• Terreno cl405,00m2• RuaOscar Schneider. Preço 6.000,00 •
• - 50% de entrada + 02 pagamentos.

. I
• Terreno cl 368m2, ao lado da Recreativa Marisol- centro •
•

- R$ 20.000,00. .

•
• Terrenos Lot. Jardim Hruschka U, Bairro São Luís - R$ •
•

6.500,00 - entrada R$ 2.0eO,00 mais 20 vezes 225,00
•.

. CASAS
• Casa em Alvenariacl 186,00m2, 4 qtos, 2 BWC, garagem, •
I lavanderia, terreno 15 ",28, Rua 751 na Dha daFígueíra - •
• R$ 70.000,00

.

•
I Csa em alvenaria cl 3 qtos, 3 BWC, garagem, Rua João I
• Franzner - R$ 43.000,00 •
• casa em Alvenaria cl 152m2 - RuaÓlício C. Pradi, Jarag�á •
I Esquerdo, defronte condomíaío Azaléias � R$ 40.000,00 •
I Casa de madeira-Rua Walter Marquardt, n° 2732'- R$ I
• 30.00e,00 - Aceita carro. '. •
I Casa de madeira cl 3 qtos, g�gem, lateral, R. Walter •
• Marquardt - R$ 21.50e,00

.

_ ILOCAÇAO• Loja comercial cl 33m2, Rua Luis Satler, BARRA - R$ •
I 220,00

. I
I Loja comercial 156m2 - Rua Alberto Schneider, BARRA •
I - R$ 220,00 •

.1 Galpão em alvenariacom 80,OOm2 - RuaWalterMarquardt •
I .; defronte ARGI � R$ 250,00 •
I Casa em alvenaria cl 3 qtos, garagem, Rua Luis Bortolini, •
• 45 - Jaraguá-Esquerdo, R$ 300,00 •
• Casa em alvenaria «: qtos, garagem, Rua Bertha Weege •
•

- R$ 450,00 •
•

Casa de madeira cl 3 qtos, garagem' - Rua Luis Bortolini •
· sin°· Jaraguá Esquerdo -R$ 280,00

I• Casa de madeira cl 3 quartos, garagem, Rua Frida Piske,
II na Barra· C0m um rancho nos fundos de 40,Oom2, fomo
II a lenha e uma despensa - Preço R$ 350,00

•
.

I
• RUA ANGELO RUBINI, 1223 I·
I üU9 I

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

UMA JÓIÃ NA RUA BERTHA 'WEEGE'

ç LOTES :::::>
• DIVERSAS OPÇÕES

A SUA ESCOLHA.
• COM TODA INFHA

ESTRUTURA

• FACILITADOS EM ATÉ
50 ME SES .

COMPRE LOGO A SUA
JÓiA NO LOTEAMENTO

A\ARCATTO
IA\ÓVEIS

AV. MAL. DEODORO, 1179
CRECI0.93

�·371·113·6
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PU8l1CA ÕES LEGAIS Jaraguá do Sol, 20 de)melro de 1

EDITAL
PATR ICIATAVARESDACUNHAGOMES Tabeliã eOficial deTItulos daComarcade
Jaraguá do Sul, Estado de 'Santa Catarina, na forma da Lei, etc. '

Faz saber a todos quanto'este edital virem que se acham neste Tabelionato para
Protesto os TItulas contra:

'

, Agropecuária Casa do Lavràdor Ltda - R. Joinville, 1194 - Nesta;
Arte Laje Jaraguá uda, - R. 'Prof. Antonio E. Ayroso, 696 - Nesta;
Agropec. Casada l.avoura,Ltda. - R. FranciscoMees-s/n2 - Corupá;
Amauri Ternes Cunha - Av. Mal. Deodoro, 699 - Nesta;

,

Aldo de Souza - R. ,Joinvllle, 6130 - Nesta;
Aldo deSouza � Av. Mal. Deodoro, 1014 - Nesta;
Adolar Klltzke - R. Preso Epitáclo Pessoa, 13n - Nesta;
Adernar Sant Ana de Oliveira - R. Lourenço Kanzler - Nesta;
Borrachas Coneza Ltda. - R. Leopoldo Mahnke; 76 - Nesta;
ConfecçOes Levl Ltda. - R.'Alberto Klitzke s/n9. -,Nesta;

,

'

ConfecçOes Giana Ltda - R. Waft� Marquardt,_623 si 09 - Nesta;
Conf. MOlilaco Ltda. - ME - R.WalterMarquardt, 623 - Nesta;
ConfecçOes Faselnation Ltda -ME - R. Wafter Marquarclt, 623- Nesta;
Decor1ec Decor. e Repres. Ltda. - R. Gumercindo daSilva, 638 - Nesta;
Deise Maria Rubinl Silva - R. Tufie Mahfud, 387 - Nesta; ,

Diesel Car Comércio e Peças Ltda. - R. Rodovia, 463, Km 63 - Nesta;
Eletrei 8etrõnica Ltda - R. Preso Epifácio Pessoa, 1376 - Nesta;
Elétrica VolWe - R. Dr. Domingos R. da Nova, 263 - Nesta;
Fábrica de Móveis Kohls Ltda - R. João Tozini, 604 - Corupá;
Fábrica de Móveis'Kohls Ltda - R. João Tozini, 604 - Corupá;
Fábrica de Móveis Kohls Ltda - R. João Tozini, 604 - Corupá;
Fox Tecnologia Ltda -R. João Pla,nlnscheck, 1698 - Nesta;
GustawServ. Coms.Uda. -.R. Gustavo Bruch, 210 - Nesta;
GllvaFllldo Trindade, - Rod. SC 416 - Rio Cerro II - Nesta;
J.lllário Miliatti - R. João Franzner, 454 - Nesta;
Hilário Kreutzfeld - R. Rio-da Luz - Nesta;
Helio Habowski Com. e Repres. Ltda - BR 280 Km 76 - Nesta;
Hilario Minatti - R. João Franzner, 464 - Nesta;
Ind. Têxtil Astro Ltda. - R. Horácio Rubini s/n9. - Nesta;
Ind. Artefatos de Borracha BM Ltda. - R. Domingos da Nova, 146 - Nesta;
Ismael Valentin Capraro - R. Olivia Chiodlni Pradi; 34 - Nesta;
Jadlr. Machado Lopes - R. Hermann Schulz, 220 - Nesta;

,

Jose Donathilia AlVes e Arruda - R. Antoniç) J. Santos Júnior, 80 B - Nesta;
KoalaAcabamentos têxtilUda. - R. WafterMarquardt, 2222 - Nesta;
Kaltfà Indústria e Com. de Mal. Ltda - R. Alberto Santos Dumont, 180 - Nesta;
Lanchonete Fornalha Ltda. - Av. Mal. Floriano Peixoto s/nt}. - Nesta;
Lanchonete Fornalha Ltda. -Av. Mal. Floriano Peixoto s/n9. - Nesta,;
Livraria e Papelaria Pena e Pauta Ltda '- R. Exp. Cabo Harr:y Hadlich - Nesta;
Luiz Ana Natali - Rod. BR 280 Km 63, 6249 - Nesta;
Merceria Sereno Ltda. - R. Mal; Castelo Branco, 1901 � Schroeder;
Meyer Transportes Ltda - R. WalterMarquardt, 1696 - Nesta; ,

Maria MartinhaDeretti - R. FranciscoTodt, 186 - Nesta;
Metalurgica Leitzke Ltda - R. Joinville, 2287 - Nesta;
Metalurgica Leitzke Ltda - R. Joinville, 2287 - Nesta;
Metalurgica Leitzke Ltda. - R. Joinville, 2287 - Nesta;
MetalÚrgica Leitzke Ltda. - R. Jolnville, 2287 - Nesta;

EDITALN°10.351de 17-01�t996 Metalurgica Leitzke Ltda - R. Jolnville, 2287 - Nesta;
OSMARSEBASTIÃOKISNER ETÂNIA DASGRAÇASMADRUGA PAES, Met�lurgica Leitzke Lt�a. - R. Jolnville, 2287 - Nesta;

,

_ . . . '.' . .. .
' Marllze N. K.Menegottl Rocha - R. OItoMayer, 61 - Nesta;

Ele,brastlelto,soltelto,tomerromecânico,naturaldeJaraguádoSul,domlcihadoeresldentenaRua /Optus Ind. com, de Malhas Ltda. - R. Lourenço Kanzler, 467 - Nesta;
,

Afonso Nicoluzzi, 580, VilaRau;nesta cidade, filho deAnastacío Kísner e de Irma 'Sardanha. Paulo Lourenço _ Estrada Salbrelra � Schroeder;
,

Ela, brasileira, solteira, operária,natural dePalmeiras - Lages,nesteEstado, domícílíadae residente Posto de Medicamentos Rio daUJZ Ltda. - Estrada Rlb. Grande da Lu;z s/n!! - Nesta;
naRuaCampo Alegre,DhadaFigueira, nêstacídade, filhade Eduardo Eleotério Paese deAnaMaria Posto de Medicamentos Rio da Luz Ltda. - Estrada Rib. Grande da Luz s/n!! - Nesta;
MadrugaPaes.' Partner Äcibnamentos Elétricqs Ltda - R. Procópio Gomes, 1626 - Nesta;

Rocbor Ind. e Com. de Artefatos - R. José Papp, 346 - Nesta;
Renato de Almeida Birg -H. Preso Epitácio Pessoa, 111 - Nesta;
Rocbor Ind. Cor. Artes. Borr. Ltda. - Nesta;

,

Revencar Veic. de Particulares Ltda. - R. Procópio Gomes, 616 - Nesta;
Santa Catarina Ind. Com. Tapétes e Carpetes - H. Procópio ·Gomes, 1263 - Nesta;
Santa Catarina Ind. Com. Tapetes e Carpetes - R. Procópio Gomes, 1263- Nesta;
Sul Comércio de Combustlvel e Lub. Ltda - R. João Januário Ayroso s/n2 - Nesta;
T J Presentes Ltda. - ME - Av. Mal. Deodoro, 619 - Nesta;
Tlcalsh Com. e Repres. I:..tda - R. Reinoldo Rau, 686 - Nesta;
TC Contabilidade Ltda - R. Arthur Muller, 50 si 02 - Nesta;

, Timoteo Atilio Uber - R. Itapocu Hansa s/n2 - Nereu Ramos - Nesta;
Ublrajara R. de Almeida Prado - R. Preso Epitácio Pessoa, 739 - Nesta;
Viltron Jose Lancanova - R. Proc. Gomes de Oliveira, 1473 - Nesta;
Walter Leopoldo Raduriz - R. Adélia Fischer, 711 - Nesta;
Werner A F. Viergutz � Cia. - Estrada Blumenau Km 12 s/n9. - Nesta.

Temos a mais vari4áa [inIúJ
Ie trajes sociais. 'Ilen!ia conferir!

FONE: 372-3349

ALÚGUELDETRAJES PARA FESTASECASAMENTOS
RUAEXP.ANTONIOCARLOSFERREIRA,l84

PROClAMAS DE CASAMENTO'
AdeHaGiubbaLehmann,Oficial doRegistroCi'Yildo 10Distrito daComarcadeJaraguádoSul, Estado
de,SantaCatarina, fazS$erque compareceram nesteCartório eltibindo seusdocumentos pelalei,
afim de se habilitarempara casaros seguintes:

EDITALN°10.348de 11-01-1996
DELMOÂNGELOTAMANINEEVALERIAWITTHEFf

Ele,brasileiro, solteiro,policialmilitar, naturalde.Garuva,nesteEstado, domiciliado � residentena
Rua 388, n° 880, nesta cidade, fllho de JoséAngelo Tamanine e EmaAlvesTamanine.
Ela, brasileira, solteira, secretária,natural deCorupá, nesteEstado, domiciliadae residentena Jorge'
Niumann,70, nestacidade, filha deWaldemiroWittheft eMargaridaMoeUerWittheft. ,

EDITALN°10.349de 12-81-1:996

IRIOLUlZVOLPIECLAUDINÉIAGARCIA
, Ele,brasileiro, solteiro, bancário, natural deMassaranduba, nesteEstado, do�iciUado e residente
na RuaPedro Genzaga, 90, VilaNova, nesta cidade, filho de I.,uizVolpi eNathalia Cin Volpi. ,

Ela,brasileira, solteira, balconista, naturalde Jaraguádo Sul, domiciliadaeresiden te em TrêsRios
do Norte,nesta cidade, tUha de :Dario GarciaeClaudínaSardagnaGarcia.,

.' .;

_

EDITALN°10.350de 12-01-1996
ALCIDESJAREMCZUKJUNIÖRESILVANACOELHO·

Ele, brasileiro, solteiro,metorísta, natural deRio do Sul, neste Estado, domiciliadoe residente na
Rua José Fminendoetfer, 644, nesta cidade, filho de Alcides Jaremczuk e Rosalina de Souza

, Jaremczuk.

Ela, brasHeira, solteira, telefonista,naniraldeEstreito - Floríanõpolís,neste Bstado, domiciliada e
residentenaRuaLuizPícollí, 140, VilaRau, nestacidade, filhadeFrancisco JoséCoelho e Ftlomena
VieiraCoelho.

EDITALN°10.351de 16-01-1996

FELIPEAl'ffO,NIOPAPPEMÁRClABEATRIZDALMANN
Ele,brasileiro, solteiro, industriário, naturalde JlUlIgIládoSul, domiciliado eresidentenaRuaEgídio
Busarello, 205, Barrado RioCerro, nestacidade, fllhode FranciscoPapp e deVeroniaBockorPapp.
Ela, brasileira, solteira, auxiHardeescritório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em
Rio Cerro r. nestacidade, filha de Leonardo Dalmann é de InaSeU Dalmann.

EDITALN"10.353de 17-01-1996
MESSIASMANOELDASILVAEG'IANICARLIPE'fERS

Ele, brasileiro, solteiro, representante comercial, natural de Penha, neste Estado, domiciHado e

residentena RuaElpidioMartins, 66, VilaLenzi, nesta cidade, filho deManoel Potfirio da'Síívae
deMariaMarceHno daSilva.

Ela,brasileira, solteira, comerciante, natural de Jaraguádp Sul,domiciliadaeresidentenaRuaGustavo
Bruch, nesta cidade, filha de DanielPeters e Eduarda Peters.

EDITALN"lO.354de 17-01-1996

JULIOCESARPATRICIOEMILENABUZZIGERENT
Ele, brasileiro, solteiro,·professor,natural deLaguna.nesteEstado, domícílíado e residentenaRua
PadreAloisio Boeing, 423, Barra do Rio Cerro,nesta cidade, filho deSebastiãoManoelPatricio e

deRosaBrigidaPatricio. J

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguádo Sul,domícílíadaeresidente naRuaPadre
Aloisio Boeing, 423, BarradoRioCerro, nestacidade, filhadePlinioJoséGerente deMariaMarlize

,

Buzzi Gerent.

Epara que chegue ao conhecimento de todos,mandeipassaro presente Editalque serápublicado
pela imprensaeemCartório, onde será�ixadO por 15 (9uinze) dias.

./"
,.',' ,'.

E, como os däos devedores não foram encontrados ou serecuseram aaceitara devida
intimação, faz por Intermédio do presente edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na ruaArthur MUller, 78, no prazoda Lei a firn de IIquldàr o seudébito,
du então dar razão porque não o faZ, sob a penade serem os referidos protestados na '

forma datei, etc. ' ''t

KEiJaraguá do Sul, 18 de janeiro d,� 1996
Tabeliã·

'.'1
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Matricule-se iá!

Ou você vai ficar
só com água na. boca? /

Aproveite os últimos dias da caJIIRanha de matrícula das ,

Escolas SID onde com apenas R�_, �9 00 mensais você faz
qualquer um de nossos cursos, de' iniciante a um curso mais
avançado. Não fique só com água na boca, venha conversar
conosco e garanta sua vaga.

\

Jnformática Junior
.MS DOS Iniciante
.Windows 95

- I

.(omputação Gráfica

.Secretária Informatizada

.Progmmoçfio .

. Digitação
Rua Reinaldo Rau, (Esquina P'rocópio Gomes) � Fone: (047) 371-2933

Traga este recorte e receba no ato do matrícula: disquete, camiseta,
posta e todo o material didático GRÁTIS, venho logo vogas limitadas,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Mais uma

publicação
com a quaHdade

. r:nIT,",O 1\ ccr- 1\ I 1\ /

..

A'PATOTA VOLTOU!!.!
,

I·

A patota mais divertida dos quadrinhos voltou
.

I

com três super novidades mensais:

Patota do Jaiminho
Patota Divertida e

-

NINO,
/

editadas pela Editora Escala, ·de São Paulo.

Não perca essa!
Em fevereiro nas bancas.

. Uma produção
D.Anaciefto

"-

Produções
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, lO de Janeiro de 1996 GEAAl CORRElQOO POVO· 7

EDUCAÇÃO

Comdec começa a definir Ma�os qu��melhorar

de t eb
e - d t

e e ensino básico em sc
IS ru Ulçao .

e ma erlalS
moriaDópoUs-Duasm�

J das provisórias e um decreto-Iei

araguá do Sul - Uma
. . ..

compõem a ação do governo
reumao com membros do estadual em buscado resgate da
Comdec (ConselhoMunicipal de qualidade do ensino básico em

DefesaCivil) e representantes de Santa Catarina. O objetivo é
associações de bairros, definiu corrigir distorções, diminuir .

n e s t a desperdícios e, segundo o
semana o Governo secretärio da Educação e

esquema
1__1 I Desporto.JoãoMatos, "oferecerde tra- rweFO

b a I h o
estímulos ao professor efetivo,

vísando a liberou tudo para que a educação
distribuí- II'� ,.1Ii .11 cumpra seu verdadeiro papel na

ção de "1�mil -formação intelectual e profis-
materiais sional do jovem catarinense.

de construção para as famílias Hoje encerra o prazo determi- ii
atingidas pelas cheias em nado tJClo Decreto n" 589 para MIIItII: ".lIuIrtlTensllul
fevereiro do ano passado. que os cerca de 2.500 profes-

Critério sores cedidos a outros órgãos ou
As associações de bairros de- fundações retornem aos locais

vedo apresentar um relatório ca- de origem.
dastrando as famílias prejudica- Com estas ações e o estímulo
das pelas chuvas, junto ao Com- financeiro aos professores
dec. Mais de 282 famílias fize- efetivos, o governo calcula que
1'810 o recadastramento no mês haverá uma economia de 20%

FLAGELADOS

passado, e receberão auxílio para
a reconstrução de seu imóvel -

pessoas que perderam dinheiro e

eletrodomésticos nas cheias não
serão ressarcidas. "Por outro la-

do, vamos fazer o possível para
atender à todos", afirma o coor

denador do Comdec e também

vice-prefeito, Alfredo Guenther.

o governo federal liberou R$
175 mil para aquisições de

cimento, cal, ferro, tinta, portas
e 400 mil tijolos.

r--- APEDIDO ---------........--------------

ESPIRITISMO
II
II Verdade e Vida
Aquele que estiver isento do pecado, atire a primeira
pedra, disse o Mestre.

Aquele que deseja progredir, procure o trabalho na

Seara do Senhor.

Aquele que procura a luz do entendimento, procure o

foco luminoso que � o Senhor.

Aquele queprocura achará, assim o asseverou Jesus
Procurai e achareis!
A Verdade está ao alcance de cada um, apenas não se

deverá esconder o candeeiro debaixo do alqueire.
Eu sou o Caminho, a Verdade e a Wda, disse Jesus;
quem quiser viver, siga-O.
Não há outro caminho.
Com Jesus, para Jesus.

Psicografia recebida

pelo médium A.S., no
C.E.D.M. em 18.05.79 * Isis

com gastos de pessoal. "O
número de Acrs será reduzido
em 50%. No máximo, serão
contratados entre 10 e 12 mil,
enquantoque em 95 chegou a26
mil", lembra Matos, acres
centando que as medidas
provisórias propõem maior

aproveitamento dos efetivos
mantendo-os nas salas de aula.
Um professor com plano de 40

horas, por exemplo, precisa
cumprir 32. Mas ganhará 4%

para cada aulalhora a mais, até
o limite de 40, podendo chegar
a um índice'de 32%. "Émais um
incentivo a produtividade",
afuma o secretário.

.
.
'. A"aIbora

Outra questão a corrigir é a

relação das horas pagas com as

aulas efetivamenteministradaf.
"Hoje apenas 53% das aulas

pagas são realmente dadas e essa.

distorção é inadmissível", diz
Matos.Além disso, a secretaria
vai proceder à reennnmação,
distribuindo melhor os alunos

por sala de aula e unidades
escolares -para que os

professores e pessoal admi
nistrativo seja melhor apro
veitado. "Em alguns casos, há
escolas com menos de dez
alunos. Isso vaimudar", revela.

Para o governador Paulo
Afonso Vieira, todo professor
tem .que ser habilitado para
entrar em uma sala de aula.
"Com este programa, vamos
devolver às salas de aulas a

todos os docentes com algum
tipo de habilitação" , define,

ÁRIES - Fase em que TOURO - Dificuldades G�MEOS - Lute pela CANCER - Semana LEÃO - Sucesso em VIRGEM - Aproveite o

Q
receberá boas suges- na vida doméstica e consecução de suas em que deverá evitar assuntos- profissio- bom fluxo astral. !: um
töes para solucionar muito mau humor é o idéias e objetivos, pois a indecisão e a incer- nais, comerciais e fi- bom penado do ano

de vez suas dificul- que pressagia o fluxo terá a seu favor as in- teza, pois poderá del- nanceiros. Procure para se definir profis-
dades financeiras. E astral neste perlodo. flUências positivas de xar de realizar excelen- cuidar também de su- slonalmente, para

8
muito bom também Evite as discussões júpiter, seu astro prote- tes negócios com fer- as questões familia- ganhar dinheiro, viajar,

mudar, transformar-
para iniciar negócios precipitadas e seja tor. Alguém, nascido ras, aços, metais,. co- res, de sua paz espiri- se. Estabeleça novos
imobiliários e para mais inteligente que em touro ou escorpião bre e imobiliários. tual e de sua tranquili- pianos de trabalho e
solicitar a casa tudo sairá a contento. poderá beneficiá-lo Pode viajar e amar. dade geral. Será cor- terá sucesso. Terá

�
própria. nos próximos dias. respondido no amor. 010 de ami os.

LIBRA - Aproveite su- ESCORPIÃO - OS SAGITÁRIO - Mente CAPRICÓRNIO - Nem AQUÁRIO - Mente PEIXES, - 'Melhora
as oportunidades para chefes reconhecerão sempre alerta e volta- sempre há uma Influ- engenhosa, progres- senslvel de saúde e..

� viajar, mudar, fazer no- suas qualidades. Faça da ao progresso de um ência astral tão mar- slsta, Idéias claras e condições gerais,
vas amizades e arqui- reivindicações. Bom modo geral, muita dis- cante como a deste brilhantes muito influ- deverão se apresen-

Õ
tetar novos planos período para os que posição para o traba- perlodo para você. enclarão de um modo tar. A vida familiar
para ganhar dinheiro. lidam com eletrici- lho e negócios ou em- Terá paz no setor amo- benéfico sua vida. será bastante harmo-Tudo estará bem.
Esteja atento para

dade. Influências po- preendimentos imobi- roso, aajuda dos aml- Neutro em viagens. A niosa e as chances de

..L.í,
uma novidade ou uma sitivas de amigos no liários e bastante tran- gos, parentes e rellglo- cor que dará sorte é o sucesso pessoal, pro-
visita. Alguma coisa setor amoroso. Saúde quilidade na vida faml- sos para elevar seu azul. Dedlque-se mals flsslonal e financeiro,
boa vai acontecer. normal. liar e amorosa. estado de es frito. a leitura deverão sur Ir.
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Gente& Informações

GIII'_Ito C""'06 Htn,ilJlle Sedre� Peixo

fmejou,junto com ospais, Caflos e led4, seil
primeiro anin/to no úlIimo dia 16. Pll1'lIhéns!

Bingo eletrônico
Previsão para daqui alguns

dias, a inauguração do bingo
eletrônico coi Jaraguá. A sala
será imtalada no .antigo prédio
das lojas Millium, na avenida
Getúlio Varsas. Mais tuna opção
para o jaraguaense que gosta de
fazer tuna "fezinba".

.

Coisas da vida
A falsidade entre as pessoas

é

algo admirável em. Jaraguá. Se
um dia estãobatendo em. suas

costas, no outro, .com certeza

estão falandomaude você. Nada
adianta isto, porque é fácil

perceber quem é realmente tuna

pessoa de caráter e úma inescru

pulosa. Sem. comparação!

Mesmo caminho
Praça Ângelo Piazera,

em frente a prefeitura, está
quase igual a praça da

antiga rodoviária: receben
do diariamente visitas
'ilustres' de garotas de pro
gramas e traficantes: Nada
adianta uma praça bem

ajeitada para frequenta-.
dores deste nível.

Modelo
Luciana

Schwalbe.

Prêmio da CDL

Beth, proprietária da

relojoaria "EIlsabeth" rece
beu o prêmio de melhor
vitrine até 5 metros em

1995, promoção da Câmara
de Dirigentes Lojistas ede

Jaraguá do Sul, que teve

bom senso em dividir por
categorias as lojas parti
cipantes. Assim vale a pena .

participar.

. .,.

antversano

amanhã,21.
Felicidades!

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

SEGUROS·GARCIA
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n' SO,
l' andar, sala 2 • Fone/Fax:· 71·1788
Jaraguá do Sul • SC

Revolucioruirio trata.mento que elimina a celulite, utilizando
tecnologia avançada: as ondas de ultra..frequtncia sonares,
desenvolvido por uma equipe m'dlca. Com provado em mals
de 100 clinicas na Austrãlia e Nova Zelândia, atuando na

ltilla, Espanha, Holanda, B6lglca, Inglaterra e agora no
.

Brasil.

CELLUCURE
-nIETREATMENT

Um tratamento com solução definitiva
* si contra indicaç6es -,

* si Intervenção ciríírgica
* si efeitos colaterais *totalmentalndolor

MARQUE AGORA SUA CONSULTA DIAGNÓSTICA
TERMOGRÁFICA INTEIRAMENTE GRATUITA

ESTETICA VITASANA
Rua CarlO$ Meyer, 183 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Fone: (047) 372-1156
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BE�EFfCIO. BENEFfclO '.
.

Oculosparisiense entra no Santa Catarina lançara
..

.

••.
.

programa para montad(}ras
mercado brasileiro em 96 F1odanóp"Is-O�eto-

de-lei que cria o Proauto
(Programa de Implantação de
Indústrias Montadoras

Automotivas) já está na

AssembléiaLegislaäva, Amais
.

importante ação do governo do
estado na tentativa de atrair as
montadoras vai possibilitar às

empresas a concessão de

empréstimos de até 8,3% do
fa1uramento líquido durante iO
anos (120 meses). .Este
percentual não pode ser superior
a 75%. do ICMS gerado e

recolhido mensalmente. Não
serão cobrados juros

-

nem

correção monetária sobre o

empréstimo .' As montadoras
terão 10 anospara opagamento,
da seguintemaneira: o primeiro
mês de recolhimento

corresponde a primeira parcela'
da dívida: o décimo mês, a
décima parcela, e assim até a

última das 120 Cotas.
"O 'Estado não sai perdendo

com a oferta destes beneficios",
afirmou o governador Paulo
Afonso Vieira. Cálculos da
secretaria do Desenvolvimento
Econômico mostram

-

que 11

instalação de montadoras em

Santa Catarina vai possibilitar
um crescimento de 30% na

SãO Paulo - A marca

'

francesa de óculos Boucheron
está chegando ao Brasil. Serão
60 modelos, entre receituário e

s o I
"

feitos a Morto i Il110,
dos moís·

mão

p e I o

próprio
joalheiro
A I a n

Bouche-
ron. Alguns modelos são

compostos por 25 mícroas de
ouro e também podem ser feitos
de ouro maciço, custando em

média,R$ 1.500,00.

Modelos e"..", emmitliaRI 1.500,00.no BTtlSiI
Somente 50 lojas em todo

Brasil (em shoppings) rece
beram COOl exclusividade os

modelos F18. Em São Paulo,
haverá doze pontos de revenda,
em Florianópolis, apenas um.

_,'

India de olhono Brasil
o governo indiano está

abrindo um escritório para
representar sua indústria têxtil
no BraSil. O principal objetivo
é conhecer melhor o mercado e

.

os consumidores locais, para
incrementar suas exportações
ao País. Considerando as

vendas externas de todos os

segmentos, o setor têxtil é o que
mais exporta na :fndia. Vendeu
ao mercado externo US$ 14,5
bilhões no ano passado,
segundo o vice-ministro que
cuida do setor, T.S.R.
Subramanian. Cerca dé 75%
das vendas são para os países
europeus e norte-americanos. G
mercado sul-americano ainda é

pouco representativo nos

negócios daquela indústria.
Para se ter unia idéia, o maior

país da região, o Brasil,

*RltsKsrsm

comprou apenas US$ 2,5
milhões em 95.

O escrítörío deverá funcionar
em São Paulo e sua instalação
está a cargo da embaixada da
fndia no Brasil. De acordo com

Subramanian, alguns produtos
brasileíros também são de
interesse dos indianos, como é o

. caso dos maquinários,. dos
tecidos mistos (poliéster/
algodão) e da seda .. Mas,
atualmente, a fndia não compra
produtos têxteis do Brasil.
A atividade têxtil é a mais

forte da índia. Aproxi
madamente 82% da produção
vem de .pequenas empresas
familiares. O setor é responsável
por 60 milhões de empregos e o

salãrio médio da classe operária
é de US$ 120 por mês. No ano.

passado o setor movimentou

aproximadamente US$ 94
bihões, com taxas de cresci
mento anuais da ordem de 7%.
A produção de têxteis.responde
por 20% de todo o faturamento
industrial da :fndia e 35%' das

exportações do país.' Os
produtos de algodão são o forte.
Quanto aos artigos artifJciais e

sintéticos, as taxas internas
encarecem o custo, explicou
Subramanian. Os impostos
representam 34% dos preços
mas não vigoram para
exportação.

Em 1994 a índia recebeuwo
volume significativo de invés

timentos, particularmente 'no
segmento de fiação. Foram
abertas 165 empresas, com
investimentos que variaram de

US$ 30 milhões a US$ 50
milhões em cada uma delas.

Coca-Cola abre fábrica.

..

Rio de Janeiro - A Coca
Cola terá nova fábrica noRio <Je
Janeiro. É um investimento de
.R$ 100.milhões, realizado por
quatro distribuidoras da

empresa: Companhia Fluminen
se de Refrigeraates (Resende), .

Perma Refrigerentes (Niterói),
Refrigerantes Minas Gerais

movimentação econômica do
Estado. Junto com elas surgem
as fornecedoras de autopeças, o
que representa amneritonaoferta
de empregos. Caso Renault e
Mercedes optem por se instalar
em Santa Catarina, haverá oferta
de 4,1 mil empregos diretos.

Mudanças
.

O Prodec (Programa de
Desenvolvimento da Empresa
'Catarinense) sofre alterações
para atender as montadoras.. A

principal diz respeito à

importação de máquinas,
equipamentos e veículos.

Exemplo: se uma montadora
resolver importar um de seus

automóveis, ela pode ter do
.

governo do Estado empréstimo
mensal de até 75% do ICMS
recolhido com a tranSação. Este
valor deverá ser pago 12 meses

depois, com atualização
monetária (UFIR).
Aplicar estes. 75,%· em

.

projetos industriais no estado de
Santa Catarina, traz vantagens
às montadoras. O prazo para o

início do pagamento pode ser

prorrogado em mais 12 meses.

No caso de máquinas,
.

ferramentas e equipamentos, a

carênciapode chegara 60meses
por parcela liberada.

(Bel� Horizonte) e Grupo
Sarmento (Juiz de Fora). A
unidade produzirá, a partir de
outubro, 250milhões de latas de
refrigerantes por ano, triplicando
esse volume em 1998.
Lá também serão feitas a

poias para embalagem plásticas
de 600 ml, do tipo "one way".

o Banco de Santa Catarina.

Bem casada com o
seu futuro. BESC
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DEFINIDO

..Fleischmann Royal compra
empresa de Jaraguá doSul
J araguá do Sul - Está

confirmado. A família Gumz
vendeu a fábrica GumzAlimen-:
tos S. A ProdutosAlimentíCios,
de Jaraguá do Sul, fabricante do
tradicional Choco Leite para a

Fleisch-
mann Ro

yal, do
Rio de Ja
neiro.O

processo
de aqui-

D6}t1l/VIJ I
UfHlllrlr
IJS /legk/IJS
/lO lIrasll

sição saiu
esta semana e o advogado da
Gumz alimentos, Max Bornhol
dt coôfionouo ewerrainento das

negociações. Os valores. da
.

transaçêo não foram divulgados.
Os motivos da venda,
s� a diretoriadaGumz.foi
devido a falta de estrutura para
suportar a .concorrência de

empresasmaiores dosetor como

Nestlé, Parmalat e a própria
'Fléiscbmmm Royal. A Pannalat
demonstrou interesse em

adquirir a Gumz ano passado,
mas as negociações não sairam
do papel. "A venda da empresa
foi resultado de um consenso
entre a própria família, que,
apesar de manter 1lO1á estrutura
sólida financeiramente, não
cons�guiria acompanhar as

grandes empresas" , revela Lírio
.

Utech, executivo da Gumz.
. A nova diretoria, que tem no

gerencianiento Wilson Pereira
doCarmo, atual gerente da Leite
Glória, assumiu como priori
'dade, expandir os negócios para
as outras regiões do país. Hoje,
os produtos da Gumz

,
são

exportados para os estados do
Paraná,Rio Grande do Sul, São

Paulo e Rio de Janeiro. "Além
. disso, vamos ampliar a linha do

produto, mas manter as marcas

Choco Leite e Fazenda Santa

na", afirma Odorico Beltrame
Dal Molin, vice-presidente da

Leite Glória, uma das cinco
divisões da Fleischmann Royal,

. acrescentando que não haverá
demissões. "Pelo contrário, a
Nabisco quer ampliar as ativi
dades em Jaraguá do Sul",

. revela.
Os novos acionistas da Gumz

Alimentos devem investir cerca
de R$ 6milhões, ficando com o

parqueindustrial,� Jara'guá do
Sul e as estações de resfriamento
de leite localizadas em oito

mlDlicípios de Santa Catarina e

Paraná. O faturamento anual da
Gumz está entre US$ 40.e US$
50 milhões.

. COrpO de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul

I - DO CONSELHO DEUBERAllVO

Na forma dó p8l'lÍgnlfo único do artigo vigésimo dos Estatutos Sociais,
CONVOCAMOS OS MEMBROS DO CONSEIHO DELlBERA1WO do

Corpo.de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, para a REUNIÃo a

ser realizada no dia 14 de fevereiro de 1996, com início às 19:30 horas, na
Sede. Social da Cotporação, sito na rua Presidente Epitácio Pessoa, nesta
cidade de Jaragulá do Sul (SC), com a seguinte ordem do dia:

1: AnáIise.e aprov8\)äo ou não das contas do Conselho Adminisi:rativo
- gest,ão 1995, bem como o balanço gerat a ser encerradf) em 31.1295

2: Eleição dos membros do COnseIhö de Administração, gestão 1995.
3: Eleição dos membros do Conselho Fisad, gestão 1995.
4: Outros 888UDtOS de intesses da Cotporação.
II· ;. DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Na forma da letra "A" do arttigo dezesseis dos Estatutos Sociais,

convocamos os sócios �o Corpo de Bombei.rc?s Volúntários de Jaraguá 110
Sul, para aASSEMBlEJA GHRALORDINARIA, a ser realizada no dia
14 de fevereiro de 1996, com início às 20:30 horas, em segUida e última

QODVOca9iiO -letras "a" e "b" do p8l'lÍgnlfo único do artigo quinze - na sede .

social da Cotporação, sito a rua Presidente Epitácio Pessoa, nesta cidade
de Jaraguá do Sul (SC), afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:

.

*Jndi� de pessoas que deverão receber a "Ordem daMàchadiDha",
avaliando sobre as duas fol'lll88 de QODoessão de tal mérito - 20 anos de
seM\)o ininterrupto à Cotporação e/oil seMçoS relevantes prrestados à

Oorporação,

.Taraguá do Sul, 15 de janeiro de 199�
Mawi Ferrazza - Presidente

?

'FAZEMOS
., ,

,COMPOSiÇÃO LASER,
FOTOLITOS, ·,TRAÇO,

RETiCULADO E

APLICAÇÃO DE BENDAYS

Av. Mal. Deorodo, 122 ·1! andar·
Jaraguá do·Sul· SC

Fon,e/Fax: (047) 371-19,19
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TRÁFICO
" .

Polícia apreende droga em Guaramirim
GÚaramirim - A.polícia

conseguiu tirar de circulaçãown
dos maiores traficantes de

drogas deGoaramirim. Antônio
Tadeu da Silva, -35 anos, o

"Tadeu"
foi preso
em sua

reádêma,
.na Es
trada do

Quati,
próximo
aoShoppingUnião, com.12 gra-
mas de cocaína e cincodemaco- .

nha. A droga estava escondida
em um dos quartos da casa.

De acordo com o comissário
PauloRoberto dos SantosLima,
que junto com os sargentos

. Rohig e Luís fizeram a prisão, a
'boca' já estava sendo investi

gada há quatro meses, "O fluxo
de pessoas estava aumentando a
cada dia. O atendimento à
Consumidores era quase que de

Drogo ./Ovo
.,tHldído IID

priprh qutJllD
eh t,oIktllll.

FdDs: PetlfllllllA.1Dbo'CP

'Duleujá temptlSsagmJpe1ll3° Distrito, em Join"U1e, porfuno

hora em hora", revela Lima,
acrescentando que na hora do

flagrante, Tadeu e sua com-
I

panheira, Graci Alves de

Cândido estavam dormindo.
"Não houve nenhum tipo de

reação", diz o comissário. .

No depoimento à polícia
Gracinega o envolvimento com
Tadeu, afirmando, inclusive, que
era contrao tráfico em sua casa.

"

Ela (Graci) declarou que tentava
. convencer o traficante a arrumar

algum- emprego, porque de uma
hora para outra, poderia ser

preso", declara Lima.
No entanto, o comissário

I acredita que Grad tinha parti
cipação passiva no tráfico. "Não
ajudava, mas também não

.

proibia", ressalta.
Com o dinherio da droga, o

casal adquiriu um veículo

(Voyage) e estava reformando a

residência. "Issodemonstra que
o tráfico, em poucos meses, dá

Ptudo: 120 dias de inJ1estigtlfiio

dinheiro,mas a pessoacorre este
risco", diz o comissário.
A polícia acredita que o

traficante buscava a droga em
.

Joinville e ltaj�, onde a grama
da cocaína é comprada por R$
6,00 e vendida por�$ 20,00.

\

VÂ.AIG
eNORD'ESTE.•:�. .

\

AV. MAL. DEODORO, 131· CENTRO· JARAGUÃ DO SUL· SC

•.......
.

,

....

,RIO-SUL

Agora com a NORDESTE linhas aéreas regionais juntando-se a Rio-Sul, são 62 cidades
integradas pelo grupo, do Rio Grande do S�I até o Maranhão.

Com esse importante investi",ento, a Rio-Sul te'nde a aumentar sua área de atendimento com
conexões simultâneas Rio-Sui/Nordeste, oferecendo a você mais opções e agilidade na

entrega de sua mercadoria.
Atendemos em Jaraguá do Sul, Joinville e Região. Com coletas e entrega a domicßio, como
suamelhor opção em despachos de documentos, amostras, confecções, equipamentos,
encomendas e virios outros produtos que você poderá confirmar sob consult. para

o qualquer parte do país.
Consulte-nos, estamos aguardando a o��»rtunidade e "he oferecer o melhor preço aliado a um

ótimo atendimento e qualidade de serviço.
.

, _;;---�

�.�,_"11�
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'�FERAS"
r

Toto e Indioformam ataque
- .,

•
j" '-

do Criclúma no Estadual
C ri�úma - o "Tigre"

terá uma dupla de atacantes

conhecida da torcida jiwentina.
Índio, quejogouno Juventus em
94 e foi considerado um dos
melhores jogadores do Estadual
naque l e

.

ano, e rs- Duploquer
to, jara-

Sttl'StIIIS0{6tI
tMlstoduol

'.
\.

,
deste OIItJ

guaense,
revelado.
no clube
de Jara

suá 40.
Sul, são. as esperanças do técnico
Luiz Gonzaga para o. Campeo
natoCatarineose e Copa do Bra
sil. Ambos foram po.r emprés
timo.

O CciciQma que eslfÍ se pre
parandoparadisputar aCopa do.
Brasil, que começa dia 6 de
fevereiro. evai até o. próximo. dia
4,de junhó, eom um total de 78

partidas, estréia dia 5 de março
com o. vencedor de Ferroviária,
da Paraíba, ou Goiás,

Serão. 40 times no total - 16
na fase preliminar que classi
ficará oito equipes para a la fase
'- disputando uma vaga para 'a

Direto'ria
acerta com

lateral de SP
o penúltimo. reforço do.

Juventus para o. Campeonato
, Catarinense, segundo 'o.

presidente Ângelo. Margutte,
veio. do interio.r de São. Paulo.
Renato. Cruz, 2Z anos, que atua

na lateral, jogou em 95 pelo.
América Paulista,mtegreu-se ao.

elenco quarta-feira à tarde. ele
assinou contrato. até o. final do.
Estadual.
Até segunda-feira, 24, a

diretoria aguarda um posicio
namentö de clubes paulistas
sobre a eontsatação de mais um

goleiro, "Estamos com dois
nomes na lista, mas só um virá.
daí, eneerramos o. ciclo. de

contratações para esta compe
tição." , ävalia o presidente,

"

Toto' espera repetir f"tebol dós velhos tempos de' J"vent"s
I

, Taça Libertadores da América.
Por' ser a única equipe catari
nensena competição, o. jogos do

CrioiúmanoEstadual terão. datas
alteradas pela Federação. Cata
rinense de Futebol,

Pelo presente vimos convocar o Conselho
Deliberativo do Grêmio ESportivo Juventus para

I

participar da Assembléia Geral Extraordinária à

realizar-se no dia 29 de janeiro de 1996 às 19hs
em primeira convocação' e às 19:30hs com

qualquer número de conselheirospresentes,
Local - sede do Grêmio Esportivo .Juventus,

sito à rua, João Carlos Stein, Bairro Jaraguá
Esquerdo nesta cidade de Jaraguá do Sul Estado
de Santa Catarina, para deliberarem sobre a
,

seguinte ordem do dia: '

1 � Deliberação sobre Mudança da Deno-
I , f

'minação do Clube, .

'

.laraguá do Sul, 10 de janeiro de 1996

Ismar Lombardi

Presídeate do ConselhoDeliberativo

BtI17'icheUo espera comemorar vitórias com o "ovo J-196
;....

.

'LANÇAMENTO

Jordan apresenta o J-196
, .

para temporada deste ano
Estoril1Portug� - 0, J-196,

novo carro. da equipe Jordan, que
o brasileiro. Rubens Barriohelle
irá pilotar nesta temporada, foi
apresentado. quinta-feira, no
autódromo de EstOril, em Portu

gal. ,

Ö modelo, idêntico. aos da
Williams eBenetfon,manteve os
acertos de 1995 e incluiu

algumas novidades, principal
mente na parte mecânica. O

desenhista do. carro, Gary
Andersen, diminaiua entrada de

,
'

ar jueto do C8JT0. e adaptouwna

'segunda lateral, como a da

Benetton, no J-196. Também
intro.duziu a direção hidráulica,
utilizada somente por grandes
equipes, A embreagem auto.má
tica foi mantida, assim como. a

instaJ.a9ão. de dois pedais, acele
rador e breque. A frente- alta,
lançada em 91 pela Benetton,
'ganhou mais uma seguidora: a

JordatilPeugeot.
Apesar do novo cerro, Barri

ohello não. tem dúvidas: "Pra
mim, a Williams, é, a grande
favorita de'1996", finaliza.

"

VC)CE SABE o QlJE VAI
!\C()NT'LCFR FM 199() '?

,

'.: ,,:,.'::-,. ,,". ,'�
- , 'i\· .,

1.0 _.Cardoso�,a você"importantés
,

sJ�!preVJsõijs ,de seu signo para este nevo al1O�
, 9A�: imp�te$'que farão de.sew'1996 ó meíbor

. �.'

·ano', da· sUa vida·. l>1W��Ji"�M1�

INSTITUTO OMAR CARDOSO
CAIXA POSTAL 5224 - CAMPINAS - sp· CEP 13.031-270

Nome:
Endereço:' CEP:
Cidade: ...

Estado:
Da" de Nascimento:
Hora do N�cim.nto:
Cidade e Estado onde Nasceu:

Ju'nto com suas infonnaçães, envie cheque no' valor de RS 25,00 nominal ao Instituto ...

OrnarCardoso, ou faça um depósito no BaI\j:O Bradesco para a agência 595-9 C{C nO 41.096·9,
anexando u", xeroi do comprovante do depósito.

I
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