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Setor de Sento l0tNina

Câmara aprova leiL--_��:---__'�;mr:

contra pichadores
ACâmaradeVereadores apro

vou .projeto de lei do vereador '

Valdir Bordinque prevêmedidas
no sentidb� de, conter a ação de
piehadores dopatrimônio público
e privado, com envolvimento di
reto dos comerciantes. Página 4

AGINDO

Comurb tenta conter lotes irregulares

Dezenas de loteamentos foram implantados sem procedimentos legals

"CORPUS CHRISTI"

Centenas defiéisforam
-

as ruas em comemoraçao
Centenas de fiéis acom

panharam naquinta-feira,
15, a procissão de Corpus
Christi em Jaraguä do Sul.
As ruas do centro da cida
de foram invadidas por
diversas comunidadespara
comemorar a data, A

concentração foi na frente
da igreja Matriz; com a

celebração
- da Missa de

CorpusChristi. Naregião.
também houve manis

festações, com procissões
e missas.

o presidente do Con

selho Municipal de Desen

volvimento' Urbano e tam

bémsecretário muriicipal de '

Planejamento, Otaviano

Pamplona, anunciou nesta

semana uma série de medi

das que serão adotadas pelo
município para conter a pro

liferação de loteamentos ir

regulares. Pamplona calcula
que existam cerca de 40

loteamentos nestascondições,
oqueacabaporacanetargran
des investimentos para a pre

feitura.semprepressionadapor
moradores e políticos para so
lucionar os casos. Até agora

apenas medidas paliativas fo
ram tomadassemsoluçõesprá
ticas. Página 6

Página 15 I .HlIita.� /JI!,\'Slla.� 1!:�tÍl'l!ra11l presente lia pr(Jci.�.�ã(} de Corpu« Christi

Tapajós traz os amigos

Show inédito hoje
napraçacom nomes

de grande sucesso

o violonista Paulinho

Tapajós volta à praça Ange
lo Piazera, hoje ànoite, para
um espetáculo inédito em

Jaraguá do Sul, ao lado do
flautisêa Altamiro Carrilho
e da atriz e cantora Zezé

Motta; a partir das 20 horas.
Página 6

'

PTB elege hoje
'a nova diretoria
e seu president�

"

o vereador licenciado e se-

cretário municipal de Cultura,
Esportes e Lazer, Balduínn
Ruúlino, deverá ser eleito hoje
COI11\)' o novo ,presi<;lcnte do
PTB dc .Jaraguá do Sul, duran
te a convenção do partido na

SI icicdadc Acaraí, Página 3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO no I'OYO - 2 OPINIÃO Jaraguá du Sul. 17 de junho de 1995

EDITORIAL

'Mandando
. H á os que julgam o prefeito Durval

Vase] como um administrador competente.
Há os que o tem em conta como um

destrambelhado. E há os que não acham

nada, omissos por natureza que fazem parte
dc um agrupamento de pessoas que sequer
imaginam as consequências geradas pela
omissão. O que vale, no caso em tela, são os

dois primeiros segmentos, estejam certos-ou

errados e isso inclui não apenas a população
comum como, também, os políticos, com
mandatos ou não.

O prefeito não é modesto quando fala de
sua administração e, costumeiramente;utili
za uma frase bastanteconhecidaparaenfatizar

10 trabalho que realiza com seus secretários:

"Jaraguá transformou-se num canteiro de
obras". Se analis_annos pelo princípio da
honestidade pura e irretocável, haveremos
de concordar que ele (o prefeito) em parte
tem razão. Excetuada ii má vontade de al

guns setores da administração públicamuni-t-

cipal em resolver coisas simples, o prefeito,

v,er
pode-se dizer, é um privilcgiadocm relação
a outros municípios: conseguiu, em pouco
tempo, dar providências a obras em todos os
setores.

Peca, entretanto, às vezes pelaprecipitação
em relação a determinados projetos que não

dependem exclusivamente da vontade polí
tica do município mas, fundamentalmente,
de verbas estaduais ou federais. Prefeito pela
segunda vez, Durval Vasel tem momentos

de rompantes e pouco liga para as

consequências do que fala. Por isso, corre o

risco de deixar pelo menos duas obras
importantes inacabadas: o complexo
esportivo -do bairro São Luiz e o acesso

asfaltado à Ceval, em Rio da Luz. ,

Com a receita do ICMS ein queda, estas
obras, conveniadas, hão podem ser

terminadas sö com dinheiro da prefeitura. E
quem espera por elas, na eleição do ano que
vem, pouco ínteressado está, porque quer
vê-las prontas e poder delas usufruir. Cartas
na manga? Talvez,

o expediente "quantopior, melhor"
It José Castilho Pinto

supremo mandatário da nação
pelamaneira enérgica e decidida
com que tratou os grevistas, im
pondo-lhes a imediata volta ao

trabalho como condição pre
cípoa para as negociações que
eles tanto desejavam. Essa exi
gência dos petroleiros em

resolver a situação o quanto an

tes, era por reconhecerem a

gravidade da asneira que prati
caram- ao deflagrar uma greve
ilegal e que causou prejuízos de 1
bilhão e 25 milhões de dólares à
Petrobrás e por extensão ao país;
R$ 700 milhões aos postos
revendedores de combustíveis e

de "inhapa" penalizou o povo
com a' falta dos derivados de

petróleo como o utilissimo gás de

o atual presidente da

República, quando estava com

apenas dois meses de mandato,
foi considerado pela "mídia dos
inconformados" como um

governo distante dos problemas
nacionais e por isso insosso, mas
a ocor-

rênciade
um fato ','m/,i/DI:
novo ve

io mos

,trar que
ele era

muito ao

contrário

·1""DpIISSDV
Dqv,b/DdD
tnDADpiDD

do que a tal "mídia" imaginou.
Esse fato foi a greve da Petrobrás
quando então demonstrou com

sobejo a sua autoridade de

cozinha.
Como bem depreendemos dos

acontecimentos, os petroleiros
levados pela sua obtusidade
acreditaram que o expediente do
"quanto pior,melhor", isto é, que
os prejuízos acima citados
amedrontariam o governo e seria
a chave para a vitória do movi
mento grevista, mas enganaram
se eparasuaenorme desdita, com
a asneirada que cometeram,
apressaramjustamenteaquilo que
mais combatiam, ou seja, aquebra
do' monopólio do petróleo e o

resultado dessa burrada' aí está
com a Petrobrás prestes a ser

,

desestatizada.

It Jornalista
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Confira a Hístóría

"A Histôria de nossa

gente não podeficar sõ
na saudade".

'

O Passado s6 é impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

Barão de ltapocu

Há94anos
- Em 1901. o senador dr. Hercílio Luz ummodelo de impresso onde ficariam
telegrafava ao dr. Lauro Müller, pc-: ordenados dc forma objetiva os

dindo uma conferência em busca de interesses do listado e requerentes:
paz. concórdia e entendimento, em Medição das terras requeridas por
busca dc uma solução que evite (nome do requerente), comarca, mu

conflagração no Estado. O dr. Lauro nicípio. distrito (n"), nome da situa

Müller recusou tal conferência. ção (se tiver), o agente do n° distrito,
declarando que nenhum receio tinha original da petição. originais dos

de perturbação da ordem, porque co- documentos que provarem a favor do

nhecia o espírito ordeiro da popula- suplicante - "Jus in Re". Juntavam-se

ção, os editais, citações por carta aos

- O gov. Schmidt, expedia decreto n" confrontantes, notificação pessoal aos
129. de 29/10/1900 regulamentando confrontantes que assistiram os

a Lei n'' 193, de 30/09/190 I, criando trabalhos c memorial descritivo.

Há 70anos
Diziam os rebeldes que teria que ser

ainda hoje, porque temiam pelos gaú
chos que prometiam o ataque para as 6
damanhã. Chegavam emCuritibacom
400 prisioneiros, que seguiam à

Paranaguá, paraserem embarcados no
navio de guerra "Minas Gerais" e

retomar à sua origem.

- Em 1925, o )3.0 Batalhão de

Caçadores. de Joínvílle, voltava

glorioso. derrotando os rebeldes de

Catanduvas, depois de lançarem
granadas nas trincheiras e atirar com
seis canhões. Queriam render-se ao

13° BC,mandavamavisarpelo estafeta,
O comando dizia que era para amanhã

seguinte, porque estava muito escuro.

Há60anos
- Em 1935, a inauguração do novo

templo evangélico tinha, também a

presença do sr. Erckert, cônsul

representante de Joinville. Um enorme

parquç de automóveis, ônibus e

carroças do lugar, de Joinville,
Blumenau e outros lugares podia ser

visto ali redorda inauguração. O pastor
Schlünzen em sua prédica intitulou
"Wie lieblich sind deine Wohnungen,
HerrZebaoth !", ele servindo a comuni
dade há 211 anos, lembrando a antiga
escoladaaldeia, Falavam ainda: pastor

Há 10anos

Dommel, de Pedreira (Piraheiraba), e
Meyer,deSãoFrancisco,HansMüller,
de Joinville, tudo durando três horas,
Hermann Purnhagen fazia a serviço de
carpintaria e os bancos e as portas,
altar e o batistério, pelo sr. Püttjer.
- O escrivão da Coletoria Federal,
colaborador do CORREIO DO rovo
seu redator durante anos - o príncipe
dos poetas jaraguaenses, João Baptis
ta'Crespo usavao pseudônimo - Cesar
Jordão.

- Em 19115, tomava-se conhecimento
-

junto a Universidade Católica do
Paranádaviagem do jaraguaense Irmão
Ático Rubini pa�Roma. O jornalista
Rubini era autor do livro "Palavras

pedem passagem". que era lançado
pela Editora Universitária Cham

pagnat (Educa). além de visitardiver
sus lugares históricos e religiosos,
aproveitavaparaacornpanharum curso

sobre espiritualidade. Deveria pas
sar pela Terra Santa e posterionnente
pela França, Espanha e Portugal,

regressando em princípios de julho. A
sua grande família reside no bairro de
Barra do Rio Cerro fazia votos de uma
excelente estadia na Europa e Oriente
Médio.
- O gov. Esperidião anunciava a

aberturade licitação públicapampavi
mentação asfáltica da SC-3D I, trecho
S. Bento-Corupá. O velho sonho das

lideranças do Vale do Itapocu e do
Planalto Norte Catarinense agora esta
va se tomando real. Finalmente, Ave
Governador!

�, ,

A comunidade cresce

�DaasRvdMe se transforma pelo Industrial
ALTA TS OLOOIA

trabalho. De cada um EM�fi:,AS-PRIW.S
PARA ALJI.IEM'OS

e de todos. Fone (0473) 71 2277 I'

Jaraguá do Sul- SC
�

"" ., ..oi
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Retran�c{l; PTBÃoojicializa o diretório na

convenção municipalamanhã"Zéfini"
A harmonia do chamado grupo suprapartidârio, se andava

sobre umfio de arame, acabou.por desmilingulr-se neste final
de semana. Ou antes. Nas redações dos jornais, comunicados
viafax, de deputados e dtreiõnos, cada qual querendo dizer ter
sido o responsdvel pela vinda do govemador a Jaraguá do Sul.
Visita, aliás, que só se deu agora por obra e graça da Associa-

ção Comercial e lndusuial que é o vetdadeiro poder na city.
Atitude (dos demaisrmesquinna, ridícula e desprezível. Mas, já
que se arvoram como ''pais da criança", que respondampor isso

daquipra frente. Aliás, pra isso são regiamente remunerados.

PPRI
PPR de Jaraguá do Sul, na
bronca com Durval Vasel,
continua pregando lança
mento de candidatura única.
Ou seja, saltando fora da

coligação que elegeu o

prefeito em 92. Ex-prefeito
VictorBaueréomais convic
to de que o partido pode ter
sucessonasurnas sedisputar
sozinho.

, PPR2
Falando nisso, corre à boca

pequena que uma pesquisa
,

paralela àquela feita pela
Perfil para medir a satisfa
ção da população em termos

de ações administrativas de
Yasel, Dutra, especificamen
te política, também foifeita.
Nesta, consta, o nome do
médico Moacir Bertoldi

(PPR) está em alta.

PPR3
Em tempo: antes que o juiz
eleitoral me interpele (como
já ocorreu), esclareço: apes
quisajã é conversa de esqui- ,

IUI na cidade. Em relação ii
citação do ex-prefeito Victor
Bauer. a afirmação éminha e
não dele com quemnão [alo
há pelo menos cinco meses.

embora saiba quemiomudou
dc opinião.

Pichação
Presidente da Câmara. Val
elir Bordin, leve projeto
aprovado em, primeira vota

ção. propondo conter a onda
de pichação ele imóveis l/a

cidade. Segundo o projeto,
comerciantes que vendem
sprays de verãoanotarnome.

endereço. quantidade e cores
ele quem comprar e. depois.
comunicar ii prefeitura.

Ação,
Mesmoprojetoproíbe a ven
da deste tipo de produto a

menores de 18 anos. Não se

sabe se, na prática, haverá
,

resultados (vide caso da cola
de sapateiro). mas, vale
lembrar, a iniciativa do

, vereador deve-se única e ex

clusivamenteapichaçõesfei
tas em paredes do prédio da
Cãmara.

Assumindo
Secretário de Cultura, Es

portes e Turismo, Balduíno
Rauline, vereador licencia
do do PTB deverá ser eleito,
amanhã, como primeiro
presidente do diretório do

partido em Jaraguá do Sul

que, até agora; funciona na
,

condição de , comissão

provisória desde sua funda
ção no dia 25 de março de
1992.

P. •. da vida
Professares da rede estadual
deMassarandubafazendo Ie
vantamento sobre quanto
ganham os senadores, depu
tados federais,

.

estaduais,
prefeitos e vereadores. estes
últimosda região do Itapocu,
Querem comparar vencimen
lOS e horas trabalhadas deles
com estes.

Sofrido'
Dia das Namorados foi as
sim: quem tem se esbaldou;
que mio tem I/em viu o dia

passare quem tem e nãopode
ler. sofreu. Tipojogador de
futebol que só não pede pra
sair de campo porque acha

que o [ui: vai descontar u

"ecru ". dando ntais tüguns
minutos eilte podem resultar '

em gol,

Jaraguá do Sul - O Partido
Trabalhista Brasileiro vai, final
mente, transformar-seoficia1men
teemdiretóriomunicipalamanhã
duranteconvenção queacontecerá
entre 9 horas e 17 horas na Soci
edade Desportiva Acaraí, .redutc
tradicio-
nal 'de

li,·".d;�/A
reuniões r..,.",u"

do PTB

jaragua
ense.

Fundado
em 25 de

tem ÚllitD

pffllflitD
,
dDlstadD

marçode
1992, por força de incontornável
dissidência havida no PMDB, o
partido tinha (e ainda, tem) como
sua maior expressão política o

então deputado e hoje prefeito
Durval VaseI. De láparacá funci
onou em caráter de comissão

provisóriapresididapelo advoga
do José Benedito de Campos, que
já exerceu a função de secretário
geral juntoao gabinete de VaseI.

Na disputa pela sucessão mu

nicipal em 92, o PTB de Jaraguá
elegeu Q único prefeito dopartido
em SantaCatárina, coligado com
o PPR e PL na chamada"Aliança
Para Nova Jaraguá". Além disso,
levou para a Câmara Afonso
Piazera Neto, Balduino Raulino,
Rosemeire Vasel (estes, posterior
mente, assumiram secretarias) e o
atual. presidente, do Legislativo,
Valdir Bordin. Hoje, com o PPR,
detém a maioria na Câmara
engrossada com as filiações de

I
Rudolfo Guesser, Marilze

Marquardt e Adalberto
Frankovíack, que tinham sidoelei
lOS pelo PMDB.

Oprcsidcnte José Benedito de

Campos, que deverá ser substi
tuído pelo secretário Balduíno
Raulino, diz que o sucesso nas

uruascmüã deveu-se aumacam

panha
"

planejadac realizada pela
primeira vez dc forma científica

cmJaraguä do Sul", com apoio,
decisivo dc pessoas importantes

'

na comunidade como o
.. ...

empresário Wandcr Wcegc, Na
opinião dc Campos, o projeto
P\l!ítil.:O e o plano dc governo
anunciados por Vascl e seu vice.
Alfredo Gucuthcr. estão se,;do
seguidos li risca. "Verificamos

que das 13X metas setoriais

programadas. apenas I () ainda

José B. Campos

não foram realizadas, ou seja, tes, eleição do delegado e

mais de 90% das metas já foram respectivo suplente junto ao

ou estão sendo objeto de execu- diretório estadual, e eleição da

ção", analisa Campos. comissão executiva e seus suplen-
Convenção' teso A votação, da qual poderão

A convenção do PTB de ama- participar todos os filiados do
nhãdesenvolve-se em três itens: a

'

partido, seráencerradaàs 17 horas
eleição do diretório, com 21 e.emseguidaseconhecerãanova
membros efetivos e sete suplen- executiva petebista.

�
,e�'

Dalmar

ar de si antes de

pensar em si. Tis

a oetdadeirajór
mula de je{ici
dade conjuga!
(Pierre Weil)
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PREVENÇÃO MORADIA
.

Câmara aprovaprojetopara Deputado propõe mudanças
te

'

·

h
,.,

.

.

· � · por emendas ao "Viva Casa"
eon erpze açao nos imoves

.lnínvllle-OdcputadoCarlito
Mcrss (PT), quer que os recursos

J araguá do Sul - A
Câmara de Vereadores de

Jaraguä do Sul aprovou, em

primeira votação, projeto inu
sí tado do presidente do

Legislativo, Valdir Bordin - e

inédito
em San
ta Cata
rina- vi-

. sando

provi
dências

práticas

vândalos -, Isso, segundo o

vereador, tem acarretadosérios

prejuízos já que a cada picha
ção obrigatoriamente a parte
atingida do imóvel (incluindo
muros) tem que ser repintada.

Pelo projeto as lojas que
vendem sprays serão obri

gadas a cadastrar os com

pradores deste tipo de produto,
anotando nome, endereço,
quantidade e cores, repassan-.
do posteriormente estas

informações à prefeitura até o
dia 20 de cada mês. Assim,
ácredita o vereador, mesmo
concordando comaburocracia

que vai ser criada, o problema
pode ser .amenizado já que a

venda estará proibida para

Vtllldode

sprof/s
•

vo/ser

(DlltrO/odo
contra a .�"

ação de pichadores de imóveis
públicos e particulares.
Recentemente, nem o próprio
prédio onde aCâmara está ins
talada escapou da ação dos

destinados ao projeto "Viva
Casa" .. do governo estadual, se-menores de 18 anos, uma faixa �.

jambaseadoscmdados fornecidosetária bastante envolvida nos
pelo Instituto Bràstleíro de

.casos de pichações.
Geografia e Estatística (IBGE).Impunes Mcrss foi autor de seis emendas

Em Jaraguä do Sul, nos últi-
ao projeto de lei complementar

mos anos, este tipo de compor-
. junto aComissão de Finanças datamento depredador do pa- Assembléia Legislativa. De

trímônío público e privado tem acordo com o IBGE, as fanulias
se acentuado e já é comum ver-

que recebem até 10 salários míni
se paredes de prédios públicos, mos e que podem participar do
de prédios de apartamentos, projeto, estão distribuidas da: se
construções recém-concluídas guinte forma: 70% ganham até
emuros pichados seguidamen- 3,5 salários; 20% de três a oito e

te. Até agora, não se tem notí-· 10°.4) de oito a 10 mínimos.
cias de'que a polícia tenha agi
do neste sentido ou mesmo
recebido queixas formals em

relação a ação dos vândalos

que agem, preferencialmente,
durante a madrugada.

Marcas depkhaçoes estão em toda parte

"

1'1jl��:
\JIAÇAO
CANARINIfO·

CIRURGIA DENTIST.A

Dre. Alcc6c6andra Maiochi
eRO 46195

HORÁRIO DE ATENDIMENTO -' ADULTOS E CRIANÇAS
31-felra - 19:00hs às 21 :OOhs

41, 51 e SI-feira - 08:00hs às 12:00h$ - 19:00hs às 21 :OOhs
.

Sábados - 08:00hs às 12:00hs
!Ie!I�!P.CONSUL I A'::> tJl:.LU r-UI\!I:.: �{-��zU

Por isso, o deputado quer que
ospercentuais dos recursosacom
panhem estas faixas salariais.
Merss tambémpretendeadicionar
umartigo aoprojeto de lei original
garantindo recursos para
edificação, ampliação e

recuperação de unidades
habitacionaisou conjuntos; obras
de in fra-estrutura eequipamen tos
comunitários; pesquisas, estudos
e projetos habitacionais; áquisi
ção de terrenos destinados à

construção de moradias incluídas
no programa:; custeio e reapare
lhamento da Cohab; lotes
urbanizados,

.

com a necessäria

infra-estrutura, urbanização de fa
velas e regularizações fundiárias.

Carlito Merss .'

odeputado propõe, ainda, que
o governo realize uma

pesquisa.em 60 dias, para
identificar os imóveis de sua

propriedade, comprovadamente
seín uso ou em uso de terceiros
sern amparo legal, objetivando
transferi-los para o Fundo Esta
dual de Habitação Popular
(Fehap), Neste mesmo Fundo o

parlamentar sugere a participação·
de representantes da Federação
Catarinénse de Municípios,
Federação das Associações de

Moradores, daCentral Única dos
Trabalhadores, Federação das

Indústrias, do Instituto dos

Arquitetos do Brasil e da Ordem
.

dos Advogados do Brasil e Co
'missão dos Direitos Humanos e

Cidadania.

.

R. 28 de Agosto, 2200 - sala 5 - Guaramirim

" H-UM"NIZ"Ç�O DO T�NS'ITO €M
J"�GU� DO ÇUL c POS'S'HJ€L

ß�S'T" H-�II€� UM" CONS'CI€NTIZ"Ç�O
DE: "Mß�S' "S' '�RT€S':

P€D€S'TR€S' € MOTORlS'T"S'.

o/JA ®li1 ��'�li1ß.O.g
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Conselho .alerta para a.qualidade do ensino
PREOCUPANTE

J araguä doSul- o presi-
.

dentedoConselhoMunicipal de
Educação de Jaraguá do Sul,
JorgeLuiz
Lother. di- ItJItitiIs
vulgou
nesta se- iNJIzIS·
mana um

qua d r o "".,ltIIII
nada ani- ..

mador so- Wtlltll
breo ensi-
no fundamental no município.

. Segundo ele, apesar da constru
ção de salas de aula, da imple
mentação de novosprojetos ede

.

investimentos em equipamentos,
.

a grande preocupação continua
sendo a formação de profissio
nais para a área de educação.
"Constata-se a. crescente evasão
debonsprofissionaisdomagisté
rio, que buscam outra atividade,
principalmenteporquestão finan
ceira", enfatiza Lother.

Além disso, diz o presidente"
do Conselho, aliado ao grande
número de professores sem ha

bilitação e do esvaziamento

provocado pelas aposentadori
as, preocupa também o baixo
número (e decrescente). de

formandos c vestibulandos nos
cursos de Pedagogia e de Liccn-

.

ciaturas em Geral. "Em Jaraguá
do Sul Cl realidade não é di feren
te e a falta de profissionais qua
lificados poderá trazer, a curto

.

prazo, problemas ainda mais
sérios para o funcionamento do
sistema escolar e, sobretudo, à
qualidade de ensino", alerta,

Comoexemplo cita aFunda
ção Educacional Regional de

Jaraguá do Sul onde o número
de inscritos parf! Pedagogia e

Letras está diminuindo a cada
ano. "Em 1995, como no ano

Adquira
agora mesmo.

seu celular
com garantia total.

11
;,'j§' ,

,n��
LOSS Marechal, 286/302

passado, há apenas 0,7 candi
datu por vaga para Pedagogia,
com 32 inscritos para .45 va

gas". Por isso, segundo ele, é
prioritário e urgente um progra
ma emergencial de valorização
doprofissional daeducaçãopois
qualquer outra medida será mc
ramcntc paliativa. Para ele, as

consequências da atuação de

"profissionais" não qualífica
dos, ou qualificados mas

desmotivados, são tão profun
das e traumáticas para a socie
dade quanto a ação de ummédi
co despreparado ou displicente.

Em função disso, oConselho
.

concluiu que algumas medidas
precisam ser postas em prática
com urgência, taiscomo: canali-

zação de recursospara bolsasdc
estudo integral destinadas a for
mação de profcssorcs habilita
dos; a nível municipal, destinar
exclusivamente em ensino fun
damental os recursos orçamen
tários previstos em lcí: buscar
fontes altemativas e adicionais
de recursos, a exemplo da

Fundejas. parceriascom empre
sas, etc., manter programas pcr
manentes de aperfeiçoamento
para profissionais da área;
prestigiar, de forma concreta, o
magistério püblíco, com uma

política de recuperação do salá
rio, a curto prazo, como forma
mais eficaz de scevitar aevasão
de bons profissionais e de atrair .

outros para a carreira.

-

REDE PÚBLICA MUNICIPAL
Nfvel I Nlmero de Profe�;r---

Disciplina Total Habilitados % Não habilit. %

Educação

Int�til 63 18 28% 45 72%
�-_.. �

1!a4i! série 175 132 75% 43 25%

5i a8i! série

Português 18 10 56% 00 44%

Inglês 13 07 54% 06 46%

Ed. Artística 14 04 28% 10 72%

Ed. Ffsica 22 21 95% 01 05%

Ed. Religiosa 14 � 15% 12 85%

Matemática 19 09 47% 10 53%

Ciências 14 06 43% 00 57%

História 07 05 71% � 29%

Geografia 10 10 100% - -

HistJGeografia 11 11 100% - --

Total 5i! a 8i' 142 85 00% 57 40%

Tptal Ensino
I

FundaTnental I 317 217 68% 100 32%i

Fonie:.SedudPMJS/1995

. ACUPUNT.URA
Dr. Sérgio Albuquerque

CRM6465

Tratamento de Obesidtule, Enxaqueca, Dores Muscula
res, Coluna, Sinusüe, Estética Facial e Clfnic(J Geral

R. Paulo Butschardt, 84 - Galeria Paulo Donini
Sala 05 - Fone (0473) 73-0393 - Guaramirim - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÀçÃO

Conselhomontaprojetopara legalizar loteamentos
Jaraguá doSul- o Con

selhoMunicipaJ de Urbanismo
está prestes a encontrar uma

solução definitiva para o velho
problema dos loteamentos

irregulares que, segundo o

secretá-'
rio mu

nicipal
de Pla-'
�jame(}
to, Ota
viano

Pamplo-

S6DtnaÍl
_40

slIuD{i#s
I""V/DIII

,

na, so-

mam mais de40 nomunicípio.
Na pröxlma reunião do Co

murb <marcada paraa ültíma
quarta-Ietradomês-seräapre- ,

sentada uma proposta definiti
va aos conselheiros, baseada
cm medidas preventivas e de

regularização.
A proposta foi elaborada

por uma comissão formada

por imcgrantcs do próprio
Çomurb, e está embasada em

estratégias que visam impedir
a proliferação de novos lotea

montos irregulares e cm atitu
des em conjunto com acomuní

dadc intcrcssada para a

regularização dos loteamentos.
Dc acordo com as estatísticas
,<to secretário Pamplona, atual

- mente cerca de 1.600 pessoas
moram em loteamentos' clan

.

destinos. desprovidas dc total
infra-estrutura.

Fazer a demarcação da cota
I()() até o llmítc onde vai a rede
de água do Samae, entrar em
acordo com os proprietários dc
maquinas dc terraplenagem
para que não trabalhem scm

autorização da prefeitura, fis- .

. calização. permanente e a

dcüagração dc ampla campa-

. i

PorMaria H.'.na d. Mora.s

nha de esclarecimento junto à

comunidade, íníormando sobre
os prejuízos que causam

loteamentos irregularessão as

alternatívas preventivas apon
tadas pela comissão.

.

Para a regularização dos

loteamentos, a proposta é agir'
etn parceriacom osmoradores.
"Eles se reSponsabilizam pela
compra de materiais e a

prefeíturaforneceomaquinário
e a parte burocrática", explica
Pamplonà. Alémdísso, ainten
ção é declarar de utilidade pú
blica áreas remanescentes com
mais demil metros quadrados,
transformando-as em lotes

populares,
Caso for do interesse domu

nicípio a legaJização do lote, a Problema cresce há anos no mu_nic(pio
infra-estrutura será cobrada
atravésdoFundoRotativo. "Se,
mesmo assim, a vendados lotes
continuar, opoder público mu-'
nicipal tem o amparo da lei .

para fazer cumprir o que deter
mina a justiça! que autoriza a ções, para que Jaraguá do Sul

.

prefeitura a promover a deso-

cupação dos lotes", avisa' NA PRAÇA

P�t��:�s medidas forem Instrumentistas fiazem o espetáculoaprovadas pelo Comurb, serão
apresentadas à avaliação do Jaraguä do Sul -. A praça
prefeito e, consequentemente, . Ângelo Piazera transforma-se,
colocadas em prática. Algu- hoje, a partir das 20 horas em

mas medidas já estão sendo
.

palco dc um espetáculo musí

efetivadas em alguns loteá- cal inédito na cidade, reunindo

mentes, como no bairro Três niüsícas instrumentístas bra

Rios do .Norte c Loteamento silciros de sucesso interna-

Pamplona, também presidente
do Comurb, é importante dei

xar bem claro que todas estas

medidas deverão ter sequên
da nas próximas administra-

Spreedmann. Nestes locais; a

prefeitura alargou as ruas, a

Cclcsc entrou com a mão-de

obracosmoradores compraram
o material necessário para a

instalação dc. rede de energia
elétrica.

Para o secretário Otaviano

cional. São eles o violonista
Paulinho Tapajós (que esteve

na cidade recentemente), o

pianista Gilson Pcranzzeta, o
Ilautista Altamiro Carrilho,
Maurícíu Einhorn, na har
mônica e a cantora e atriz
�zéMona.O show, promovido

não enfrente, daqui há 10 anos está localizada na Tifa
os mesmos problemas urbanís- Schubert. As 10 famflias que
ticos e sociais de cidades de residem no locaJ serão trans

grande porte.: AtuaJmente, se- feridas para um loteamento da

gundo o secretário, a única fa-
.

prefeitura, no bairro João Pes
vela que existe no município soa.

..

DOCUMENTAÇAO FO PIAS
AUTENTICADASDOSOOCUMEN
TOS DE LICENCIAMENTO
DISQUE DOCUMENTOS
(0473) 71·6724/,87-8100 /87·8718
RUI Venlnclo di Sllvl Porto,

309'· Novi Br.ml
.

Jlragu' do Sul- SC
,

.

UMA EMPRESA
'INFORMATIZADA

pela secretaria municipal de reta dos grandes shows

Cultura,' Esporte e Lazer e realizados em Santa Catarina.

Fundação Culturàl, mostra su- 'A rua Quintino Bocaiuva,
cessos musicais de todos os paralela entre a MarechaJ Deo

tempos. doroeReinoldoRau,margeando
O "Encontro de Solistas" é a praça; terá fechado o acesso

parte integrante do projeto para veículos. Esta providência.
Música na Praça que vem sen-

.

foi determinada pelo secretário

dodesenvolvidopelaprefeitura BaJduíno Raulino ao constatar,
através da Secel. Segundo () emoutrosespetäculos.queapas
secretário Balduíno Raulino, sagem de.carros e motos influía .

um entusiasta do projeto, pelo diretamente na apresentação dos
público registrado sempre aos que estavam no palco, porcausa

.

sábados à noite, já é um suces- do barulho, prejudicando jam
so e colocaJaraguá do Sul na bérn a audição do público.

]"'QI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VARIG
Fone(0473) 71-0091

,

Fax (0473) 72-3363
II I,

VENDE-SE
Casa de alvenaria medindo

180m2, terreno com 400m2, Lo
calizado na Barra. Valor R$
33.000,OO.Contatopelofone97-
&826

TELEFONE CELULAR

Vende-se Telefone Celular, li-
.

nha com aparelho. Valor R$
1.500,nO. Tratar 97-8245 ou

72-2218.

CELULAR MOTOROLA
Vende-se com linha instalada e

i aparelho PT 550. Valor R$
1.300,00. Tratar 97-9709

VENDE-SE
BicicletaMountain Bike. Tratar
fone 72-2748 com Fábio

VENDE-SE
Um cortador de frios manual,
pratileíras pl mini-mercado,
batedor debife,moedordecarne
pl açougue. Tratar rua Erwino
Menegotti, 215 ·cl Nair

SACOLEIRA
Precisa-se para venda de calei

nhas. Ótima comissão. Tratar

7[-4232 .

. TELEFONE CELULAR
Vende-se Motorola PT 550 TERRENO

instalado. Tratar 97-9753 ou
Vende-se de 480m2 de esquina

71-1574 medind02Ox24noBairroFran
cisco dePaula - ótimo terreno.

MOTOCG
Valor R$ 6.500,00. Aceita-se

Vende-se moto CG Titan nova
carro no negócio. Tratar na

contemplada.Com8prestações. Rua lrtnão Leandro, 158, fun
pagas. Valor R$ 1.900,00 e

dos com Getúlio.
assumir o restante das presta-
ções. Tratar 73-0063. CASAMISTA

CASA· Vende-se em Joinville. Rua

Vende-secasaemalvenariaern Américo Vespücío, 95. Bairro
Joínvíllecom-tquartos.Lsuíte, Copacabana. Com três quar

terraço, salade festas, garagem tos, 1 banheiro, garagem para

para dois carros, sala de estar, dois carros, copa, cozinha, la
sala de televisão. Valor R$ vanderia. ValorR$18.000,00.
37.000,00. Contato fone 71- Aceita-se carro no negócio.
9822. Aceitacarro no negócio. Tratar 71-9822.

ORAÇÃO Â lARIfA CLARA
Fazer 3 pedidos: 1 de negócio e 2 impos

síveis. Rezar 9 dias, 9 Ave Marias. Mesmo
sem fé serä atendido. Rezar com 1 vela
acesa e no 9.0 dia deixar queimar até o fim. '

Publicar no 90 dia.
Agradece I.v.

�FIEDLER
pd"i..,ij·t.lM@!iI·EOESPACHANTE

TRANSFERêNCIAS - SEGUROS - IPVA
LICENCEAMENTOS E S.ERVIÇOS GE,RAIS'

RUA DOMINGOS R_ DA NOVA, 316
TEL-FAX (0473) 72-1417
JARAGUÁ DO SUL - sc

{-
RIO-SUL
Fone(0473)71-0091 .

Fax (0473) 72-3363

QUINZENA DO ARQUIVO DE AÇO E DA CALCULADORA

Recomaq
De 01 a 15/06/95. Ou enquanto durar o estoque

Arquivo de

aço Pandin
4 gavetas.
Apenas

R$135,OO .'
.

à vista ....1 ............_............_......................�....,.,...".��_

Calculadora Olivetti

Logos 682. Apenas

'R$J40,OO à vista

Recomaq L:tda. - Rua OUintino Bocaiúva, 148 - Fone (Q4'13�71-1477 - F.a� (�; ";'�>
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDI,.AL
PATRICIATAVARESDA CUNHAGOMES Tabeliã e-Oficial deTítulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,

na fonna da Lei, etc,
Faz saber öl todos quanto este 'edital virem ,que se acham nesteCartório para Protesto os Títulos contra:

Bibbity Inel Textil Ltda - Rua Rodolfo Hufenessley, 64 - NESTA Janira M1chrell'Martins MeneJ - Ay. Mal. Deodoro, 889 - NESTA

By HouseLtda - E�tr. Ribeuio Molhas - NESTA JaniraM. M. Menel- RuaWalterMarquardt, 818 - NESTA

.Bem Pe Calçados Ltda - RuaMajor Vieira, 409 - NESTA Ludomaq Ind. Com.Maq. Ltda - RuaMarcelo Barbi, 460 - NFSfA

Comérciode TeddosHSLtda - RuaReinoldo Rau, 585 - NESTA Luiz�ePauladaSDva - Rua Rio Molhasln· - NESTA

CbaJut Inel e Com. Ltda - Rua José T. Ribeiro, 1365 - NESTA LafCom.Madeiras Ltdà - Rua Bernardo Dornbusch, 738 - NESTA

Com. Mal.Comlr;Vieira Ltda - RuaFrancisco Uruschlaz - NESTA Master Vale Piscinas - RuaJoinville, 2033 - NFSfA

Com. Frutase Verduras Kethlin L� - RuaWalterMarquardt, 2820 Master Vale - E. Rua WaJter Marquardt, 1549 - NESTA
- NESTA Master Vale Píseínas Ltda - Rua Joinville, 2033 - NESTA

Cacique Rei da Costela - Rua Aldoino Pradi - NESTA Master Vale - RuaWalter Marquardt, 1549 - NESTA

Caruvin Moda Jovem de Tania Bchllng - Estrada Isabel, UO - MasterVale - RuaWalterMarquardt, 1549 - NESTA

CORUPÁ . Marli Ribas de Souza - ME - RuaDomingos Marchi, 174 - NESTA

César I.eomar Felemino - Av:-Getúlio Vargas, 896 � NESTA Marli Ribas de Souza - ME - Rua Caixa Postal, 286 - NESTA

Conrecções Leví Ltda - RuaAlberto K1itzke, 70 - NESTA' Malhas Eggert Uda - Rua Pastor F. SchJiinien, 135 - NESTA

coor. Radmir Uda - Rua Francisco Glosowiki - NE<;TA MetaJurgica Três Rios Ltda- Rua Três Rios do Norte - NFSfA

Com. de Com. Bardin Ltda - Rod. BR-280, km 64 - NESTA Metalurgica Uda - Rua Horácio Rubini, 56 - NESTA
Com. de Com. BardinUda - Rod. ,BR-280, km 64 - NESTA MerceariaLenzi - Rua Esírada Garibaldi

Com. de Conr. ,Bardin Ltda - BR-280 km 64 sala 27 - NESTA OficinaMecanicadeSouzaLtda - Av. Mal. Deodoro, 1014 - NESTA

l>istrih.dcAlimentosJÍlquelineUda-RuaPref. Eng.�schler,1990 _�so Lajo Mal. Constr. Ltda - ME - Rua João J, Ayroso, 136 -

- NESTA NESTA

ArtaJióveBGlelow Ltda - RuaGustavo Gumz, 359 - NESTA

ArtemóveB GIelow Ltda - RuaGustavo Gumz, 359 - NESTA

ArtemóveBGlelow Ltda - RuaGustavo Gumz, 359 - NESTA

Argos Conf. Ltda - Rua 279 - NESTA

Atle'dlnd.Coin.deMalbas•.Ltda- Rua742QD 0310te 161- NESTA
AndreIiza CalçadosLtd!I- RuaAlbertoSantosDumont, 138-NESTA
AndreIizaCalçadosLtda - RuaAlberto SantosDumont, 138-NFSfA
AndrellzaÇaJçadosLteIa- RuaAlbertoSantosDumont, 138-NESTA
Auto Ele. Luz - Leored Sannneo - RuaMal. Castelo Branco, 3454 -

SCHROEDER

,
AIido Wiscbral- Rua PedroGonzaga, 135 - NESTA
A11iizio DemardIi - Rua, Antonio Gesser,ll3 - NESTA'

AtJe'd Inel Com. MaibasLtda - Rua 74210te 161- NESTA

Atykas Confs. Com. Ltda - RuaJoinviUe, 4205 - NESTA

Artsol Piscinas Com. Repres. Ltda - Rua Duque de Caxias, ,850 -

NESTA

I>alrorie Ltda - Rua 293 - NESTA
,

11I1Irorie Uda - Rua 293 - NESTA

Jaraguá Com. Pisdnas Mal. Comlr. - RUa Bernardo Dornbusch -

�STA
"

José A.1'inbI! Representações Ltela - Rua Rudolfo Huffessler, 50 -

NESTA

José A. Pinho Representações Ltda - Rua Rudolfo Huffessler, 59 -

NESTA

Joacir TorresAthayde - Rua Visconde de,Taunay, 235 - NESTA

joséPereira - ME - Rua Três Rios do Norte - NESTA

Koala Acabamento Textil- Rua Waltet Marquardt - NFSfA

KoaJaAcabamentoTextiI- RuaWalterMarquardt-NFSfAN· 2222
Esquadrias de MadelrasStraub - Rua ClaraHanemann - NFSfA

Krika's Coilfec. Ltda - Rua Egidio Ivicente de Souza, 29 - NESTA
K� Artefatos de COUI'(l Ltda - Rua Cabo Harry Hadlich, 865 -

NESTA

Kaifa Ind: Com. de Malhas Ltda - Rua Alberto S. Dumont, 180 -

NESTA

l)jvisoriu Lambräex Com. e Repres.. Rua Waldemar Rau, 630 - 'Resivale Ltda - Estrada Schroeder I - NESTA
,

NESTA Resimel de Astri Menel - ME - Rod. BR - 280 - NESTA

Polisullnd. Met. Ltda • Rua Joinville 4587 - NESTA

Panosullnd. Com. Ltda - RuaAntonio C. Ferreira, 1033 - NESTA

1\,�umu us dilos ,I"wdorl's não 1()f;Ulll'nwnlrados ou Sl' rl'<:usar,Ull a acr,ilar a drvida intimação. faz por inll'rmédio do pres",nt", edital.para
'Iul' IIS m,'smos c'�lll'arrç,ull nrsl,· l'iU1<Írio na I1Ii1AllIlUrMüllrr. 7R. no prazo da I.ci a fim ,Ir li'luidar o s,'u déhito. ou enlão dar razão porque não

o' faz. soh ,11,,'na dr S,'fl'lll os rdai"os prol,'slaÍ!os na fonna da I.ri. de.

KI'/.Jaragu.í do Sul. 1-1,«0 junho ,I,' I 'l'l5

Talll'li;i

l)ar.lon Malha� Uda - Rua lIeinz Manke, 210 - NESTA

R'ilJuadrim Perola Ltda - Rua Roberto Seidel, 1200 - CORUPÁ
Jt;valdo João Junkes{Saloo Jaquelini) - RuaDomingos da Nova, 264
- NESTA

"lo�am Ind.MadeirasAgrop.Uda - Rua Rodolfo Ziemanß, 2041
- NESTA

,,'rus omrCC\'õesUda - RUa Pc. Mirandinha, 168 - NESTA
(;rêmio K'iporiivo.Juventus- Jaraguá E�querdo - NESTA

(;reul Confecções Uda - Rua 547 - NESTA

Inntex Industrial de Fio Textil Uda - Rua Joinville. 2RI7 - NESTA
Ind. Com. ,Jaqucline I.tdu - ßR-280 km 80 - NESTA

Ind.l'l':OInénio deAlim . .Jaqueline Ltdu- ßR-280.km 80 - NE�TA
Ind. de Estofudos ])eretti Udu- Rua Adolfo A. ElIIlllcndorrf,'r, 117
- NESTA

Ihmhim Nusri Yosser - Rua 28 d,' Agoslo. 2600 - (llIARAMIRIM
Illl1ur .Jo� Kuhn - Rua Domingos (l. ßrugnago. 518 - NESTA

.Jos.: Carlos ßan-aroJlo - MI<: - Rua Joiß\·llll·. 258-1 - NESTA

.Ii..,kson du Coshi Bas!<.s - Rua MiUlOl'I F da ('osla. L18� - NESTA

.huU! Viwd H,·rn·ro· Rua Prd, .lust' Baul'r. 11'l,l - NESTA

Rizon Ind. Com. de Conr. Ltda - RuaJorge Lacerda, 117 - NESTA

Rizzon Confecções - Rua Pedro Irio, 570 - NESTA

Renato Santos da Silva - Rua José T. Ribeiro - NESTA

R. F. Transportes Ltda - RuaRoberto Ziemann, 3031 - NESTA
Rudimar Kroeger - Rua Bertha Weege, 988 - NESTA

Renato de Almeida Burg - Rua Pre,�. Epitácio Pessoa, 111 - NESTA

SupennercadosJarnguá Uda - Av. Getúlio'Vargas, 546 - NEStA
Supennel'l'3dosEuropa - Rua Av. Getúlio Vargas, 546 - NESTA
Eleni da Silva R, Vieira - Rua Reinoldo Rau, 139 - NESTA

. Sto. Maria Construtora e Incorp. Ltda - Rua Reinoldo Rau, 541 -

NESTA
'

S. F. da Silva Reis cÜa Ltda - NESTA

S�eli Lopes - ME - Rod. BR-280 km 56 - NESTA

Silveirn c Barros Lt� - Quadra 7 - NESTA

Tnms. Ami7.ade LIda· Rua Jos" T. Riheiro. 33-49 - NESTA

WcithemaZ7.a Ind. Com. Reprl'S. Uda - Rua Jofui Tozini. 'IJ - NESTA

W:dmir l;ehneri- Rua Dos E<colciros, 160 - NESTA

7.onlu Mals. de COll�trução 1.tdu - Rua João plahinscheck, 205 -.

NESTA

EDITAL N· 19.981 de 09-06-1995
FRANC1SCO AILOO FERREIRA SILVA e SILVANA GORGES

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Santana do Cariri, Ceará, domiciliado e residente na

Rua Aguas Claras: Ilha da Figueira, nesta cidade, filho deFrancisco Ferreira Silva eAntonia Pedro.
Ela, brasileira. solteira, doméstica, natural de Jaraguá doSul, domiciliada e residente na RuaAguas
Claras, Dha da Figueira. nesta cidade, filha de Raulino JoséGorges e Hermondina Morbis Gorges.

EDITAL N·19.981 de 12-06-1995

VAWECIR SEVIGNANI e SANDRA REGINA vnmtA
Ele, b�ileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Nereu
Ramos, nesta cidade, filho de João Sevignani e Graciosa Minei Sevignani.
Ela, brasileira.solteira, industriãria, natural deAtalanta,nesteEstado,domiciliadaeresidente naRua
José Narloch, Ana Paul� IV. nesta cidade, filha de Raulino Vieira e Adelina Reichelt Vieira.

EDITAL N· 19.983 de 12-06-1995 ,

JOSÉGILBERTO nos SANTOS e IRACEMAMONTIBELLER
Ele, brasileiro, solteiro, estofador, natural de Ponte Alta. neste Estado, domiciliado e residente em
Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Joaquim dos Santos e Natalia Coelho dos Santos.

Ela, brasileira, solteira. operária, natural deJaraguá do sei, domiciliada e residente naBR-280, KM-
939, Agua Verde. ne....a cidade, filha de Juvenal Montibeller e Iria Maria Mo�tib"'ler.

EDITAL N· 19.984 de 13-06-1995

ALTAIR GIESE e DENISE KNEUBÜHLER
Ele, brasileiro, soUeiro, auxiliar contábil, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e re..idente na Rua
Rollerto' Ziemann. 26, nesta cidade, filho de Bruno Oiese e Edi Schuster Oie...,.

'

Ela. brasileira, solteira. auxiliar de expedição"natura! deJaraguá do Sul. domiciliada eresidenÍe na

Rua Rl)horlo Ziemann, 26, ne..�, cidade, filha de Alvaro Kneubühler e Alzira Klein Kneubühler.
EDITAL N·19.985 de 13-06-1995

IßLBERTO SCHUENKE e AUREA DA SILVA
Eil', hrasileiro. soUeirtl. tecelão, natural de Jaraguá doSul. domiciliado eresidenteem RjoCêrront
1I<'Sla cidalk Hlho de Emilio Germano Ca.los Schuenke e Erna Strelow Schuenke.
Ela, hrasileira, :mll,eira" operária, nat.u�1 de Barra Velha, ne.�e Estado. domiciliada e re.�dente em
Rio ('mo u, n�"I" eidade. filha de Rodolfo da Silva e Maria da Silva.

,

EDITAL N· 19.986'd. 13-06-1995

Cópia recebida do cartório de l\:1aosaran.fuba, n..te Eslado
LEOCIR JOSÉ BRAND. SHEILA UJBAWSKI

Ek hrasileiw. sollciro. eletricisla, nalural de Toledo, Paraná. domiciliado e re..idente na Rua
I lomingos Sanson. 539. n<><la cidade, filho de Roque Brand c Benta Brand.
1�la. hrasik�ira. sl)Ih.�ira. auxiliar de ·�crit6rio. ilatural de Joinville. 'ne�le E�tado, domiciliada e

n;sidc,'nIL' na Rua XI dt' Novembro, 468, Massaranuuba, ne.�tc Estado. filha de Edmundo Lubawski
l' I )tlriu.:i I.uhawski .

,

. EDITAL N· 19.987 de13�06-1995 '

1lI0NÉI SOUZA DA COSTA. VALERIA JO{1ANE PINCEGHER
I:k·. hrasilc... iro. soltt.·iro. c,.·slampador. natural de Corr�a Pinto, neste Esta4o:dumiciliado e re.o;;idente
'laRua(lndi" 'norsl.4R7.Vila 1..elll'i.IIl'sta cidade. fi IhodeOrliVeloz<> daCoslaeHorizontinaSouza
da (\!sl<l.

":\iI, hr,lsilt·i1";I .. 'allll'ira. auxiliardl' hohina!:tcm. natural dc)araguádo Stil. domiciliada ere.c;idente na
Rua (llldi"lI"rsl. 474. Vila l.l·lIzi. IIl'sla l'idalk filha de Valdir r�nceglwr e Maria I�ncegher.
E para lllll,,' lolh,'Pll' Ollll'lHtlll'c.:il1ll'l1tO de todos. I1mllllt.�ll'mssar u pr�entc Edital que será publicado
1'''''101 impn..'n$.ll'I,.'1\1 ('artúrio. lllllk'Sl'r;\ afixado pUf OS) dias.

Proclamas de Casamento
MargotAdélia Grubba Ldunaon,Oficial do RegistroCivil do I·Distrito da Co!ß1U'C8 delaraguá do
Sul,EstadodeSantaCaJarina,fazsaberquecompareceramnesteCartórioexibindoseusdocwnentos

.

pela lei, afim de se habilitarem para' casar os seguintes:
.

EDITAL N· 19.976 de 08-06-'1995
RUI CLAUDIO DE CARVALHO e ROSANEMARA sCuMrrr

Ele, brasileiro.divorciado, advogado, natural deloinviHe, nesteEstado, domiciliado eresidentena
Rua Rio Branco, 760, apto. 304, nesta cidade, fllbo,de Avelino Rui·de Carvalho e Ugia Silvia de
·Carvàlho.

Ela,brasileira,solteira,comerclaote, naturalde.IaraguãdoSui.domiciliadaeresidente naRuaWalter

Manjuardt, 1.523, nesta cidade, filha de Guido Francisco Schmitt e Lori Branclenburg SchmiU.
.

EDITAL N" 19.977 de 08-06-199S
IVO PETRAS KONELL eMELISSA HANSENVARGAS

Ele, brasileiro, solteiro, esa-iturário, naturai de laráguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Fpitácio Pessoa, 41, nesta cidade, filho de Ivo KoneH e Cecilia Konen.
Ela,brasileira,solteira,estudante, natural deJai'aguádoSul;domiciliadaeresiclentenaRuaFrederico
Bartel, 181, nesta cidade, filha deDdo Domingos Vargas e Astáia Hansen Vargas.

.

EDITAL N" 19.978 de 08-06-199S
GD:.OO JOSÉSACANl e VANICEAPARECIDA FRlrrtJOSO

Ele. brasileiro, soheiro.motorista, natural de Rio do Oeste, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Adolfo Sacani, 73, nesta cidade, filho de Adolfo Sacani e Lili Sacani. '

Ela. hrasileira, solteira, operária, natural de Vida! Ramos, nesteEstado, domiciliada eJ'C!Siclente na
Rua José Krause, r60, Vila Nova, nesta cidade, filha de Paulo José Frutuoso eTereza Bli FrullJoso.

EDITAL N·19.979 de 09-06-199S
RUBEN PAULI e INts KRONE

Ele, brasileiro, solteiro; industriário, natural de São João, neste Estado;domiciliado e residente na
BR-280. Km.70, nesta cidade, filho de Aloísio Pauli e RosaMaria Pauli..

Ela.brasileira,solteira, industriária, natural deSãoJoão, nesteEstado,domiciliadaeresidentenaBR-
280. Km-70. nesta cidade, filha de Elmo Krone, e DulceMaria Krone.

EDITAL N· 19.980 de 09-06-1995
DOUGLAS ROGÉRIO ,BRETZKE e REGINA KRAUSE

Ele, brasileiro, solteiro. indústrial', natural de Jaraguã do Sul, domiciliado e reside�te na Rua Fritz '

Bartei, 157, \/'ilaBaependi, nesta cidade, filho de Eriberto Bretzke e Lydia Meier Bretzke,
Ela. brasileira. solteira, auxiliar, administrativa, natural de Pometode, neste Estado, domiciliada e
residente na Rua Procópio Gomes deOliveira, 1.230, nesta cidade, filhadeArthurKra":'eeAlinda
Krause.

ELÉTRICA ROCHA

Rua Bernardo Dornbusch, 220 - Fone: (0473) 72-2262 - Jaraguá do Sul - SC

CONSERTO E REhohiNAMENTO ÓE MOTORES ElÉTRicos, MOTO....hoMbAS E CONSERTOS dE

FVRAÔEiRAS Bosch, MAkiTA, BlAck '" DECkER dE rodAS AS liNhAS E MARCAS.

RtCONdicioNAMOS iNdvzidos dE TodAS AS liNhAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR ROBER'I"A COSTA

TV PRESS

Ele faz esporte; administra
nove academias de ginástica, en
saia, viaja com shows de sua ban

da, grava uma novela a tarde e
,

ainda coordena uma casa de es

petáculos. Rômúlo Arantes se

confessa Um autêntíco workaho
lic e tem uma resposta rápida so

bre como consegue encontrar

tempo para tantas atividades:
"Durmo pouco". Rômulo ga
rante que dorme nomáximo qua
tro horas pornoite e não faz nada

para compensar a falta de descan-
,

SQ. A não ser trabalhar mais ain
da.

Depois de ser Campeão Mun
dial de Natação, flnalista em três

Olimpíadas, admínistrador de
empresas, cantor e compositor, o
ator afirma que não sabe qual
será seu próximo passo. Rômulo
acredita que a mudança de atleta

para outras profissões não chega
a ser algo surpreendente. "Todo
mundo deveria ser atleta na

vida, 'nummomento ou noutro",
diz com naturalidade, quase mi
nimizando a importância de suas
conquistas nas piscinas,

Mas omenosprezo pelas con-
'

quístas pessoais fica só por aí.
Rômulo fala com indisfarçável
orgulho do quinto lugar obtido no
Vestibular da Unirio. A faculda
de de Administração ele cursou

em Indiana, Estados 'Unidos, e o
mestrado em Marketing fez na

também americanaUniversidade
de Standford. Antes de se tomar

ator, ocupou o cargo de gerente
de Marketing da Teleri.durante

dois anos.

Mas o interesse pelo teatro

veio antes de Rômulo se firmar
como atleta ou administrador.
Aos 12 anos" quando assistiu a

'

uma montagem de Capitães da

areia, se apaixonou por uma das
atrizes, Selma Grunfeld. O en
cantamento pela moça foi tão
arrebatador que Rômuloassistíu
ao espetáculo 12 vezes. "Depois
passou. Era coisa de menino",
diz ele, contando que nunca teve
curiosidade em reencontrar Sel
ma ou vir a contracenar com .ela.

O gosto pelo palco poderia ter
se tomado uma aversão comple
ta, já que ele sempre era obriga
do a assistir a todos os espetäcu-

'

los das temporadas do Teatro
Municipal. "Isso era de lei",
lembra o ator.A responsável pe
las incursões culturais era.amãe,
Dona Roma, que arrastava a fa
mília inteira para ver peças em

cartaz. Só que Rômulo detestava
a formalidade das ocasiões. "Ti
nha que ficar ali muito tempo
sentado, todo arrumado, pente
ado... Era um chute I", desaba
fa.

O ator passou a dar tanta

atenção à ínterpretação que todas
as matérias elesívas nauníversí
dade americana eram, invariavel
mente, relacionadas ao teatro. No
Brasil, cursou teatro por um ano

e meio na Casa de Artes de La

ranjeiras (CAL), em 1983, e na

Unirio, em 1982. Nessa época,
teve como professores nomes

consagrados das artes, entre eles,
Sérgio Britto, Pernanbuco deOli
veira e Glorinha Beuttenmüller.

t'�?:' l_m®: ���*R'rg*Bl���Emr�;;::, '" 'WA'&r�'�'-,:

'VIA MóvtI�1
�ve�!�clu��!J

o orgulho também é facil
mente percebido quando o ator

fala des trabalhos que fez em te

levisão, demonstrando uma cer

ta mágoa em relação aos res

ponsáveis pela escalação dos
elencos. Rômulo afirma que, co

incidentemente, só volta às telas
de dois em dois anos, em papéis
pequenos e que acabam se desta-

. cando ao longo da trama, como
o policial Téio de Perigosas pe
ruas, que também foi assinada

por Carlos Lombardi. "Isto sig
nifica que cada, um tem a sua

luz e talvez não tenham visto a

minhamuito bem, mas está tudo
certo"; filosofa.

O ator também ressalta que
geralmente é convidado para os

papéis pelos autores, como acon
teceu em Quatr« por quatro. O
professor de EducaçãoFísica Pe
drão foi criado por Lombardi es- .

pecíalmente paraRômulo. Como
atleta, diz que o personagem está
bem próximo à realidade. "O
Lombardi tem dois amigos que
foram à Olimptada. Ele conhe
ce bem a vida de um atleta",
explica.

Mas, paraRÓmulo, o Pedrão
. não é apenas· um homem. que
abriumão das competições para
se dedicar ao casamento. "Ele

reflete bem 4 história de um ca- ,

sal, em que a mulher não está

satisfeita com as expectativas
que teve do 'objeto amado";
acredita. "O Lombardi está indo
no aspecto psicológico de um

cara que poderia terfeito muita
coisae agora tem que lidarcom
a frustração", avalia Rômulo.

FONE/FAX (0473) 71-1919

Luiza Dantas/Carta Z Notfclas

Piloto musical
Atleta, ator e empresário,

Rômulo Arantes não se conten
ta com a diversidade
profissional e ainda consegue
tempo para ser músico. E essa

vertente profissional, na

verdade, tem ocupado grande
parte de sua agenda. Junto com

os 'atores Kadu Moliterno e
.

Marcelo Serrado, respectiva
mente os personagens Spada e

. Danilo, de Quatro por quatro,
ele integra a banda Piloto Auto
mático, que viaja pelo Brasil du
rante os finais de semana.

Fundada há quatro anos, a
banda conta com oito músicos e·

segue a linha rythm In blues. Rô- .

mulo, mais uma vez, acumula
funções. Além de ser o cantor, é
também o compositor, que faz
questão de chamar de "oficiat",
Rômulo acredita que, ao longo
do tempo� o Piloto Automático

conquistou um público fiel, em
função do desempenho dos
artistas. "É uma banda forte,
com identidade própria",
garante. Rômulo também ressalta
que o trabalho da bandanão éme
ramente um passatempo inconse
qüente. "Não foram apenas três
atores que se juntaram para fa
zer uma coisa", jura. Nenhum
deles, no entanto, chegou a pla
nejar uma trajetória que permi
tisse prever a repercussão atual:
o grupo vai gravar o primeiro dis
co pelaWarner e tem agendá lo
tada até setembro, com shows em
São Paulo, Brasília e Tocantins ..
O Piloto Automático vai ganhar
ainda um lugar cativo em Nite
rói: Rômulo abre no início de ju
nho uma casa de espetáculos, a
Double Six. O local' conta com

um restaurante mexicano e tem

capacidade para mil. pessoas.

ENDEREÇO:
RUA PROCÓP10 G·OMES DE· O'�IVEI'RÀ, 1149

SALA 01· - JARAGUA DO SUL
SANliA CATARINA

FONE: 7,2�2453
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ninguém decide
Embora reticente, Cininha de

Paula confirma que ela e Chico
Anysio estão bolando um projeto
de um humorístico para entrar

nas noites de sábado, logo após o
Você decide. Mas como Chico
está viajando, o projeto está tem
porariamente engavetado. "Só
quando ele voltar, vamos sentar
para conversar", afirma Cini
nha, que diz não saber nada so

bre a retirada do ar da Escolinha
do professor Raimundo.

Agora vai
A modelo Adriane Galisteu

_

mais conhecida como a última
namorada de Senna .:_, depois de
tentar uma brecha em várias
emissoras, conseguiu realizar o
sonho de trabalhar na tevê. En

quanto fotografa como veio ao

mundo nas praias da Grécia para
a Playboy, a moça teve confir
mada pela Manchete o seu pro
jeto para um programa dedicado
ao público adolescente. Ainda
sem data para o início das grava
ções, amoça já encarregou o pu
blicitário Nizan Guanaes, da
DM9, para cuidar do lançamen
to do programa e da sua imagem.
Antes disso, porém, faz uma par
ticipação em Tocata Grande,
novela que será produzida pela
própria emissora. O papel é de
uma prostituta.

Engraçadinha
redimida

Depois de esbanjar sensuali
dade e talento na pele da fogosa
Engraçadinha, criada por Nelson
Rodrigues, e popularizada nami
nissérie global. Alessandra Ne

grini está pronta para voltar ao
.

vídeo. Mas desta vez ela será uma

moçamais bem comportada. Em
Cara e coroa, novela de Anto
nio Calmon que substitui Qua
tro por quatro, Alessandra será
Nathälia, uma menina recatada
e caseira que está sempre pronta
a ajudar os outros. Mas muda

completamente quando conhece
e se apaixona por Guiga, perso
nagem interpretado por Fábio

Assunção.

Entre fann1ia
o clã Faria permanece unido.

e ativo. Em qualquer produção
que exista algum representante da
família, com certeza não estará
sozinho. Em Decadência, por
exemplo, Roberto Faria _

diretor
geral daminíssérie _

deu um jei
tinho de colocar como seu assis
tente o sobrinho Régis Faria, que
eSPlDta pela semelhança com o

irmão Marcelo, o Ralado, de
. Quatro por quatro. Como bom
aprendiz, Régis conseguiu um

.

lugar também para sua pequenina
sobrinha, de seis meses, que vai
fazer uma ponta. �'Não vá em

bora. Quero que ela apareça na
minissérie", disse o tio babão

.

para a mãe da criança.

Padrinho certo
Virgínia 'Nowíckí não .precí

sou se esforçar muito para con

seguir um papel na dramaturgia
global. Assim que mariifestou a

vontade de trabalhar como atriz,
Carlos Manga arranjou um pa
pel para a moça na minissérie
Decadência. Fez teste, foi apro
vada e já está gravando sua par
ticipação como a rica Vilma que

. tem um caso amoroso com Vítor,
personagem de Raul Gazzola.
Enquanto isso, CissaGuimarães,
que também manifestou o mes

mo desejo, ainda amarga na sala
de espera de Paulo Ubiratan.

Canções na tevê
o diretor de cíne-na Cacá Di

egues acertou com a Band para
transformar o seu filme Veja está
canção em uma série mensal. O
filme, um parceria com a TV
Cultura de São Paulo, fez tanto
sucesso ao ser exibida na tevê que
gerou o novo projeto. A idéia ago
ra é começar os trabalhos após a
gravação do filme Tieta

_ que
Cacá vai fazer com Sônia Braga
_
em outubro. Os novos episódi

os vão transpor para a telinha as

melhores músicas da MPB, da
década de 30 até os tempos atu-

. aís, açambarcando todos os gê
neros musicais.

·MUNDARÉU
Planejamento de Ambientes Ltda.

lceallzamos o seu projeto, funcional
e criativo, segundo seu orçamento.

Temos ainda à sua disposição, mesas,
bancos de jardim, abajures, quadros,

tapetes, almofadas, etc.

"

Indole
O suposto ex-bad boy Rober

to Bataglin quer garantir presen
ça nos sonhos das adolescentes de
qualquer maneira. Para isso' é
capaz até de se negar a reconhe
cer a própriamulher. Ao ser en- Benedito Ruy Barbosa não
trevistado, Bataglin, com a cara brinca em serviço. Depois de ter

mais deslavada, sustentou por urn garantida as participações de An
bom tempo que não era casado tonio Fagundes e Raul Cortez em
com a pequena empresária Ân-

,
sua novela O rei do gado, parte

gelaKemmelmeier, quemora em para seduzir urna musa: Glória
sua casa. Deu as mais estapafür- Pires. E ao que tudo indica, vai
dias desculpas, chegando a dizer conseguir. A pista disso é que
que a moça é sua irmã, mas que

.

Glória disse a Bruno Barreto que
não bate bem. Quando percebeu provavelmente não poderá aceí
que a história não estava colan-

.

tar o convite para participar do
do, resolveu tentar salvar a situ- filme O que é isso companheí
ação: "É brincadeirinha, ela é,

. ro? por conta de compromissos
minha esposa sim!". televisivos.

Time de feras
Recordar é viver
Mesmo com a saída do dire

tor Luiz Fernando Carvalho do
comando de Irmãos Coragem, a
idéia de homenagear os atores

que participaram da versão ori
ginal da história de Janete Clair
continua de pé. Depois de Cláu
dio Cavalcanti, Ênio Santos e

Lúcia Alves, agora é a vez de
Milton Gonçalves, que faz o pa
pel de advogado do João, perso
nagem de Marcos Palmeira.

�/\
. �CI

08
(liliiii'" _.

[3�II

-

,. I • I
• .

. • • . �I

R. Presid,ente Epitácio Pessoa 203
'Jaraguá do Sul- SC - Fone 97,-9414/97-9741

o endere�o onde a qualidade tem bom pre�o, fabrica: Jacqua'rd,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estampada, Stanflex,
Xadrez, Listrado, par� ate�der confeccionjstas do ramo de mallhas

MALHAS LTOA.

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Presentes - Decorações e Luminárias

rq;� a ane em�

VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

POR ROBERTA COSTA
TVPRESS

Quem vê o rostinho de linhas
delicadas e ar quase angelical da
personagem Sílvia, de Quatro
por quatro, se surpreende com

o jeito espevitado e sedutor da
jovem residente do pronto socor
ro. A atriz' Íris Bustamante de
fende Sflvia de qualquer um que
se atreva a insinuar que a moci
nha está se oferecendo demasi
adamente para o mais cobiçado
residente do hospital, o Ralado
vivido por Marcelo .Farias. "A
Savia gosta muito do Ralado.
Ela não é vulgar, nem está a

perigo", acredita a atriz. Aos 26
anos, íris revela a paixão pelo
marido, o músico Evandro Mes
quita, ao citá-lo como símbolo
sexual "na vida".

.

Nome: Íris Bustamante.
Nascimento: 28 de abrilde 1969,
em Fortaleza, Ceará.
Superstição: Usar branco às sex-
tas-feiras

.

Primeiro trabalho na tevê: A
Flor Violeta e A história de
Ana Raio e Zé Trovão.
.Trabalho que gostaria de ter
feito: Engraçadinha, seu amo

res e seus pecados. "E outras
mtnissérles" .

Com quem gostaria de traba
lhar: Guel Arraes.

-

'

Um momento marcante: "O
nascimento daminhafilha, que
vai fazer sete anos" .

Uma atuação inésquecível:
"Me"yl Streep, em A casa dos

espíritos" .

O que gosta de ver na tevê: Co
média da vida privada, Jô Soa
res, onze e meia e Vídeo show.
"Além de Quatro por quatro, é
claro" .

O que falta na tevê: "Para as

crianças, maisprogramas como

CINCO

PFRGUNfAS

PARA

TATYANE

GOULART

POR ROBERTA COSTA
TVPRESS

A Ângela de Quatro por
quatro não tem tirado o sono de

TatyaneGoulart, mas a esperta e
iris Bustamante disputada personagem cria pelo

menos algumas pequenas con
os que passam na Cultura. Para fusões para a atriz.mirim. Quan
os adultos, menos fllmes enla- do perguntada a respeito de sua

tados emais documentários, ar- idade, Tatyane responde rapída
tes e minisséries", mente: "dez anos". No instante
O que nunca assistiria: Táxi do seguinte, ela pára, pensa e com

Gugu. uÉ de um mau gosto in- . pleta, entre risos, meio sem gra
crtvelt"

-

ça. "Tenho onze, mas às vezes

Livro de cabeceira: Profecia me confundo umpouco, porque
Celestina, de James Redsield. falo tanto que opersonagem tem

Vídeo de cabeceira: Forrest dez...", justifica.
Gump, com Tom Hanks Tatyane revela que Ângela
Símbolo sexual: "Antônio Ban- tem provocado grande repercus
deras, no cinema, e Evandro são e que semanalmente recebe

Mesquita, na vida". cartas. de vários pontos do país.
Personalidade: 8etinho e Chico Segundo a atriz, o resultado de
Xavier. trabalhos anteriores aínda influ
Projeto para o futuro: "Traba- encia pessoas a enviarem apoio
lhar, me aperfeiçoar, dançar.: emanifestações de carinho até de
Desenvolver meus dons", outros países. E é justam:ente essa

repercussão que a tem estimulado
a seguir carreira. "Se estou me

dando bem nesse trabalho e as

pessoas gostam...", confirma.
P

_
Por que a personagem é tão

esperta e madura para idade
quetem?
R

_ Porque a vida daÂngela nun
ca poderia ser igual a de uma cri
ança normal. Ela não tem a mãe
e isso já foi uma perda. O pai su
miu e voltou. Ela o adora e tem o

tio, que sempre a criou e também
gostamuito dela. Eia fica dividi
da entre os dois pais e a tia, que
na verdade também a criou.
P

_
O que você acha de tanto

amor assim? Isso fazmal à Án-
'gela?

. R
_ Olha,' amor nunca é demais

para ninguém, mas acho que o

Gustavo faz coisas que eu, no
caso a personagem, não estou de
acordo. São coisas absurdas, que
não são legais fazer, ainda mais
com uma criança Acho que isso

Rua Doiningol da Nova, 154
(ao lado do sinaleiro da Reinoldo Rau)

Jaraguá do S'U,- SC - TELEVENDAS: (0473) 72-1890

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 380
FONE/FAX: 72-0743
Jaraguá do Sul - SC

pode atrapalhar um pouco, mas
amor nunca é demais.
P

_
Como você vê essa esticada,

da novela?
R

_ Sempre que você estica um

trabalho, nunca vai ser o mesm. •.
Mas não que eu não goste. Ado
ro ganhar mais um tempo traba
lhando, porque gosto de fazer o
que eu faço. Isso não me atrapa
lha, ao contrário. Dá tempo de
você trabalhar mais em cima do
personagem. Se anovela não fos

.

se realmente um sucesso, eles não
'esticariam, porque perderiam
Ibope.

'

P
_
Como tem sido a repercus

são desse trabalho?
R

_
As pessoas sempre dizem

para eu ficar' com o Bruno, por
que ele gosta da Ângela e para
aceitá! a Tati também, que ela é
boazinha. "Não goste da Suza
na, hein!?",muita genteme diz.
Estão me assediando bastante.
Sempre que chego naGlobo tem
cartas para mim. Não é sempre
que tenho tempo de passar no
departamento de elenco para
buscá-las, mas tem carta que vem
até de Portugal, porque Felicida
de já passou lá. Acho que Qua

.

tro por quatro é a novela que
maís me fez receber cartas. Uma
vez por semana, pego pelo me-

nos umas 15 cartas.
.

P _Nomeiode'umritmodetra
balho tão puxado, e os estudos,

- ?comovao.

R
_
Estudo de manhã e gravo de

tarde. Inclusive, eles respeitam
bem isso, o horário de escola, de
prova... E eles colocaram uma
professora comigo, que me aju
da sempre quando tenho díficul
dade numa matéria ou em outra.

Ela sempre me acompanha e, no .

tempo vago entre uma cena e ou

tra, a gente revê matérias que a

professora deu um tempo atrás.
Estou tirando notas ótimas. Até

agora, não tirei uma nota verme
lha e nem cheguei perto delas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sandra da Silva, 17anos, representará o Homago na Garota
Estudantil/95, nó Baependi no próximo dia 15 dejulho

KAMisÃo
()�'eHf,

�ç(e

Um grupo de diretores da

Duas Rodas embarcaram na

quarta-feira para Buenos
.

Aires (Argentina) onde ex

põemos produtos de Jaraguá
do Sul na principal feira de
sorvetes daquele país, a

Sahiel.
**********

Depois de obterem êxito total
no primeiro grupo de jovens à
estudos e turismo na Ingla
terra, as professeras Esther
Bauer e Maria Herminia

Porto, estão organizando o

segundo grupo, previsto para
embarque em janeiro do

próximo ano, quanto visitaräo
as cidades de Londres, Paris,
Roma, Veneza e Florença.
Maiores informaçõespelofone
72-1380.

CORREIO INFANTIL
Osgêmeos
Diego e

Douglas
Franzener,
ftlhos de
Vemcio
(Cátia)
Franzener e -

>

Irmãosde
Tainan,

.

completám 1
aninho no

P..óximo día
20. Parabéns
• 'eUcidades!

**********

. Vai até o dia 23 o curso de

Dançá para os professores de .

educação física, educação
artística, de academias e ins

trutores de dança. As aulas
acontecem no colégio São

Luís, sempre das 8 às 12

horas e 13 às 17h30mln
**********

Para quem gosta de müsica

gauchesca, poderâ curtir no

próximo dia 1° de julho, no

Vieirense 0- conjunto Tchê

Guri, ue animard o baile.

VESTINDO VOCÊ
DE CORPO' INTE'IRO
GETÚLIO VARGAS, 55

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jóias • Relógios e Presentes
ALÉM DE CONSERTOS DE JÓiAS E RELÓGIOS

Rua Roberto Ziemann, 175 • lairro ezerniewicz
Jaraguá do Sul • se .

CP Classificado onde
você encontra as

melhores ofertas :e os
melhores ne

IMPRESSOS EM OFF-SET, PAN
FLETOS, CARTÃO DE VISITA,
INFORMATIVOS, ETC...

II (0473) 71-1919

��L,lc-F?'r?��7,

, CRECI1741-J
, IMOVEIS

COMPRA· VENDE· ·lOTEIA • ADMINISTRA· INCORPORA

CASAS.
• Sobrado c/310m" (Rua 35 • Próx, Apae • Piscina/Sauna/Garagem 3 vagas/Móveis Embutidos) • R$ 250.000,00 'Parcelado'
• Sobrado c/300m" (Rua 446 - Próx. Vieirense) - R$ 98.000,00 - 'Aceita Carro/Parcelar'
• Sobrado c/ 300m" (Rua Conrado Riegel- Próx. Ferro Velho MareChal) - R$ 120.000,00 'Aceita imóvel menor valor /carro'
• Casa alv. CI 140m" (Rlla 205 - Ao lado do Juventus) • R$ 2�.000,OO' 'Aceita carro/terréno/parcelar"
• Casa alv. cl 200m" (Rua Vitorino Stringari· Próx. Weg I· com piscina) - R$ 70.000,00 - 'Troca por apartamento"
• Casa alv. c/140m" (Rua 417 - Vila Lenzi - Pröx, Colégio Giardini Lenzi) - R$ 30.00'0,00 • 'Aceita carrO/terreno'
• Casa alv. c/140m" (Rua Horácio Pradi; 161 - Pröx, Condomínio Azaléiasi - R$ 30.000,00 "Aceita carro/imóvel- Valor"
• Casa alv. c/110m" (Rua Cristina Bauer, 91- Schroeder - Próx. Salão Borchardt) - R$ 25.000,00 "Aceita carro/Parcelar"
• Casa alv. c/100m" (Rua Júlio Tissi • Esquina Comercial- Nereu RamOs) - RS 33.000,00 "Aceita ParcelarlTerreno 'em Jguá" .

• Casa mista c/48m" (RuaMorro do Meio, após n° 99 - Lateral Estrada Nova) RS 12.000,00 "Aceita carro"
APARifAMENTOS

, Res. Amizade (2 qtos + garagem· bloco 2.3° andar)', R$ 16;000,00 + financ .. CEF • 'Aceita carro até R$ 9.000,00'
• Ed. Argus (cobertura Duplex em akfssimo padrâo- Toda mobiliada + biblioteca/barzinho/lareira, etc) - R$ 160.000,00
• Ed. Carvalho cl 184m" (1 suíte + 3 qtos - Todo mobiliado) - R$ 70.0ÓO,ÓO + Financ. "Troca 111 apto BaI. Camboriú"
" Ed. Otávio Correa cl 180m" (1 suíte + 2qtos + dep.) • Próx. Hotel Etalan - R$ 55.000,00 + Financiamento 7 anos
• Prédio em construção na rua da CEF • Aptos Ci 2 e 3 qtos + 1 ou 2 garagenS. Entrada +'Financ. direto. Entrega junho/96
• Prédio em construção (projeto p/4 aptos c/175m" cada) - R$ 25.000,00 "Inclui terreno cl 495m" + obra + projetos"

TERRENOS
• Terreno cl 601m" (Condomínio Azaléias - Último da rua) - R$ 30.000,00 ou "Aceita carro/Parcelar"
• Terreno cl 3.230m" cl casa antiga (Rua Jorge 'Gzemiewicz � Ao lado da Marchitex) . R$ 130.000,00 ou "Parcelado"
• Terreno c/737m" c/ casa antiga (Rua Pedro Francken - Próx. Antiga Rodoviária) - R$ 85.000,00
• Terreno cl 2.500m" (Schroeder - Rua Valentin Zoz) • Entrada R$ 2.000,00 + 12 x R$ 600,00 reajustado p/ Poupança
• Terreno cl 416m2 (Loteamento Liodoró Rodrigues· Lote 108 - Próx. FERJ) • R$ 8.000,00 ou "Parcelado'
• Terreno cl 565m" (Rua José Pícolli·· Estrada Nova - Pröx ao Mercado Brasão) • R$ 12.000,00 "Aceita Carro/Parcelar'
" Terrenos Residencial Henrique Behling (pröx Salão Amizade) • A partir de R$ 10.000,00 ou em algumas parcelas
• Terrenos Loleamento Piazera I (Ilha da Figueira) - A partir de R$ 6.000,00 ou entrada R$ 1.500;00 + saldo parcelado
• Terrenos pröx, FOR,UM (Rua 172 - Arthur Gumz "Lado Dir�íto") • R$ 35.000,00 ou 'Parcelado"

,

, SALAS E PONTOS COMERCIAIS
• Edificio Miner 17m2 (Vende·se a Sala- Térreo- 'Ao lado do Folo Loss). - R$ 20.000,00 ou "Parcelado"

GALPÕE�HÁCARAS
• Galpão c/aoOm2 + casa alv. c/233m2 + lerreno plano cl 26.549m" (Sanla Luzia- Centro)- R$ 140.000,00 "Negociáveis"
" Chácara cl 180.000m" (Estrada Gàribaldi • 15km do cenlro - Nascenles + Casa antiga) - R$ ao.OOO,OO "Negociáveis"
• Chácará cl 11 0.000m" (Estrada Garibaldi - Ribeirão dos-Húngaros - 12km do cenno- nascentes) - RS 20.000,00
• Chacará cl 125.000m" (Ribeirão Grande - Próx. Nereu • Casa a1vJranchosiágua própria) - R$ 120.000,00 'Parcelado"

CENTRO -Casa em
alvenaria cl 270,OOm2 -

Rua Jorge Lacerda

. Miner, Rua
Mal. Deodoro
Apto. cl 02
quartos

Loteamento

00 Juca
Lotes cl
337,OOm2

Casa em

alvenaria, cl'
3 quartos

Casa em

alvenaria cl

126,OOm2

VILA RAU·
Terrenó cl
2.428,98m2 -

Próx, a
Faculdade

Casa em

alvenaria cl
210,OOm2

Casaem
alvenaria cl

piscina cl
178,00m2

Loteamento
Versalhes- Terrs
no cl 450,OOm2
edificado cl casa.

em Alvenaria
c/70,00m2

Terreno com

1.395m2 - Rua 29
deOutubro
pröx, a Javel -

Casa em

alvenaria cl
469,77m2

Terreno cl
3.400,00m2

Nova - Próx, ao Fórum -

Apto c/3 quartos

- Casa em'
alvenaria cl

Terreno c/542m2,
casa em alvenaria.

.

.PREÇO: 50% en

trada saldo em até
10 meses

Terreno de

esquina cl
579,OOm2

VILA NOVA - Casa nova
em alvenaria cl

394,40m2, Rua Guilher
me C. Wackerhagem

em alvenaria cl
343,OOm2,

, fundos da
JARAGuA
FABRIL

- Terreno cl
532,OOm2
edificadocl

prédiode2.

pavimentos

VILA NOVA - Casa
em alvenaria cl

181,OO,m2

- Terreno cl
9.000,00m2
edificado cl••

1'1

N

'" <I:- 5
Casa em

alvenaria cl
: 300,00m2

Terreno cl,

10.000,OOm2

Rua Cet Procópio Gomes de Oliveira, 285 X' (0473)72·2679 e 72·3139
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendas

Larlmóvels
Av. Mal. 'Deodoro,141

Casa mista cl 160,OOm2, rua: Dos Escoteiros cl 13 peças, telefone
e antena parabólica.
Casa mista na rua: Dom Bosco "Vila Lalau" com 1 05m2 sendo o
terreno de 465m2
Chácara com 10.000,OOm2 com casa de alvenaria; bairro João
Pessoa \;

Chácara com 88 margas em Nereu Ramos, .cl casa, luz e água. '

Terreno na BR-280 com área de 7.000m2.

Terrenono Loteamento "Vicenzi Gadotti Ltda" bairro Santo Antonio
Terreno na rua: Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts; centro.
Terreno com 1.000m2 próximo ao Colégio Gíardlnl Lenz].
Casa de alvenaria com 140,OOm2 na rua Adélia Fischer n° 248
Casa de alvenaria com 63,OOm2 no Loteamento "Vicenzi e Gadotti
Ltda".

'A..n
_

., INTERIMÓVEIS'
. CRECI0914..J

VOCÊ QUER!
* Casa de alvenaria

"

com 120m2, terreno

392m2 'todocom

murado" na rua

Benjamim Stein,
.Jaraquá .Esquerdo,
Preço R$ 27.000,00 +

financiamento.
* Terreno com 7.066m2
rua Irmão Leandro-Vila
LenzL Só R$ 50.QOO,00
(à combinar)
Obs.rTemos

, .

vanos

imóveis para locação
(kitinetes, casas e

apartamentos) .

NÓS liEMOS.
"

•••••••••••••••••
• ',�t=' •

: CRECIN° 1589Jd ':
• I
• Ba....a Sul '.

I I...ó"al. I
I

' Fone: (0473) 72-2734 I
• •
I, Vende • II Terreno •Terreno oi 416m', na rua 25 de Julho, Vila Nova. Preço R$ 2�.(JOO,OÓ
I Terr�o c/ 2.791m',' rua Walter Marquardt, defronte Posto Mi�e. Preço RS •
• 180.000,00 •

II Terrenocl600,OOm'(15x4O), naSC-416, 500metros antes daCboco Leite. Preço • "

•
RS 6.000,00

•Terreno cl 384m' (16 x 24), Lot. Jardim Hruscbka n, bairro São Luis. Preço R$
,

II
7,000,00 em 14 vezes

'

'

••• ITerrenos no Loteam. do Marquardt, localizado na Barra. Preço R$ 6,500,00
Terreno cl 5.000,00m�, na Barra do Rio Cerro. Preço R$ 40.000;00 - negociável

I
Terreno c/15,75Om', edificado com duas casas, uma mista de 75m' e outra de

•madeiracom48m',localizadonaBarrapr6ximoaoNo'l'iclado.PreçoR$15.000,OOO

= �::�á:,e�8,75m" na rua Luiz SaUer, Barra. Preço R$13,000,00 : 1I'
Terreno c/1.384,5Om', Rua Augusto Schwartz, pr6x. Salão Amizade. Preço RS

•8.000,00 - negociável.

I Sitio comcl20.000m' praticamente �!��Plano, com hortaliças, água,corrente,': I•
edificado com uma casa em alvenariade 189,OOm', galpão para galinhas e porcos, '.linha telef&nica. Preço R$ 75.000,00 - parcelado em 12 meses, aoeita-so carro

'II
terreno, casa. �CA LOCALlZAoo�:!() CERRO ß.

.

.1 ICasa em alvenaria cl 150m', 3 qtos, gl!!'agem, 2BWC e demais dependências,
terreno com 445,5Om', na Barra, proxima ao Noviciado. Preço R$ 55.000,00 -

I., negociável •• I
Casaem alvenariacl93,5Om'semi-acabada, 3 qtos e demais dependências, Lot. do .

•
Merquardt, na Barra. PreçoR$ 18.000,00. Aceita-se carro ou financia até 4meses.

..'Casa em alvenaria c/130m', 3 qtos e demais dependências, garagem, terreno com
'.' 44Om', Vila Rau. Aceita carro. Preço R$ 25.000,00 •
• Casadealvenariasemi-acabada cl77,OOm',rualalenllda BerthaWeege, na Barra, • II

Preço RS25.000,00-,negociável. •Prédio c/2 pavimentos c/196m', desmembrado em três aptos., sendo um c/96m'

• e os outros dois com sOm' cada um, localizado n� Barra. Preço R$ 45.000,00 •
I Casa mista cl 108m', na rua 774 slnome, Lot. Ana Paula m. Bairro São Luis: •
• Condições: RSI2.000,OOentrada,muis4prestaçõ.s deR$2.000,OOe24prestações • Ifixas de RS 183,00

I Casa em alyenariac/132m', senlÍ-acabada, naBarra, Lot. Rasá. PreçoRS12.500,OO •

••
Casn mista com 150m', 3 qtos. 2 BWC, demais depend&!cias, terreno c/528m'.. I
(16x33), nri Barra, rua Horácio Rubini. Preço R$ 25.(:J()(),ÖO
Apto. 10701',3 quartos, 1 suIte, 2 BWC, sala, cozinha, garagem na Barra. Preço

• RS 35.000,00
. •

.' Casa em Alvenaria cl 100m', Rua José Narloch, Bairro S40 Luis. Preço RS •

•• �::nto DO Rio C�rro II· Modovia SC·416 •• 1- A partir d. R$ 2.450,00 de entrada e saldo em até 50 meses com prestações de

I RS 115,00 p/mês
.

•
I �p •
I

Lojns comerciais na BaiTa do Rio Cerro

•Telefone de prefixo '76"

• •

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

Marcatto
TERRENOS

Terreno c/5.184IW, rua 199semnome-VilaNova
Terreno naAv.Mal. Deodoro daFonsecacl 950ni2
Terreno no Condomínio das Azaléias
Terreno rua 456 • SemNome, cl 445m2• Adernar
Elhert
Terreno cl 350m2• Loteamento Ana Paula IV
Terreno c/1.500m2 + casa de alvenaria na rua

Epitáció Pessoa
.

Lote n° 57 no Loteamento Ana Paula Ill
Lote n" 190 no Ana PaulaIll
Lotes na rua Paulo Klitzke, bairro: Amizade
Lote n° 450 • Loteamento Ana Paula I (Lote 50)
Lote cl 450Ín2. Loteamento São Luiz (Gabarão)
Terreno cl construção pr6pria para lanchonete •

Lote n° 45 • Ana Paulam
CASAS

Casamista cl56m2• Loteamento George- Ilha da
Figueira
Casa alvenaria Lote n° 109 • Loteamente Ana
Paula Il cl 420m2 - Joel

.

Casa alvenariacl 257m2+terreno de 5,700m2•Rio
, Molha
Casa alvenaria cl 140m2• Barra do Rio Cerro
Casamista 66m.2 + garagem lote n° 67 Ana Paula
m
Casa em construção cl 140m2 - Lote n° 67 Ana
raulaill
Casamadeiracl56m2 � Lote 121· LoteamentoAna
Paulaill

I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I·

APTOS

Apto. Edifício Jaraguá cl 70m2• 1<> andar - sI
garagem
Apto. Edifície Jaco Bmmendoerter cl 10Om27°
andar

Apto. Edifício Isabella • Apto. 101 cl 132m2, 3

quartos e garagem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS
ReI. 1.001 • Casa alvenaria nova c/192m"· Rua Joäo Batista Rudolf.
n' 161, c/I suite, 2 dorm., salas, dep. arnpre., lavand. cozinha, disp"
ehurrasq., 2 BWC social, garagem p/ :1 carros, c/ ant. parabólica e

portA0 eletrOnleo, por apenas RS 65.000,00
.

ReI. 1.002 • Sobrado em alv. c/143m" • Pr6x. ao Clube de Campo
Baependl, RS 65.000,00 (novo)
ReI. 1.003· Sobrado antigo c/230m", área terr. c/ 1.840m" . (Rua
Presld. Epltáelo Pessoa), 933) RS 250.000,00

.

ReI. 1.004· Sobrado em alv. c/360m" novo- Rua José Emmendoerfer,
1153, terr. e/l.600m"· RS 40.000,00 (sinal) • Saldo parcelado' em até
12 x

.

ReI. 1.005· Sobrado em alv./anllgo c/260m"· Av. Getúlio Vargas .. n'
488· ao lado do Sup. Europa· RS 160.000,00
Ref. 1 :006 • Casa alv. e/3dórms., c/170m"· Rua Uruguai, n' 62 • pröx.:
Duas -Rodas Ind.• RS 50.000,00..+ 2 parcelas de RS 12.500,00
Ref. 1.007. Sobradoe/140m"+ eonstr. fundos c/60m"· Praía de Batra
Velha com mobilia .Rua Guàramar, 76 • RS 65.000.00
ReI. 1.008· Casa mista CI 120m2 (Prala·de Piçarras) Av -, Mareillo Dias.
1'26 c/ telefone RS 33.000,00· Troca c/ apto. em Jaraguá do SUlcpaga·
sll diferença avista.
ReI. 1 .010· Casamad. e/70m" + ponto com. em alv. e/96m"· Rua Joäo
Januárlo Ayroso, 3465 • RS 30;000,00

.

ReI. 1.011 • Sobrado em alv., semi/acabado· Rua Richard Piske, 160.
RS 33.000,00 • aceita·se proposta, apto. menor valor .

.

Relo 1.013· Case alv. ci j 44m" -jnacebada- Rua Pedro Florlanl, s/n'
• RS 36.000,00
Ref. 1-014· Casa IIIv. c/91m" + ponto COm. e/70m"· Rua AntOnio B.
Sehmldt,

.

507 • Ilha da Figueira· RS 37.000,00
ReI. 1.015· Casa alv. cl 140m2 c/ � suite + 2 qorms.• Rua Frederico
Toldt, 237 • Vila Lslau- RS 55.000,00 I
ReI. 1.016 • Casa alv, e/·70m2 • Rua Pref. José Bauer, 469 • RS
26.000,00

.

ReI. 1.017· Casa alvo e/90m"· Rua Pedro Florlanl, 653· RS 19.000,00
Ref. 1-.018· Case alv. c/112m" , Rua Paljlo Voitollnl, s/n' • Nereu
Ramos· RS 20.000,00
Ref. 1.019 • Casa 8Iv. c/260m" • Pr6x. arroz Urbano· c/ 1 suite + 4
dorms, 3 salas, dep. empr., ehurrasq. antena parabólica, garagem p/
2 carros. sauna, cozinha c/ arm. embutido. RS apenas 65.000,00
ReI. 1.020 • Prédio com 2 pavimentos • Rua Carlos Eggert, 164·· c/
170m", terr., com 220m" + sala comercial, + 1 apatamento· RS
60.000,00
ReI. 1.021 • Casa mad. e/78m"· Terr. e/l.500m" (estrada R. Molha)
RS 13.000,00

.

ReI. 1.022· Casa mista e/60m"··Rua Adolfo Plteher, s/n'· Rio Molha
• RS 18.000,00

.

ReI. 1.023 • Casa alv. c/ "40m", terr. c/ 447m" • Rua M' Fralberger
Pamplona, n' 90. Pr6x. ao C. A. Baelpendl • RS 65.000,00
ReI. 1.024 • Casa c/ 98m" • terrerio e/735m" • Rua Roberto Ziemann,
4.530 • R$ 25.000,00 • Pr6x. ao Açougue Thallaeker
Ref. 1.025· Casa mista c/ nm" (Vila Rau) R$ 16.000,00
Ref. 1.026· Casa mista cl 54m"· 3 dorm.,.OI BWe., cozinha· RS
15.000,00 (l'rês Rios do Norte) .

ReI. 1.027· Casa alvo c/120m"· Rua 815·(Cohajas) Jguá Esq.. RS
17.000.00' + financiamento
ReI. 1.028, Case alvo c/100m"· (Bairro Amizade) RS 25.000,00 +

saldo parcelado
ReI. 1.029· Casa alv. cl 165m", terr. e/550m"· Rua MaX E. R. Ziemann.
n' 21 • centro· R$ 45.000.00 +'138 x de RS 447.00 finánelado

.

ReI. 1.030· Casa mad. e/70m"· Sta. Luzia· e/3 dorms•• RS 15.000.00
ReI. 1.031 • Casa mista. ci 105m". terr. e/400m" na cidade de Caplvarl
de Balxo em TubarAo • SC· -' RS 22.000.00 - Permuta por casá em

Jaraguá do Sul.
.'

APARTAMENTOS
ReI. 4.003 - Reeldencl.1 Amizade - Apto c/2 dorms •• Iinaneilldo - R$
17.000,00. prastaçAo - R$ 289.00 p/mês .'

ReI. 4.004 - EdH'elo.Crl.tln. Moniqui - Apto. c/3 dorms •• e/2 BWC
- R$ 4Q.000.00

.

. Tamb6m dispomos de apartamentos na área central em eondlçOes.

. TERRENOS..,
.

Rel."2.00.1 - Terreno c/ 448m" - PrOx. Posto Mareola - R$ 14.000.00
ReI. 2.004 - Terreno cl 17.791m". ótimo p/ Imeamento - Próx. do
Juventu8 - R$ 35.000.00 ,

ReI. 2.005- Terreno c/ 7.000m" - Rio Molha - Lateral - R$ 25.000.00
ReI. 2.006 • Terreno e/8.000m" - Rua JoAo Tavares - Rio Molha - R$
20.000.00
ReI. 2.007 - Terreno/Loteamento Corupá cl área total: 380m" - Medl
açOes do Posto Mareolla • R$ 5.000.00
ReI. 2.008· ·'Terreno e/650m"· Próx. ao Móveis Pradl - R$ 20.000.00
ReI. 2.009 - 02 telrenos cl, área tOtal de 800m" os dois. Praia de
UbatUba - Sao Francisco do Sul. - RS 4.000,00

'

ReI. 2.011 - 2 terreno na rua Bahia . Um com 1.000,45m" - RS
30.000.00 • Outro c/ 1.059,00m" • RS 25.000.00
ReI. 2.012 - Terreno cl 784m" - PrOx. ao Eletrom6vels Pereira· R$
160.000.00

slTlos
ReI. 3.001 -SlIlo-e/20.000m"· RuaBenjamln Constant-Massáranduba-
• R$ 18.000.00

.

Ref. 3.002 - SlIlo na cidade e/6.200m" c/ casa de mad. e/70m" - lugar
alto c/ vista p/ cidade (Vila Nova) RS 45.000.00
ReI. 3.003 • Sitio e/20.000m"· c/ casa alv .• água corrente. 5 cabaças
'de gado. todo cercado • (Estrada Garlbaldl. pr6x. ao Gumz) • R$
45.000.00

.

ReI. 3.004 " SItio c/25.550m" c/ casa de alv. c/70m" • Três Rias do
Norte. 8/n' • RS 75.000.00
ReI. 3.006 • SItio c/125.000m" c/ casa boa em alv. c/3 dorms .• dep.
+ ranchos crlaçäo de peixes. água corrente. todo cercado - RS
80.000.00 (Rlbelrao G. do Norte)

LOTEAMENTOS
ReI. 2030· Residencial Behllng - pr6x. Saläo Amizade com toda Inlra
estrutura· Lotei apartlr de RS 10.000.00
ReI. 2031 - Residencial Plazera - Entrada para Pedreira Rio Branco -

800m lado e8querdo - Lotes apartlr de R$ 6.000.00
LOCAÇÕES

ReI. 5.001 - Apto. Bernardo Dorbulch cl 200m" (novo) - RS 880.00
p/ mês .

ReI. 6.002 - Oasa de alvenaria - Rua Afanso Bartei. n' 28 - Pr6x. ii
rodoviária c/ 3:!dorms., e + dependências. RS 650.00

erta
Esthéria L,nzi Friedrich, 39

Vende·

Fone 12-0510

LOTE pröximo ferro velho Spézill com 5�9m'.
LOTE no Qalrro VOa Nova eom 420m2•
LOTE no BalrroJoAo Pe8I!IOa c:om 450m2 eoln I\uldan"....tn uc 90m2•
LOTE de esquina no Bairro São Judas; c:om 420m2•
LOTE 110 Bairro São Judas c:om 392m2.

.
-

CASA na Rua'Eleodoro Borges, tendo I sutte, 2 quartos. :3 banheiros,
garagem 2 CarTOS, sala. copa, cozinha •. Iavnnderíu. 100Ia murada com

180m2•
CASA na Iiha da Figueira corn 99m2•
CASA pröxirno Arte Laje com 180i1l2, rendo ä su(tcs,nu,lll 2·qunrtos. (>
banheiros. plscína, sala de jogos, sala, copa, cozínha, giU'agç�u 2 CIUTO�:
CASA mista pröxirno Zanoti Elásticos.

,

APTO na rua José Emmeudõrfer, 3 quartos, 2 banheiros, sala, copa.'
cozínha, lavanderia. garagem, com 101m".

'Ô
APTO no Ed. Anthuriun, pröxímo Baväma, 2 quartos, banheiro. sala,

. copa, cozinha. Iavandería, garagem, com 126ni'.·
CHÁCARA em Corupä, fundos com o Seminário com 13.000m2 tendo

. 2 casas, tanque de peixe. pomar. pastagem. no valor de
'..

CHÁCARA emRibeiriio Grande. comcasa 90m2 demadeira, 71agQs d�
peixe, eucalipto. pomar e demais benfeítorías; .

,CHÁCARA emJaraguá84 distanciádocentro apenas 13 kmcomS casas,
estábulo, lagoas de peixe. e pastagem par.a gado.
FAZENDA em Ribeirão da Lagoa com 402 morgos, com água corrente,
asta e B uiara com casa 90m2• á 17km da BR,,280.

c....
Casa de alvenaria c/220m2 1 suite + 3 ddrmitÓrios déínals
dep. - Rua M. Ziemann
Casa de alvenaria c/a quartos - Inicio Jaraguá Esquerdo
Casa de alvenaria c/180m2 c/ terreno de 2.6ÓOm2 • Rua
Joinville •

Casa de alvenaria c/ 1'30m2 c/ 3 oonnitórios - Próx. Salão
Doering
Casa de alvenaria rua Felipe Schmldt c/ 155m2. terreno
688m2 rua Felipe Schmidt
Casa de madeira c/100m2 - Rua Innão Leandro
Casa alvenaria c/ 80m2 - RuaAdolfo Ziemann
Sobrado alvenaria c/ 300m2 - Yila Lenzi em construção
Sobrado alvenaria c/300m2 - Lateral Bernardo Dornbusch
Casa de alvenaria c/130m2 rua Prefeito José Bauer
Casa de alvenaria c/ 100m2 Loteamento Ribeiro, Ilha da .

Rgueir�
Casa de alvenaria c/100m2 rua Alfredo Carlos Meier, (RS
12.000,00 de entrada assumir financiamento de RS 210.00
mensais)

.

,

,

Apartamento.
Apto. c/2 ou 3 quartQs em construção rua C.,E.F. pl entrega
meadosde96
Apto. Ed. Isabella c/122m2 • 2 quartos + surte c/ piscina
Apto.·Cond. Amizade· c/2 quartos· Rnanclado
Apto. c/118m2Ed. DonaLili emPiçarrasc/ótimavistaplmar.
2 quartos + surte demais dependências
Apto. 180m2 c/ suite, 2 dormlI. e �p. el11lregaclá - Centro
Apto. 3 dormi!. - Ediffclo Isab&la
'.. r.rr.no.
Terreno cl2.6oom2 - Rua Joinville. ótimo ponto comercial
Terreno c/430m2 - Loteamento Vel'saliles
Terreno c/589m2 -Ilha da Figueira
Terreno c/532m2· Próx. Posto Marcola
Terreno c/ 300m2 - Praia de Itajuba prox. Igreja Católica
Terrene c/ 430m2 - Ao lado do Condomrnio Amizade
Terreno c/ 400m2 - Rua Marcelo Barbi
Terreno c/100.000m2 c/ casa alvenaria ótimo pl el11lresa
Rua Woltoang Weege (Rio Cerro I)
Terreno de 560fn2 ao lado Loteamento ChampalJlát
Terreno de 790m2· Fundos Volkswagan
Terreno de 15OO�_- Vila Nova. próx. Fórum

Alug.·••
Apartamento c/2 donnitórlos.(Ceritrci)

Conjunto R... Emlgr.nt... Ótimo••-pto. com
churr••qu.lr., ••Ião d. f••ta., ••Iio d. Jogo., pl.y
ground, totalm.nt. re.ld.ncl.l. AP.n•• 2 por .nd.r.
Fln.ncl.mento pr6prlo • partIr d. RS 403,00 por mt.

. (1,12CUB) .

.' .

I)�
CRECI4004

VENDE-SE
CASAS

Dealvenarlade 450m ... todade lijotomacil"'. com terreno de 65OmIs,muro de 4mls
•

dealtura,maissalo, copa, cozinha,ssladeyisitat�ladeBôm, 4quattoS; S banbeÜ'os, .

3 áreas d•••rviço, dependência de empr�.da.,alãod� f.sul, churr..queira,.piscina
.

pata" aduto oI! criança, S8Wla completa, gài-agem; "jàrdiót interno. Pröxímo ao'

Supermercedo Breilha�pl. na Batra 'do Rio Cerre. Valor ,R$ .110.000,OO.,.l!.$
60.000,00 de entrada e finlUlciamós. em àlé S·an<is. Aceilamo. qualqller propôsta>
De alvenaria de 200m18. com terreno de 43Srii18. 2 sülles, :1 qlllirto••ala,d�"�is\I".
copa. eozmha, Cbuß'8squeira, dependência de empregada. área de serviço, garageni,
pröxímc ae C.olégió Holando tdarcelino GonÇàlves.llha d. Figl'!'ira. :yalo�}{�
43.000.00
D� alvenaria de 1401018.mais lerrenode 14x23,murada, com 3quarlos.lbartheirqs,
2 s!llas. ,copa, cozinha, .Iavan.ileria. 2 dis�nsas, garagem. churrasqueira, salão de

..

r""I"•• com rua cn!çada. próximo aO PoslO·Mime. Valor 40.000,00
' .

.

__

.

De alvenaria nova, com 2 quartos, b�eiro_, sala de visita, cozinh.a ,e gara�em, .com �

rua cn!çada, lodamurada com cercadealwnlDio. próximoaoColégioGiardm'Lenú.
Valor R$ 30.000.00. Aceila·s. proposla. I
De alvenaria, próximo ao Polo Norlel&Jdia,' 3 quarlos. 2 banh.;;o•••ala d. visilas;
.'Opa,.cozioha,.ala de IV. área de.erviço, .allIa de r..I....churr..queira. garagem-
para 3 carros. Valor R$ a5.000.00

'

2 c..... s.ndo um. de mad.ira de t80m18••m ólimo eslado. I de alvenaria de
130mI•• 2 sull.s, 1 qll8J'lo. cozinha. banheiro .ocial. garagem, lerreno comerci.1 d.
400m1l. Na ruaJ 0110 PllIllincheck. cenlro.Valor R$ 75;000.00 ou parcelado em .Ié
10m••••.
Dealv.naria: 'I sull•• 3 ·quarto•• 2banheiro•• depend&nci. d.l;lllpr.gada••al•• copa.
cozinha, .alad.janw. churrasqu.ira, garag.m, lerrenode600m1l, próximoaMari.pl,
II. niaJoivill•. Valor R$ 65.000.00

.

Sobrado de 2pi.o.com 200m18. no bairro Havof,emGuaramirim.Valor,R$ lI.OOo,oO.
ouuoc.... pOrCM••mJoinvlll.

.
-

c.,..misla nova. próximo aSoci.dad.Baep.ndf.ValorR$ 40.1100.00
TROCAoSE'

NO centro, 1 CMn de alvenaria de 4' quartOI, i banheiros, saUf, copa, cozinha,
lavlUlcleria, garagem para 3 cruro•. Próximo ao Supenn.n:ado S•• I••• Blllto do Rio
Branco, pór apartamenlo de 2 'quario. com garag.m.

-

APARTAMENTOS
Aplo. novo finlUlcindo. próximo a Menegoui V.fculo•• com .al. d. visil.. com
saca� (vÍHla para a cidade.), cozinha embutida com mármore, área de selViço, 2
qu.-i'io. cOm banheiro .ocin! cômpl.lo. I .ull. com ar condi';ionado; s.lilo d. r.sla,
gllragem COIII porlão el.lrônico. Valor R$ 55.000.08 d••nlrad••mais 10 parcelas
d. RS 1.400.00, Iroco porca.o·

"
.

TERRENOS
T...reno celllral 3.20011118, próxinio à laveI. Valor RS 138.000.08
l'errello d. 59701"; próximo.o Forum. Vila Nova.
Terreno (Ie 28x84 com 2.240n1ls, próximo .0 Colégio Giardini Lenzi. prOnto para
coDSlrUir. Valor R$16.000.0Ó
TerreOo de62x43 com 7,666mIS.precisando somenledeum alerro.n.ViI.La1au(Weg
2). Valor R$ 18.000,00 ,

.

TerrellO comercial emGuaramirinl d.3OxS4,. 15OmI.do lr'.evo.ValorR$ 20.8410.00
Terrenod.15x51.próxÜtloaRecrealiva DuasRocias•• 200m18docenlro. ValorR$
IUOO.OO
Terrenod.3Ox71.próprioparaum.ch� naVila�u. próximo.Faculdad••Valor

. R$ 25.000.00 pai'Ç.lado
.

Terrel!ode loU27.próximo. (llbricada Dolcelis .Marisol.rua.DomingosSansão. Valor
RUO.OOO.OOa""II.·••propo.la

.

TelTellold.'14x28próximoaSocledadeVi.ireJlllC,VU.lalau.Com tu. caI\'8da.livrede
'

enchenle. Valor R$ 15.000.00 oll.R$ a.ooo.OO d. enlrada •m.is S' parcelos d. R$
2.000,00

.

-

T.'l'r�lIo de 20x25,30 pr6�b�0. Faculd.dc. Valor R$ 11000.00 ac.ilo carro ou

l",opoRm,

Rua Jo•• Fontana, nl 4&
Jaraguá do Sul • 'se
FONE: 72�0525

.
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IMOBILIÁRIA _

IRACEMA
CRECI 0039-J

FAÇA UM BOM NEGÓCIO NA IMOBILIÁRIA IRACEMA,
COM SEGURANÇA E TRANQUILIDADE, POIS ELA LHE

OFERECE TODA ASSESSORIA JURíDICA
RUA EXPEDICIONÁRIO CABO HARRY HADLlCH� N- 783 - SALA 03

TELEFONES: 72-1395/97-9274
-

Imóveis para venda
.

CASAS
- Alvenaria 204,OOm2; terreno de 450,00m2; situada à rua

FRANCISCO TODT, próximo ao Hospital do Morro. Aceita

apartamento com 02 dorm. com garagem, oU.telefone.
- Alvenaria, 03 dormito ewe, sala, coz, lav., gar•., com 120,00m2,
localizada no CHAMPAGNAT.
- Grande área çonstruída com sobrado de 148,OOm2 com

apartamento na parte superior e duas salas comerciais no

térreo e mais duas salas comerciais em construção de
110,00m2 e casa com 150,00m2 com duas salas comerciais.

TERRENOS
- Com 684,OOm2 à rua Max'Nicolau Schmidt, ao Preço de R$
18.000. Medindo645,00mzà rua FriedrichW. Sonenhol- Preço
R$ 20.000,00.
- 'eom 455,OOm2, situado à rua Erick Mielk, próximo à Verdu-

.

reira Raquel.
I

- 'Próximo ao Hospital do Morro, com o preço de R$ 8.000,00
.

.

sendo 50% de entrada e o restente em 10 parcelas.
- • Localizado à rua STOS. DUMONT, mendindo 392,OOm2 -

,

Preço R$16.000,00.
- Na A. A. Ziemann, com 435,OOm2 -' Preço R$ 15.000,00
parcelados.

, -,Para trOcar -Ioealizado no JARAGUÁ ESQUERDO, poroune
localizado na FIGUEIRA.

'-

PREÇO R$ 15.000,,00.
.

·

- Com 730,OOm2 - LOTEAMENTO STO. ANTONIO - Preço R$
7.500,00

ÁREAS
- Sítio, sem benfeitorias, 77,OOm de frente para o asfalto,
próximo a PiÇARRAS, com área total de 23�639�00m2.
- Medindo 91.000,00m2,. de frente pl asfalto da rua

JTAPOCUZINHO, 3 km após o trevo para SCHROEDER, pró
prio pl indústria ou loteamento. Aceita easa e parcela, na

· negociação.
· ,- Fazenda com 930mórgos, 1.116,00m de frente pl o asfalto
e l000m de área construída e 210 cabeças de gado.

. I

COMPRA - VENDA - ALUGUÉIS
ADMINISTRA ÃO DE IMÓVEIS

RmRCA DJ MOTORES A ÁLCOOL (;ASOUNA E DIESEL· COMPLETO ESTOQUE ,DE PEÇAS

RETiFICA DEMOTOR DE SEU AUTOMÓVEL COMPAGAMENTO
EM TRÊS VEZESE COMGARANTlA DE 10MESES. COMO TAMBÉM'
RETiFICADEMOTORESMERCEDES·BENZ COMGARANTIA DE 6

MESES OU 50.000 Km.

,Rua Pastor Ferdinando Schlünzen, 116· Centro
Fones (0473) 72-2254/71-8047

Jaragúä do Sul - SC

'.'
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•

MesoClínica
MEDICINA EsTtnC�

IIIDICINA .TtriCA.PI� IM:
.Tl'IIWIWIto de Celulto oGonluni LoooI...
(M..aU"'" o EllllOIIpofo_,;

-

• TndIII*IIo l'*IcIoz lIiIOOUW
(GIIIt_ oAIIdDmIm), IOUlpIour

' .................
• DNnII!IIII LInMIIaII
• TIIIIanIonIo lEIINIIo8 FeoIII .

(,...,-no.-_...�).

RUIJaIoMwöl. 13- SeIl lOS· EdI.DÓninpChIodii
FOMa (0473) 73-0111. 7N2M
...... cIoSUl-SC

SCBII C·'BI' FábricadeCalhas
,

.

Industriais
eResidenciais

)lONI «()L173)

7:)-0325
Rua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramirim - SantaCatarina

METALÚRGICA WOLFRE LTOA.

WOLFRE uma empresa especialiZQIÚJ em boxplbanheir(J,
cercas, portões e calhas e esquadrias de alumínio. Orçamento ,

sem compromisso. WOLFRE também trabalha com venda»
de antenas parabólicas marca TEC.flA T.

CONSUL�E-NOS PELO ENDEREÇO
,R. Prof. Irmão Geraldino, 326 - Vila L.:alau

Fones: (0473) 12-0801 cl Mario 71-6198 cl Luiz
JARAGUÁ DO SUL - SC

.

OAROMA EOSABORDONSBONSTEMPOS VOLTARAM

PANIFICADORA ECONFEITARIA

�PÃOSVINBO
Abertodiariamente das06:00às21 :OOhs.

inclusivedom ingos.e feriado.s
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 915/ Centro
Rua Venâncio da Silva Porto, 225 Vila .Lenzl

(Próximo Weg I)
Fone: 72-1243

I r ')
�

. ')

�[j� C3 GD�[b��tj [b)j[Q)[j()
DIVISÁODECONCRETO

(TUBOSEARTEFATOSDECONCRETO)
__•• Rua Jóinville, 1016 - Fone 72�1101 •
DlVlSÁODEPLÁSllCOS(TUBOSDEPVC-ELETROILINHAS
ESGOTO-TUBOSDEPOUETlLENO/MANGUEIRAPRETA).

Rua Bernardo Dornbusch, 858 - Fone 72-3025
Rua CeI. ProCópio Gomes, 89

Fone 71-0066

I
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AO PÉ'DO OUVIDO GranapesadaAd.rbal Maohado

Admira-se a coragem da
.

Juventus é o time estadual de

Amor público-------------.
"0 amor tem três fases: receber sem dar, dar e receber e, finalmente,

dar sem receber. A'primeiradenomina-se paixão e é sexual; a segunda
desejo, e é humana; a terceira é amot; sendo Divina". Esta mensagem -

em homenagem ao "Dia dosNamorados"-foimandadapublicarnumjornal
da região pela Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.

O povo nãomerece isto.

diretoria nova do Juventus de -

,assumir esse pepino de Itu que
é a dívida do clube -: algo em

torno de R$ 300 mil A dívida
não admira tanto, em

comparação com a indagação:
.

como se chegou a este montante
absurdo? Segundo teria

firmado, Ângelo Margutte,

maior folha de pagamento,
tirante do Criciüma,

Se for assim, chegamos ao

fim da picada. Ter a maior

folha de salários e o pior time
dos últimos tempos, é urna

contradição de arrepiar os

cabelos, Quem ganhou com
isto e para onde foi toda essa

novo presidente do clube, .0 grana?

ADIVINHINDO
Nesta sexta-feira. à noite

.

(quando esta nota foi redigida era

desconhecido o teor do que o

governador disse IlO encontro) o

governador Paulo Afonso visitou
a Associação Comercial e Indus
trial para, em tese, dizer o que tem

para Jaraguã do Sul e receber

solicitações de obras.
Desconhecendo o que ele

disse, porque a redação foi antes,
arrisco adivinhar: nenhuma das

graudes aspirações de Jaraguá do

Sul está contida no elenco de

compromissos para realização a'
curto prazo.

Primeiro, porque se disse, aqui
mesmo, que não há orçamento
neste ano. Segundo, porque se

disse, aqui mesmo,. que o

governador só atenderia se

qualquer pedido passasse pelas
mãos dos depufudos que o

apóiam, Terceiro, porque será um

milagre Jaraguá ser atendida
como merece.

Pobreza
Assusta saber que o magistério não tem,

hoje, a receptividade de antigamente. Paga-se
mal à classe, prepara-se mal os futuros
professores e ninguém quer serprofessot: Tanto
que os. cursos de pedagogia e letras, na esfera
de licenciatura, estão defasados em interesse:

há apenas 0,7 acadêmicos em relação às vagas
disponíveis.
Se isto não melhorar, haverá torneiros

mecânicos. escriturários, administradores,
[ranqueadores, comerciantes e outras

'pF(�/lSSÖes com pessoas formadas para o

magistério. Menos professares. Dar aulas. se
tornou um sofrimento. E enquanto for assim,
a educação será uma pobreza só.

POUCOICMS
A arrecadação de ICMS de Jaraguá do Sui caiu em cerca de 50% no

mês de junho, até agora. Os repasses estão causando ebulição no
.

gabinete do prefeito. Com isto, ele admite reduzir a velocidade de obras

importantes e até dar última.forma a outras, tirando-as das prioridades.
Mais ou menos assim: no primeiro repasse do mês previa-se chegar R$

240.000,00. Chegaram R$ 125.000,00. No segundo repasse, era

pensamento que viriam R$130.000,00. Vieram R$ 14.000,00. Um
quadro dantesco.

Pate:rnidade
Até agora, com sinceridade, de

tantos pais assumidos, não se sabe

quem foi a alavanca que obrigou a

vinda do governador a Jaraguá do
Sul. Konell insinua que foi ele;
Werninghaus diz 'que foi ele; Udo

Wagner afirma que o governador
veio pressionadopor suas investidas
de cobrança.
Quem convidou e, na prática

conseguiu, foi a AC/JS. De real

mesmo, o que se sabe é .que o

governador não estava a [im de vir.
Parece que sua excelência não quer
assumir obras e prazos, pela simples.
e boa razão de ainda nem saber
como .

A prQPósito de se fazer justiça:
muitos deputados que são ex

prefeitos estão sendo

questionados pelo Tribunal de

Justiça, que pede licença à

Assembléia para processá-los por
supostas irregularidades em suas

gestões. Se a Assembléia for
mesmo democrática e quiser
moralizar a sua imagem
desgastada, concede as licenças.
Para os deputados, será também

bom, ainda mais se mantiverem a

convicção de serem inocentes. É
uma bela oportunidade de limpar
a ficha.
Dizer que abre mão da imunidade
é jogo para a torcida. Sabe-se que
o deputado não tem autonomia

p(lI'a abrir mão. O poder é que
concede ou não, porque a

'

autonomia, neste caso, é dele e

não do parlamentar.

••••••••••••••••
Os "!elhores presentes .-

para os Namorados' . •

�I
...

::
........._------
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HABITAÇÃO ORGANIZANDO

Secretaria esperapor recursos Lideranças de Schroeder

d
,"

\

d
'

"t' vão criar sua associação
Ogovernoparapo ercons nur a;���:::�iai�i::;::�' :m�:Od�i:���':.

ais de Schroeder reunem-se na segundo Hertei, ,é o de reunir o

prõxímasegunda-feíra, 19,como maior número possível de
Divulga Ao

primeiro passo para se or- empresas, lojistas e agricultores
ganizarem nestes três segmentos em, tomo da associação que
produtivos e, posteríormente, servirá, no futuro, como foro de
críaremaAssociaçãoComercial" discussão de assuntos que envol

Agrícola e Industrial do municí- vem interesses de todo omunicí

pio que é, hoje, a67aforçaeconô- pio e não apenas de um ou outro

mica de SantaCatarina. Segundo segmento,
o prefeitoHilmarHertel, esta po
sição pode ser sensivelmente

, melhorada se os setores pro
dutivos estiverem organizados
neste final de década.

"É necessário que problemas
e dificuldades comuns sejam dis
cutidos em conjunto, como o

corre em centros maiores,
principalmente no que diz res

peito aos avanços tecnológicos
em todos os setores da econo

mia", raciocina Hertel. O
encontro, marcado para às 19:30

J araguä do Sul - Embora
I) déficit hahitacional calculado
dc Jaraguá do Sul gire em torno
dc três a quatro mil hahitações,
na verdade a carência chega
perto de 20mil unidades,o que,
presu- Ponte

A Construtora Cunha Gomesm c s c ,

Mi/ho/es Ltda., de Florianópolis, foi a
'

vencedora da licitação para a

construção de uma ponte em

concreto armado com 30 metros
de extensão e 10 metros de

largura, ligando o centroaobairro
Tomaselli. A partir da assinatura
de contrato, o que deve ocorrer

na próxima semana, caso não

haja contestação, a construtora,

terá um prazo de 120 dias para
concluir a obra.

represen
te o nú
mero de

de/am/lias
i/lst/i/os
/lDSplO/lDS

imóveis

aluga
dos para
fins ex-

clusivamente .rcsidenciaís. Ou

seja, nenhuma pesquisa com

puta os que têm onde morar

mas que pagam aluguel e que,

Plano Unidade Isolada, com 60m2

.,.

maís 100 pedidos já encami

nhados.
Outros IOOkitspelosistema

Trava-Blocosjã estão garanti
dos e em fase de construção,
fínanciados pelo Fundo Rota
tivo Habitacional (da prefei
tura), com acesso para famílias
com renda mensal de até cinco
saláriosmfnimos, Um terceiro

plano, com lücasasjâconstruí
das e outras 32 em fase dc exe

cução (Illadccspcracom I.SOO

inscritos)
é

o da Moradia Popu
lar, também através do Fundo,
num sistema dc fundo mercantil
dc 10 a IS anos. rompo em que
a habitaçãç não poderá ser ven
dida.

apartamentos de 64m2 com dois

quartos, um plano que já tem

500inscrições. Nestasemana a
Cohab entregou oprojeto técni
co e, agora, a secretaria de Ha

hitaçãoagilizaaaprovaçãojun
to aCelese, Telesc, Samae,
Bombeiros, Fatma e a própria
prefeitura; "Tudo isso pode ser
feito em Florianópolis", diz o

secretário Ademir Izidoro, que
já trahalhouna própriaCohah.
Mas, segundo ele, "se ficar lá,
demora meses. Aqui, em 30 '

dias Iiheramos tudo". A pró
xima etapa é a liberação de

recursos, seja através do FGTS
ou do Fundo Estadual de Habi

tação, com umacxigência: "que
o projeto seja executado com

supervisão do Fundo Rotativo

Huhitacional dc .Iaraguá do

Sul". diz Izidoro. Segundoele,
"áreas pura construir é o que
não falia. o que precisamos é dc

garumlade recursos". concluiu.

por consequência, não possu
em casa própria. Este déficit de
.Iaraguá .do Sul corrcspondc a

pelomenos a: mctadcdo número
dc casas populares anunciadas
pelo governador Paulo Afonso.
Vieira em seus quatro anos dc

mandato para todo o Estado: 40
mil.

Em Jaraguã do Sul, através
da secretaria municipal dc

Habitação. embora o univcrso

dc famílias beneficiadas com

acesso à casa própria, em quatro
planos. seja infinitamente

menor. .vcrdadc seja dita:
cmhoru os projetos não estejam
caminhando em sua totalidade

NA LISTA

Procon vai divulgarpreços
paraorientarconsumidores

marcada para o dia 20 deste mês.
De acordo com Maria das Dores,
nestaprimeira reunião serão an�
lisadas as questões trazidas ao

Procon através do consumidor
lesado, eadeterminaçãode formas
e soluções para a resolução de

problemas ainda pendentes, além
daapresentação da listadepreços.

OConselhoMunicipal Perma
nente de Defesa do Consumidor é

representado por Sérgio Ku
chemcker (Acijs), Paulo Rubens
Obenaus (CPL), Luís Sérgio de
AssisPereira (Associaçãodas Imo
hiliárias) e Maria Odete Espezim
(Secretária Municipal de Educa

ção).

Jaraguá do Sul - Até o final
destemês oProcon divulgaa tabe
lade preços deprodutos alimentí
cios, material de limpeza e de

higiene pessoal. A pesquisa - que
contém apenas ítens da cesta bá
sica - foi realizada em cinco

supermercados da cidade pelo
próprio Procon e oferece "ao pú
blico consumidor a chance de

comparar preços e optar peloque
for mais em conta", argumenta a

coordenadora do Procon, advo
gada Maria das Dores Winter.

A lista oficial dos�preços será
divulgadaapósaprimeira reunião
do Conselho Municipal Perma
ncntc dc Defesa do Consumidor,

n<i velocidade desejada. quase Fucilídade

ISO famílias já sc li vrarum do Um dos planos maisatrncntcs
flagelo do aluguel. Oitenta dc- prevê a construção dc XO apar
las pelo plano Unidades Isola- tarnentos. numa primeira ctu

das. para quem tem terreno
,

pu, por força dc convênio assi-
escriturado. financiado via
FGTS até R$ 7.S()():()(). com

nado no ano passado entre a

prefeitura e a Cohah. São

Rua: Irineu Vil/ela Veiga n� 103 - Fone (0473) 73-0138
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PROCISSÃO

Fiéisforamas ruasparacomemorarCorpusChristi

RIUIS do centro da cidadeforam invadidas pelosfiéis

Por Peterson A. Izidoro

Centenas de fiéis ocu

param as ruas do centro de

Jaraguã do Sul, quinta-feira
(15), em
come

moração
aodiade

Corpus
Christi.

Tapeie loi
eslelldido
du/ollie o

. -

Uma P/O(/SSOO
procis-
são, entre as ruasReinoldoRau
e a igrejaMatriz, atraiu multi
dão pessoas de diversas comu
nidades jaraguaenses, car

regando bandeirinhas e faixas,
como motivos e mensagens
cristã. Naregíão também hou

ve procissões para lembrar o

dia de Corpus Christi.
História

O Dia de Corpus Christi é a

AuII AtInokto- Aw. 520 - Safa 02

Pr6oc. SUpermercado BraUhaupl
71.-3 - JaraguA do SUl - SC

Fiéis se reuniram em frente a igrejaMatriz para a celebração da Santa Missa-

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação deServiços
SEGUROS GARCIA

Rua Expedicionário.Gumercindo da Silva n!1 90,
1!1 and�r, sala 2 - 'Fone/Fax: 71-1788
Jara uá do Sul - SC

Pessoas de todas as idades acompanharam a procissão

comemoraçãodainstituição da
eucaristia, sendo um dos sete

sacramentos da igrejacatólica,
pelo qual Jesus se acha pre-

.

sentc sob as aparências do pão
e do vinho, com o seu corpo e

divindade, relembrando a últi
ma ceia.

Colaboradores trabalharam rápido na Umpeza das ruas

l1I�g��
"NÃO COMPRE SEU CELULAR COMO SE COMPRA

UM 'ABACAXI' NA FEIRA"
NA TELTRON VOC� COMPRA SEU CELULAR COM DUPLA GARANTlA DE

1 ANO E ASSIS�NCIA T�CNICA MOTOROLA AUTORIZADA
PT550· MOTOROLA 1 + 17 = RS 26.00 entrega programada
PT950·MOTOROLA 1 +17=R$39.00entregaprogramad.
Motorola Platjnium VibracaV· 1 + 1_7 = RS44 •.§O entrega programada

ULTIMOS- LANÇAMENTOS EM ACESSORIOS
• Handsfree VillAVOZportátilpara oaIularmotorbi de22O.00por 165.00
• Bateria grossa SOLAR , : de 192.00porl44.00
• VllI'a CALL genérico para qualquertjlo de .parelho de 60.00 por 45.00
• Antenaportátiveiclliar " de 6O.00por45.00
• Capa ill1"'nnoável plcelular prático para pesca rasistente • profundid.de de até 5metros de 44.00 para 35.00
ANTENAS ESPECIAIS'PARAÁREA DEBAIXOSINAL (INTERIOR) PARACelularflXo. transporjáveisotiportáteis
FAX181OSiemenlOEqu••I , , 520.00

�����Ol�:::�.�.�.���:;::::::::·.·:.·.·.·.·:::::::::::::.:..: :::::::::: : :::::::::
..

: ..::..:::::::::::: : :..:::::::::.:.:;:.: ..::::::::::::.:.: ::::��:�
T.lefon. Higtec !. : 29.00
Telefone semfioP.�ni� ;

, 154.00
CENTRAIS I:>E GRANDE E PEQUENO PORTE· EQUITEL PHILIPS E NUTRON
(Consu!e nossos prazos e preços) .

• ANTENAS ESPECIAIS PARA ÁREA DE BAIXO SINAL (INTERIOR)
PARA CELULAR FIXO. TRANSPOR1ÁVEL OU PORTÁTIL.

Rua CeI. Procöplc Gomes, 280 •

Antigo Jornal A Gazeta· ao lade da UNIMED •

Fone/Fax (0473) 72-0803 -72-0422 - 97-9050
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Brasileirosquerem quebrar Meninos de Ouroprepara

h
·

d
.

d
.

amistoso contra Laguna
egemonla os cana enses Jur••uádoSul-OsatlcUL'du Festa Junlna

cscolinha dc futebol "Mcninos dc No dia 17. também, a partir
Ouro". enfrentam ncstc sábado a das 17 horas, começa a festa

equipo dc Laguna, nas categorias junina. No local haverá completo
dente dc leite, infanto juvenil e serviço dc bar e cozinha e a

juvenil. Osjogos comcçam apartir apresentação dos atletas, com os

das 14 horas no estádio do jogos nas três categorias, todos

Boratogo. centra os laguncnscs,

FÓRMULA-INOY

SãO Paulo - Depois de
vencerem em Indianäpolís, com
JacquesVilleneuveeMilwaulkee,
com Paul Tracy, os canadenses
deverão enfrentar um outro ini-

migo na

prova
deste do

mingo,
em Belle
I ii 1 e ,

além da

a/asilei/Ds

p/Dmetem
viti/iaem
lellelsle

.

pista pe
rigosa. Os brasileiros prometem'
que vão sair do jejum de. cinco

provas sem vencerequebraraboa
fase dos pilotos canadenses. "De
pois dos últimos bons resultados,
preciso de uma vitória para me

firmar de vez", afirma Christian·

FÓRMULA-FORD

Clzr1stial,: vitória trará animaçM

Fittipaldi.
Já o tio de Christian, Emerson

Fittípaldi, avalia os maus resul
tados "porque falta um pouco de
sorte". "Em Milwaulkee, cu.

certamente estaria entre os três

primeiros, não fosse a falta de
sorte de entrar no boxe com o

pneu cheio de sujeira, que me fez

derrapar" explica.
A classificação do campeona

to tem Jacques Villeneuve em

primeiro com 75 pontos, seguido
de Robby Gordon, 53 pontos e

Paul Tracy com 52. Maurício
Gugelmim aparece na sétima co

locação, Emerson em 10°, Chris
tian na l l", Raul Boesel com a 13a
posição, Gil de Ferran em 20° e

André Ribeiro em 26°.

Catarinense busca a liderança
Florianópolis - O único

catarinense na Fórmula-Ford,
Leonardo Nienkotter, pretende
neste domingo, na segunda etapa
do campeonato em Brasília,
assumir a liderança. Leonardo,
quenaprimeiraetapa, emGoiânia;
largou na poíe-positíon, chegou
em segundo. Seu carro teve

problemas na suspensão. Duda
Pamplona, doRio de Janeiro foi o
vencedor somando 20 pontos,
contra 15 do catarinense.

Mesmo não vencendo,
Leonardo esta animado com o

resultado obtido na primeira eta
pa, e para domingo (18), em

Brasília, promete: "no ano passa
do, na pré-temporada andei mais
rápido do que o pole-posítion. Por
isso, acreditoque tenho condições
de largarnovamente em primeiro
e alcançar a vitória na categoria" ,
disse.

Classificação
Depois da primeira etapa da

Fórmula-Ford, Duda Pamplona
(RJ) aparece em primeiro lugar,
seguidopele çatarinenseLeonardo

.

Nienkotter; Ricardo Maurício
(SP), 12 pontos; Rodrigo
Hanashiro(SP),lOpontos;Hoover
Martins (SP), 8; Urubatan Helou

. Jr. (SP), 6 pontos e Victor Hugo
Queiroz (GO) com 4 pontos. Leonardo: à cinco plmtos do lúler, Duda Pamplona

.
-

ESCOLINHA

Craques da escola Meninos de Ouro prepara-se para amistoso

JESC

Cincomodalidades irão
à Lages na fase final

Jaraguá do Sul - Depois de

conquistai'a terceiracolocaçãona
fase regional (leste/norte) dos Jo-

.

gos Escolares de Santa Catarina,
JaraguádoSulparticiparádafase
fmal da competição em Lages
entre os dias 30 de junho e 4 de

julho, em cinc� modalidades -

basquetemasculino, que é o atual

campeão doEstado, tênis demesa
feminino, vôlei feminino, futebol
de salão e atletismo.

De acordo com o presidente da
FundaçãoMunicipal deEsportes,
Jean Leutprecht, as chances de

Jaraguädo Sul trazeralgum troféu

énasmödalidadescoletivas. "Tan- .

_
to no basquete, como no vôlei e
futsal temos times parabrigarpelo
titulo", avalia.

O futsal e o vôlei conquistaram
.

dois, dos três troféus ganhos por
Jaraguá na fase regional em

Canoinhas.

D� UM NOVO CURSO EM SUA VIDA, UM CURSO MEGA
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