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Campeonato Catarinense
A partir des,ta e4içlo,\ todos AdiretoriadoJ�Atl�

os "bados , o jOlr,naBsta ,:arllo CI'!)be .catou o pedido doBlume
Pacheco escreve pa.\'ra o CP. Dicas

'

�u e s6 im estrearno Campeona-
de vídeo e Utemtur�, do

'

, 19uas � Catarinense,dia 21, no estádio
tópicos da cohma. \, Joio Marcatto.

,
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SPC cria Programa de
'

Integração regio1UlÜuulta

Apolícia deJaraguá doSul
prendeu nesta semana, um dos

princiPais ladrões debicicletas
e motos de toda a região.
Pedro Alves dos Santos, o
Pedrão, é acusado de roubar,
pelomeD09, 200 bicicletas eSO

DEFINIDO

motos em quatro anos. Além
de confessar, Santos disse à

polícia quais eram seus prin
cipais receptadores. Pedrão já
tem passagens pela' delegacia
deJoinville, tambémpor furto.

PágIná 8

Numa reunião envolvendo acordo de integração dos

membrosdaCDL(Câmarade SPC's da região, Norte de

DirigentesLojistas) de Jaraguá Santa Catarina. O obj,&ivo é
do Sul e o iliesidente da enti- evitar que "caloteiros" apli
dade, em Joinville, Alexandre quem golpes em outras ci
Bandrão Nascimento, quarta- dades.

feira, ficou formalizado o ;Página S
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Carnaval de rua em

laraguáterá 6blocos.
Este ano, o Carnaval de nJa de

Jarap do Sul promete ser um

dos mais animadOs dos dltimos

tempos. Seis blocos desflarlo

pela nJaRemoidoRau.
Pqlna4

Malwoo Gos tosn como um ub rnco
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Alunos sepreptlmm'ptII'tJ tl1lUll'tllolltl th "Dita a'"",1as lItl redeJHU1iculartk e1lsi"o

F altando alguns dias para o ínícío das aulas, o CORREIODOPOVO
divulgaum Suplemento Especialmostrando os preparativos das escolas

jaraguaenses da rede particular de ensino para este ano. A informatização do
aprendízado-fofum dos maiores ínvestímeatos feito pelos colégio .

. PauloAfonso recebeprêmiona Suíça
Governador catarinense foi um dos quatro brasileiros homenageados.
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EDITORIAL

Prejuízo ao ensino.municipal
E sta briga entre os professores da rede que em urn recente encontro envolvendo as

11\ municipal easecretáriadeEducação Reserneire duas partes, a secretária teria solicitado aos

II Vasel pode não terminai bem, ---------- professores que trabalhassem

I ocasionando resultados ne-
.

Encontrofoi por amor, No entanto, Ro-
II
gativos que irão recair sobre tumultuadoporfialta semeire Vasel recebeu um

,
os próprios alunos. Um ,do- sonoro "não", mas alegou que
cumento enviado para órgãos de pagamento. a prefeitura está sém re-

de imprensa pela diretoria do cursos. O prejuízo maior, no

sindicato dos Servidores revela que tanto entanto, poderá ser, quem sabe, urna greve

'II professores e servidores municipais ainda não generalizada noensino público municipal de
i" receberam o pagamento das férias. Diz ainda Jaraguá do Sul.
ilill
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i Direito de resposta

A respeito do editorial desse
,

I veículopubÜ;ado em 17 dejaneiro
,do corrente precisamos esclarecerI dois pontos principais; o primeiro
\� respeito ao fato do Dr. Adib
Jatene ter sido colocado como

\1inis1ro. da Previdência quando
� éMinistro da Saúde; função
�0vemamental que é operacio
ializada pelas secretarias

.stadaaís e municipais de saúde.
Já a PrevidênciaSocia1, que tem

omo Ministro" o deputado
,einholdStephanes, nada tem a
!
r com a operacionalização da

I . .

uíde, O seu órgão executormais1 •

nportante, o INSS-Instituto
acional do Seguro Social, tem a

Ilcumbência de promover a
1 .

[fecadação previdenciária e

mceder e manter as aposen
dorias e pensões e prestar os

.

ços de reabiitação profs-
>Dal .

\ Quanto ao título do editorial
[ma fraude desumana", numa
ferência ao benefício assis
Idal concedido aos idosos e
ãcíentes, recorremos à secre

la deAssistência doMifiistério
I Previdência e'Assistência
bial, Lúcia Vânia Aldo Costa

i em recente declaração' na
ital da República afírmou: " ...

. .

de um quarto de sal�o

... João LuizOutra póvoas

. mínimo por pessoa como rena.:
familiar está previsto no Artigo 20
da Lei Orgânica da Assistência
Social - Loas, aprovado pelo
Congresso Nacional desde 93.'O
Ministério apenas cumpre e aplica .

aLei".
A Secretáriaafimouainda�:

"
'" o novomodelo dé assistência
social adotado pelo governo
Femando Henrique Cardoso foi

exa�amente discW,ido durante
todo o ano de 95; inclusivecom a

realização de conferênciasm�i

pais, estaduais e nacional de
Assistência Social sobre o tema.

Lembrou ainda que oBene&io de

Prestação Continuada - Amparo
Assistencial - é uma das ino

vações desta política e, embora
tenha sido criado 'pela Cons

tituição de 1988, somente neste

governo foram efetivamente
tomadas as iniciativas pará
sua execução. A alteração da
Lei poderia atrasar o 'início
das concessões por mais de \UD.

ano".
Disse ainda a secretária: "O

Beneficio de Prestação Contínua
da poderá atender450mil idosos
e deficientes ao custo de 500
milhões de reais em 96. Mesmo
com a IFtação, de renda, pode
remos atender \UD. contingente

expressivo dapopulação. Se a Lei .

�ão atender amaioria, será neces' .

sári�.que o Congresso Nacíona'í,
que a a�rovou, crie meoenísmos

para alterá-l�"' acrescentou Vdcia
Vânia.Mesmo �ssim, a secretária
acredita que o in':'le de renda

familiar poderá ser re yisW pelo
Congresso; observando o ,9om

portamento da demanda de bens
fícios dentro da faixa de renda
familiar atual.

"Na prática este benefício

equivale a adoção da renda
. mínima para quem realmente

precisa de \UD.a rendamínima para
sobrevivência", disse Lúcia
Vânia, ao explicar que o Amparo
Assistencial está garantindo 1

salário mínimo mensal à pessoa
portadora de deficiência severa e

ao idoso commaís de 70 anos que
comprovem não possuirmeios de
prover sua prõpria manutenção
nem tê-Iaprovida por sua família.
"Trata-se de um benefício assis
tencial queDão exigenenhum tipo
decon1ribuição. Os recursos para
o pagamento destebeneficiovirão
40 Fundo Nacional de Assis
tência Social, do Tesouro Nacio
nal", disse.

*Assessor-Chefe do INSS

(Instituto NaeiofUll do Seguro·
Social)
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"A Hutôrta de nossa

gente nãopod'jfcar s6
na saudade'''..
O Passado s6 é impor
tante se o seu tempofoi
bem empregadofi,

;;
1 Barão de Itapocu
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Hál20mos'
'.-Em 1876, a Província de Santa Catarina tinha como Presidente ó dr. Joio

Capistrano Bandeira de Mello Filho, lente catedrático da Faculdadê de Direito do
I Recife, Comendador da Imperial Ordem da Rosa, competindo no exercício de seu

cargo sancionar as leis decretadas pela Assembléia Legislativa Provincial. Através
da manifestaç!o do sr. Pinheiro, que apresentava projeto à Assembléia Provincial,
o presidente da Província tomava conhecimento das razões que o levavam a

proibir a saída dos escravos deSanta Catarina, alegando que "alavoura de nossa

Província, se.não está inteiramente morta, pouco lhe falta para sucumbir pelos
braços que nela se e�ga - os braços escravos - sem que venham outrol para
substituí-los" , que era contrário à orientaç!o do Gov. Imperial queele�presentava
e a colonizaç!o estrangeira fazia-se muito lentamente, sem milita organização.

Há70_05 "

\-Em 1926, os negociantes da praça anuilciavam na imprensa local: Ferdinand
��ingendook mantinha oficina de serralheria de arte e 'tomeirarià'; João Tbiedke
f� \bricava' guarda-chuvas; Otto Hutmer tinha padaria, na rua Pres. Epit. Pessoa,
t�OI rnecendo pães, biscoitos e doces; Ricardo Hass tinha restaurante ná filá dr.
A�' don Baptista (atual Mal. Deodoro); Adio Noroschny possllia açougue 'na Pres.

Eph .!. Pessoa; Silvino Piazera achava-se estabelecido com casa comercial, secos e
. IIlOlL'llldos" fazendas, annarinhos,.IOUças, chapéus, ferragens, etc., na Rua Coronel
Jordã '0 (?); HiUrio Piazera era agente autorizado da FORD, consertando e

reform. '�o quàlquerprodlJto doramo�Hotel Brasn, deRudolfKausch aos domingos
fornecia \ o afamado chopp da Atllntica.

H660mos
-Em 193t 1, a nova collgaÇlo dos partidos Republicano Liberal, Republicano
Catbarinen 'se e a Legião Republicana, 'aliados em oposição ao situacionismo, em
circular, est �vam se di.rigindo aos J?MÜdários no interior, conclamando a que se

organizarem. ' apresentando candidatos ao próximo pleito. .

-Os inte�t 'as tambélil apresentavam os seus candidatos: para prefeito - Leopoldo
Augusto Gerei 1t, lavrador; para vereadores: FranciscoMees, Ricardo GruenWaldt,
Emílio da Silva '. Carlos Guentber, Ignác;io Salomon e LiDO Piazera; para juiz de

/paz: JaragUá - h� Stahl e Freymund Freygang e Wilibaldo Freiberger; para
Hansa " RiC8fdO 1 Fey, Eduardo Brito e Gustavo Rueck.

Havia umamanch �te DO jornal "Jarapá": "O Integralista sabe que tudo deve dar

à sua Pátria e que l lada deve pedir dela, nem mesmo a compreensão" .

Hál0anos

-Em 1986, faziam-se comparativos de arrecadação do ICM, em Jaraguá do Sul,
considerando-se que o' ano de 1985 era o melhor dos tUtimöS anos. Isto podia Ser

medido pelo desempen 'bo da inc:b1stria e do comércio que teve um Percentual de
aumento superior a 400 %. Eram recolhidOs CR$ 130.750.110,015 (cento e trinta

bilhões, setecentos e cínq ,Uentamilhões, cento e dezmil e 15 cruzeiros), de janeiro
a dezembro, contra CR$ 25.738.150.783. Comparativamente ao ano passado em
dezembro do ano anterior" o ICM cresceu 694%.

-O ano de f985 era um o\os mais promissores para a economia jaraguaense,
fechando balanços com ótimo lucro. A oferta de empregos melhorava

substancialmente, a ponto de muitas empresas locais ressentirem-se de pessoal
qu;illfieado para empregar. Vários parâmetros mostravam que o ano foi bom: o

Sine, em 1985 expediu 3.511\ DOVas carteiras de trabalho, superior a 200%, em

relação aos imos de 19134 e 1983.
.

r . , -.��---------------
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A comunidade cresce IDuas Rodas

e se transforma pelo !=
'

trabalho. De cada um :::=MAs
e de todos. f'<Ine (047) 371-2277

Jaagu6 do 1kJI· sc
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Anotaçoe� Governador recebeprêmio
- ,

durante convenção na SuíçaContribuição
A secretaria de Saúde está contribuindo com dependentes

de drogas, ajudando a custear o tratamento em uma

clinica no interior de Belo Horizonte. Só de jovens de

Jaraguâ do Sul; dava para lotar um avião. Por um lado é

bom - a tranquilidade do lugar e o contato com-a
natureza ajudam o drogado a esquecer do vicio -, mas

por outro, pode prejudicâ-lo, poisficará com pessoas"
_ certamente, que estão neste mundo há muito tempo.

EmJaraguá
Esta recente união de forças
entre PPB e PL a nível na
cional pode também set

concretizada em Jaraguä do
Sul. Os pelistas estão à
mercê de uma decisão entre

o próprio PPB e o PTB do

prefeito Durval Vasel, que já
adiantou seu maior interesse
na'coligação.

Estrelismo I

Paulo Afonso Vieira está
bri1hando mais do que "estrela

guia". Recebeu na Suíça Q prê
mio de personalidade destaque
na área política do país. Elo- .

gios e tapinhas nas costas não
_

faltaram, incfusive alguns minu
tos de glória em seu discurso.

Estrelismo II
.

Enquanto isto, os
agricultores catarinenses
sofrem com as perdas nas

lavouras, sem nenhum
_

ressarcimento do governo.
Estão sendo obrigádos a

venderem suas propriedades
e alguns imóveis
para saldar as dívidas
com bancos.

Parceria I

BOa idéia dos SPCs de
Santa Catarina em parcerizar

o atendimento. Assim. os
famosos

_ "caloteiros" não
terão mais chances de aplicar
golpes em mais cidades. Só

em Joinville, segundos dados
da entidade, é rotineiro os

maus pagadores jaraguaenses
irem fazer suas compras lä,'

Parceriall

Pioraindá:decabeça
erguida, como se não'devesse

.

nada para ninguém, e pousan
do de rico. Mas, de acordo

com Alexandre Brandão

Nascimento, presidente do
SPC de Joinville, isto deve

acabar ainda este ano.

Carnaval

Algumas inovações feitas
.

pela divisão de Cultura de
Jaraguá do Sul para o,

Carnaval de rua deste ano,

promete agitar a festa. �tre
elas foi o incentivo fmanceiro

dado aos blocos carna

valescos, que a partir de
- agora, irão se preparar com

mais estusiamo, é claro!

FlorianóPOHS - Oigover
nador cetarinensePaulo Afonso
Vieira: recebeu esta semana o

título de "Lider Mundial do
Futuro", emDavos, na Suíça. Ele
foi um dos quatro brasileiros a

ganhar o

prêmio,
durante o

"Worl d
Economic
F or u m

(WEF).
Além 'de
Paulo Afonso, a diretora do

grupoPão deAçúcar, AnaMaria
Diniz, presidente do Banco
Icatu, Maria Almeida Braga e o

presidente do Banco Itaú,
-

Roberto Setúbal, foram home- I'áuloAjo'llSolum dosqlllllrobmsileiros que recebeTtUli o lÍtUIQ
nageados. O prêmio é instituído
anualmentea 100personalidades

- de todo o'mundo com idade até
42 anos, com uma posição de

respoasabilidade no setor públi-

(OIlVtlll/ÕO
,.1/11/11
d/v./StIS

co ou privado, com destaques
na área de atuação.
Paulo Afonso foi elogiado

peloministro da Fazenda, Pedro

Malan, afirmando que o go
verno de SantaCatarina é omais

arrojado do país no plano
administrativo.

UNÂNIME

Henn confirmado na,presidência doPPB
t,�

Nova presidência
-

para o biênio 96/97

Jaraguá do Sul - Por una-· do estuda possíveis coligações .. 11
nimidade, os 220 membros do para concorrer ao pleito
PPB (partido Progressista Bra- municipal. Op-esidente adiantou
sileiro) de Jaraguá do Sul, con- que existem conversações com

firmaram por mais dois anos, o PFL e o PL, que uniu forças,
Nelsio Henn na presidência do à nível nacional com o próprio
partido. A votação aconteceu PPB. "Qualquer que seja a

quinta-feira à noite na Câmara coligação, vamos colocar o

de Vereadores. "Como não sur- candidato do partido como

giu nenhuma chapa para con- cabeça-de-chapa", lembraHenn,
correr, resolvime recandidatar", acrescentando que o próprio
explica o presidente eleito. PTB, doprefeitoDurval VaSaIjá
Formando a vice-presidência da procurou Q PPB para negociar a
bancada pepebista, Erold 'Kre-

.

união de ambos. "Não está
tzer e o vereador José Carlos descartada a hipótese, desde que
Neves,

'

eie (Vasel) nãoparticipe denada",
De acordo com Henn, oparti- define.

Presidente: Nélsio Henn
. ,Vice-presidentes: Erold Kretzer e
Jesé Carlos Neves

Secretário-geral: Luis AntOnio
. GrIlbba
Secretária: Isaura Maria da Luz
Silveira
Tesoureiro Geral: Altair Augusto
Dieler
Tesoureiro: Reineit MOMo
Suplente na Câmara de
Vereadores: Wigando Meyer
Suplentes: Paulo Ademir Horiani,
José Ramos de Carvalho e Gilmar
Menel

UM UNO
MILLE MAIS
6 PRÊMIOS
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CARNAVAL
,

"

DIREITO

Seis blocos desfilam na rua. Formatura dojaraguaense

em Jaraguá doSul ��?��a�êmi:�ard Behling
-

direito MilpUS Edward Beb-

Jini, :filho do'casal Waldemar

(Rosemary Loss) Behling, ,

depois de exaustivos 'estudos
vem de oonolUir o seu curso de
direito pela Universidade Re

gional deBlum.coau, ittegraDdo
os formandos do 2° semestre

,

de 1995. Das soleniWuh:s/CODl:
tou,�CultO Evangélieo, às
18:�0 horas, na Igreja Evangé-.
lica de Confissão Luterana no

Brasil, à rua Amazonas, 301,
'

centro, em'Bl'umcoau
No diadehoje ocorre a cola

ção de grau, às 19:30 horas, na
Sociedade Dràmático-Musica1
Carlos Gomes, à rua XV de

Novembro, 1.181, seguido-de
baile, às 23 horas no elegante
Bela vista Country Chili. Os
formandos' adotaram um

pemameoto de JIenfil: "Não é
o desafio com que nos depa
raJJ}.os que determina quem.'
somos e o, que estamos nos

tomando, mas a maneira com

que ,respondemos ao desafio:
Somos cembateetes, idealistas,
mas plenamente conscientes,
porque o ter consciência não

esteano
J'a�CUá do' Sul - c�

uma ajUda da ordandeRS 8mil

para os seis blocos oarnava

lescos, a Divisão de Cultura de

Jaraguá do SUl espera realizar
este ano, um dos melhores
dCsfilesde

'

_

Carnaval"
"�;�dOS

(,1""ti .

últimos'
tempos.
nA ten-

dênci a , tISrIKfIISIIS '

com este "

estimulo aos blocos, é qÚe de

agora em diante, o Carnaval se
t� uma realidade em Jara-:
ppá". afinnou o clxfe da divi-

.

, MO. Sadi Lcmi.. O Carnaval de '

rua acontece dias 17 e 20, na
rua Reinoldo Rau Todo esque
ma 'de segurança e arquibiGm
das eómeçam a SCl' meDtados a

partir da"próxima saIÍana.

Depois de praticamente dois
anos sem o CaÍ'naval nas ruas

da cidade a divisão de Cultura
�

.c',·,' .� '.
-

•

esp��,," pràfi.ssionalizac as

disp�s jtfestê ano,. "Além dós
itens já avaliados pela comissão
julsador:a em outros anos (ale
Sri.; empo�gação e coreogra
fia), agora ÚJgluimos� UIll:

, alegoria", revela Leazi,. acres
ceniaudo que diferente de 93,
qaaado apenas uma bateria
entrou na passarela improvi-

,

sada, este ano do� blocos terão
� pcóprias ba�.

"

,

Gat,mddo,
Um dos grupos que já ga

rantiu prescn� foi o "Estrela

nos obriga a ter teoria sobre as

coisas: só nos obriga a sermos

conscientes. Problemas. para
vencer, liberdade para provai.
E, enquanto acreditarmos no
nosso sonho, nada, é por
acaso".
Ao dr. Magnus Edward

,

Beh1ing nossos cumprimentoS,
com bastante sucesso na

profissão. (Eugênio Victor

Schmöekel)

D'Aivà", além do "Em Cima da
Hora" "SemPreconceito" "Ale-

"
'. ,

gria, Alegria" , "Só PraAgradar"
e"SóA1egria"

META

Divisão estuda criação. de liga
'Apartir dopróximo dia 26, a secretaria de Saúde
coméça'arecadastrar as famílias carentespara a'
distribuição,mensal,� leite empó e óleo de soja.
O atendimento é de segunda a sexta-feira,no Pauna
; (ProntoAtendimentoMédico Ambulatorial),
na rua JOrgeCmmiewicz, emJaraguádo Sul

Mesmo faltando sete dias

p..a o Carn.val/96, a divisão de
Cultura está marcando uma

reunião com os coordeaadores
dos blocos, em-março, para
avaliar a criação da Lisa Jera
guaense dos Blocos Cama

valescos,

o estatuto já está sendo
elaborado, faltando ap�s a

aprovação dos seis blocos que
irão participardo CarDaval deste
ano. "Não vamos deixar a 'pete

. ca' cair e começaremos nos pre
pararpara o-préximoano", defi
niuo chefe da divisão, Sadi Lenzi

LEÃO - Sua vontade VIRGEM - Perlodo

�e vencer na vida prometedor 'de su

.estará egltada neste cesso nas Investlga
perlodo., Os !legóclos ç6es, nas pesquisas
deverlo It�e trazer e na medicina. Sua

ótimos lucros, o traba- inteligência será exal-
tada, d�do ao bom

lho será progressivo e
aspecto dEf mercúrio

a sua vida, social e em seu horóscopo.amórosa deverá Cuide, todavia,' da
prosperar. '

saúde e do dinheiro.

GêM:os - Um aspec- CÂNCER-,FIuxoa"l
to astral multo pode- neutro em quase tu
roso está conbibuindo do. Apenas .as. peque
para uma ampl!açlo nas compras estarlo
de Se\J$ poderes Im. beneficiadas, assim
lectuals e de sl.Ia como o trabalhQ ren
capacidade de progr�- doso. Mas, medante
dir profissio,nal e fi,- uma atitude positiVa e
nancelramente. Acre-
dite em sI. Seja otl..: otimista, .s coisas

mista. darlo certo.

ÁRIES - Perlodo em TOURO - Posslbill
qUe poderá .sollcltar a dades de lucro e

'colaboraçlo de áml- sucesso no campo
gos e parentes palia comerciai., No ternmo
resolver mais facll- amoroso, perfeita
'mente algum pr�ble- correspondi-nela
ma. sério que tiver. sentimental' se a
M� bom para' tratar pessoa pertencer a
da documentaçlo de "

,

seu casamento e, de gimeos e sagitário.
associa 6es.

o

,
92,
��
a
.. I.,:

LIBRA - Bener.cios ESCORPI·ÃO - Fase
em txtos os ,sentidos.' varlávél, pois haverlo
T:odavia, continue boas' e negativas in

. zelando pela saúde e ftuincias. 'Mas para
.se· pr8Ça\ertc:b c:onbà que tudo sai. a selil
acidentes e inimigos gOsto deverá usar de
ocullDs. Com relação tato, Intellgincla e pe
ao trabalho, pl'ocure rlcla principalmente
prestar mais atenção ao tratar,de negócios.
ao quefaz.

AQUÁRIO � Perlodo PEIXES - Influxos

mu.lto boni para voei, exeepelcnalmente
Entender-se-a per- bené1icos para a sua

feitamente, com sua vida em conjtl1to com

familla e com seus as outras pessoas, o
superiores e colegas trabalho e as confi.s
d� trabalho e lúcrar' s6es. EVite a precipi
bastante se poupar taçAo e os gastos
seu dinheiro. Será supérfluos.,
bem sucediçlo.

SAGITÁRIO - Deverá ÇAPRI.CÓRNIO':'Bom
tomar muito cUidado .. aspecto astral pa�a
ao dirigir em estradas; vlaget'ls, transportes

... nta� e novos empreen-'ao efluar em ço ,LO,
dimentos 'imoblll.á,.

com máqLinas, fogo ,

tal
e eletricidade e com �:sé;=�ri�d:
udo que possa ,lhe rá prejudicar seus'
prejudicar fislcamen- objetivos financel
te. êdto em assuntos ros e profissionais.
ocultos.
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Vende-se fog.o de 6
bocasman;a SemITJ8l'R$
60,00. Tiatar376-2575.

Vende-se cavalo

Mangalarga Mineiro - 6
anos - Inteiro. Valor R$
1.500�oo. Tratar371-2631
c/Éder.

{\ula particular de piano
na casa da professora ou
a domicOio. Tratar 372-
3922.

RlilZar3 dias seguidos o
salmo 38, 3 vezes' por,

I dia.Mandarpublcarno4R
dias. L.L.G.

Vendo TelefoneCelular
Linha +Aparelho (novo).
ValorR$1.200,OO. Tratar
372�.

Vende-sePampaGL 92
-ôumo estado. Aceito
troca. Tratar371-1953.

Vende-seMonzaSLE87
grafite metálico
Impecável. Tratar 973-
8290.

- Vende-se Uno Millel93
com Limpador/
desembaçador traseiro,
com quente. ötimo
estado. Aceito troca.
Contato371-1953.

Vende-seMaraj6SLE/89
prata metálico.
Impecável. Tratar' 973-
8290 - R$5.000,OO.

Vende-semotoRDZ135
an090. Em 6timoestado
-R$1.900,OO. Tratar372-
3633 com Val.

Vende-se terreno com

6OOtn2, (na� nobre da
Ban-a), ou troca-se por
carro, telefone ou terreno -

de menor valor. Tratar
'

973-8942.

VENDE-8E
MOTOXLX
ANO 80, ÓTIMO
ES'FADO DE'

CONSERVAÇÃO.
VALOR

R$ 3.500,00.
TRATAR COM

MARCIO - FONE

873-8813

PRECE PODEÁOSA
ö crIadordollUldo, luque�••
p8Ç!l' r8Cllb4l!llB.lldKranl8jal'llll
alUallll�1Ivhl� ln:IIIJaIa
_0UIIId08..... 1111r1d8 atarura
para salllIfal.-me o deHjo. OlM
nti1apr_o ÓPalMBdDIazeI que
pOI"K_'to1IlRad8.auolJl........
que lInl '*'-lo (p8dIck:4. DIlUI'"
agoAl iodai..nt1IBBnacl'Slltlldlls

_ 88IIIßdo riquezas. glOrIa •
-4!l grII!opot-1tfUIlaI
..... n pr...... 1nUilveIII.
aIJmdariI..1III rdnIIavida. que liiio
.... '8110 pelo lJOder l1li mme do
v.:..,IIIoAidoFIIDJHus,(r_ ....
prac:8.,.RB1hI7__...�.
CIJII o satno 23 • o Pai Nono.
publlqu. no 31 dia • Vllja o que
""'_'noquallo).,A.R..L

Nasce em Jaraguá do Sul uma pequena empresa de editora{ão gráfica,
e como todo recém nascido nós ainda estamos dando os primeiros
passos; mas com esperan{a que estes se tornem cada vez maiores.

A PAPYRlJÇ OfERECE A IJOC� os
ÇERIJIÇOÇ OE: ARTE ANAl E CRIAÇÃO DE I

Logomarcas
Cartões de visitas
Panfletos
Layout de placas
Cartazes

Anúncios em jornais
Calendários

,

Cardápios persona
lizados
e muito mais.

RuO Exp. Gumercindo da Silva. '90
sala 03 r andar Fone:372-3905

TULHA Aliln:.:�:�ais
Allment..se somente com produtos naturais: cereais à

'

granel, chás, aveia, grano/., sucrl/hos fimultoma/slll
Venha conter/Til.

Rua CeI. Procópio G_ de Oliveira, 1493

próximo ao semáforo da Duas Rodas

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

línica São ·Camilo
.

� '. J

Dr. Marcoa Femando F. Subtil

111••III.lllillllll�l.l'III�II••IIII·
Medicina doTrabalho - Fratura8 - UrginciM
.� .CoIuna, l.eeõMdo...,..-aNrgiaa do joelho
Examee:adinMiona.,.....ieeionai••parióclcoe
Hoririosatendimento:8:30 às 11:30 .14:00às 18:3Ohs.

,

,
'

. 1EIIOSPLMOlDECOII6ftcío
Acua6IIoa,ECM'AIEIfTOJE

....ENTOI

REPRESENrANI'ECOMERCIALDE
ASS.TURAS

'TV A CAIO • NE1' JARAGUÁ

Você está preparado
,

,
'

para o lnesperado ?
A Mega·está ! lHl.llOM II(OITIAmSI

EIS AQUI ALGUNS BONS MOTIVOS PARA VOCt E SUA EMPRESA ESCOLHEREM A MEGA INFORMAr'ICA. ea

•• NOVA IllIÇiti

';'1N�ÓRMATrCA<,,,,,,�,,,.>"'�t�::::;;:;�:-,�'
Manutenção - Vendas - Treinamento'

Rua Reinoldo Rau, 21 � Fone (047) 372-2900 CEP 89.251-600 - Jaraguá do Sul - SC

1R�
CENrRAJS Phlllp.
'IELEli'ÔNJCA Intelbrú

ElluUel
Nutron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

FAX

.

'caUIAR
REVENDEDOR

�SrJUl
f8MOTOllOLA

1I!SlElUI'.
�IN'l1lRIOR

INFORMÁTICA
COMPUTA'DORES

COMPAQ

Revendedor

,

fP(jJfJfiWfl'BlIljf

Além de oferecer diversas
opções na compra de
Micro Computadores;

treinamento;. e uma consagrada
. equipe de manutenção
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CORRFlODOPOvo.2 CLASSIFICADOS Jaraguádo Sul, 10 defevei"elro de 199'

f·-·
... _.

I

�-__,__._.._- :/

QUARTO I SALA

rUJ··1-I !
! I

; I

',ÉXCURSÃO
Piratuba (Águas Termais)

Saída' 12/04/96
Retorno 14/04.96

. ,

Valor R$ 134,ÖO por pessoa Inclui no preço -

ônibus leito-turismo, pernoite - 2 cafés - 2
i almoços e 1 jantar.

. Tratar: 973-8281 oU'375-1056

. .

.'
�

�
- OFTAMOLOGIS1Ã

�. �
.

� �

'DR. HSIAO Mf�G KA�G

Vende-se uma casa em Barra do Sul no Loteamento Maria Fernanda -

R$10.000,OO: Falar com Nestor ou Marcelo. (047) 633-1198

'ililililililiiililililililililili!ililli�li!ililil!�11IIIIIiliiil!liilllllllllillll••;II�lllllillll!llllllililllll!IIIII!I�!II!I!il!11111111
··················································O'ET................................

. .

:
. POSTO MARECHAL LTDA.

�·Liquigãs
FONE/FAX (047)

372-0705 * 372-1888 * 371-0905
'"

Av'eni�a Mfi.echal Deodoro da Fon.eca, 961 - CEP 89251-701 - Jaraguá do Sul - SC .

-

. I
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ANUNCI'E
EM JORNAL

" ,

I: A MIDIA QUE
MAIS TEM

CRESCIDO, NOS
;

ULTIMOS ANOS.

371-1919
372-3363

I!

.. fN@fNfb'jf@
GoI CL cIrua 91

GoIGT,S branco 88 II
GoISL verde 88
GoISL ' CÍUII 88 I,

GoISL vennelho 88
GoIS bege 84
GoIS branco 83

P..... LS verde 83
&cortGLt.e pata SO

&cortLt.8 bold6, SO
DelRIiy <I1Ia pata 88

DelRIy marrom 82

___SL grafite SO
MonzaSLE verde 84

01__ Hatch verde 80

Flat� verde 96

lm1.5R vennelho 88
UloCS marrom 86
Ratt47 _. 80

.. .( I·· '0

Rua Joinville n° 3573
Fone 10471371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - SC

.tIL AUTONOVO'
_ VEícul.OS

R. JOINVILLE. 2050

FONE/FAX (047)
371-1574 / 973-9753

JET POLARIS
JET DE'1· MUNDO COM A VERDADEIRA GARANTIA DE 6 MESES

CONSÓRIO NACIONAL DE 12 E 24 MESES

Possuímos 8 modelos de 700e à 1_ 1 OOe. Taxa de adesão R$ 270 00

GARANTIA DE 6 MESES E ASSISTGNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

possUíMOS 14 MODELOS. VENDA � VISTA, FIN�NCIADA OU CONSÓRCIO NACIONAL M�SSEY FERGUSON

POSSUíMOS PEÇAS PARA SEU CARRO, MOTO OU JET IMPORTADO

RUA BARjO DO RIO BRANCO, 230 FONE: (047) 372-0259
JARAGUA DO SUL � SC FONE: (047) 372-00'1 'I

CLASSIFICADOS DO CORREIO DO POVO - 371-1919

Gfi�/W�ArJ/ 371�7931
97':.rMOMVEJ1VE 1"."

RRua AnbIIo C. FeTllra 187
. CREa 1741�

COI''_ • '�.I. LOnl ••••1In& • "DOU

00v!L 12 Qt08 Gar Bairro Blldereço� Ret. PRIÇOR$ IIIforuções Gerais '

Sobrado ' 300 6 4 Centro R. COurado Riegel, U7 130.000 SoIente eil DiDheiro
Sobrado 280 4 1 AlillIIIe

'

R. Roberto 118I11III,2920 70.000 Aceita troca/carro/pare.
, casa !lv. 200 3 2' IADli R. VitoriDo striDgari, 80.000 Troca p/� quito e/2 CJII
casa !lv. 190 4' 1 S<!IlOIDIR R. PriDcesa Isabel, 547 80.000 'rerreJlO'6.562 12 - Parcela
casa !lv. 140 4 1 IADd

.

R. tJrbaIIo Rosa, 517 35.000 Solellte eil DiJlbeiro'
�!lv. 190 3 2 J9Iá BBq. R. 011via Pradi, 34 55.000 !ceita terreno pr6x.1IBG II '

casa !lv. 130 4 2 Lend R. npidio 1IartiDs,8/D 34.000 Aceita -terreno/carro
casa !lv. 240 4 2 Barra R. lIarcos V.Giro11a,474 85.000 Aceita Cmo/IlÓvel - vlr
casa !lv. � 4 2 lila huia R. victor Nithoslli, 440 45.000 tegoci4veis
casa Iis. 145 4 1 Centro •• João 'Doubrava, 373 45.000 legoci4veis

CObertura 220 3 2 Centro Id. lrgiis - 8/9' lDdar 160.000 Apto Jl'IO e todo IQIILIlIlO
Apto Clt 78 2 1 Alhada Res._Alhlllle - 3' lDdar 18.000 + PiDaDe. OlP - 14 lllOS

Apto Clt 184 3 1 Centro Id. Clrvalbo - 8' lDdar 70.000 + FiDaDe. CU - 14 lllOS

Apto COII8 112 3 1 Barra Res. Barri JIarqUardt 6.600 + 100 parcelas de 264,00
, Apto COII8 175 3 2 Centro RuadaCIP - 3' lDdar 65.000 EIlt. 06/96 - Troca p/casa
Sala CoIl 25 - - Centro

.
SlD'PIIG JlRlGOÁ l' pis 23.000 + ,2 CUB lês/Aceita troca

Sala CoIl 25 - - ciDtro SIIlI'Pm: JlRlGOÁ 2' Pis 30.000 + 0.93 CUB lêsfJegocia
Ponto Colt 50 - - Centro IIal.Deodoro (pr6x.lA'!S) 22.000

,

Atual Loja BenettoD

Lote 601 - - Jgu4 BBq. CondoliDio Alaléias 27.000 Aceita�u/tol�ooo
Lote 737 - - Centro Próx. lDtiga Rodovikia

'

9\).000 Aceita pemta por Prédio
Lote 1790 _. - Pigueira Próx. PoDte da IIBG II 35.000 Parcela ou vende eil lotes
Lote 695 - - Rau Rua da Paculdade - FBRJ 15.000 EIItrada 5.000 + Pucelas
Lote 750 - - SCIIIOIDIR Próx. COlo lliguel Couto 5.000 OU parcelado eil até is x
Lote 450 - - Rau R. lila lIIUler Inke 10.000 lIegociáveis
Loto 450 - - J9U4 BBq. R. lrduJ.no i'radi 9.000 tegoci4veis
!erreno 7500 - - Jereu Próx. Igreja latrb 30.000 Aceita parcelu
Terreno 27675 - - Albade Próx. Salão Alizlllle 350.000 Aceita carro/telef/ilÓveis
Lotes 465 - - Figueira Residencial Piazera I 6.000 EIlt. 2.000 + 48 r 210
Lotes 385 .. - Alilade Residencial Beblinq

.

10.000 EIlt. 5.000 + 5 r 1.000
Lotes 630 - - Vila Iova Próx. fOROII{R4dio RBII 35.000 EIlt. 15.000 + 10 x 2.000
Lotes 483 - - Sta Luli� Residencial GerWIll 7.000 EIlt. 1.500 + 50 x 200

<lIácara 26549 - • Sta Lulia Centro de Santa LUzia 140.000 Galpão 800 12 lcasa 233 12
CIlácara 180000 - - Garibaldi Batr. Geribaldi - r. 15 80.000 casa alv. - Aceita trocar
CIlácara 111500 - - GaIibaldi Ribeirão ittgaros'lI 13 20.000 Sei IOradia -Troca/parcela
CIlácira 125000 - - Jereu Ribeirão Graaclê - II 8 120.000 casa alV. - Aceita trocar
CIláeara 95000 - - SC!ßIDIDIR Bat. BrAço do SUl-b 4 5�.000 casa !lv. - pucela 10 x

Res. GIRlII1JII (Centro de Santa LUzia)
Lindo loto DO . COndoliDio lUIJus Lotes COI toda iDfra-estrutura

(Juaqu4 Esquerdo)
.

('ruanbo tédio de 500 12)
!rea = 601 12 (Plino - todo aproveitável) A vista a partir de R$ 7.000 ou

A vista - R$ 27.000,00 Entrada de 1.500 + 50 x 2 Salkios Min.
(Aceita-se tel�ooo ou�u) ou 4 x 500 (fixo) + 50 r 2. Salkios Min.

,
. I
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Imobiliária......::...•

Menegotti '

CLASSifiCADOS DE IMÓVEIS

. SAO UIS
, CENTRO- VILA NOVA - Excelentes VLA GONZAGA· AJa

'Apto.c/o.2 lotes financiados em 10 Terrenocom Joio Franzner·
t�rreno na BAEPEN>I- Loteecom 15,00quartos - Ed.

Domingos da meses - Próx. ao Fórum 1.395,0Qm2- , Terrenocl. metros de fr4Inte •

Karine -Rua Nova pröx, JavelR$ 49o.,4Qm2 , 390,OOnt
Joäo Picolll e ao Breithatlpt R$15.000,OO

R$ 60..0.00,00. 70.000,00 ,

_

cada lotei

CEN'fRO- ILHADA
CENTRO - Excelente lote Wal., MarqtadI -

RIODALUZ-
Excelente FlGUEIRA- li8ITeno cl Sftiocl

sala come�clal Terreno cl cl 740,oom2 - Prõx. Ed� 3.000,OOnf' - ptOx. 45,QOO,o.o.mZ - ,

450m2 edificado Catlml SdIntiI,
cl 55,OOm2 cl casa Carvalho - R$ 60.000,00 'rilllG plWal., com casa 'pr6x, aCEVAL.

MarqtadI em 30,00 mistamista IlIIIms
A$ 90,000,00

BR-280/Trevo
CENTRO - Excelente Nlreu Ramo. - ,

343,OOm2, ,

Casa em
cobertura, no Edif. Riviera Terrenod TenalOd

alvenaria
J

, 2OOO,OOmZ 50,00
fundos da

c/9o.,o.Om2 cl 246,oom2 pr6x. ao 450,0011)2- mel!Oe para BR280
JARAGuA R$7,500,OO e40,OOmetroapara
FABRIL Beira-Rio Clube deCampo AJaJIjo lll11i R$

35.000,00

VILANOVA -

CENTRO - Cobertura no'Barbada casa Terreno com Terreno cl
450,(:)()m� em alvenaria cl 454,43m2 Ed. Residencial Dunker 133,50m2-
edifiçado cl 03'qtos, Valor (em construção) Edificadocl

Apenas
R$ 30,000,00 as asoo.oo prédio 'comercial

APl'OB ptOM'OB
- Apto cl 66m' 1 'qto • d.1IIIlI dop•••r••m ,portio • portor••I.tr. novo - R$ 30.000,00
• AjIIo. cl 75m' - 1 qto•• d_1o ..... - .-....m portio • portlril eletr. - RS 14.140,00 de OII""de lIIIlI fi_e. C&. ecoa. RS
279,00 mo_lo - BUf. 14.,11.
APl'OII DI CONl:ntUQ\O
BI'" Ai,., - ., Ma"". '_lO'
- A(l.o. cl 124m' • 2' 'Dllor, cl 2 qtoo � demolo dep••r.em. portio • portoril elet�Diel - RS 49.000,00 - OIItrep elio.....

'

r.vl96 ,

• AjIIo. cl 11S1iI' d. fr.'110 -.2" lD.r - cl 2 cperto. _. d.mol. dop., ,or••1II, e,or"o • portoria eletrODiel • RS 47.000,00 -
,

.Dlr.'1 du chav.. mor�0196.'
,

BIIß ,.,.,. - ,It laJ_....",...
- "'to cl' 111m' - 2· IDlior - 2 qtoo'. d.mol. dep.. sor••m , portio. portlril .letr6Di .. , R$ 25.000,00 + .00do pore.lldo
.m CUB' OIItre. eh.... em 11"97 '

'

• AjIIo. 77m' • 1· mor, I ';0 e d_1o dep.. .....111, portlQ e portaria .loireal.. - RS 17.S00,00 + _Ido .m CUB - ehlv..
d.zl97.
BlIf. --..", - 25 • JttI", .

- "'100 cl 1.I2m' • 2 qtoo • denalo dep. cl sor,••m • portio • portorÖl .1.tr6ll1.1 - RS 2S.000,00 .d ..eIl +' ooldo em CUB
- Olltr... jaJhol97

'

BlIf. DIa_, - _ MIl _lO
- "'to cl 214m' - 3· IDlior ftó + 2 qtOl. _..., elllrruq; indhicb.� dep. •••ed' 2 .rog..... alio de reat., ploeha
- B>tredl RS 29.ISo,OO + _nir pu".I. d. eoliclomlDió • "'tr�a r.vl98
'BI'" ., _ ".V. Saearl - 'ai � (""Alt)
,- A(l.o cl 300m', térDOl di.poarvoi. aportlmeato. a' 301.. 302, 404.
Buredo: 29,2 cd>. (RS 11.301,0) + S2 pore.lI. de 3,65 cd>. (RS 1.412,69)
CODItftlçlo: Promo C'o"', e Plla.j._Lldo. .m .i.t.mo de eoqdo..,raio.
CASAS .

- Co. la.. io) - Iha • FlJueí.. cl 6SOm' 'rei eo..trufd, t.m pisciD' q�drl ..port., lIreir, dOp. enpre.doe, ceDiI • RS
200.000,00

,

• Co. Nouormd>1 - 230m' 'roo coa.r. - 7S0m' t.rrOllo - DO e.dro RS 100.000,00
· eu. alv.'· R. 10.06 NlrlOch (Bio Luiz Goa,,"), 3 qto... demol. dop. cl 120m' 'roo eOllOtfll(� Troe.... tpto. DO centro.
• Coa no.. ,' cl 122m' 'roo coa.r. cl 3 qtOl • dellllll d"",. p.rto do Ju_to. - R$ 6S.000,00 (pareell-")
• Coa nilla cl 136m' - 4 "oI • demelo ..... , R. Ed....1 Krioeh - B. Áp Verde" RS 3S.000,OO
• Coa 1Iv. 1�m' ,úu cOllllr. Terr...o 420m' - R. H.nrique Bortolin. RS SO.OOo,OO.
• C_ madei.. cl 110m' - ViII l:.oIaJ - T.rteno cl S221i1' .•eco, de ."",ina: • RS 40.000;00.
- C_ em oIveDlrio cl ISOm' • T.rft!DO 7.s00m' - Rui Bertha W....
UltRIlIOII1, '

• T.rreno 27.000m', 'Ch6""rl .m ÁtR. Cio .... Perlmotro ,urbanO - R$ 4s.000,bO
- Ter_ó,PlçarIU • Lot. ' PolIIa 'do 1oq'_ 300m de proIl - RS 6.S00,OO
- Terreno· JI""'-Bocponio ' R. Woldoniro Schlmiol cl 700m' - RS 20.000,00 _

• Ter_o - R. Alfndo ..... RII.lt • cl 930m' - RS 18.000.00'
'

• Temaó - R. Ala MU1.r cl proj.to, 8:1I"Io_to e I· pI.o pl'Ollto pl eoaatruçlo de 4 '1'100 cl 174m' eedl - RS 2S.000,00
- Terreno 462m' IIr" • Jarejl Sio Judie, DO oito - RS 1�.780,00 '

'

'. Terreno· Lot. doe Aço P.rto COaclei. - 348m' - B_ V..... RS 3.700,00
., Terreno - Lot. OIon:po 318m' - R$ 21.000,00
• Terreno S.OOOm' 1 S'Om' trevo de 14oIwe. - cl SOm de, r"'Dt. pl Rod. WolCpJlg W..... 100m de Juliclo. - RS 42.S00,OO
- T."..o. Rua Pedro Willler (ISOm da WoIt.r Norqaarcl) - R$ 8.S00,00
LOCA.ÇAO
- Loju ',o R. l1I00Doro S. ""'eil BI. AIlIurio cl 3Sm' - RS 3So,OO cl 42.24m' - RS 400,00 '- cl S3,47m' - RS Soo,oo
- An.... PO" '\'I01ID.io e,_ alv. cl 128m' .m BoIa.rio. Colil>ori6 - RS 30,00 'pl dÖl
- CUI de oI_lril cl 3 .".rto. ai Vilo RIu - RS 390,00
- Loja cl SOm' R. ,Biniordo DombioCh. $90 - RS 4S0,00'

R. EPiTÁCIO PESSOA, 421 - SALA 10.3 - FONE: 371-8814

SALA COMERCIAL
Ótima sala comercial com 135,77rfl2 contendo 03·

banheiros, localizada no 1 º andar do Edifrcio

MenegottL
Vale a pena coníerirl

04 CASAS
02 càsas em madeira e 02 em alvenaria localizadas
na Rua Onélia,Hortz (Vila Lenzl) em terreno com

área de 810,00m2
Valor R$ 55.000,00

SíTIO
Com área de 62.500,00m2 contendo 01 casa mista

com área de 80,OOm�
.

Valor R$ 18.000,00

ESTAS E OU�RAS OFERTAS VOC� ENCONTRA'
NA IMOBILlÁRI,A MENEGOTTI LTDA.

'

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
EO. MENEGOßI - 1 () AtlDAR - SAlA 107/1 OS

FONE.: (047) 371-n031 -JARAGuÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 1996 CLASSifiCADOS DE IMÓVEIS CORRElODOPOvo�5

ESTES SÃO OS
TELEFONES PARA VOCÊ
ANUNCIAR NO CORREI,O

DO,POVO

"." HABITAT
COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINIS:1RA

MC_)Hll lAR A
C�[CI4J�O

TERAEJIOS
T8ITeno cl420n1',TIa da Moe.ca
T8ITanode 15lc3O AIa'AOOertOZIamiInn
T�lIranode 1SW34A1a LeopoIdo__ '

T8ITanocl20.DOIln1'AIa.llBJ*nFc:o -.de PIUa
T8ITanocl1.o2Onl'AlaProOOpll;lG.deOIvella
T8ITeno cl460nfAla JoêoJInéIoAvro-J
T8ITanocl 45Of1:t!VIaRau
Terrenocl43On1'LoI. BenaIeI. DombuIch
Terreno cl 44On1'BaIrro. VINde
T8ITanoclS13m'1undoIIWeg 1_
T8ITano�1IIIjIéaPraIaGnnII
Terreno cl31.000rß'VIa Nava pnlDc. Fdrum
Terranocl58lm'l.oIeamanIoCharrnnaI '

Terrenocl 2.6OOn1'Ala -II*IIIIIe • 6tiím ponIo comen:IaI
Terranocl43Onf' LClIemlenIoVIInIIIIIes
Terranocl589m' (eequhI)�daFlguelra
Terreno cl 4OOn1' AlaMan:eb BartII
Terranoc/1.7OOrrI'AlaEpIIécIoP....pIIlDc.KohOIbacII·acella-II8.13IO
oonegóclo
Terreno cl 532nI' • Ellrada l'JcMl pnlDc. Po8Io MM:cIIa
Terreno clSOOn1' frent. plLagoa • BImldo Sul '

Ten:anoclSOOn1' (.aqukla) RuaHenrlque lIaqIIanI
Terranocl10.000 .casadealvenllJ1a.ClIrmpI.,.."•••AlaWoIlJIWIG '

W•• (RIo COrro I)
Terreno'3.6OOn1'Rua Man:ebBartII • VIII Lenzt
Terreno cl 70.000rß' c/lmlZ..... 2 lonIeS de� nallnl emNereu
RanDs.
T8Ii'anocl28.000rß'Irent. para08IIaIo emNereu Aam:ls.
TerranoCXllTlOlm'ool.oleamanlo�.
Terranocl 1 000n1' R. carlosVase!
Terrano 1Sx45 (clIlnBvl8ladacldlll!e) VIaNava

,

' CASAS
casade AIv__ ernconlllruçlo cl3CJ0nj2·ViaLenzt '

casa ernalvenarla cl2flDrIIt· terrenocl 154On1'· Schroeder
casaernalvenal1acl18Orß'-3do1rRklr1os(1 ....)d4mlllldependOncIas.
ProOOpIoGanes.' ,

casaernalv__cl11Dn'·RuaHenrlqueSoIwJ
casamata • Lolearnento Corupá • acella carro 00negclcIo.
casade aIv. cl95n1 terremcl370n1'em TrOs RIDe do NoIte
casade aIv. cl100n1' terrenocl�·BaIno. VINde
CaaadeaIv.'215m'·Pralade lIIIjIéa

,

casadealv.1OOn1'·BImlVeIIa
casade aIv. 220n1' 1 ....+ 3do1rRklr1os· fila MaxZIemann

,

APARTAIllENTOS
Apart.ernc:on8lruçlocl2ou3dorrr8ór1Ds.entregaernnaDlllde96.rua
Gumercindo da SUva (1oca11laçAo Prlvll.glada). Financiamento
proprb.CmIull.-nos.
Apart. Con:Iomt1Io AmIzade cl 2 qtos. Enlreda 1aI*ada.
Apart. cl 313m' cl 3 ....s danais depondOnclas. &a!bamento de alio
padrfIo,a SOm00na. CarnJorId.
AptoEd.1IIIbeIacl 1Zlrr1'· 2 doIrRklrIos+ sull. ' "1IIl'IIIIs dependOncIas.

ALUeM"
Salacomen:lal ruaJoInvIIe pme. Arweg
GaIpAo c/.scrttdrto • R. LiiopoIdo__
Salac:ornarclal4On1'·RuaQufnan:IndodaSlva
Sala cornan:IaI 42m' • R. Dcrr*Igos da NcNa • serri-rmbllado pIIlDc.
Marlaol.
Caaaalvenaria3 dormklrios· R. JoInvIIe pnlDc.Weg II
casa 3 donókII108 • R. ArIe GIIrIbaIdI

VENDETElEFOfEPREFlXOS72

IlUAJiDJPESCIDOD'l',Ut'I
(AO L\OODA.1001F'ERRAGDfS)'

FONE: 371-8009

,

ERIVELTO IMOVEIS LTOA.
�---------

'��_'WWN."__
....-

Lotes fina'nciados em 48 meses,
com uma pequena entrada.

Á 70 metr.os da praia

!1111�1111�.:�m�!:!:!�j�m:;:!:.·!11��@��j�jjl111�1111111�jI1:.1j�11111�j�j�j1.m�j��:��t��.:1�1���j�jJjl111111il111111111Ij���1�1:::::::I::::::1I:;:::��i�:::;;;;;;;;�:::::�:1��:::::�:�:::::��j::::::;;::::::;;:;:::���;���:::;;��1jj��j1j11lj

.�78Z�
Rua25deJulho, 317·Vila Nova .JaraguádoSul·SC

FONE (047) 372-0153.
VEN>AS Terreno c/ 645m2 - Rua Geraldino - R$ 22.000.00
Oasa mista c/ 84m2 - Rua Parilfba - próx. Sallo Unilo - Terreno c/ 50.000m2 - Rl:la Rio Oerro I � R$190.000.00
R$15;000,OO ,

Terreno c/572m2-Rua Lateral BerthaWeege- R$16.000.00
casa de madeira c/ 110m2 - Rua Lat. José Manfrini - RS Terreno c/704m2- Rua !=stanislau AyrofJIJ -Vila lenzi-R$ .

15.000.00 25.000.00
Oasa de alvenaria c/ 174m2 - Rua 633 - R$ 35.000.00

'

Terrenõ c/ 425m2 - Rua Estrada Nova - R$ 7.500.00
Oasa de alVenaria c/ 68m2 - Rua Exp. Rudi Homburg - R$ Terreno cl 660m2 - Rua Luiz Gonzaga Ayroso - R$15.000.00
20.000.00

'

Terreno cl 450m2 - Rua AI)ano Fachini - V. Nova - R$
Casa de alvenaria c/ 132m2 - R. Luis Ohiodini - R$ 17.000.00
25.000.00 terreno c/ 500m2 - Rua Jaraguá Esquerdo - Esquina - AS
Oasa de, alvenaria c/ 250m2 - Rua 25 de Julho - V. NoVa 10.000.00,
- AS 55.000,00 Terreno c/ 930m2 - Rua Alfredo. Max Furik - AS 16.000.00
Oasa de alvenaria c/ 60m2 Rua 427m2 - PIÓX. Salão LOCAÇAo

'.

,

Vitória - AS17.000.00 Oasa de madeira c/3 quartos - Rua 25 de Julho. 530
Oasa de alvenaria c/ 148m2- R. Eleto Stinghen - Loteam. Oasa de madeira c/ 3 quartos - Rua 25 de Julho. 889
Papp - AS65.000.00' Casa de madeira c/_ 2 quartos - Rua 25 de Julho. 889.-

,
'

Oasa de alvenaria c/ 170m2 - R. Joio Franzner - R$ Fundos:
55.000.00 . Oasa de alvenaria c/ 3 quartos - Rua 25 de Julho. 889 -

Oasade alvenariac/158m2- RuaWalterMarquardt - R$ Fundos
70.000.00 Oasa de alvenaria cl 3 quartos - Rua Walter Marquardt
Oasa de Alvenaria c/ 140m2 - Rua carlos Oeschler - Ilha Oasa de alvenaria c/ 4 quartos - Rua Adolfo Putjer. 233
da Figueira - AS 17.000.00 casa de alvenaria c/ 3 quartos - Rua i={io Molha
Oasa de alvenaria CI 75m2 - Rua Pedro Winter - R$ Apartamento c/ 4 quartos - Rua Joio Picolli - Oentro
11.000.00 Apartamento c/ 3 quartos - Rua Antonio O. Ferreira - Gentro
Sala Comercial c/SOm2eterreno cl1.200m2- R. Frederico Apartamento c/ 2 quartos - Rua Oarlos Eggert - Vila Lalau
A. Vasel - AS 60.000,00 Salas Oomerciais

','

Lotes financiados frente para o'
mar. Financiamento em .até 36

meses.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE

"

APARTAMENTO
Rua Adélia Fischer - 3a andar

..
3 quartos demais dep.
R$ 35.000,00 .

APARTAMENTO
RuaJoão Picolli, 473 - Ed. Karine
-Apto.204 - 2a andr cf2 quartos
edemais dep. - R$ 32.000,00

APARTAMENTO
.
R. Barlo do Rio, Branco, 7S0 - Edit.

.

Schiochet - SR andar - cl 01 suIte + 02
donnit6rios + demais dep. .

R$ 48.000,00 + Ananciamento

CASA ALVENARIA
RuaLuiz Satler nS! 63 - Barra-
01suíte - 02 quartos e demais
dependências - R$ 55.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. José Menegotti, nll 2n - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x
R$2.000,00

CASA 'ALVENARIA
R.591 casa 119 - -

_

Jguá-Esquerdo cl 04 donnit6rios
e demais dep.
R$ 43.000,00

CASAALVENARIA
Rua Angelo Tancon nll 106 - Terreno
2.698,83mZ'- área construíde:
.600,OOmZ - Ilha da Figueira
R$ 200.000,00

ç..c::_
..._.

CASA ALVENARIA
R. Bruno Schuster na 153 -

Barra do Rio Cerro cf 03 dormit.
e demais dep, - R$ 25.000,00

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

CAS:AALVEN·ARIA
R. Antonio B. Schmidt s1rP - Ilha da
'Figueira CI 02 quartos e demais dep.
R$ 10.600,00

TERREN�OIlllllllll....: ........�
RuaEleonora SaUer Pradi cl
áreade 396,00m2 .

R$26.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. Lóteamento Juventus ,
Jguá-Esquerdo - surte + 02 quartos
R$ 55.000,00

'

.c-
. ��

ei} G...·. J�"S"A"LA""CO"MII!!:ERCIALESarERRENO 144
Av.. Mal. Deodoro, 855

R. Sem nome - Vila Lenz! - pröx. Salão Edlf. menegottl - 1 a andar, si 101
União � ç/S11,C10m2 - R$ 5.00,00 entrada+ cf área de 110,00m217 parcelas de R$ 700,00 R$ 60.000,00

�-
..

TERRENO.
Loteamento CamoSampiero .

Jaraguá-Esq4erdo - cl 560m2
R$ 8.500,00 entrada + financiamento

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

TERRENO
Rua Antonio Gesser - V. Amizade'
Área 468,OOm2
R$ 14,800,00

r��!��2 - Barra
CI área de R$ 5.632,OOm2
R$ 10.000,00

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDAS

.,

. ,� .

Larlmovels
Av. Mal. Deodoro, 141

Terreno na BR 280 com área de 7,OOOm2
Terreno 15X30mts na rua João Planischeck
Terreno Lot Vicenzi e Gadotti Ltda. - Bairro Sto. Antonio

,

Terreno Próximo ao Colégio �iarcini Lenzi com 45x3Qmts.
Terreno na rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts - Centro
Casa de alvenaria com 362mts no Lot Vicenzi e Gadotti Ltda.
Casa de madeira com 113m2 na rua Alberto Carlos Meier no Bairro Centenário
Troca-se Casade alvenaria (120,OOm2 terreno 700mts) em BarraVelha, por uma em jaràguá do Sul.
Apartamentos com 100,00m2 na rua Antonio Carlos Ferreira.

'

Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água
Chácaraem Corupá com 131.800m2 com toda a infra-estrutura, casamobiliada, casade chacreiro,
demais instalações.

Quitinete rua ArquimedesDantas - Vila Lenzi.

, LOCAÇÃO
Casa de alvenaria 03 dormitórios,.sala, coz., banheiro, área de serviço e garagem .. Rua Joaquim
Fco. de Paula nO 2343.
Casa de alvenaria 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro s/ garagem e pintura - Rua próximo 00

Ferro Velho Schoier.

Apartamento 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, s/ garagem - Rua Domingos da
Rosa,

Apartamento 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, s/ garagem - Rua Pastor Alberto
,

Schneider - Barra do Rio Cerro:

Quitinete 01 dormitório, cózínha, banheiro, lavanderia e churrasqueira comunitária - Vila lénzí,

A.g, INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

SUA
VEZ ...

* Casa de alvenaria com
60m2 terreno com 420m2

Rua José Narloch

Preço: R$ 20.000,00

* Terrenos na Praia no '

Grant à 1 Km da Praia

Preço R$ 3.500,00

:te Apartamentos ds 02 e

03 quartos
Ed. Cipriani

Preço a partir de R$
30.000,00 e

R$ 40.000,00 (à combinar)

DE
COMPRAR

••••••••••••••••••
I ��'.: CRECIN" 1589J-s :
I I
I Elar..a,Sul •
I' •IllDóveis
; FOlne: (0,47) 372-2734 ';
I •
I Vende

. I
I ,TERRENOS •
I

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

I Terreno 334m2, Lot. Werner Marquardt. BARRA •
I Preço R$ 7.000,00 - 50% entrada, saldo 8 meses. •
I Terreno ct 368m2, ao lado daRecreativa Marisol - •
I centro - R$ 20.000,00 • '

I Terrenos Lot. Jardim Hruscbka II, Bairro São Luís •
I

- R$ 6.500,00 - entrada R$ 2.000,00 mais 20 vezes I'225,00
I Terreno cl 530,OOm2, na Barra ao lado da Igreja •
I Evangélica - R$ 14.000,00 •
,'. Terreno cl 1.762,91m2 - Rua 25 deJulho, VILA •
• NOVA - negociável- R$ 85.000,00 •

CASAS
'

II Sítio cl 62.000, na Tifa RAPP, distância 3.000mts'l
•

da Malwee, Rua Exp. Amoldo Homburg com casa
, I de alvenaria de 155,00m2, CM de caseiro com' •
'I 50,00m2, piscina7xll, bastante águaR$ 50.000,00 •
I

- negociável, aceita outro imóvel, apartamento etc. •
I Casa em Alvenaria cl 152m2 - RuaOlício C. Pradi, •
• Jaragua Esquerdo, defronte condomínio Azaléias -

•R$ 40.000,00 '

I Casa demadeira, RuaWalterMarquardt, n° 2732 - •
I R$ 30.000,00 - Aceita carro. •
• Casa de madeira cl 3 qtos, garagem, lateral,· R. •
I Walter Marquardt - R$ 21.500,00 •
I

Casa em alvenaria cl 170m2 - Rua Pastor A.
Schneider, na Barra - Aceita carro - R$ 37.000,00 •
I '

LOCAÇÃO .' •
I Loja comercial cl 33m2, Rua Luis SatIer, BARRA - •
• R$220,00 •
• Loja comercial / 56m2 - Rua Alberto Schneider, •
• BARRA - R$ 220.00 ,

1- Galpão em alvenaria com 150,OOm2 - Rua Walter !
Marquardt - defronte ARGI - R$ 250,00 :JI

• Casa em alvenaria cl 2 qtos, garagem, todas peças •
• grandes - Rua Bertha 'Yeege - R$ 450,00 •
I Loja com 36m!� Rua Angelo Rubini, ao lado do •
I DESPACHANTE CILO - R$ 250,00

'

•
'.

Casa de madeira c/4 quartos, garagem, na BARRA •- R. Feliaciano Bortolini - R$ 390,00
I •
I RUA ANGELO RUBINI, 1223 •
I SALA 9 •

LANÇAMENTO

UMA JÓiA NA RUA BERTHA WEEGE

C ·LOTES ::::::>
• DIVERSAS OPÇÕES

A SUA ESCOLHA.
• COM TODA INFRA

ESTRUTURA

cJ=INANCIADOS::>
• FACILITADOS EM ATÉ

50 ME SES.

COMPRE LOGO A SUA
JÓiA NO LOTEAMENTO

A\�RCATTO
IA\OVEIS

AV. MAL. DEODORO, 1179
CRECI093

� 371·1136
,

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORRlllODOPOvo.8 PU8UCACÕES LEGAIS Jaraguádo Sul, 10 detevereJro de1'"

EDITAL·

9{este carnavals9a umfolfão
aÚ!fJ'e e bem vestido com os trajes
camavafescos áa t])oce Met. fJf.áqui

. Ta o seu e entre nafatia com

estilo t])oce Met.FONE: 372-3349

RUAEXP.ANTONIOCARLa;FERREIRA,184

PROCLAMAS DE CASAMENTO'
AdeliaGnlbba Lehmenn, ()ficw do RegistroCivildd I.oDistritö daComarcadeJ�doSul, Estado
de SantaCatariila, faz saberque compareceram nesteCartório exibindo seus documentospelalei,
afim de se habilitarempara casar os seguintes:

EDITALN"l0.365 de05-02-1996
EVERALDOPEREIRAEKELYAPARECIDADIAS

Ele, brasileiro, solteiro,operário, natural de SãoBento doSul, nesteEstado, domiciliado e residente
naRuaEgonKoch, Jaragu�-Esquerdo,nestacidade, filho deElias PereiraedeMaria dasDoresPereira.

.

Ela,brasileira, solteira, costureira, naturalde JaraguádoSul, do�ciliado eresidentenaRuaBgon
Koch, Jaraguä-Bsquerdo, nesta cidade, filha deAmauríDias e de 10landaDias.

EDITALN"lO.366de06-Ol-1996
SÉRGIOROBERTOBISrAFFAEMÁRClAEING

Ele,brasileiro, solteiro,operário,natural dePresidentePrudente,SãoPaulo, domiciliadoe residente
naRua401, 121, Jaraguá-Esquerdo, nestacidade, filho de Luiz Bistaffa edeMariaPercflia Santos'
Bis,taffa.

.

Ela, brasileira, so lteira, do lar,natural deSalete, nesteEstado, domiciliadae resídentenaRua 401,
.

121, Jaraguá-Esquerdo,nesta cidade, filhade Leopoldo Binge de freneBing.
Epara que chegue ao conhecimento de todos,mandeipassaro presente EditaI que serápublicado
pela imprensa e emCartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

.'

EDITAL TOMADA DE PREÇO N2 02106
Secretaria de Educação

. Tipo Menor Preço
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÀAGUÁ DO SUL, leva ao conhecimento dOS
Interessados que, em conformidade com o que preceitua a Lei n2 8.666 de 21 de

, junho de 1993, com as a1teraçOes da�el n2 8.883 de 06 de julht> de 1994, encontra
se aberta licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO,
para aaquisição deMoblllárlos, UtensßIoS e Equlpametitos, para o ·CAIC· - CENTRO
DE ATENDIMENTO INTEGRALACRIANÇADE JARAGUÁ00SUL - SC. .

Os envelopes 11'01 ·OOCUMENTAÇAQ· e n202 ·PROPOSTA·, deverão ser entregues
, no edlffco-sede desta PrefeituraMunicipal, sito à Av. Mal. Dedoro da Fonseca, 247,
'na Divisa0 de Protocolo, até às 0.9:00 horas do dia 27 de fevereiro de 1996, serão
abertos no mesmo dia às. 0.9:30 horas.
A fntegra e demais InformaçOes seräo fornecidas aos Interessados, na S.ecretarla
de Educaçao no horário de 08:00 às 11 :30. no perfodo da manha e'das 13:30 às
17:00 no perlodo da tarde, no endereço supracitado, maiores InformaçOes pelo
telefone n2 (047) 371-0888.

Jaraguá do Sul, 07 de fevereiro de 1996.

DURVAL VASEL
Pr.f.ito Municipal

JUSll_çAELEITORAL
.

ClRCUNSCRlÇAO DE SANTACATARINA
Jurzo Eleitoral da 1'"Zona

'

A DOUfORA LEILA MARA DA SILVA, JUÍZA DE DIRErrOSUBSmurA
DA 17- E 87- ZONA ELEITORAL, ONDE ABRANGE OS MUNICÍPIOS DE
.JARAGUÁOOSULECORUPÁ.ESTADODESANTACATARINA,NAFORMA
DALEI,ETC...

INFORMA:'
.
ODIA 05DEMAIODE 1996:
1° - Último dia de prazopara oeleitor requerer alistamento eleitoral e transferência
� inscfições fora dQ Estado. (Lei nO 9100/95 - Art. 73, caput.).
2° - Último dia de prazo para para o eleitor que mudou de residência dentro do

município, pedir alteração em seu títu'lo de eieitor. (Código Eleitoral, Art 46) ..
I" 3° - Último dia de prazo para o eleitor que qUiser faZer a revisão ou 2- via do seu

título de eleitor.
. 4° - Poderão solicitar suas inscrições eleitorais, os jovens' que compl�m 16
.anos até o dia03/10/96.'

.

PUBLIQUE-SE
Jaraguá do Sul, 29 de Janeiro de 1996.

DRA. LEILA MARA DA SILVA
Juíza de Direito Substituta - � janeirol96

PATRICIATAVARESDACUNHAGOMES TabeliAeOficialdeTrtlilosda CernarcadeJaraguádo
Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz sabera todosquanto esteedital viremq� seacham nesteTabelionato �raProtestoosTltulos
contra: "I

'

Agenor FoliIer - ME - Est. Sabreirà sln - Schrpeder;
Ademarele Assis - BA 280 Km 70 - Nesta;
Awlino Wolf - R. Pedra ele Amolar - COl'\4)á;
Alimentícios Nutriton Uda'. - Av. Mal. C. Branco, 1510 - Schroeder;
Antonio Anastácio Nunes - R. Tris Rios do Norte sln2 - Nesta;
Adair JoséCiztski - Nesta; ,

.

AntonioMuller - R. JoaquiJ'I'Í Fco. de P8\lIa, 130 - Nesta;
Cristal TiXlii Ltda. - Est. Schroeder I - Nesta;

. .

Cristal TiXlii Ltda. - Est. Geral Sd'Iroeder I Km 03 - Schroeder;
CariosLuizVilas Sóas - R. Gl:IStavo Bruch, 190 - Nesta;
Com. Conf. Selva Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 590 - Nesta;
Contecç6es H. MarkUda ..

- R. BR 280 Kni 63 - Nesta;
Confecç6es Giana Ltda. - R. BR 280 Km 58 - Nesta;
Confecç6es Giana Ltda. - R. Walter Marquardt, 625 - Nesta;
Calç8dos BurimUda. - Av. T�I; 2224 - Nesta;
Clizete de Araújo ltda. - R a 11 - Nesta;
Cesar leornar Felesbjno - Av. GetúlioVargas, 896 - Nesta;
Carlos A. Row8der - R. Joio Januário AyroflO, 1005 - Nesta;
ConfeC915es Mônaco Ltda. - R. Waltet Marquardt, 623 - Nesta;
Dagi Com. Peças e FIepres. Ltda. - R. Emil Buro.w, 09 - Nesta;
Daniel Alv8s da Silva � R:WalterMarquardt, 697 - Nesta;
Decortex Decor. e FIepres. - R Gumercindo daSilva, 638 - Nestai .

. Darnapro Conf. Uda. - R. Tenente Joio Gomes Silva, 1242 - Nesta;
ElétricaWolwe Ltda. -.R. Joinville, 2818 - Nesta;

.

�létricaWolweltda. - R. Joinville, 2818 - Nesta;
Engepasa Eng. dê Pavimentação Ltda. - R. Joinville, 1016 - Nesta;
Fábrica Art. Cimento lekert ltda. - R. 327 sln - Nesta;
Fábrica Art. Cimento lekert ltda. - R. 327 - Nesta;
Hilario Minatti - R. Joio Franzner, 454 - Nesta;
Helio Schmidt - R. Bernardo Dornbusch, 1001 - Nesta;
Helio HabowskiCom. e Repres. Uda. - R. BA 280 Kni 75 - Nesta;
Imobiliária Santa Maria ltda. - R. Cei. Procóprio G. ele OIiv8ira, 99 - Nesta;
Ind. Com. Frutas secas Caur ltda. - R. Três de Outubro sln - Corupá
Ind. TiXliI Astro Uda. - R. Horácio Rubini sln - Nesta;
Ind. TêXliI Astro.Ltda. - R. Horácio Rubini sln - Nesta;
Ind. FIO TiXliI Ltda. - R. WalterMarquardt,.793-Nesta;
Jadir Murara Lopes - R. Hermann SchulZ, 21 O - Nesta;
JSMal pl Construçio I:.tda. - R. Francisco Planinscheck, 94 - NeSta;
KWM I nd. eCom. ltda - R. Cei. Aroc6pioG. de Oliveira, 18 - Nesta;'
Luwa Frigorffico Com. Cames e Frios 4cIa. - Est. Geral Três Rios do Norte - Nesta;
Lugiane Repres. ltda. - R. A lote 37 - Nesta; .

Loja ele CQnfec. Râfege Ltda. - R Germano Muller, 215 - Nesta;
.

loja Mania SuperSom Eletrônica Uda. - R Mal. Cestelo Branco, 3434 - Nesta;
Marlize N. K. Menegotti Rocha � R. Otto Mayer, 51 - Nest.;
MargidOlM Gnejpel- R. Heleodoro Borges, 85 - Nesta;
Mauro MansM - R 2S de Julho, 1742 - Nesta;
Marcelo José Bayestorff - R. Guilherme Hering, 783 - Nesta;
Mercearia Vila Vieira - R. 624 rf. 11' Vila Joio Pessoa - Nesta; ,

Móveis Kohls Uda. - R. João Tozini, 604 - Nesta;
lIIe\4)roducktCom. de Importados Ltda. - R. Cei. ProcóPioG. ele Oliveira 481 - Nesta;
Ne\4)roduckt Com. ele Importados Uda. - R. Proc. G. de OIiv8ira, 481 - Nesta;'

.

OSwaldoWinter - R. Mal. Deodoro da Fonseca, 1590 - Nesta;
Oficina fntima Comércio Conf. Ltda. - R. Prefeito Aristides largura, 285 - Nesta;
Qdilia Macedo - R. Julio Verch, 50 - Nesta;
Personal Piscinas Ltdá. - R. Venâncio daSilva Porto, 37 r.Nesta;
Parks.lnd. e CoI\'). d8 Confec. ltda, � Rod. R280 Kni 63 - Nesta;
Posto de Medicamentos 110 da Luz 1- Est. 110 Grande da Luz - Nesta;
Pinnann Com. de Mats. ele Constr. Ltda. - R. Maria Urnbelina da Silva, 70 - Nesta;
Rocborlnd. Com. Artef. Bor.Ltda - R. José Papp, 346 - Nesta;
Simone de Brum - Est. Rbeirlo Grande da Luz sln - Nesta;
SerralheÍia Norwil.Uda. - R. Campo Alegre, 1� - Nesta;
Sesi - Serv. Social da Ind. - R. Josué de Bemardi, .840 - N...a;
Sueli Dunke - R. Leopoldo Malheiro, 15 - Nesta;
Sueli Dunke - R. José Pamianoske, 88 - Nesta;
Schroeder Imp. Vereulos - Nesta;
Transportadora Faccenda ltda. - R. JoioWiest Junior s/n2 - Nesta;
TelélCpel PapéisTeleinform ltda. - R .Pierre la Face, 1278 -·III8Sta;
Walter LeoPoldo Radl:lnz - R. Adélia ,FIScher, 711 - Nesta.. .

,

E, como osditos devedOres não foram encontrados,ou se recusaram a aceitara deVida intimaçio,
fazpor intel'JTlé'diodo presente edital, paraque osmesmoscompareçamnesteTabelionato na rua
ArthurMOlIer, 78, nO prazo da Lei a.fim de liquidar o seu débito, ou entlo dar razão porque não
o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

KElJaraguá do Sul, fevereiro de 1996
.

Tabeli

,
;'

"

,

BlITALDEOOMIOCAÇÃo-AMMnbléiaGeral Ordinária
Na fOrn'la do Artigo 28 de Estatuto Social, ficam convocados os senhores sócios, quites

,

·com, a tesouraria, para a ASSEMBLÉIAGERAL ORPINÁRlA, a realizar-se no dia 10 de

março de 1996, às 09:00h. em l' convocação OI:! às 10:00 horas em 2' convocação COI\')

qual<luer número de associados, na sede social, para d.,berarem sobre a seguinte
ORDEMDODIA

1 - Prestação c;fe Contas dos exercrcios 1!14196;
2 - Eleição do Conselho Deliberativo

Jaraguá do Sul, 01 de fevereiro ele 1996
oLfMPIO FAGUNDES

Pre.idente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá doSul, 10 de fevereiro de 1996 ECONOMIA CORREIODOPOVO-S

pROGRAMA

Integração de spe's beneficiará comerciantes
J araguá do Sul - Uma

parceria entre os SPC'S (Serviço
de Proteção ao Crédito), entre
novemunicípios da regiãoNorte
do estado - incluindo laraguá do
Sul - pretende acabar com a

inadim-

plênciano (0",.,,/0111•.
comércio,
A· partir I.mo IIIt:Ils .

deste ano, tOlllrol. tOIlW
um pro-
grama de ·tO/o/.ll'tJS·
software
será implantado em sete cidades

pólos que irá integrar os dados
.

dos devedores em municípios
catarineases. "Isto vai evitár que
omal pagador dêmais um golpe.

em outros centros", diz o diretor
da entidade em Joinvrlle,
Alexandre BrandãoNascimento,
explicando. que o SPC não tem

nenhum controle sobre as ven

das realizadas nos municípios
. vizinhos para os caloteiros.

"Depois do programa de inte

gração implantado, vamos saber
o perfil do consumidor no cre-

diário" , ressalta,
_

.

União
Com o título de ser o maior

estado do país em SPC - 112-,
Santa Catarina poderá integrar
uma rede nacional, englobando
todas as capitais. "Este projeto
está sendo desenvolvido para o

ano que vem", afirma Nas

.cimento, acrescentando que
dentro do Estado, a agilidade de
analisar a ficha de um cliente que
reside em laraguá do Sul e faz

compras na região Oeste, será
maior. "O beneficio do software
é este: a rapidez".

.. Doação
Fm Jaraguä, de acordo com

o presidente do Serviço de Pro

teção ao Crédito, Sérgio Zonta,
este programa deverá iniciar no
segundo semestre deste ano.

"Contamos com o total apoio do
escritório de Joinville, que doou
nos o software", lembra Zonta.

·�çal: EXPOVILLE - Rua>N DE NOVEMBRO, 4305 - JOINvILLEISC DIAS: 9 A 12 O FEVEREIRO DE 1996 - TEMA: ASAÚDE PELOTOQUE

10 Congresso Brasileiro de Massoterapia
12 às14hs
14às 15 hs

Almoço
Tema: Quiropatia
Palesttante Convidado: Dr. Marino Schuler
Quiropata - Porto Alegre / RS
Intervalo - visitação FEPROMAE
Painel - Conselho Federal de Massoterapia (urna,
autarquia que o Brasil precisa)
Coordenadores: ACAMTEN ' Prof Eloy Mendes Netto

,
ANTN ' Prcf. Rogério Fagundes Filho

Painelistas Convidados:
Sindimasso ' SC - Sindimasso - RS ' CIEPH ' SC
ABM ' SP , Escolas Amor, SP
Tema:Massagem Global com técnica de SPA
Palestrante: Joaquim Mendonça
Técnico em Reabilitação' São Paulo / SP
Tema: Transmissão energética através das mãos na
Massagem
Palestrante: Professor Juan Carlos Sardá

.

Médico, 'São Paulo / SP
Jantar Dançante de Integração ,. Comida Típica
Alemã, chopp, danças e alegria (por adesão)

PROGRAMA
15 às 15:30 hs
15:30 às 17hs

DIA 9 DE FEVEREIRO DE 1996 SEXTA- FEI1M

7 às 9 hs- Abertura dasecretaria- Credenciamento/novas inscrições
9 às 9:30 - Abertura Energética, Maria Hilleshein Bioterapeuta e

Sérgio José Tomacheski
.9:30 às 10:30 hs Tema: PO,IN e Naturoterapia na Massagem

Polestrames convidados: Prof Rogério Fagundes
Filho / Terapeuta Naturista e Prof Adelita
Glaci Marins /Massoterapeuta Curitiba / PR

10:,30 às 11 hs Intervalo, visitação FEPROMAE
11 às 11 :30 hs Abertura oficial do 10 Congresso Brasileiro de

Massoterapia
11:30 às 12 hs Tema: Trabalho, Fé e Étiça

Palestrante convidado: Sr. Leniro Antônio
Batista de Castro

.

Massoterapeuta ' Campo
Largo / PR
Almoço ..

Tema: Tai Chi Chuan e Massoterapia
'Paiestrante Convidado: Mestre Byung II Lee
Massoterapeuta e Mestre em ArtesMarciais·
Coréia do Sul.
Tema: Massagem na Estética
Palestrante Convidado: Professor João Rochedo
Massoterapeuta ' Santa Maria /RS

.

16 às 16:30 hs Intervalo, visitação FEPROMAE
16:30 às 18 hs Tema: Massagem Ritmica

Palesttante Convidado: Roseli Garcia
Massoterapeuta e Esteticista' São Paulo / SP

18 às 19:30 hs Tema: Aromaterapla na Massagem
Palestrente Convidado: CristinaMoro
Aromaterapeuta - Buenos Aires /Argentina

17 às 18 hs

18 lU 19:30 hs

21 hs

12 às14hs
14às 15 hs

DIA It DE FEVEREIRO DE 1996 - DOMINGO·

8 às 9 hs: Tema: Shiatsu ' Terapia, Massagem e Sensibilidade
Palestrant« Convidado: Armando Austregésilo
Massoterapeuta ' São Paulo SP

9 às 10 hs Tema: Massagem Oriental na Estética
. Palestrante: Dr.Celso Yamamoto, MédiCJJ ' São PaJIJo/SP

10 às 10.-30 hs Intervalo, visitação FEPROMAE
.

10:30 às 11:30 hs Tema: Drenagem linfática
.

\

Palestrante-Convidada: Prof Marilei Sganderla
Massoterapeuta e esteticista, Chapecô / se '.

11:30 às12:15 hs Tema: Massagem e Rejuvenecimento
Palestrante Convidado: Leonor Ribeiro Lemes
Massoterapeuta ' Curitiba / PR

l2:15 às 14 hs Almoço
14 às 15:30 hs Tema: Massagem Miofacial

Palestrante Convidado: Dr. Eduardo Gomes
Massoterapeuta ' São Paulo / SP

15:30 às 16 hs Intervalo, visitação FEPROMAE
16A1 17:30 hs Tema:Massagem Bioenergética e Massàgem CrtWo Sacral

Palestrante Convidado: Dra. Maria Luiza $oito
.

Psicóloga e Massoterapeuta - Rio de Janeiro /RJ
Tema: Massagem Sueca

17:30 às 19'hs Palestrante Convidado: Rene Orsi
Massoterapeuta ' São Jóse do Rio Preto / SP

15às16hs

DIA 10 DE FEVERÉIRO DE 1996 - IÁBADO
. 8 às 9 hs Tema:Massagem Ayurvédica.

Polestrame Convidado: Va/cy Tormena
Massoterapeuta Canoinhas / SC

9 às 10 hs Tema�"Yogaterapia
Palestrante Convidado: Maria Laur.a Garcia Packer
Yogaterapeuta ' Joinville / fiC

10 às 10:30 hs Intervalo, visitação FEPROMAE
10:30 às 12 hs Tema:Reflexoterapia Podal

Palestrante Conl'idado:1Luiz Edgar Cedres Rocha
Massoterapeuta e Refiexoterapeuta ' Imbé (RS _

DIA 12 DE FErEREiR' DE 1996 SEflUNM-FÉIRA
CURSOS O'CIONAIS

Bem casada com o
seu futuro. BEse

o Banco de Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIOOOPOVQ-'

A garotinha Nately Mayara dos Santos, comemora com

os pais, Moist!s eMar/se, 4 anos amanhã, Felicit:!adesl

,

Inscrições abertas

par«o ,Garota "Verão
GarotaVerão, promoção daRBSrrv, em

Jaraguãdo Sul, promete ser uma dasmais
animadas em todaregião. As ínscríçõesjã
estão abertas. Não percamais tempo. '

.Ligue: 372..3633

Gente& Informações
Walleirs arrasando

o vento soprou maís forte
para o lado da Alfândega,
sexta-feira passada, na apre- ,

sentaçã.o da banda jamaicana
TheWalleirs. Cerca de 20 mil

pessoas assistiram um' dos

melhores shows de reagge já
,

tocado em Santa Catarina. Por
'

outro lado, a dupla da famosa
Macarena que pretendia tocar

,

namesmanoite, emFlaian6po-
,
lis, nãoentrounopalco.Motivo:
apenas nove, eu disse, apenas

,

nove ingressos foram vendidos.,

,

RAPIDAS
VIDAROTÁRIA,

Visita de'intercambista Ionsen
o colunista e apresentador Jaraguá do Sul, - Na reunião de trabalho da última terça-

�távioMesquit� doSB'!; agora feira (6-�-96), do Rotary Club)araguá do Sul, recebeu a visita
VIrou empresário. Ele comprou de Jansen Rex <llow do Programa de Intercâmbio de J�vens
recenteme�te� revis�aSexy. ejá '

de R.L, de Nova Guiné, da cidade de Papua e estudante da
em sua primeira edição, c,omo U· sidad d A sträl EI

.

mpanhad d ti· ".

' DIverSI e a u Ia. e veio aco o e seus paisdiretor geral, colocou nada' '.

"

.

do 50 á
.

6 temporários, por um ano, enquanto dura a sua estadia em Santa
menos que, p gmas s '

. .' .

dela;Monique Evans. C�na, srs: en�enhelfO �olf Henschel e sua esposa Manan.
,

,

O intercâmbio fOI estabelecidopelo Rotary Club local, estando

Marília Gabriela deu na oportunidade presentes os rotarianas Cladis Tomaselli, de
"adeus" para a anissora pa- Guaramirim, JairoRiboldi, deMassaranduba eE.V. Sclunöckel, ,

, ranaense CNT e abandonou o deFlorianópolis-Leste edopalestrante, sr.MiltonStange. Jansen
quadro de,entrevista. Cogita- Rex Chow, além de sua Hngl,l3. nativa e do inglês, na sua ainda
.se sua volta para a �ede Bab- curta permanência, já pronunciou algumas palavras em nosso

deirantes, ãinda este mês para vernáculo. Esperamos que Jausen concorra com sua presença

reapresentar Cara a Cara, num dos programas deRotary International, para o fomento da
programa que a censegreu, amizade e compreensão entre as, povos. (E.V.s.)

-_/

Terceiro colocado no geral
Parabéns aojovem Miguel Felipe Bianchi,

'

que foi o terceiro melhor colocado na

-elassifícação geral do Vestibular da Acafe. O
jaraguaense cursará Engenharia Civil, na
Furb, em Blumenau, e dá a dica para tal ,

façanha: ser esforçado e estudar em um

colégio de bom nível. Bianchi cursou o
"Terceirão" noColégio Evangélico.

Começando bem "1996
"

Bola cheia, também,para
'

ChristineRebelo, quepassou no
curso de Odontologia,para a

.

PUc, noParaná. Ospais, Wilson
eRúbia Rebelo, riem à toa, com

todo, direito, éclaro! Pink and blue
. Para crianças à partir de 05 anos.

FREEDOM
Para adolescentes, jovens e adultos

Cambridge
'

Para adultos com conhecimneto',
-

básico.
,

Cursos Prep81'8�"OS para os
exames de P.E.T. e F.C.E.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos
.

Seguro é Prestação de Serviços
SEGUROS,GAR'CIA

Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n� 90,
11 andar, sala 2 • Fone/Fax: 71..1788
Jaraguá do Sul· SC

Ob&.: A PinieantI,.��
,

pt6ptItJ ptIftJ lfanIPotIe de tJlIJtà

RuoLuizKienen, 61- Ce.nlro - Fone:JI2-2899
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Bomdia;
Jaraguá
Finalmente chegou o dia
da estréia. Não pensem
que está sendo fácil, neste
momento, plena terça
feira, 8 da noite, preparar
a primeira coluna. A
responsabilidade é
grande. Sorteminha que,
pelo método usado
(computador), a letra não
sai tremida. Mas, '

compromisso assumido,
compromissolevado
adiante.
A partir de hoje, e todos
os próximos finais de
semana, eu vou estar aqui
com vocês, leitores, que
são a verdadeira razão
deste trabalho.
Vamos falar sobre música,

'. cinema, vídeo, buracos nas
ruas, tempo, festas,
política (sem rabo preso),
noites, mulheres, homens,
fõrmula 1, futebol, etílicos
e etílicas, shows, enfim, o
que for importante, vai ser
publicado. E é claro que
vocês também vão poder

.
(e devem) participar.
Escrevam, reclamem;
'dêem sugestões, fàÇam
críticas, metam o pau no

.

que está errado por aí
afora ou em quem vocês
acham que não está
fazendo a coisa certa.
Só não vale ficar parado
sem fazer nada. Se.
tiverem elogios, também
vale.

.

Afinal, liberdade de
imprensa é isso, não é?

.

E vamos em frente que é
pra lá que se anda.

Os Beatles
juntos de novo
Amoderna tecnologia permite tudo.
Até mesmo trazer ás Beatles de volta.
Yoko Ono disse que John não queria
ver os'Beatles juntos de novo. Mas
cedeu e entregou as fitas que John
havía gravado emNewYork. O
resultado é o excelente The Beatles
Anthology, lançado recentemente pela'

,

Apple Carps/Emí Records, em CD
duplo, com produção e direção de
'George Martim. O CD, importado, já
se encontra na Center Som. Mas é
bom andar rapidinho senão você vai
ter que esperar o próximo pedido ser
entregue. A participação de John, vale
ressaltar, é o melhor pedaço deste
fantástico Beatles Anthology.

Cinema em casa
Suspense ou drama? Seja qual for seu
estilo, dois ótimos filmes já estão na
Barão e são, cada um na sua área,
ótimos..Em Laços Diab6licos (The
Tie That Binds), Keith Carradine e

Daryl Hannah.sâo dois psicopatas
assassinos que têm a filha tomada sob
custódia durante uma tentativa
frustrada de assalto. Para recuperar a
filha, eles fazem o diabo. Segue a linha
do suspense '� Mão que Balança o

,

Berço". Já Kids, filme polêmicó de
Larry Clark, retrata de maneira 'fria a
vida de um grupo de adolescentes e
suas relações com drogas, sexo e Aids.
Segundo a critica internacional, é o
mais importante filme sobre a
juventude d� todos os tempos. Inclu
sive alguns atores foram recrutados
nas ruas de New York, o que dámaís
realismo ao filme. Eu gosteide ambos.

''pobremenino rico" já beira os
60milhões de reais em
impostos e outras falcatruas. E
a gente, que pagou e nem foi
convidado, como é que fica?
Como diz um ex-revoltado
amigo meu: "coisas do Brasil,
coisas do Brasil". '

'A festa-do rombo

PRA QUEM DÁ OUVIDOS
�

AO QUE E BOM

, COITe�pol1c1 ênCÜl para (�Stc1 colu 11(_1:

Gilberto Scarpa, aquele que
deu a superhíperfesta em
Puntadel Este (foi assunto nos
principais jornais e revistas do
mundo), quem diria, heim? Não
passa de um grande ealoteíro,
Enquanto esbanjava lá, por
aqui o rombo deixado por este

MARECHAL DEODQRO, 406 '

CENTRO.

fONE: (047) 371-2847

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 42,
- CENTRO-

Fone: (047) 372-0972
Fax: (047) 372-1899

oXangô de BakerStreet
o talento de Jô Soares parece
que não tem:timmesmo. No '

auge da. carreira e em plena
maturidade, ele cavalgamais
uma vez o sucesso e nos

surpreende com um romance
,

inesperado, revelando suamais
recente encarnação: a de
escritor romancista. o Xangô
de Baker Street, lançado ano
passado pela Cia. das Letras,
para você teruma idéia,
vendeu 130.000 exemplares nas
primeiras três semanas de
lançamento. Na trama, o
'legendário detetive Sherlock
Holmes e seu amigo, o dr.
Watson, estão no Rio de

, \,
Janeiro do imperador Pedro II
para investigar uma série de

,

crimes e acabam encontrando
pelo caminho personalidades
da época, como o pröprío
imperador, e a atriz Sarah
Bernhardt. S6 mesmo Jô
Soares pata nos divertir com
essamistura de ficção e
documento da época. Não ler o
Xangô de Baker Street é
perderuma rara oportunidade

. de eonheeermelhor este
enorme talento brasileiro
chamado Jô Soares. Passe na

. Grafipel e reserve já o seu
,

exemplar.

.-

"",

BARAß
ViDEO LOCADORA

BANC1 • PRESENTES • TABACARIA • CONVENIÊNCIA

Carlão Pacheco
Marechal Deodoro, 353, Apto2-B
89.25l-701 - Jaraguá do Sul- SC

'CE N-T ER
SOM

Show de cordas
Quem esteve na Choperia
da Praça no último
sábado(3V2)pôdevere
ouvir um show aparte
com o Paulinho na

.

guitarra e o Edi no violão.
Ambos são de Joinville e

já têm quilômetros de
estradas juntos. Eu os
havia encontrado um dia
desses na Barra Velha e

já tinha gostado. Fiquei
feliz em vê-los por aquí,

.

Com um repertório que
passou pelos mais
variados estilos,
Iíteralmente eles
estavam com a corda
toda. Fiquei imaginando
os dois juntos com o

.

Edmilsom e o André.
Quem sabe um Pia
dessés não dá para
juntar o quarteto, heim
pessoal da Choperia!?

BARÃO I: 372-2058 • BARÃO II: 372-3044 • BARÃo III: 376-1140
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aJRRDODOPOVO·8 POL(CIAlESf?QBTES J!l'!Iú doS_", 10 de ''''..ro de 1

FIM .

. "

Acusado de roubarmais âeD
é

duzentas bicicletas épreso
. ,�

Janau'doSuI-P:IiCiaia
·do so.Diatrito de 10inville cum
priram o maà.dado de prislo-,
oxpeclido pola 1Q.sti��e larap
do Sul, atrav6s 'do,,:a:�legado
Odilon Claudmo ,40. 'Santos,
contra o

sorv�nte IOlftlo
de' pe-
dreiroPe
ciro Alves
dos San-
tos, o Pe

'. dtlo, de
" 24'âa.�. Ele 6 acusado de furtar
:)}b�ca de 200 bicicletas e SO
,·tm�· desde 1991.

Peclrlo foi preso DI sem..
passada quaa.do trafegava: com
uma motocicleta furtada em

Guaramirim (Honda, placasGU-
369)� no bairro Costa e Silva.
"Fui pego porque a pessoa que
iria cClllp'ar esta moto pediu
para esperar alguns minutos.
Resolvi dar uma volta, mas DIo
tive sorte", diz o acusado.
Segundo Odilon Qaudin.o dos

.

Santos, responsável pela
delegacia de polícia de laraguá
do S.ul, Pedrão 6' um dós
principais ladrões de bicicletas
e motos em tod,a região. "Ele'
chegava a roubar duas motos
por semana a16m: de várias

, bicicletas, levando a maioria

parawn receptador, o traficante
Valdir Frank, em Joinville",
afi'rma o delegado, acres

centando que as motos eram

vendidas, namaioria das vezes,
por R$ 200,00 e as bicicletas,
por R$ 40,00'. "Cam este

dinheiro eu colllp'ava comida

para minha famßia. Jamais usei
deste recurso para comprar
drogas. Alguns at6 me ofe
reciam em troca das mer

cadcrias, mas nunca aceitei",
garante Pedrlo.
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SEM PROBL.EMAS

vAsco DAGAMA

- Escolinha'mantém abertas
matriculas para este ano

Jaraguá do Sul - Desde para que os atletas íateressa

segun4a-feira as inscrições dos se apressem para se matri

para a escolinha de futebol do cular, porque, ps vagas são
Vasco da Gamll, em Jaraguá 'limitadas", lembra o técnico.
dó Sul, estão àbeltas, nas ca- ,

.

Uma franquia com o Clube

têgorias pré-mirim (7 a lOde Regatas Vasco da Gama

anos), mirim (11 a 13.anos) e oportunizará jovens para
infantil (14 a 17 anos). De integrarem o clube carioca 'e
acordo com o. treinador Be- at6 mesmo ser indicado para
·ethoven, cerca de 100 alunos equipe caterinease. "S6 de

já foram inscritos desde a ,pende do desempenho de cada
fundaçlo da escola, CJD outu-· um nos treinamentos", tessalta
bro de 95. "Por isso, pedimos Beethoven.

ADIADO

Facilidade de roubar em JS Jaraguá estréia só dÚl21
Jaraguá do Sul - "Foi uma

questão de profissiooalisno e

bom senso", disse quiDta-feira o
presidente do Jaraguá Atlético
Clube, Ângelo Margutte, sobre
o adiamento do jogo de estréia,
contra o Blumenau, para o pró
ximo dia 21. Os outros quatro
jogos da primeira rodada do

Campeonato Catarinense estão
marcados para hoje e amaóhã.
A segunda: partida do Jae está
marcada para o dia 24, em Fio-

rian6polis, contra oFigueirense.
Ontem em BalneárioCam»>

riu, foi firmado o acorde do
transmissão dos jogos pelaRBS;
TV, que repassará a cada
das dez equipes da primeira
divisão, R$ 21,S mil.

Acerto
A diretoria também. ac�

esta semana a vinda de Bveral�
Éder, Sandro eMarcus Vmícil";
dispensando Cristiano; AlcÍfI
índio, Sandro e Alexandre.

Considerado um dos mais
audaciosos ladrões demotos da

região, Pedrão revelou à
reportagem do CP que sua pre
ferência, pormotocicletas, eraoi.

,. as marcas Honda (modelo CB),
TItan, Yamaha e eG. "Os mo

delos destas marcas são mais
fáceis de fazer ligação direta. Por
exemplo, a CB você quebra o

cabo da ignição e usaumachave

qualquerpara ligar" , explica. <;>s
modelos de bicicleta Caloi e

Monark eram es mais procu
rados pelo acusado, "Existe uma
facilidade muito grande em se

roubar aqui, principalmente nos

baaros", diz Pedrão, que depois
de rOlJbar umabicicleta,.pedala
va at6 Joinville. "Levava entre

três a q�tro horas", calcula.
. Com passagens pelas

delegacias de Joinville, tàmbém
por furto de bicicletas, Pedrão
poderá pegar de 1. a 4 ,anos de
reclusão.

,. ! .

.
O endereço onde a qualidade tem bom preço, fabrica: Jacquard,
Soft, Cotfon� Moleton, Meia Malha lisa e estampad'o, 'Stanflex,
·Xadre,�, listrado, para atender confecdonislas do ramo de mallh�s

MALHAS. LTOA.

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD. SC - 416, N2 2721- RIO CÊRRO"

FONE: (0473) 71�0099
.

FAX .(0473) 71-1045
JARAG.uÁ DO SUL - SC

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA
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