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PauloAfonsoJ!UlIIIém, 'Reajuste de 4,44% na

limileptll'tlpagamento
,

folha dos vestuaristas
o IQVemador Paulo Afonso

Vieira, afinnou esta semana, que
, irá manter o limite de 6S% do

•

orçamento para o pagamento do
fimcionaJismo públicó. -

PáliDaS

O. cerca de 13 mil traba
olhadores do vestuário de Jaraguá
do Sul, rcccberiO um mVUltc de

4;44% na folha de pàgamento cm

fevereiro:
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MELHORIAS
.

Codejas inicia o
•

trabalho de limpeza
em áreas de lazer

ACódejas (Companhia deDesenvolvimento de
Jaraguido Sul) está, desde segundà-feira, refomiandO'

,

as 29 áréas de lazer existentenla cidade. A
, primeira área à recebermelhorias, que compreende -

a colocação de telas de prote9ão, limpeza e

equipamentos, foi narua JorgeCzerniewicz, no
centro. A prefeitura espera-terminar todo o traba1ho

em, nomáximo, trêsmeses.
Área d41'1UlJorgeC� abandonada, começou areceberreparosno iníciodtIsemana Págfua4

Margutte acusa Weg inaugura
JAC

, .'.
,.

r «

-

té
-. ' � t fili I

.Contratado ultimo reforço antes da estrelaex- ecmco ue 'sex a lIa. .

-

facilitar demxa naAustrália
A-diretoria do Jaraguá

, A1Iético Clube anunciou esta
semana aúlti.ttla contratação
antes da estréia no Cam

peOnato Catarinense, contra o
Blumenau, quarta-feira, (21),
em Iaraguá do Sul. O lateral

Pavan, de 24 anos, quejogou
-

�o passado pelo Jeinville o

campeonato Brasileiro da
-

série C, já está integrado ao

grupo CiJ.ue realiza segunda e
.

terça-feira coletivos para o

treiDadorCelsoRadi escolher
o time que entra em camPo

..

:quarta-feira.

o presidente- do Iaraguá
,

O grupo Weg inaugurou
- Atlético Clube, .ÂngeloMar- quinta-feira, (15), sua'sexta
gutte acusa o ex-treinador da filial no exterior. A cidade

equipejunior,SimãoSatnmmo escolhida foiMelbourne, na
- de agir de nlá fé ein um dos Au&trália. O objetivo, segun
jogos que decidiram a elas- do o diretor-presidente do

,sificação para a fase final do grupo, Décio da Silva, é ofe

Cam.,eonatoCatarinense, da recermaiorrapideznaon_ga
categ�anopassado. Simão 'de motores na região do
deixou o Jaragué no final do continente oceânicO.Aexpec
ano, mas já tinha acertado tativa de crescimento nas

;
- contrato em agosto p�ra vendasnestaregiioéde50%

.

comandar o Joinville neste em r�lação ao ano passado.
campeonato: ' Página 8 -Página 4

.

,Página4Margutteacertoupor t�lefone a v;nd4 tkPavanpara o Jac
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,I Ciimpä"!lha incompleta
; 1

. j.

oMinistério da Saúdeestá faze�do
.

inúmeras campenbaspara aprevenção do
vírusmv nesteCarnaval. Anunciam em

'

dos principais .meio de contágio da
doença éesta. Várias pessoas comparti
lharem- da mesma agulha para se

drogarem. Na hora da ani-rádios, tevês e jornais os

cuidados na hora da rela

ção sexual, alémde divul-
, gar as 20milhões camisi
nhas que estão sendo
distribuidas em postos de
saúde DaS cidades que

.

cultivam o Carnaval. Atéaí,mantém uma
.

postura correta, de' prevenir o alastra
mento da Aids. Mas não foi divulgado
ainda, os cuidados que cada viciado terá
quetesna'horade ínjetar adroga, Setingas ,

descartáveis ein postos de saúde?

Ninguém sabe se será disponível. E um
.

Campanh,asó
divulga os

,

.cuiâadosna

mação, amaioria não quer
saber se é OlJ não descartá
vel. O que irá contar, com .

certeza, é que a droga
relação sexual 'estará disponível. Até

.

mesmo os não usuäríos
correm sérios riscos.Não irão perceber
alguém' se aproximando e injetando
sanguecontemínado- hojeem díao lema
de alguns aidéticos é: se euestou ele(a)_
também estará. Por isso, o aconselhável
émanter a atenção de quem está a seu

redor: Só assim, se evitará o-pior; o vírus.

ocalçadão daMarechalDeodoro
'.'

ItJos'Castilho Pinto

nas lojas, outras distrações como Pois é, meus prezados
um passeio nas n0i!es quentes

\
jaraguaenses, dissemos acima

do verão jaraguaense e até para
.'

que oCalçadão deve ser entregue
,PDl bate-papo descontraido� aopovo dentro de 120 dias enão
riseo de atropelamento. .

há dúvida que terá uma enorme

O Calçadão está,j)Ois, sendo aceitação desde as p_!!meiras
construido e já não é sein tempo, ,horas, e isto não só por ser uma
'visto que cidades pequenas novidade, mas também pela sua
como Santa Cecília, neste . largueza de espaço facilitando a

Estado, e a minha saudosaRio movimentação dos pedestres
,I Negro, no Paraná, já possuem desde o tri140 ferroviärio até o

ellllquete esse melhoramento e a nossa ColégioSãoLuíseaindaporque
./0 tldode Jaraguá do Sul com seus 100mil enriquecerá Jaraguä do Sul

m e s e s , habitantes também merece essa qualificando-a como cídade do
além de embelezar a urbe e dar- melhoria. E se houve aqui primeiro mundo, e com isso
lhe feição de comunidade alguém que viu no Calçadão enchendo de orgulho nio só os

.
desenvolvida, terá a dädíva de • pouca utilidàde oudesperdício jaraguaenses mas todos àqu�les'
reunir as pessoas para 'olharem' de dinheiro, vai mais tarde ,que aqUi residem.
as' vittines � demais exposições reconhecer seu erro. * Jo,,""'ista

Obedecendo um planeja
,mento elaborado com.caririho,
teve inicio semanas atrãs a

,

construção do.Calçadão na

Marechal Deodoro. A obra, tão
. comentada e desejadapelo povo
de Jaraguá
do' Sul e

que deve
e 's t a r

pronta
dentro de

quatro

o (01tQd60
embelaoe

"
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Confira àHístérf

"A História de noss«

"nte nilo pode ficar ,.
na saudade".

o
•

O Passado só é impor.
tante se o seu tempo fi
bem empregado

Barão de Itapocu

.

'Hál201D)S
-Em 1876, a Secretaria do G0vemo da Provfncia de Santa Catarina expe�

, Thsouraria o Aviso sob n° 87, publicadO n'0 Conserv�or, em 19-04-1876,
seguintes terinos: 'Transnlitto aV.S. para os fins convenientes, copia do con
que oMinistrodAgriwltura,Comércioe Obras Publicas<lelebrou como enge
EMlLIO CARLOS JOURDAN, para verificar, medir, demarcar e tombar as

legoas quadradas, escolhidas nos vaDes 'do Rio .Itapocli e do Rio Negro
ProviDeia e na do Paraná, afim de; nos termos. das Leis n° 1904, de 17 d'Out
de 1870 e n° 2348,'de 2S dAgosto. de 1873, árt. 2°, parágrafo linico, n°

.: consüt�m parte do Patrimonio Dotal de S;S.A.A.,. os srs. Conde' e Co

dEu, cujo qonqacto. também por copia �ompànbou o Aviso do citado Mi
.

,de 2S de Janeiro ultimo. Deu-se conhecimento ao eng" Etienne Douat, s

nomeação daquele para o. cargo deJulz COmissario do MuniCíPio de Joinville
.

,

Báv70mos
-EmI926,JoséM.MIIllerinaugllQvaasuac8rpintaria.o1iclDaefimdiçlo,fabd

,

engenhos de cana e carroças de n° 17, 18 e 19 e vendia;lnáquinas dé sua fabri

_d� ,

·Roberto Mlelke, por sua vez possuia açougue, situádo à rua Superintende"
,
BruesUein (atual rua 412(MaxWilbelm. defronte da atualRidloJaraguá), vende
ainda lingUi�, banha e tos.telas.

.

.

-Est!v!o Binder fabricava licores finOs de cacau, creme de coco, licor de rosal.
vinho de frutas: Kummel, etc;, na rua PJesidente �tácio Pessoa .

. -GesaRodolpho Fischer; filho de P�scoPerene Piscber.era nomeado pelo gtJf.
de Estado para despacbante junto à estaç10 feaoviúia.

1U60.ws
-Em 1936, Eduardo Kellennann, genro de Georg Czemiewicz, comunicava
plantadores de aipittí e araruta, que a partir de primeiro .de março, começa,"
receber os ptoi:lUt08 em sua fábrica. sita à rua PIes. �t. Pessoa. a rua 4 do alIIII
centro da cidade, onde se localiza o Edi1lcio "Jaraguá".
-A Sociedade de Atiradores "laraguá", fundada em O�03-1906, já opefa�
socialmente no novo prédlo� construído ao tempo da presidência de Reinddo Rai
'onde boje está a Ótáfica Avenida. na rua 83 - Seme Mattar, no bairro Baepencl),
O presidente H. Pumhagen $Olicitava aos eredores a apresentação de seus bav.era.
até 15-03-36. Aß apölíces deWrlain ser apresentadas ao tesoureiroWilbelm GuJIII
,ou ao secretário Comado Moeller. Assinava pela diretoria. o 1° secretárioRoddfo
FIScher.

.

Hál:Oanos
'

-Em 1986, oPromotor de Justiça, dr. Jo� Alberto Barbosa, na edição n° 3.371, de
18-01-86; p.8, anuDeiavà em attigo a morte de Attilio Oeresete, oconido em ()4.

09-85,�oHósp. Sllo José, de Jaraguá.Davao ilustremembro do Instituto Histórico
é Geográfico de Santa Catarina, sobre o qual escreveu seis capítulos, contando I
"vidamaravilhosae aventuresca, vida que' algUém. algum dia, ainda terá visão paR
transformar em romance". O dr. Barbosa narra a conversa que teve com AltillO
e seu ;mesosauro, um reptil que poderia comprovar que o Brasil e a África esta_
no passado remoto unIdos em um mesmo continente. "Da ordem Proganosauria
(Kuhn, 1969)", dizia o promotor, "embora tenha sido proposto o nome

Sliereosternum (BaUf, 1887) e MesOsauria (I).C. Aràlijo, 1976, que fez amplO
estudó dos respectivos genero. e esp6cies); es mesosaurios Iilo subsistem bf
miIhOes de anos sendo conhecidos apenas emestado f6sidl e deles é rica a PormaçIO
lrati (São Mateus,lrati). Eram fantásticas as afumaçOes do "Menino de Vogbetali"
que voltou pro Pai. .

..

, A comunidade cresee
e se transforma pel�
trabalho. De 'cada um

e de todos•.

IDaIS RocIIS·
.

. Inclastrlal.
ALTA 7ECNCILOGtA

"

.

EllIlATIifIA&I'RJ_
FMJ, NJII!NTOB

FoM.(047) 371-2277
�do�-SC

..
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. JARAGUÁ DO. SUL ..
.

•.Anotaçõe�) Moradores buscam apoio.
•

, I. , ."

com deputado de Iotnviüe

dos pon-
tos críticos é próximo ao Posto
Marcolla, quando o arco do rió
Francisco de Paulo represa, não ,

agueate a pressão da água,
causando immdações.

SoHdtação
.
Voltolini se comprometeuem

se rClDlit com o secretário de
Obras de Jarasuá do Sul,Afonso
Piazera, para solucionar o

-APEDDO-----------------__.' problema. "Vamos solicitsr a

corrcçió da tubulaçã� que vài da

Menegoiti até o rio Itapoeu,
numa extensão de aproxima-

.

deputado, que irá disoutir a de todo o arco para evitar
demente lOQ metros", afirma o situação juntO a DNER a troca represameotos na região .

Vergonha
A falta total de apoio dos deputados de Jaraguá do Sul,
.levaram os moradores a buscarem ajUda para solucionar

.
,
seus problemas co';' '0 deputadQ Eni Voltolini, de Joinville.

Voltolini faz questão de visitar as localidades de '

Francisco de Paulo e Agua �me, analisando' o
represamento do rio que cona os bairros. No entanto, os

• nossos três deputados sequer visitam o município que,
contribuiu, em muito, para tis suas eleições.

.

Voltando a ativa
� Ajudando

Começou quinta-feiramais .

um ano para o Legislativo de

JaragUá do Sul:Além das

cordialidades de costume, os
edis já começaram a discutir

alguns problemaS do
município, comopor eXémplo,
a queda no comércio em

'

virtude das obras do calçadão
da aveoi,da MarechàI

.
Deodoro da Fonseca.

Temos que elogiar a
diretoria'da M81.wee Malhas,
que contribuiu ano passado
com diversoshQspitais da

região, inclusive de
.

Blumenau, com doação de
equipamentos. Bste exeDiplo,

de ajudar entidades, .

deveria ser seguido por
outras empresas
jaraguaenses.

,.' Atenção Jaraguá do Sul
.

I'

para o novo sistema 'viário

Apartir do dia 23 de fevereiro a prefeituramunicipal vai (em
caráter eXperimental), alterar o s:entido do tráfegp de

, �eíclÚos paramelhorar o fluxo do' trânsitono perlmetro urbano
. ldotoiista - faça a sua parte observando com atenção a nova
,

sinalização, placas e semáforos, e onovo s:entiao de veículos.

· Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
por uma melhor qualidade de vida.

II ,

: II

Bem 'casada com o
seu futuro. SESC

J ....c'Ú do Sul - NJ.ora
dores das looalidades Agua
Verde e Francisco de Paule) .se
reuniram esta semana oom o

depÚfado estadual Em Voltolini

(PPB), solicitando apoio P8fa
melhorias
'no siste
ma de tu

bulação
das duas
comuni-

dades. Um

Ihputodo
bÍlStO'

soilifiojlllto
MDNIII ,

cßMARA

'Prefeitura encaminhará projetos
G •

c

"

Jarac1iá do, Sul - A pre- Estaopetação de crédito tevepor'
feitura.dcJ8f89JÁdoSulenviará objetivo complementar a folha
na próxima semana para a, de pagamento dos servidores

, Câmara de Vereadores vários mlll)icipais. O pagamento da

projetos de Iei, F4re eles, o que dívida deverá ser feito em no

ratjfica a operaçãö de crédito máximo 16' dias.
realizada pelo município de Tambcfm sCirão enviados para
Jarag\iá do Sul COm o ISSEM aCâmara osprojetos que solici

(Instituto de Seguridade dos tam pcnnuta de imóveis do mu
Servidóres MUlÚoipais), oom nioípio para implantação de
base no inclso Il, do artigo 6°, reservatório � água.,do Samae,
da Lei Municipal nO 2.064/95. norioM<>.1ha.Além.dlsso,projeto

que subvenciona contribuiçõeS
e diversas enti� para o exer
cício de 96, 'aqtoriza o Fundo
RotativoHabitacional do lDIlDioí- •

pio arecebérpor doação o lotea
meoto Casa Nova II. A doação
déimóveis à seoretaria deEstado
de,Segurança Pública para a de
legaciada comarca, na ruaErich
Doubrawa e doação de imóvel
ao' Frobab (pelo município) na
rua da Abolição, no bairro Rau •

í

o Banco de Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO.4, " ECQNQMl6IGEAAl

"

J...uá doSul, 17 defe.venlrode!"'
'

OCEANIA'
I

Weg inaugura filial em
, .

Melbourne naAustrália
J�d,OSUl- AWeg

abriu quinta-feira, 15, suasexta
filialnoexterioc. Localizada em
Mel�e, aWeg Austrália foi
inaugurada pelo diretor-pre
sidente executivo da empresa,
Décio da, ----
Silva. A ,lmpIWSo /6
filial na

Oceania I.m .Is'
'

,

dará maior AI/ois IItIsuporte
aos négö- ell.tltll
cios reali-
zados naquele continente. A

expectativa da indústria cata
rinense de crescimento de
vendas este ano na nova fábrica

I
' '

é de 50% em relação as nego-
ciações feitas em 95.

Rapidez
A Weg exporta uma ampla

'linha de motores elétricos para
a Austrália e países vizinhO$
desde o início da década de 80.

/ Segundo Silva, a abertura da
� nova filial é resultado da sinergia '

com os
: distribuidores dos

-produtosWeg na reg.ão, "Vam9S
atender nossos clientes com

maior rapidez em virtude .de

possuirmos uma excelente

capacidade de suporte em

serviços de estoques. Estamos
num ponto estratégico .da
Austrália e de lá incrementamos
nossas ações, Nato aos

fabricantes de máqui,as e
equipamentos de tódQS Os países
daquele continente", finaliza o

lirétor-presidente do grupo,
Décio da Silva.

LAZER

Codejas inicia -melhorias
, '

em- áreas do município
Jaraguá do Sul - Num

trabalho conjunto entre a

secretaria deCultura, Esportes
,

e Lazer e a Fundação Munici-
" pal de Esportes, todas as 29

áreas de "Lazer Permanente"
serão reformadas nos próximos
meses. Até agora, ,apenas um
levantamento das neces-

Silva tleNdlltiqru a agilltla4e 1111m/regtI,erd IIIIIlor
sidades para as reformas, quê
compreendem melhorias nas

telas deproteção, equipamento
Ponto facultatixo e limpeza, foi realizado'.

.

, '.
'

'

,. ,

"

/' "Mas a pauta da reunião
A.través do decreto 3.334/96, o prefeito Durval Vasel e o

tre 4' 'to Durv I ,7. I
tári d Admi

.

S' B' .

' ,eo o pre.lel a vase e
seere o e ' ntstração, Igmar eno Lucht, decretaram nbro d ..a di Õ

. . '

'

, '. . mem ros as Iiluas IVIS es

ponto facultatívo n� días 19 e 20 de fevereiro (segunda e terça- d •.........::
,

'

,

" Ih,
.

4")
. ,.

pedi' di 21 '.'
eK'�Ullnou que as me ienas e

reira , e o primeiro ex· ente no a , quarta-ferra de CInzas, '

ã d tá'
dim "bi'

.

á
.

das 12
' conservaç o es as reas

o aten ento ao pu lCO começar a partIr " horas.
pod

, «,_ 4' • -.

te
'

,

_______________'_
.

er&IU ser ...eltas porm p_n-"

tes das APPs e até mesmo das

associações de moradores,
visando, com isto, dividir as

, ,

responsabilidades de cuidados '.

de cada área de lazer, 'Já que �
; hoje, tudo ér.esponsabilidadeda;
prefeitura municipal", destacá
Vàsel.

'

f_ Beneficiada
A primeira área de "Lazer

Permanente" que recebeu

melhorias foi na rua Jorge
Czerniewícz, Segundoodiretor
da Codejas (Companhia de
Desenvolvimento de Jaraguã
doSul), órgiOrespo�vel pela

,

manutenção, o trabalho consis-
,

te basicamente na troca de
'

telas e limpeza.

ÁRIES - Nesta sema- TOURO -Suaenergla G�MEOS - Você terá CANCER,� Notáveis
na, as pessoas ao atual, aliada a sua ótimas Influências probabilidade de
seu redor estarão persistência, poderá para cuidar de ques- sucesso em quest'Oes
Impulsivas e telme- lhe proporcionar van- töes financeiras, relacionadas com a

sas, procurando solu- Ílagens reais. Evite contáDels, bancárias. vocação, ciência, eon
,çOes preclpHadas pa- depender dos demais Obterá lucros através curso" testes, empre
ra um assunto quaí- tomando suas pró- de publicidade, rádio, gos, aumento de

quer. Não se deixe In- prlas Inlclatlv8$. Tente [cmal,. cinema, tele- vencimento e .rendl

fluenclar. � Jogos, a loteria. visão. Fluxos posHlvos mente. O contato com
.para o amor.

.

-: nat,lvos de touro lhe
seráútil.

LEÃO - Perrodo muHo VlRQEM ..Dificuldades
Indicador de êXIto e na vida doméstica e

sucesso em todas aS desejos, ,poderao ser

cQlsas que empreen- concretizados nesta

der, prlnclpal'mente, penedo, prlnclpal-
Ih O mente se manter-se

no traba o. ,amor, otimista e màls con-
estará bastar,lte bene-' 1Iante. Sucesso amo
flclado, Juntamente roso, social, profls
com a sallde e as slonal e em viagens
relaçOes socláls. ue realizar.

UBRA -Novos pla- ESCORPIÃO - Exa- ,SAGITÁRIO - Multo CAPRICÓRNIO-Tire
nosparaasuaeJeva- m.lne com atenção boa Influência para de sua mente as;
�o de cargo, de'éO� suas possibilidades você. Aproveite o bom mas IntençOes,' o
nhecimentos �rofis,:, de. se realizar profls� fluxo para tratar dos pessimismo e ri de-

,

sionais deverao ser I I" d
estuda�osan� De

sanamente e es: assuntos familiares ,sânlmo. Coloque no

resto,alnflUlnClase:. cobrirá contatos pes pendentes, paraobter 'lugar, uma boa dose

ráótima para a vida soàls e amizades, que 'melhores resultados de otimismo e força
amorosa efamiliare poderäo lhe ser aí- profissionais poeeí- de vontade que tudo

'para tratar com ami- lamente proveHosos., veis.
.'

, deverá melhQrar para
05. t você.

AQUÁRIO�Amlzades' PE)XES - �proveHe a
felizes; sucesso pro- fase atual para por ém
fissionai, social e 11- dia as obrigaçOes atl
nancelro é o que nentss ao seu setor

prenuncia esta sema- de trabalho e faça 8$
na para vócê. Poderá compras que preci�r
ter, por outro l'ado, de aparelhos e dema
algum aborrecimento Is equipamentos.
provocado por paren- Esteja atento quanto
teso a sallde.

'

'
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Oportunidade inédita para ,pessoas de
J ambos 08 sexos, de qualquer parte de Santa

Catarina, niQ exige-se experiência, leVEmOS
e, buscamos todo o trabalho montado em

sua casa, em apenas 4 horas de trabalho
você poderá faturar a quantia'acima
montando um kits para montagem de
manUfaturados debrinq�. Envie jáoseu
nome e enderaço completo, já àtualizado,
correto, mande também R$ 5,00, por carta
registrada para poder raceber material de
cadastro e despesas pos_s e etc.
Envie paraCabca Postal-2075 - CEP 89010-
'971 - Blumenau - SC

IMPORTANTE: - Caso você se agrade do
'

I nosso trabalho, esta pequena quantia será
,

' revertida em seu' fàvor no seu primeiro
�ário.

'

Piratuba
(Águas Termais)
Sarda 12104196
Retomo 14104.96
vBJor R$134,OO por
pessoa Inclui no

preço - ônibus leito
turismo, pernoite -

2 cafés - 2 almoços
e 1 jantar.

Tratai': 973-8281 .

ou 375-1056 .

VENDE-8E
MOTOXLX
ANOlO,tmMO
iIn"ADOD&

CONSIRVAçAo.
VALOR

.. 3.&00,00.TRATAR :
COMMÁRCIO "

II FONE
873·8813·

Nasce em Jaraguá do Sul uma pequena empresa de editora{õo gráfica, 1
e como todo recém nascido nós ainda estamos dando os primeiros
passos; mas com esperan{a que estes se tornem cada vez maiores.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
sala 03 r andar Fone:372-3905

A PAPYRUS' OF€RE:CE: A IJOC� Oç
ÇE:�IJIÇO� DE ARTE: fiNAl. E: CRIAÇÃO DE: ,

Anúncios em jornais
Calendários '

C.ardápios persona
lizados
e muito mais.

Logomarcas
Cartões de visitas
Panfletos
Layout de placas
Cartazes

Você está.preparado
para o inesperado ?

, "A Mega'está I
EIS AQUI ALGUNS BONS MOTIVOS PARA voes E SUA EMPRESA ESCOLHEREM A MEGA INFORMÁTICA.,

T
•• •• ,- ",'

•

'I''� .

1NF6RMÁTICÀ"" '{ "',;:",,,
Manutenção - Vendas - Treinamento

�,,� r� ...... �
•

. -

.

.

Rua Reinoldo Rau, 21 - Fone (047) 3,,.2-2900 CEP 89.251-600 - Jaraguá do Sul- SC

TUL,HA Alimentos
." �

.' . NaturaiS
. Aliment.... som6nt. com produto•.naturais: cereal. à
grantil, ehá., av./a, grano/a, .uerllhos. multo ma/.1l1

,

V.nha cont.rlrll
. Rua CeI. Procópio �_ de Oliveira, 1493

. próximo ao semáforo da Duas Rodas '

CB.ULAR .'IB'FCXMJNCAÇOES
CENTRAW Pblllp.
TELEFÔNICA Intelbr'.

EquUei
Nutron

APARELHOS
,TELEFÔNICOS

FAX

REVENDEDOR

�SrAll
®IfOTOllOLA

, 'U!SIEI'Of.
5INALIN'I1!RIOR

'

. ,

TEIIOIPlMOlDE cóNI6ftclO
ACUI6llo1,EGu.AIEmIIE

UMlanol

REPR&SIiNTANTECOMERCIAL DE
, ASSIUMAS
TV A CA� • NET JARAGUA

INFORMÁTICA Revendedor
COMPUTADORES ,f?f1iO[NlffCI'IDU

COMPAQ UI,;,l'u.....,.,
e
Rua CeI. Procópio Goltles, 680 - FONE: 371-999'9

I(nica São Camilo
Dr. Màrcoa Femando' F. Subtil'

:1111.11111�!.ilili!I�III�I.illll�II�II&lllll
Medicina,doTrabalho - Fratara. - UrginciM

.

�98. _Coluna, l...Mõee doeeporta - Cirurgia." joelho
'etame.:acImiMionai8, .......onai.e..riócleo.
Horário.atenclmento: 8:30ã. 11,:30e 14:00ã. 18:3Oh••

'

Além de oferecer diverSas'
.

opções na compra de
,

Micro Computadores;
treinamento; e uma consagrada '

equipe de manutenção

•
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\ CORREIODOPO'vo.2

Vende-se filhotes de Bassê

(COfap). Tratar 372-0755.

Vende..se Escort XR3/89 -

Vende-se terreno com

350mt - proximo do 1revo de
acesso à Scbroeder. Tratar
372-4273 comRubeos.

Paço Back-up, do seu

wiochester em CD Rom.

garantido e seguro. R$
50,00.Fone372-0368.

F.ONE/FAX (047)

372-0705 * 372-1888 * 371-0905

Vende-se-se uma loja de. VeIlaél�-R$5.000,00. Vende-se Gol CL/90
bebê com amplo estoque e Tratar372�2634. gasolna - bege metálco.
excleente ,loclllizaçio. Aceito troca. Tratar 9.73-
Informações 371-6753. ' Vende-se berço e cômodA. 8290.

laqueados branco: ValorR$ ,

170,00. Telefone 372-26.34.
Vende-se terreno com

Vende-se Monza SLEl87
,
600m', área nobredlBarra,

grafitemetálico.lmpecáveL ou troca-se por carro,
Fone371·1953. telefone ou terreno de

menor valor. Tratar 913-
8942 .

azul metálico em ótimo
estado (pu1icular). Traar, Vende-se lanchoneteclsala
372-4273comRubeos. " junto na Rua 10invme n°

2000. TratarcomEdsonno
371-2924.

POSTO MARECHAL LTDA'.
...,

.

' .
. '_'.

,

,
.

·�Liquigás
,

,

f ',' ;
,Avenida Marechal Deodoro·da Fon••.ca( 981 - CEP 89251-701 - Jaraguií do Sul - SC

Vende-se casa na Dha da

Figueira cl 160m' de
alvenaria. R$ 17�000,OO.
Aceita proposta. Tratar
372-2634.

'

Vende-se Pampa GL/92.
Aceito troca 973-8290.

Compra-semáquilazig-zag.
Contato fOnes: 371-9822 ou

, 973-5851.
Vende-seMatajó S.LB'89 -

prata. Tratar 371 ..1953.
'

Vende-se terreno emBarra

·COMBUSTíVEIS FILTRADOS'
·SUPER TROCA' DE' ÓLEO
·LAVAÇÃO COMPLETA
·LAVA RAplDO
.LAVAÇAo AGUA QUENTE
·LANCHONETE

JaraguádoSuI, 17defeverelro deI"'
'

';\

.
'

VÂAIG··�.·
�NORDESTE

•••••: I"
.

•

/

AV. MAL. QEODORO, 130 - CENTRO - JARAGUÁ'DO SUL - -SC

•"'--
'"

'i : H'IO-S'UL"
, .

....

, Agora com a NORDESTE linh..- aéreas regionais juntando-a� a Rio-Sul, são 62 cidàd�
" integradas pelo grupo, do Rio Grande do Sul até o Maranhão.

,

Com �se impbrtante investimento, a Rio-Sul tende a aumentar' sua área de atendimento com
conexões simulti�eas Rio-Sui/Nordeste, oferecendo a você mais opções e agilidade na

entrega de sua mercador�a. ,'\

, Atendemos em Jaraguá do'Sul, Joinville e Região. Com cole:tas e entrega a domicßio, como'
�ua melhor opç-ão em,despachos de documentos, amostras, confecções,�quipamentOs,

.

encomendas e vários outros produtos'que você p�derá confirmar sob consultas pára
., qualquer parte do país.

.

,

,Consu�e-nos, estamos aguardando a oportunidade e Iheofer�c�r o'melhor preço aliado,� um,
ótimo atendimento e, quaUdade de serviço. '

o"� ,
T

,

»->:
"

J �
�_--.�---:l �\O'"l'I�
'. \.--��.

:::::::-----�

.
,
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AAUTONOVO.

VEíCULOS.

R. JOINVILLE. 2050

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

A'NUNCIE
EM JORNAL
A;MíDIA QUE
MAI�S TEM

,CRESCIDO ,NOS
. , .

ÚtTIMOS ANO.S.

371-'191'9
372-3'363

, ,

NOTAlM .......................� .... "... ....

[SPf:CIf ICAÇOES

-." .PlA�

e.ae_
_ ....I_.�I.2:' "'-__"-�aalClll'l'I

NtNCWtIIAL lE\.lBCOPtCO
.

POTtIIIMIlUJlllllt2... 11lOD ....

---;1&KMJI-EM-"1OEAI8
NOTAlM�""'''''''.�_'''''''''

PAII'IIMoI'" la· __ ·'1aBIJlII'I'I

AL-.: QAIOIJNACOMOIJ:02:r

GARANTIA DE 6 MESES E
•. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
.,....

R.
�

, [j@[fdbl1@
GoI CL cinza \ SI I

GoIGT$ branco 88

GoISL verde 88
GoISL cinza . 88

GoISL vennelho 88

GoIS bege. 84

GoIS branco 83

paratiLS verde 83

&cortGLU prata ' 93
,

�L1.8 bord6 93

DelReyGhla prata 88

. OeIRey marrom 82

IpIjnemaSL grallta 93

MónzaSLE verde 84

Chewb Hatc:h verde S)

FlatT� verde S6
u-.o 1.6R ve!ß'leiho 88
lkIoCS marrom 86

Rat147 .. S)
, •• f I •• "

Rua Joinville n° 3573
Fone(047) 371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - SC

li

Q9� 371·7931
Q7�1MOVE I S·

Rui AnD1lo C. F'tmIrI 187
CREQ. 1741-J

COIPU � IIIIDI • LOnll • 1..111111 • IIicolPlU

oom. 12 atos Gar Bairro Bndareço/poJIt9,.Rtf., �R$ IlIforaaçöe8 Geraia '

SObrado ' 300 6 4 cen� R. COnrado Riegel, 127 130.000 SOl8llte '

.. DiDbeiro
sobrado 280 4 1 Alilada R. Roberto li8llllll,,292O 70.000 Aceita troct/carro/parc.
Casa !lv. 200 3 2 Lenz! R. vitorino Stringari, 80.000 !!'roca p/apto quit; c/2 gar
Casa !lv. 190 4 1 séBRoEDBR R. Pr!acesa Isabel, 547 80.000 Terreno 6.562 12 - Parcela
Casa !lv. , 140 4 1 Lenri R. DrbaDo Rosa, ,517 35.000 SOl8llte .. Dinbéiro
Casa !lv. 190 3 2 Jgu4 EiIq. R. OUvia PracU, 34 55.000 Aceita. terreno pr6x.lIEG II
Casa Alv. 130 4 2 Lend R. Elp1dio, 1Iart.IiJs,aln 34.000 Aceita -terreno/carro ,!�

Casa Alv. 240 4 2 Berrá R. lIarcoa V.Girolla,474 85.000
'

Aceita cerro/I16vel - vlt
casa !lv. 205 4 2 AI!a Paula R. Victor Witboalli, 440 45.000 lIeqocf6veia
Casa Mia. ,145 4 1 CeiItro R. João Doubrawa, 373 45.000 lIeqoci4veis

2 Centro
\CObertura 220 3 Bd. ArlJUS - 8/9' Andar 160.000 APto IOVO e todo IIlBILIADO

APtoO( 78 2 1 Alizade Res. Ai!zade - 3' Andar 18.000 + Finane. CIF - 14 anos
Apto O( 184 3 � Centro Bd. Carvalbo - 8' Andar 70.000 f Finane. CIF - 14 anos
Apto COna 112 3 1 Berra ; Res. Harri Narquardt 6.600 + 100 parcelas de 264,00
Apto COna 175 3 2 centro RuadaCif - 3' Andar 65.000 Ent. 06/96 - !roca p/casa
sala COIl 25 -, - centro S80PPIIG JARAG1J11' Pis 23.000 + 2 COB lês/Aceita troca
Sala COIl 25 - - centro SIIOPPIIG JARAG1J1 2' Pia 30.000 + 0.93 COB lês/lle9OCia
Ponto" Co. 50 '- - centro MaI.Deodoro (próx.UlSS) 22.000 Atual'Loja Benetton

Lote 601 - - Jgu4 EiIq. COndol1nio AZaléias 27.000 Aceita parcelar/telefone
Lote 737 - - centro Próx. Antfqa Rodovi�ia 90.000

' Aceita perI1}ta por Prédio,
Lote i790 - - Figueira Pr6x. Ponte da lIEG II "35.000 Parcela ou vende el lotes

,

Lote 695 - - Rau Rua da Faculdade - l'BRJ 15.000 Entrada 5.000 + Parcelas
Lote 750 - - SCBROEDBR Próx. COI. Miguel couto 5.000 OU parcelado ti até 25 x
Lote 450 - - Rau R. Ana lIilller Inke 10.000

, Negociáveis
Lote 450 .- - Jguã EiIq. R. Ardu!no -Pradi 9.000 lIeqociáveis
Terreno 7500 , - lIereu Próx. Igreja Matriz 30.000 Aceita parcelar
Terreno 27675 - - wzade Próx. salão Alizade 350.000 Aceita carro/telef/i16veis
Lotes 465 - Figueira ResidenCial piarera I '

6.000 Ent. 2.000 + 48 r 210
Lotes 385 - - wzade Residencial Beblin(j 10.000 Ent: 5.000 + 5 r 1.000
Lotes 630 - - vila IIova Próx. lORUII/Rádio RBII 35.000 Ent.,15.000 + 10 x 2.000
Lotes 483 - -' sta 'Luzia Residencial GerenillI 7.000 Ent. 1.500 + 50 x 200

Chácara 26549 - - sta Luda centro de Santa Luzia 140.000 Galpão 800 12 /casa 233 12
Chácara 1110000 - - earibaldi B$tr. �ibaldi - ,!ti 15 80.000 casa aIv. - Aceita trocar
Chácara Uí500 - - Gai:ibaldi Ribeirão BillIgaros.!tI 13 20.000 Set IOradia -Troca/parcela
Chácara 125000 - - Bereu Ribeirão Grande - !ti 8 120.000 Casa alv. - Aceita trocar
Chácara 95000 - - SCBROEDER B$t. Bràço do SUl-ia 4 ',55.000 casa Alv. - Parcela 10 x

Res. GERAIIIUM (centro de Santa Luzia)
Lindo lote no 'COndoaínio A�l'AS Lotes COI toda infra-estrutura

(Jaraguá Esquerdo) (Tuanbo lédÍo de 500 12)
Irea = 601 12 (Plano - todo aprovei�vel) A vista a partir de R$ 7.000 ou

A vísta - R$ 27.000,00 Entrada de' 1�500 + 50 x 2 �ários Min.
(Aceita-se telefone ou parcelar)

..
ou 4 x 500 (fixo) + 50 x 2 salários Min •

j'
I

II
II
r :1
d
I I

�

CLASSIFICADOS DO CORREIO DO POVO - 371-1919
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',SA:LA COMERCIAL
ÓTIMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA NO 12 ANDAR DO EDIFr- .

CIO MENEGOTTI CONTENDO 03 BANHEIROS - BOM PREÇO!

CENTRO- CfHTR().· VILA NOVA - ExcelentesExcelente VLA
Apto,6/02 terreno na lotes financiado$ em 10 Terrenocom BAEPENDI-
quartos - Ed, .

Domingos da meses - Pr6x. 8"0 F6rum 1.395,00m2- Terrenocl
Karlne - Rua

Nova pröx,JavelR$ 490,40rnt
I Joio Plcolll l e ao BreithauptR$ 60.000,00 70.000,00

CENTRO- ILHADA ILHADA
'CENTRO - Excelente lote WIIIII. MaqtadI -

RIO'DALUZ-
Excelente .FIGUEIRA

'

FlGUEIRA- Térr8llO cl Terrenoc/ Sftlocl
sala cornsrclal Casa em

Te"eno cl c/740,oom2 - Pf6x. Ed.. 3.000,OOn1' • p!Ox. 600�00.rnt edlf. 45.000,00rnt -

'455m2 e�ificado QJtume SchrridI,
c155,00mt ' alvenaria cl ,casa Carvalho - R$ 60.000,00 !renle plWal. com casa pr�. aCEVAL.

c/4 quartos mista
MarqladlIin 30,00 mista.melros

R$ 00.00000

VlLALE�- CENTRO - Excelente FIGUEIRA ..
ILHADA

FlGUEIRA-
Casaem

.
.

,

Ten:enoc/ 'Área com343,QÓin2, cobertura no Edif. Riviera .

fuRdos da ' ,alvenariad cl 246,OOm2 pröx,
-

ao
. 450,00'rß2- 5.083,08m2,

JARAGUÁ piscina, cl R$7,500;00 estuda-se
FABRil 235,� Beira-RioClube dêC�po permutapor

carreta

VILANOVA - / VLA VILALENZI·
Barbada casa Terrenio com CENTRO - Cobertura no

BAEPEKH, Tenno cl .

em alvenaria cl 4�4,4'-3rnt Ed. Residencial Dunker Casa em 733,�Om2-
03 (!tos. , Valo\r (em construção) alvenaria cl Edificadocl •

Apenas R$8,500,00 140,OOrnt pré.dio comercial
R$ 30.000,00

Imobiliária

Menegotti

VILA LALAU - ÁREA 392M2 - VALOR: R$ '11.500,00

APTOS PRONl'ClI!I
-, Apto .1 66m' 1 "'0 • a.maii dep. - .r••m portio • portarla .I.tr. DOVO.· 1$ 30.000.00

.

. • Apto. cl 7Srrl - 1 qto. o d_iI clip. - .....m portio. JIOItaria .Ia" - 1$ 104.8040,00 de OIlt..da lDlÍI fil...
,
Ci<. "OlL 1$

219,00 me.-i. - BUf. M.llI.
.

Af'('()8 IM CONlTllUç.\O
�If. AI", ,- a. """... _lO ,
- Apto. cl 124m' - 2' alld.., cl 2 '.,.'01 • d.mail dop.•r••1II, ,portio • port ..ia .Iarhi.... 1$ 49.000,�0 - eatre. e......
f.v/96 .

( . .

- Apto.•1 115m' d� fé••• - 2' 'D.r - cl 2 "..ro•• d.mai. depo, ·s....1II, .or"o o portaria .Iaroaie. - 1$ 041.000,00.-
.Dt roS'. du eh.v•• marçol96.

.

Blif. 1'.1ÚIiI ... 1011 ....-Htf"
"

.

• ""to cl 111m' • 2' .1Id.. - 2 cjt... d.mai. dopo. ,....riI , portio. port.ri. Iletr6a1... 1$ 25.000,00 + ..Ido p.......do
.111 C� OIltr.p ch.... 1111 laDl97'

"

'

- Apto. 17m' • I' ""'.. , 1 qto • d_iI depo. P"..nt; portio. portaria .letr6lll.. - R$ .7.500,00 + .Ido 1111 COB - cihw..
d.il97.

.

Blif. _....,..2S.}III"" ,
. .

• ""to. cl 112m' • 2 qto•• de... iI d",. cl '''.'111 • portio .' port .. ia .100r&al.a - R$ 25.000.00 ....da + ,tido Im�::uB
-, IOtr.sa julho/91

.

.

.

Blif. DIa_r- _ """.. _.. •

- ""to cl 214m' - 3� illdlll' - aift. + 2 "'01....da, elurruq. iDdlwb.t. depo ••eB"" 2 .""ear, .110 de fui.., pil.el.
- Bltr", R$ 29.150.00 +' u..mir pro.lu d. eoaclolli"alo - Olltr•• (."'98 '

BlIf. AIII.,"'''w _ ".Vo Soe." - ICl �. '... AIII...... (.st'AII)
,

- Apto cl 300m', t.mo. diapoafvei, .part.rileDtÓl a' 301, 302, 0404.
Bltrada: 29,2 cd> (R$ 11.301,0) + 52 plC.'" de 3,65 .d>, (R$ l.412;69)
Coa,tNçlo: Prom. Co.... '. PllaeJ, 111<10••m .11I.ma d. cODdomfDlo.
CASAS

,

-, Ca. ( .....10) - Ilh. da F'",ni .. e! 650rn' ire. CQDltNfd .. t.1II pildn .. q..dr. uporte, "reir" depo .npre.doa, .,nul - R$
200.000.00

,
•

•

' Ca.. M.....""'d>•• 230m' 'roo e..alr. - 1S0m' t.rrOllo - 'DO c•• ro R$ 100.000.00
- Ca.. aÍv. -. R. 10.6 Narloclt (SIlo Luiz G.....), 3 qto... demais dop. cI'110m' 'roo .000trufcla. Troe.;. ",to. ao .eatro.
• Ca.. DO" • cl 122m' ,... cObaIr. cl 3 "'0•• d.lDlÍI. dip. p.rto· do lu_tu. - 1$ 65.000.00 (porcel.....)
- Cm miata cl 136m' -. 4 qtOl • 'lle1DlÍl d",.• R.' �tcI Krio.h - B. Áp Verde - R$ 3S,000,00
• C.. a1v. 160m' úea c_r. T.rr..o 420m' '. R. H.nrique BortoliD. R$ SO.OOO,OO. ,

• Cila madei.. cl 110m' . Vila LaIau • T.rreDO cl Sllm' � .ec.. de ."",iDa•. R$ 40.000,00.
· C...... 1lv0lllria cl 150m' . T.rreno 7.S00m' - Rpo B."". W....
u_uos

.

- T.rr"DO 27.000m'. ChIcar••m Àjpu CI...., P.rlm.tro UrbllIÓ • 1$ 4S.000,OO ,

,

• Terreno Piçarou. - Lot. PoDIa. do laq..... 300m da praia - R$ 6.S0p,OO
· T.rreno . l.""ul-F.s"erdo . R. Woldomiro Sdlimidt cl 700m' • R$ 20.0QO.00
· Terreno . R. Alttedo Max Rink : cl nom' • R$ 18.000,00' ,

, Terreno. R. Am MlII.r cl proj.to,. ru_to • I' pi.o proato pl c..alruçlo de 4 'POl cl 174m' cada - R$ lS.O.OOiOO
· Terreno 46lm' .rú da .rej. Slo luclu, DO oito. RS 13;780.00 , "

.' T.rr�DO . Lot.' doa Aço,.. - P.rto Caadeiu • 348m' . Barra. V.... - 1$ 3.700.00
- T.rreDO . Lot. O!anpaJlll', ' 378m' • 1$ 21.000.00

.

•

'

: T.rr.ao �.000m' 1 jOio' trevo da M'1w,. - CI SO.III' de Ú!Ont. pl Rod. 'Woltgang W.... e 100111 de ruadO. - R$ 42.500,00
· TerrOllo. Ruo p.dro Wi••( (lSOm d. Wolter MaRJlllrdt.l - 1$' .8.S00,OO

'

W�M '.,
. _

· Loju . R. El otI S. P"di SI. Amitio cl 3Sm' - 1$ 3S0.00 cl 42,2A,m' - R$ 400.00 - cl S3,47m' • R$ SOo.oO
-/Ab pa i� eUa oIv." cl' 128m' éin .B",!eirio Cant>oriC • RS 30,00 pl dia.
e C d. 0I_1lri� �, 3 �rto. D' Vila RIu ,- R$ 390,00 • ",'
- Loj••1 SOm' It Bern..do DomliUSch, S90 - 1$ 4S<1.00 ......

TERRENOS.

'AMIZADÉ.. ÁREA: 450,oom2.. ,VALOR: R$12.000,OO
. 1

.

VILA RAU � ÁREA 300m2 � VALOR: 'R$ 5.500,00

ESTRADA NOVA - ÁREA 301,oom2 - VALOR: R$ 5.500,00

ÓTIMA'CASA
EM ALVENARIA COM AREA DE +,OU • 50,OOm2 CONTENDO 02
QUARTOS E DEMAIS DEPE�D�NCIAS; VALOR À COMBINAR

CAS�,EM· BALNEÁRIO, DE CAPRI
TODAMOBIUAt;>A CONTENDO 01 SUrTE, 02 QUARTOS E DE-

,

'MAIS DEPEN[)�NCIAS.
'

CONFIRA!
I

.

AU. r.1AL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MENEG01T1 - 1° ANDAR - SAlA 107/108

FONE.: (047) 371-0031 ·JARAGUÁ DO SUL - sc
R. E P ITÁC 10 PES 5 OA, 42 1 . 5 A LA 1 03 - F O NE: 37 1 - 88 1 4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,
.

• JaraguádoSuJ, 17def�o.clel", CLASSIFICADO'S DE IMÓVEIS

li
I:

. E.STES SÃO OS 1

TELEF�NE$ PARA VOCÊ \
ANUNCIAR �O CORREIO \

DO,POVO

-=.�='===="='==::=�.=1='=7=,ez:=:=:.JI=Rua=F.::::;::::Ô=N=JE=Ulho='=(O=74=Vl7=aj=va=3=;=2=:O�.:dO=�;=;=;=::::::;:I:�
VENDAS

,.,,,NAB"AT
COMPRA'. VENDE. ALUGA • ADMINIS1RA

,
,

.MC)I�II lAR A
(,�fr:c a.J.60

"e

RUAJiEUPIU1CIDODT, 1rJ
(AOI,AOODA. ....�ENs)

FONE: 37141009

1-".
><.� '.

"

- Terreno cl 704ml� - Rua Esl'anislau Ayroso - Vila Lenzi - R$ 25.000,00
- Terreno c/660m,2 - Rua Luiz Gonzaga Ayroso - Jaragué-Esquerdo - R$ 15.Of'JO,00
'�·Terreno c/4Ó6nn2- �ua Jos'\ Marangoni - R$ 21.000,00
- Terreno cl 6Ó.OfOOm2 - Rua RI'O Cerro I,� R$ 190.000,00
- Terreno c14.8CJOmt - Rua BaMa - Jaragué-Esquerdo - R$ 80.000,00
- Casa mista cl 63m2 e terreno 1.'./ 460m2• Rua Estrada Nova· R$ 16 :000,00 ".
• Casa mista cl 84m2 e terreno c/ 351m2• Rua Parafba • Vila Lenzl, - R$ 15.000,00
- Casa de aIv. (:;/186Jn1 e t$rreno G/20:000,00m2 - Rua Rodov. VNolfgangWeege - R$ 75.000,00
• Casa de aIv. c/74m2 e terreno c/ ,830m2 - Rua Pedro Winter - 'Entr., R$ 7:000,00 + financ.
- Casadealv. CI 132m2e terreno cl' 325m2- Rua: Luis Chiodirli - R$ 25.000,00
• Sobrado c/'I50m2e terreno c/20.00(),OOm2- Rua PedroWInt'ar Ialer&!WalterMarquardt - R$ 30.000,00
(parcelado)

,

• Terreno c/560m2 - RuaWalter Marq.uardt· R$ 42.000,00.
LOCAÇÃO'
., Apto. c/2 �uartos • Rua Antonio Carlot� Ferreira
- Apto. c/'4 quartos .. Rua João Picolli f

- casade madeira,c/2 quartos - Rua Gu.llherme War.;kerhagen
- C�a de madeira c/ 2 quartos - Rua Dor.llingos Demmehl
- casa de madeira c/2 quartos r Rua A(fão Maba
-'casa de madeira cl 3 quartos - Rua Ernes.to Lessmai'm, ,,2 135
- Sala c�)merclal

'

II

�'_"_WA'MI__
:::::

•.
:.:.:..•.•

:.:::.::::::.:.:.:.;::::••
:.:.:•.•

:.:.::::_
....:•....:.:::::::::.:.:.:.:::::::::::

.•..:.:.:::::::·:···1··:·:-:-·····)11·:·::::::::.····:·:::::·:·:·.:::::::.:.:.:.::::::::::
.

.

Illlt�::;;;:::::;;:::::�:�;�:�:::::t::::ii;:::::t::::ii;:::::;!;:::::�;�:k:::;:!lllllll�l�;::::::::�l�lt:::::;::;;;;!: :::::!:::!:.::::i;i;::::::!:::::�:�;�:�::::;:!1111
'

Lotess financiados em 4S·'meses,
COtn1 uma pequena entrada."

� À 70' metros· da praia

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

#"
"

meses.

/
Casas e· apartamentos,

�.--
.

.

-:
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C:�mi<ll
,APARTAMENTO ,

'.

RuaJoão Picolli, 473 - Ed. Karine
•Apto. 204 - 211 andr c/2 quartos
edemais dep. -. R$ 32.000,00

VENDE
'p:n'

..

.'

•Mi1APA.:rr�ENTO
Rua Adélia Fischer - 311 andar
3 qUartos demais dep .

RS 35.000,00

.APARTAMENTO��....._
R. Cei. Procópio G. de Oliveira,
1473 - Res. Maguilú - APto. 24 cl
1 quarto e demals dep. - R$ ,

16.000,0 + finaciarnento.

APARTAMEN"._
R. Bafio do Rio Branco, 760 - Edif.
Schiochet - 6R andar. - cl 01 suite + 02

. donnit6rios + demais dej).
R$ 48.000,00 + Rnal)Ciamento

'I::::l

CASA ALVENARIA
R.591 casa 119 - ,

Jguá-Esquerdo cl 04 donnit6iios'
e demais dep. ,

R$ 43.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. José'Menegotti, nO 277 - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x
R$ 2.000,00 '

CASAALVENARIA'
RuaLuiz Satler n2 63 - Barra -

'01suíte" 02 quartos e demais,
dependências - R$ 55�OOO,00

�= q--'
CASAALVENARIA CASA ALVENARIA
RuaAngelo Tancon n1l106 _ Terreno R. Bruno Schuster nIl153-
2_698,83fn2 - á!'ea constru(da: ' _

Barra do,Rio Cerro cl 03 dormit.
6OO,QOmZ -Ilha da Figueira

. e demais dep. - R$ 25.000,00
R$ 200.000,00 '

-

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

... �= .�-�si· SAlACOMERCIALcy
ERRENO·· Iª*

Av. Mal. Deodoro, 855
iR. Sem nome - Vila Lenzl- próx. Salão

.

,
.
Edif. menegotti - 111 andar; sl1 01

._._1Uni1o - c/611.00m2 - R$ 5.00,00 entrada + cl área de 110,OOl'Ti
parcelaade R$700,oo . R$ 60.000,00

.

'tERREN�O""""". .-.....�
RuaEleonora SatlerPradi cl
área de 396,00m2
R$26.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Juventus -

Jguá-Esquerdo - surte + �2 quartos
R$ 55.000,00

li

'TERRENO.
Loteamento CamoSampiero
Jaraguâ-Esquerdo - 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
krea 468,00m2

'

R$ 14.800,00

TERRENO
A.Abiãmo Pradi - Bãrra
CI área de R$ S.632,00m2
A$ 10.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, VISNDAS -

Terreno na BR 280 QOm Mell de 7.000m2
Terreno 15X30mts na rua Joio Planlecheck
Terreno Lot Vlcenzl e-Gadolttl Llda. - BaIrro Sto. Antonio
'Terreno Próximo ao Colégio 1�larclnl Lenzl com 45X30mts.
Terreno na rua Antonio Carlo,s Ferreira de 19x30mts - Centro ' \Casa de alvenaria com 362mts no Lot Vlcenzl e Gadotti Llda.

-

Casa de macieira com 113m2 na ruaAlberto Carlos Meier no ,BaIrro Centenário
Troca-se Casa. alvenaria (120,00m2 terreno 700mts) em BarraVelha,_por umaem Jara!J.é cb Sul.

'

Apartamentos com 100,00m2 na rua Antonio Carlos Ferreira.
Chácara em N'ef8u Ramos com 88 morgos tendo casá, luz e água
CháC8raem Corupácom 131.800m2com todaalnfra-estrutl,lra, casamobillada, casadechacrelro,
demais instalações. _

-

.A.g" ','
- INTERIMÓVEIS'
.' CRECI 0914-J

SUA
CHANCE.•.

* Terreno com 747m2, Con
,
domínio das Azaléias

(Jaragua-Esquerdo)
Preço: R$ 29.300,00 (à

combinar)

* Casa de alvenaria
com 60tn2

Terreno com 420m2, Rua
Rio Molha

Preço: R$ 25.000,00

* Vários apartamentos
de 2 quartos

(quitados e financiados), no
centro e em bairros em
valores de R$ 30.000,00

ÉAGORA
/-

Lar IlDóve:ls
Av. Mal. Deodoro, 1�1

.

Qultlnete rua Arquimedes Dantas - VIla Len�.
.

,

�. LOCAÇAo
Casa de alvenaria 03 dormitórios, sala, coz., banheiro, área de serviço e garagem. Rua Joaquim
Fco. de Paula nD 2343.

' -

Casa de alvenaria 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro sI garagel'A e pintura - Rua próximo so
• Ferro Velho Scholer.

,
.'

.

Apartamento 02 dormitórios, sala; coZinha, bànhelro, lavanderia; sI garagem, Rua Domingos ,da
ROSa. -,

Apartamento 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, sigaragem - Rua Pastor Alberto
Schneider - Barra do' Alo Cerro.
Quitinete 01 dormitório, cozinha, banheiro, lavanderia e churrasqueira comunitária - VIla lenzi.

••••••••••••••••••
I' rß�" I
I CRECI N° 1589J' "

1:.,
. I

I' � I
• -

'

, I
I Ba..... Sul' I
I I...á.ai. I,

I Foné: (047) 372':'2734 ;
I Vende I
I TERRENOS ' "I
I Terreno cl 337 Lot. Werner Marquardt, na Barra. I
I Preço R$ 6.500,00

. I "

Terreno 334m2, Lot. Werner Marquardt. BAJmA
I Preço R$ 7.000,00 - 50% entrada; salde 8 ineses. I
I Terreno c/ 368m2, ao lado daRéereatíva'Marisol - I
I centro - R$ 20.000,00 .... I
I

.

Terrenos Lot. Jardim Hruschka Il, Bairro São Luís •
I

- R$ 6.500,00 - entrada R$ 2.000,00 mais 20 vezes
I

. 225,00 .
"

I Terreno c/ 530,00m2, na Barra ao lado da Igreja I
I Evangélica - R$14.000,00

.
I

I Terreno C/1.762,91m2 - Rua 25 de Julho, Vll..A •
I NOVA - negociável - R$ 85.000,00' I.

CASAS
'

..

I Sítio c/62.000, na TiiaRAPP, distância 3.000mts. I
I daMalwee, RuaBxp, Amoldo Hornburg com casa .•
I de alvenaria de 155,oom2, caa de caseiro' com- I
I 50,oom2, piscina7xll, bastante águaR$ 50.000,00 I
I

- negocíävel, aceita outro imóvel,.apartamento etc. ICasa em Alvenaria c/152m2 - RuaOlício C. Pradi,
I JaraguaEsquerdo, defronte condomínio Azaléias - I .

I R$ 40.000,00 . ,I
I Casa demadeira c/162m2, RuaWalterMarquardt, •
I ino 2732

- R$'30.000,00 - Aceita carro. I
'I

Casa de madeira c/ 3 qtos, garagem, lateral, R.
I·

Walter Marquardt - R$ 21.500,00
I Casa em alvenaria c/ 170m2 - Rua Pastor A. I
• Schneider, na Barra - Aceita carro - R$ 37.000,00 I
I Casa em alvenaria c/180m2, 3 qtos, 2 BWC, gara- I
I gem, na BARRA, Aceita 'carro, terreno, com 50%

Ientrada e saldo a combinar - R$ 55.000,00
II LOCAÇÃO.'

I Loja comercial cl 33m2,RuaLuis Satler, BARRA - I
I R$220,00

'

.. I.
I Loja comercial 156m2 - Rua Alberto Schneider, I

. BARRA - R$ 220,00
I Galpão em alvenaria com 150,OOm2 - Rua Waiter I
• Marquardt - defronte ARGI - �$ 350,ÖO I
I Casa em alvenaria cl 2 qtos, garagem, todas peças I
I grandes - Rua Bertha 'Yeege - R$ �50,00 I
I Loja com 36m2, Rua Angelo Rubini, ao lado do

IDESPACHANTE CILO - R$ 250,00
• Casa de madeira 3 qtos. garagem - R. Verônica I
I' Demarchi, 64 na BARRA - R$ 270,00 •
I '1
I RUA ANGELO RUBINI, 1223 I.

.

SALA9' .

I'

• DIVERSAS OP.ÇÔES
A S . .u A E S C O L H A.

• C OM r o D A IN F R A
ESTRUTURA

• FACILITADOS EM ATÉ
'50 M E SE S ..

COMPRE LOGO A SUA
.. JÓiA NO LOTEAMENTO ••

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

A\ARCATTO
IA\ÓVEIS,

AV. MAL. DEODORO, 1179
CRECI093

'.� 371·11"36'

"
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, ,�te carnavalseja umfoBão

J. afRere. e óem fJeStiJlo com os trajes ,

camavafescos iIa 'Doa !Me!�ui-
.

ra e seu e entre nafoBa com.
,

,

� 'Doa !Met.
RUAEXP.ANTONIOCARLOSFERREIRA,l84

FONE: 372-3349

PRO.CLAMAS DE
CASAMENTO'

r.

., .
.

Adelia Gtubba I.àlmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca 'de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que co�areceram neste

I

Cartório e�bindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarempara casar os

seguintes: ,

EDrrAL N° 20.367 de 07·02·19.96

ADn.SON DONIZETE PARPINELI E' NOELI DA APARECIDA
, ','

SOARES
'

\

Elo, brasileiro, solteiro, operário, natUral de Aranma, Paraná, dOmiciliado e

residente em Loteamento Spredmann, Joio Pessoa, neSta c1däde, filho de Ademir

Parpineli e de Maria ,de, Lourdes Cerutti Parpineli.
Fla,,'b�asileira, solteira, do lar, natural de Nova Laranjeiras, Paraná, domicili� e

residénte em Lot�ento Spredmarm, João Pessoa, nesta cidade, filha de José

Soares e de Julia Furman Soares.

,;\:
"

EDrrAL N° 20.368 de,08-02·1996
,JAIR FRANCISCO BONOMINI E CARMEN MIRANDA

VOLTOLINI
......

Fle, ,brasileiro, solteiro, comerciante, natural �e Jaraguä do Sul, domiciliado e

.
resideete na Rua Marcos Verbinean, nesta cidade, filho de Agostinho Bonomíni e
deEma Bortoliní, "

Ela, brasileira, soiteira. comerciante, natural de Jarap do Sul, domiciliada e

residente Dá RuaMarcos Verbinem, nesta cidade, t1Jha de Silvino Voltolini e de
, .

". .

Arlete MariaVoltolini.

EDrrAL N° 20.359 de 12;.02-1996
,

WALNEI ELVIs DA Sn.VA'E LORITA .tACOBi
Ele, brasileiro, solteiro, tretorísta, natural deMaripä, Paraná, domiciliado e residen
te na Rua 651, 115, IlhadaFigueira, n�ta cidade, ftlho deWaldemar da Silva. e de
Carmen Verônica da Silva.

Ela, brasileira, solteira, operaria, natural de Jaraguádo Sul, domiciliada e residente
naRua 6�l, li5�DhadaFigueirà. nestacidade, filhade Herberto Jacobi e deIrina
Jacobi.

'

EDlTAL N° 20.370 'de 13.02.1996
FRANCISCO VALDECIR ALVES E BEATRIZ DE LIMA '

Ele,brasileiro, solteiro, auxiliaradministrativo, natural deJaraguädoSul, domiciliado'
e residente na Rua Campo Alegre, 340, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de
Valdemiro Alves e de Maria Borba Alves.

Ela, brasileira, solteira, técnica em edificações, nascida em Pinhais! Paraná,
. domiciliada e residentenaRua José Pavanello, 275, Ilha daFigueira, nesta cidade,
filha deGetúlio Tenorio de Lima e de Ariita de Lima.'

.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que
será publica<!0 pela imprensa e emCartörio, onde será afixado p'or 15 (quinze) .dias.

/

'EDITAL".'
PATRICIA TAVARES DACUNHA GOMES Tabeliã eOficial de Trtulos da

'

Comàrca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da·Lei,
*.

,
'

FazsatDera todos cpJanto esteeditaJvirem cpJ8 se acham:nesteT�ionato
'

para Protesto os Trtulos contra:
.

Agropecuária Casa da Lavoura· R.. FranciscO Mees, 71 - Corupá;
Arte Piso Mal de Coostr. Ltda.• R. Venâncio daS. Porto,i37 • Nesta;
Adernar' ,Coelho - R. Barão do Rio Branco, 650 • Nesta;
Aldo deSouza- Av. Mal. Deodoro, 1014· Nesta;
Aldo de Souza • R. Joinville, 5130 - Nesta;
BeI..,no Madeir� e Serviços Ltda. '

•.R. Candic:b TomaseIli, 556 • Nesta;
Bar e Mercearia Neubauer Ltda. • R. Águas Claras, 270 • Nesta;
Bar e Mere. Neubauer Ltda.• ,R. Águas Claras, 50· Nesta;
Com. de Conf. Bardin L�.• ME • R: BR 280 Km 64 • Nesta;
Candi,:lo BryCh :. Estr. Benjamin Constant sI'n2 • Nesta;
Confecções S.. 11ena Ltda.• R. João Planinscheék; 845 - Nesta; ,

Confecções Camurati Ltda.• R. Leopoldo Malheiro, 67 • Nesta;
Comércio de Constr. Bardim Ltda. - R> BR 280 Km 64 - Nesta;
E R ArtemaspI Ltda.• Inde . de Pias Ltda.• R. Ano Bom slnR • Corupá:
Esquad� Pérola Lt�.• ME • R. Roberto Siedei • Corupá;

"

' 8étrica VoIwe, Ltda.• R. Joinville, 2818 • Nesta,;
Edilson Stefano Januki • R. José Theodoro Ribeiro, 42 • Nesta;
Francisco da Crui Machâdo· R. Vera Fischer, '103· Nesta;
GUt;Ktes Deretti .. Nesta: .

.

Gerson José dos Santos • R. João PiCaIli, 104 • Nesta;
Gilberto Voltolini • R. Antonio Bernar Schmit, 507 • Nesta;

.

lrid. de Calç. Jaraguá Ltda.• R.-Bernardo Dornbusch, 479 - Nesta;
Ind. de ArtefatoS Borracha BMLtda. - R. Api�na, 151 :- Nesta;
José Pereira Mercado ME • R. Três Rios do Norte t' .. Nesta;

'.

Luiz Bueno - R. CarlosMay, 1,05· Nesta;
Luwa Frig. Com. Carnes Frios Ltda. - R. Roberto Ziemann, 2001 • Nesta;
MecâniCa Sohn Ltda.·, R. MigUél Lenhert, 47· Corupá;

, Mine Mercado Meri Ltda.• R; Roberto Ziemann • Nesta;
Marino Manske • R. Roberto Ziemann, 3720 • Nesta;
Marcenaria G L Ltda. � R. Feliciano BortoIini, 1400· Nesta;
Marià C S dos Santos • R. BR 280 Km 54 • Nesta; .

Mario Lutdke • R. BR 280 Km 84, 1.533 • Nesta;
Maria Naldi, deAraújo �.R.Reinoldo Rau, 757· Nesta;
Maria da Conceição Ferreira - R. Reinoldo Rau, 757 • Nesta;
Norte Distribuidorá Ltda. - R. Exp. ,Antonio C. Ferreira, 798 • Nesta;

" Norberto Oeschler ME • R. Campo Alegre sir{}. • Nesta;
Oscar Pe.dro da Silva· R. Walter Marquardt, 2971 • Nesta;
Optus Ind� e Com. de Malhas Ltda.• R Joinville, 4265 • Nesta;
Panosulltld. e Com. Ltda.• R. Max Wilhe1m, 550 - Nesta; ,

Rei dos Botõés Com. Aviamentos Ltda. - R. Adolfo Tribess, 400· Nestat
Reverqr Verculos dePart. Ltda. ;. R. CeI. Proc. G. deOliveira, 616· Nesta;
Roberto Hennque Reiéhow • Estrada Rio da Lúz • Nesta;
Sidnei· Marcelo Lopes • R. Godofredo Luz, 10 - N$Sta;
Santa Catarina Ind. e Com. Tap. Carp. Ltda.· R. Procópio Gomes 1263·
Nesta; ",
lipograf Impressos Tipograf Ltda. - R. Pedro Hang sln - Schroeder;

-

,

,

.

TransbensTransp. e Ger. BUda.· R. Estr. Geral Três Rios do NOrte-
Nesta;

.

,Wozniack e Machado LtcIa.-· BR 116· Km,121 n51 154 - NeSta;
Wings B�r e Café Ltda.• R. Ãeinoldo Rau, 166 -, Nesta.

lI.
I ,

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a
'

aceitar a devida intimação, fai por intermédo do preSente edital, para q�' .

os mesmos compareçam neste Tabelionato na rua Arthur Müller, 78, no
prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não
o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc. '

.

KElJaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 1996

Tabeliã,
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"ORÇADO

Vieira.mantém limitena
r

folha do funcionalismo
- t

Florl..ópolb �'o gover
\ nador Paulo Momo Vieira

, afiDnou que o Estado nio vai'

'gastar mais d� que 65% do

orçamento com:� pagsmento do
funcionalismo,público. "Para

isso vamos

implaneotar
os mecanis
mos confor
me os estu
dos feitos
'durante a

minha au-

fhJtWllII
'.0111011
.tIlOllIs.1I
..",.

,

s�", deólarou o govcmador
ao desembaroar no aeroporto
Internacional Heroílio Luz,

o

depois de uma viagem de dez.
dias pela.Europa. ."Eu sempre
disse que o decccto co o meca

nismo mais justo c� trau
mático queviabilizava esta limi

t89i0, agora vamos ta: que bus
Qar outras formas", concluiU.

O govcmadorfezumbalmro
positivo daViagemà sUiÇa, ItQia
cPortugallembnmdo que Santa
Catarina de!.t um. passo decisivo
para entrar no processo de

8lob� daCGlOIlCIIÚa. Elefoi

acompaóbado pelos�o de

Integração ao Mercosul,
HaniqueWeber, e do secretkio
adjunto da Comuoicação, Róger:
Bitenoourt. EmOavos, na SlIÍ98,
Paulo Afonso participou do
World Eoonomic Forum onde J..... do SuI- Os cerca de 95 (1,82%). Comestaantccipação
tev� a oportunidade de mostrar' 13 mil1rab�adóres do Vestuário salarial, os trabalhadores do
as potCl1Qialidades econômicas, de laraguá do SUl c região tem um Vestuário pas� a receber um
do Estado, principalmcote para mguste de 4,44% neste mês ,de Salário admissional de RS 209,00,
empresários interessados em :fevereiro, a título -de antecipação enquanto o Normativo passa dos

,

investir no Brasil. E.tdre eles, o salarial para a data-basc da cate- atuais R$ 265,00 para RS 277,20.
vice-presidente da' Renault, goria, an 1° dcnuio. O;tamo adiu- "Nossa esperança era de pelo
,Manoel Gomez, e o �sidcote vo à Convenção Coletiva de "{ca- menos resgatar 6% das perdas
da Merpedes Benz, Helmuth badho foi assinado quinta-feira salariaiS, já que a -dclasagem em

Wemer. \
.; (15), pelos presidentes dos dois '10 meses' é de 16%", afuma o

, Vieira também. manteve Sindicatos do Setor, c rcferc-se à presidente do Sindicato dós
contatos com vários ininistros � acumulada do lPC�r do Trabalhadores,doVestuário; OiIdo
de Economia, Como' Domingos mês de maio�S (2,S7%) e junhol Antônio Alves.

,

Cavallo, da Argcmina, e PedrQ Oavos, a comitiva catariDmse '

Malan, do Brasil. No mesmo repebeu do presidente do BIO
evcdo, Paulo Afonso recebeu o ,(Banco Inteeamesiceno de
título, de' Líder Mundial do Desenvolvímento), 'Enrique
Futuro, prêmio ooncedido a "'Igleaias, .. oonfinna9io de que
pa.'sODalidades que, com DlâlOS já, estão prontos. os ,editais de
� 40 anos, se 'destaeam an suas Jioita9iop..a a cq,licação aàBR.
áreas de atua910: Ainda em 101.

DATA-BASE I "

Vestuaristas recebem
\

reajuste emfevereiro

COUElODOPOVO-S

o conceito de valor agregado
•RolfEtIflbtio Fiseller '

No cotidiano usa-se empresarl0:' competítivo;
,indisorim.inadamente os Agregar valor não é uma

tamos pr,ço, wlor e auto, tarefa simples. Requer um
oomo se os signifioados planejamento da qualidade,'
fósseDi oi .esmos. ,�to inioian&He na idCotifioa�
custa este oarro? Qual é o das neoessidades ao

preço deste, tetrcno? Quanto oonsumidor pretaIdi�. Este
vale esta, oasa? Na área plan�janien.to é a pedra
gerencial 'observa-se esta fundamental do edlfício, da
mesma oonfusão. Pode-se Qualidade; pois qualquer
conceituer que valor, é o esfor90 da organiZ89ão que "

quanto. o consumidor está não vá ao encontre 'da'

disposto a pasar p..a adquirir - necessidade do consumidor,
um. baD. ou 8enl90. Portanto, por mais eficiente, que seja
quem estabeleoe o valor é o

'

(feito segun.d� um padrão
mercado. Já' o' preço é definido) oompromete a,
estabelecido attavés d� efioáoia, organizaoional
plamthasdecustomaisolucro' (resultado favorável) com-
e é de competência do prometendo_portanto a sua

fabricante ou doprestsdor de perenidade. Os dados,

serviços. O preço está na computados e analisados

etiqueta, o valor não. Um nésta primeira fase, são a base
,

produto passa ter vaior na para
-

o desenvolvimento, do
:medida an que ele� projeto do produto que
as fronteiras do sistema no posteriormente é transfor

qual ele foi concebido, mado em protótipo. � vez

,ingressando no mercado. O' aprovado, passa-se a mate

valor do produto, portanto, rializa9io do prodUto na linha
depende estritIÇcote doponto de produ9io seguindo todQs
de Vista do oonsumidor, e não os �s elos do'processo
do' fabnoanté. 'Quando o até chegar ao COIlSUIIÍjdor de
fabricante ofereceum.produtO ponta. Finaliza-se o ciclo com

'

.

que' seja adequado a olasse ou a avaliaÇão do produto jmto_ ,

faixa ,de OODS1DllO a qúal ele é ao consumidor. Por estar a

dirigido, apreSentando um sociedade 90D8umidora em

oonjuntQ de características constante e acelerada

que o �omc suficienleQ1ente muta9ão, é indispensável,o
atraente, a ponto de baver .reinício do ciclo ou seja,
pessoas dispostas a dar 81go " pesquisa, reprojeto, reajustes
P"� obte-lo, dizemos que este no, processo, reavalia9ão e

produto temwlor a"ado. assim por dia�e, de forma
Não é,necessário dizer' que contínua, a8'iegando Ja cada

qualquer concep9io, que não novo ciclo, mais valor ao

vá Ao cooontro�necessidade produto ou sCIVÍ90.
do consumidor, implica na

* ProfesBOr e COllSllitor
não incorporaÇão d. wlor,
refletindo no seu insucesso FISCHER

mercadológioo. Atender a

expectativa e satisfa9ão do

cODSumidot, o tempo todo,
representa um. dos alicerces
da administra9ão pela
Qualidade Total, tomándo o

Assessoria em Qualidade e
,

,

\

Pfood1llMllade '

'Ihlvessa Ianri; S5 cJ 44
1""-"41 - CURlfIBA-PR
Telefu e seaea.u '('41)
U3-113",

'

MALHAS LTDA.
Ö ,endere�o 9nde a quahdadeJem bom preço, fabrica: JócquarJ,

"
'

Soft; Cotton, Molet�n" Meia M�lhã 'hsa e estampada, Stanflex,,I "
,

_ Xadrez, listrad:o; para atender confecdonistas do ramo de mall�as

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

POSTO DE VENDAS'JUNTO A FÁB,RICA
ROD. sc - 416, N2 2727 - RIO eÊR'RÖ II

FONE: (0473),71·0099'
'

FAX (0473) 71'·10�5
JA'RAGUÁ DO SUL - se
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CORRElODOPOVO ·6 SOCIAL -, Jangú doSul, 17 de fevereiro de1"'

Comemorou ontem,16,mals um arllversérlo,
a amiga Norma Salal Schrauth, e,posa de
Solon Schrauth, que Junto com os filhos e

,

funcionários do escritório de contabilidade A .

Comerclalfe&teJaram a data

.

.. �
* /ãraguá do Sul terá dois iJios· de CaTtUWal de rua.

Ontem, seisbl6cos desjilarrun, esquel.tanto os tömbiJ1'ins·
para ti dia 21, quando aconteceaftntúíssimll. .

*Estd surgin(io u,ha bomba no setor de Educação no

.
municfpio. Comentârios dão conta que um aluno, filflo
de pessoa ligada' ao setor, subiu um ano, mesmo

reprovando em trlsmaunas.
* R:ecref#iva do 'IJreithaupt estava cheia ontem, na

confraternização enlrejó1'1UÚiStas epessoas ÚgtuIas ao
grupo. AJémdo 6timo cardápio, nãofaltou'umjoguinho
de bola anJes de inkiar a noitOda.

�

Só lembrando, amanhã tem Carnaval
infantil na Associação Recreativa Weg, a partir

,

das 1511oras. A animação fica por eonte do'
Musical Hannover e o ingresso é gratuito. Quem
levar um quilo de alimento não perecível estará

contribuindo para as fanu1ias carentes de

Jaraguã do Sul.
'

Arno Zimdars
completa 80
anos de vida

Defluiu noúltimo dia 18 de

janeiro o oc�gésimo ano de
vida do distinto ,cavalheiro do ,

vizinhomunicípio de
Guaramirim, sr. Arno
7Jmdars. Natural de
ßlumenau, onde nasceu em
18/111916, há quarenta e oito
anos vive no vizinho

município, onde tem seu

'estabelecimento com produtos
de grande procura e homem
imprescindível na vida
guaramirense, participando da
sociedade local como
cOnselheiro experiente e ativo
membro do Rotary Ctub de
Guáramirim. Amo Zimdars .6
casado com Gisele Manke e,
tem dois filhos, o advogado
Atilaho Zimdars e Zulmira da

.

Silva, estaúltima infelizmente
.

falecida em 4 de feveseiro de
1996, o que deixou a família
enlutada, e saudosa. Quatro
netos formam a descen
dência do prestante cavalheiro
que recentemente

aniversariou, a quem
cumprimentamos com votos

de ainda longos anos de Vida.

(E.V.S.)
,

Para nós, seguro não é SÓ·garantia de riscos
'.

Seguro. é Prestação de Serviç�s I
-

.'

.

SEGUROS GARCIA
Rua ExpedIcionário Gumeri:indo da Silva n� 90,
l' andar, sala 2 - Fone/Fax: 71-1-788

'
-

.

Jaraguá do Sul - SC

, .

Festejando idade nova
'

.

Festa também neste diá 19, para os irmãos'
Márcia-eMárcio Izidoro, que completammais

umaprimavera. Parabéns!

. Pinie end blue
Pars crianças é parlirde 05 ano��

, ". FREEDOM··· .'

Para adolescentes, jovens e adultos
.

. Cambridge
Para adultos com conhecimneto

, básico
.

CursoSPreparatóriO. pa,..,08
. exames·d. RE.T. 8 F.Ç.E: '

.'Oba.:A l'InIc ándblu��
_ ,

. pt6pIfa ptJIfIlrtJnsPotIe IM dIunõs

/((,JaLtizl(/enen, 61- Centro - fone,'312-2899
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• E aquele out door bem no

centro da cidade, onde está
. sendo construido o calçadão,
vai permanecer até quando?
Espero que, depois de tudo
pronto, ele esteja pronto para
sair fora. Porque eu, e muitos,
concordam comigo;não .aeho
nada atraente faz tempo.

Estréia à francesa Divina .Jane
o início meio nervoso, com
algumas gafes gramaticais; mas
enfim, o importante é que o

primeiro passo foi dado e a
.

.

coluna do Carlão está aí. Não
posso deixar de agradecer os
telefonemas de apoio e incentivo
recebidos na redação do jornal e

dos cumprimentos pessoais.
Principalmente um, em especial.
Foi muito gostoso receber uma
visita, sábado, que chegou com as

taças e I) champagne para
comemorar a primeira edição.
Valeu, Dio. ' ..

Meu querido amigo
Germano apareceu dia
desses na agência com o

CD Movie Melodies, de .

Jane Duboc. Depois de
ouvir rapidamente, ainda

· na agência, levei par�
casa, para poder conferir
com mais tranquilidade. A
melhor definição que pude

.

chegar é a seguinte: me
· senti deitado numa nuvem
branca e macia e anjos
dourados me embalavam,
com uma suavidade que
em nenhumoutro lugar
seria possível. Jàne Duboc
está impecável
interpretando grandes
sucessos musicais de
filmes idem; tais como:
Mary Poppins, Branca de
Neve, Yentl, Bomdía,

· Vietnã, Casablanca,
Noviça Rebelde, Cantando
naChuva entre outros. Os
.arranjos do pianista Cido

. Bianchi, para as canções
selecionadas, não
poderiam, ter outro destino

.

senão a voz de Jane
Duboc. Fazia tempo que
eu não ouvia algo tão
maravilhoso para os

ouvidos e o coração.

• Responda rápido: que
atores ínterpretam pai e filho,
respectivamente, em
Caminhos Violentos
( At elose range, 1986 ), de

,

James Foley? Resposta na
próxima semana juntamente

.

com mais uma perguntinha,
que vai' se tornar uma prática.
Portanto, vá aprimorando' seus
conhecimentos
cinematográficos.

�

PRA QUEM DA OUVIDOS
�

AO QUE E BOM
CENTER
SOM '.

MARECHAL OEODORO, 406
CENTRO'

FONE: (041) 371-2847
• Dia 28 de fevereiro
acontece a inauguração do
Bingo Premier, com a

presença de autoridades,
.

, convidados especias é

imprensa. No dia seguinte,
29/2, o Bingo Premier,vai
estar aberto ao público a

partir das 17 horas. Boa sorte
a todos, principalmentepára
minhas amigas Tânia e

Simone, que fazem parte do
elenco de profissionais desta .

.

nova atração de Jaraguá,

ANovado
Germano

Music World
Se você também dá ouvidos ao
que é bom, não deixe de dar uma
passadínha na Center Som e

, conferir, além dos excelentes
. Movies Melodies e Beatles
Anthology, outros grandes
sucessos da música nacional e
internacional. O Paulinho,
proprietârio da casa, não deixa a

peteca cair e está sempre na.

frente com as novidades que,
rolam pelo fantástico Music
World.

Germano Martin Quandt,
um dos mais completos e

talentosos profissionais
que conheço, está dando .

uma nova direção ao

marketing em Jaraguä
do Sul com sua NOVA
MARKETING MIX. A

'

empresa, já em atividade,
começa com um time de
profissionais
tarimbadíssimos em
contas de nível nacional er.
todo o composto do mar- �'
keting moderno. Só
lamente não continuar'
contando com-sua

parceria no meu dia-a-dia
. profissional, viu, chefia?
No mais, desejo todo o .

sucesso que ele, mais do
que ninguém, merece,

,."

BARAO
�'VíDEO LOCADORA

/.

Quebr�deira
.

O pessoal da Choperia da Praça
já não sabe maís o que fazer com
a quantidade de copos que
.quebram a cada noitada. Isso
sem falar nos que adoram levar
um. de reeordaçãç, e não são

.

poucos.Díz'a lendaque
. educação, bom senso e canja de
galinha não fazem mal para
ninguém. Vamos dar unia

.

maneirada, galera. Daqui a
.

pouco eles vão querer aumentar
o preço do chopp para
compensar oprejuízo.

. BANCA • PRESENTES • TABACARIA ·1 CONVENIÊNCIA
BARÃO I: 372-2058 • BARÃO II: 372-3044 • BARÃO III: 376-1140

Duas garotas e um assassinato
Assassinato em Primeiro Grau,
baseado num fato verídico. Henri
Yong (Kevin Bacon está
excelente neste papel) é um
jovem que rouba 5 dólares para
comprar comida para sua irmã,
mas acaba preso e condenado e

seu destino é Alcatraz. Depois
de uma tentativa frustrada de
fuga, o diretor da prisão, Milton .

Glenn, (Gary Oldmann sempre
ótimo) transforma sua vida num
inferno, até que aparece um'

advogado público, James
Stamphill ( Chrístían Slater ),
para defendê-lo pelo assassinato
de seu companheiro de cela, que

. o havia denunciado na fuga. Os
tons sombrios em quase todo o

filme .dão uma grande
intensidade ao angustiante
drama vivido por Henri Yong.
Pormim, vale conferir os dois.

Duas Garotas in Love pode não
ser exatamente o filme que você
recomendaria para sua vovó, mas .

não há eomo negar que, mesmo
sendo uma história de amor entre
duas garotas, trata-se de uma
comédia deliciosa. Evie (Laurel
.Holloman) e Randy (Nicole
Parker), são duascolegas de
escola que vão ficando cada vez
maís próximas e acabam
provocando deliciosas
gargalhadas pelas situações que
vivem juntas. Há uma cena <Je
amor entre as duas que, dado ao

.

.

execelente trabalho da direção de
fotografía, acaba sendo de grande
poesia. O filme inclusive tem um

time feminino na direção,
produção, roteiro, figurinos,
edição e desenho de produção.
Mas se você não está inspirado
para este tipo de comédia, assista

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 42
- CENTRO-

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

Correspondência para esta coluna:
. Carlão Pacheco

Marechal Deodoro, 353, Apto 2-B
89.25l-701 - Jtireçuá do Sul- Sc

,
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CORRElODO'POVo,:.a ' EseQMES
'ii

ACERTADO

J...... do Sal,·17 de lewreh de 1:,,,

Diretoria contrata último reforço antes da e.stréia
J .rapá do Sul - A dire- de mais lDIl j,osador", revela ° e empate, RS 40:00. Caso cl)e

toria do Jaraguá Atlético Clube presidente Angelo Matgutte, gatmos 'no quadramgular, ° prê
encarouo ciclo de contratações lembrando que agor� o elcoOO mioporvitória continuará omcs
pata o início do Campeonato, do clube é de 22 josàdores,"o mo, mas com lDIl extra de RS
Catarinense, nesta semana, que nos representa lDIl gasto 50,00" , explicaMargutte, 8QfC8-
depois de acertar com o latcnl mCDSa1,deRS 28mil na folha de ccntaodo quenareúoião também
Pavan, de paga-mento, quase ametade do ' fi'cou'dec�didoono:mcquelevará
24 anos, 101110II. que era gasto ano passado",' a t898 do campeão catarincnse

que ano .1_ calcula o nre4ltdcôte. deste anO: MalweeMalhas Ltda,
passado possO.,. ,Duram:;-�eunião da-Asso- ."Conseguimos isto' devido a

atuou no
'

/lIJII.,1/ ciação de Clubes de Santa Cata- tudo o queWander Weege fez e

Joinville, rina - os dez <iue disputam aPri- continua fazendo pelo clube",
disputando .11 0110 . meiraDivisão -, semanapassada, destaca o 'presidente, que lançou
a série 'c foi ddinido os valores a serem ,também' esta semana, uma rifa
do Campeonato Brasileiro. "Esta pagos de 'bicho' para cada j9ga- onde sortearâ, além de outros
era a única posição em que o' dor, "Com a vitória o jogador. prêmios lDIl a�óvel GolMil.
técnico Celso Roth�itava receberá lDIlprêmio deRS 80,00' Cada bilhete custa RS 10,00.

POLÊMICA
A '

. Angelo Margutte: "Simão
..

,

Jarapá do SUl- "Perdanos
o Campeonato Catarincmc; de
juoiQ1'CS do ano passado, não por

. falta de óapacidade de nossos

jogadores, mas sim porque a
'

comissão técnica quis". ,A
�ofoi deÂngeloMqut
te, presidente do JataguáAtlético
Clube, esta semana, fefcrindo-

, se ao então técnico da categoria,
Simão, Satumino.

'
'

u

,

-SegeadoMargutte,napartida .

que decidiuuma vaSapara a fase ,

'

semifinal, contra o 'Criciúma,
sióião "teria usado de má fé,.
quando escalou nove jogadores
com dois cartões amarelos 'em

umjogo que não valia nada,
apenas' para cumprir tabela.

, Resultado; entramos'no qua
drangular, no jogo diante da

Chapecoense oom seis desfel
ques. Perdemos e o Joinvill»,
atual clube dele (Simão) prosse
guiu no campeonato", explica o,
presidente, afirmando que desde

, agosto a diretoria do Joinville já
tinha acertado com o Simãopara
comandar a equipe este ano.

"Isto {má fé.., declara Ângelo.

UMUIO
MILLE MAIS
',PRÊMIOS

,e

, ,

USOU de má-fé"
�

v ( )( 'I': SI\ I � 1 ': ( ) () l J I: V/\ J

.\( '()i\ 11,( 'I I� I, iV1 I l)l)(1 '.)

"

Nome:,
, Endereço:
Cidacle:
Data de Nascimento:

'

Hora do Nascimento:
,

Cidade e Estado onde Nasceu:

Junto com suas infonnações, envie cheque no valor de RS 25,00 nominal �o Instituto
OmarCardoso, ou faça um depósito no Banco Bradesce para a agência 595-1 ClC rf 41.096-9,
anexando um xerox do comprovante do depósito. '

\

O'ln.to omar Cerdosonweta,a você, impoi'tantes
ficas e previs6e,.s de seu signo para este novo ano.
Pon. impOrtantes que farlo de seu 1996,Omelhor

,

ano da sua Vida. �'''',''''k''''"�,,,'

,

e.çreva jl�ra o'lnstitUto OIm.IrCardoso
• dascubra o que i.1he reserva.

AIr!N6s de SéUS dados, dita. hora • local
d,'.nQcimento; nÓ$ calculamos astrológiCa.

,..... Previs6es ,eft!SöriallZadas para.1996
Nlo;1*'Ca esta.oportunldade, ESÇREVA JÁ

- _ - - - - - - - _ - _ - - - - -,_ ... - - .. _'__ - - - _ - __

2P
_.

Preencha este cupom e mande para:
'

",� .

INSTITUTO OMAR CARDOSO
CAIXA POSTAL 5224 . CAMPINAS· SP . CEP 13 031·270

CEP:
,Estado:
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