
Biblioteca Pública do Estado
Setor de 'Santa Catarina

I

��nm��mmDmvm"*e�a
bater concorrência

ABandeiraötes vai investir só
neste semestre, éerca de US$ 23
milhões. O dinheiro servirá para
a compra de equipamentos maís
modernos, Página' 9

Pesquisa mostra onde

comprarmaterialescolar
o Procon realizou uma

. pesquisa na região de Joinville,
apontando onde comprar mate

. rial escolar a preço mais baixo.

Páglna9

Valdir Laurica foi morto esta

semana com um tiro de calibre
38. O assassino, Valdomiro
Vieira, está foragido.

'

Página 11
Malwee. Gostosa como um abraço.

Secretaria distribui 27mil
.•

. "Educação Para
alevinos para produtores Adultos"

A seeretaríadeAgricultura de a1evinos estámarcadapara
eMeio Ambiente Começou o o dia 8 de fevereiro, quando
ano distribuirdo cerca de 27 serão entregues aproxima- AsecretariadaEducação

inovou o horário das aulasmila1evinos, entre eles, carpa damente 20milpeixes. Para o do curso "Educação Para
capim, prateada, húngara e mês de março a secretaria Adultos", esteano, emcinco
cabeçagrande.alémdebagres pretende reflorestar a área matérias eampliou os pólos
africanos co1'ÍIli>a·e 1iJápia.A centralda cidade. de ensino em todo o muní- .

pr6ximaetapadedistribuição �áglna 10 eípío. Página 4
, ,
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·CHÃO LEGAL'

Loteamentos começam a ser legalizados
.

.

\
-

"

Um dos principais
objetivos da secretaria de
Habitação e Ação Comu
nitária para o primeiro
semestre deste ano, é

regulamentar todos os99
loteamentos clandestinos
existentes em Jaraguá do
Sul. Nesta semana o

secretário Ademir Izidoro
\
se reuniu com à Pro
motoria Pública e líderes
de comunidades para
lançar o projeto "Chão

Legal", que Visa dar intra
estrutura aos loteamentos.

Tubulação, rede de água
e esgoto e energia elétrica
são algumas das prio
ridades para começar a
reestru turação dos _

terrenos Página 6 Lotell1M1llos c1an4atlnos seriio legaIiuuJos alntla no�rlmelr(l Sfmesl,.

BENEFrCIO

/
.
Mais de 25 mil trilllJorn de alnlnosforam .beMJieia40s

Menelquerser
,candidato à

prefeito em JS
o empresário Gilber

to Menel demonstrou
interesse em concorrer a

prefeito nas eleiçõesmu
nicipais peloPPB. Menel
espera a convenção do

partido que decidirá seu

futuro. Página 3

com

novidades em 96'
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EDITÓRIAL /

A crise no comércio
,

E' compreensível que os comer

ciantes estejam 'descontentes com a

infra-estruturaque aprefeituramunicipal
colocou para -as obras do
calçadão da avenida.Mare
chal Deodoro. Quando
chove, nada adianta as

tábuas de compensado.
Quem -passa sobre elas
corre'o sério risco de es

corregar. Todos os donos
dos estabelecimentos co-
merciais, entre o trilho jlté o colégio São
Luís, somaBl:um prejuízo de 20% nas

vendas. Alguns usam a inteligência,
promovendo, liquidações para atrair o
cliente. visando amenizàr a témporãría
crise. .

Poroutro lado, estesmesmos córner
ciantes devem analisar que daqui à 120
dias - prazo estipulado pela:prefeitura

para entregar a obra: - o
. fluxo de consumidores irá
dobrar. A éidade gànharä .

uma imagemnova, atraindo
compradores de outras
cidades. Sem contar que,
por iniciativa deles pró
prios, através da: Câmara
de Dirigentes Lojistas e

Sindicato da classe, a possibilidade de
prolongar o fechamento das lojas.

. Assim, além de faturarem mais, irão
oportunizar aqueles trabalhadores que
não tem tempo durante o día para com
prar no comérciode Jaraguá do Sul.

Prejuízo será

compensado depois
que a obra estiver

, coneluida

Um centro executivo'
Do meu local de trabalho, no

. 1]airro daAgronômica, emFleria

nöpolis, observo uma área dev'
rios hectares pouco utilizada, on
deouttota fuDclonou-- emuito�
� o Abrigo de Menores, perten
'fente ao Estado, contígua à resi-

.

dência ofeíal do'chefe do Bxe
cutivo.
H' dois anos, como cidadão,

renovei ao então 'governador a

idéia de construir um' centro
executivo da administração esta-

.

dual naquele belo e,spaço, para
melhor desempenho dos serviços,
com atendimentomais humano e ,

eficiente, além de ãrea de lazer é
éspertepara acomunidade local..

Embutida na sugestão, a per
,mula de prédios públicos situados
nó centro da cidade, ou outros,

. por obras civis que contemplem
'os principais orgãos administJ'ati
vos, e sem o dispêndio deurn cen
�YO sequer dos cofres público�.
Osprédios que hoje abrigam QTe
souro, a . Secnrtaria da Educação

EXFED.IINIE

CORREIO no POVO
. CGC 84.436.591/0001-34

ItEralton-Joaquim Viv/an/

e as Diretorias - sõ para exemplí
Gear - poderiam ser trocados por
muita área construída. Constitu
em valiosopatrimônio, mas, por
'que situados no tumultuado cen
tro e isolados um do outro, não
niais pennitem a desejada funcio
nalidade. Isto, sem considerar a
ttlanifesta economia com o fim do

aluguel de inúmeros jn6veis, e
mais djnheíro haveria para
prioridades, entre elas o social,
que, afipal, representa a verda-
deira vocação do Estado.

.

Como resposta, recebi a infor
mação de que o governo preten-

.

dia, "oportunamente", debater a

utiliza9ão -daquela área, "com a

participação dos diversos seg-.
mentes da sociedade catarinen
se". Nenhwna ação aconteceupa
ra superar o�ficitário atendimen

� to, continuando seus usuários e

contribuintes,'muitos de distantes
municípios, a sofrida e demorada
peregrinaçãopelas repartições es-'

. palhadas pOl' diversos pontos .da

Capital Havendo'vôntad�, em
pouco tempo ser' possível cons
truir um conjunto de àrquitet&
nicos blocos funcionais, sobre pi-.
lotis, para possíbãäar abrigo e

garagem, neles. ftmcionando co-'
mo modema eínpresa as nossas

secretarias e outros 6rgãos da ad
miniStração direta, tendo ao cen-

11:0 o gabinete do governador, en
sejando räpída comunicação e

solução (até muítos autom6veis
oficiais seriam dispensados,
finalmente).

.

_/

O acesso é dosmelheees - urna

excelente via expressà - e o pro
'ble� de transito no centro seria'
amenízado.Bmais aindaquando
o Executivo Municipal pudesse

,
. I

encontrar solução semelhante.
Ser prätíco e criativo, desbu

rocratiZar e dar a melhor desti.-·

nação po�sível ao dinheiro e a<is
bens da coletívsíade tanibém é
elevar SlJl? qualidade de vida;
* JUIZ da ln/ancia e da

Juventude da Capital

Eug!niQVictorSchmõclel
DirâorGêí'âl

,

Av. Marechal Ooodo,o da 'Fon..ca. 122 -
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Confir-a aHistória

"A Hi�t6ria de nossa
gen.te n40 podeficar sâ
na saudade".
O Passa(lo s6 é impor
tante se o seu' tempo foi
bem empregado

.,

Bàrão de Itapoeu

i HáUO '81105
-c.

-Erb 1876, a questão dos limites entre Santa Catarina e o.Paranä gerava
insatisfações, nosso Estado tentando pelo futura Dona Francisca ligar o altiplano
aos portos de São Francisco e Itajaí, enquanto qUI? o Estado vizinho tinha o porto
de Paranaguá como linico empório do PiItaná que distava muito dos Campos .de

Palmas, de São Joio e Curitibanos, ten:itmos que ficavam ao Sul dos rios Negro e
Iguassli e que aÍravessavam aantiga estráda damata da ProvínciadoRio,Grande do
Sul à cidade de Curitiba, na Ptovfnciã do J>araóá. A notícia divulgada pelo eng"
Eduardo José de Moraes, de que S. Francisco era o melhor porto de toda a costa

austral da América do Sul, tornando-se ele pára Santa Caíarina o' que Santos
representava 'pera São Paulo, abria novas feridas, com ínvasöés do território
,catarinense. Há'70 anos \

-Hm 1926, o bispo di�sano Dom Joaquim Domingues de Oliveira prOcedia de

Florianópolis com destino o Porto U�o, permanecía em Jaraguá otempo para
o embarque ferroviário que o levaria ao destino. JoãoDoubrawa como intendente
de JlQguá, 20 distrito domun. de Jainvfile, substituindo o seu genro Artur MUllet;
ao tomar,conhecimento da notícia, cUmprimentava-o em nome do distrito e do

município.
" 1..

. •

, -Waldemar Grubba do alto comércio de Jataguá, na firma do Coronel'da Guarda
Nacional- Bernardo Grubba, era distinguido no jornal CORREIO DO po,VO com

vistosa fotografia, classificando o redator 'como um bom companheiro. do
semanário. O homenageado' ao longo de sua existência já dera mostras de seu

aprêço ao órgão de iinprensa, do qual fez parte de sua direção:
<, Há60anos

"Em 1936, a Sociedade de Atiradores "Jaraguã", em 02-02 inaugurava o stand

'Leopoldo Fiedler', assim denoJIlinaào o benfeitor' da veterana sociedade de tiro,
fundada em 06-03-1906. Na ocasião, apesar domovimento de nãcionalização em
marc� do regime de Getlilio Vargas, realizava-se em regosijo ao grato
acontecimento, uma prova de tipo real ao alvo com armas de pequeno calibre, a
uma disdncia'de 66metros e premiação dos melhores atiradores.
-O semanário flJarapáfl aparecia .com este título, mas acrescido das $eguin�
palavras (Sigma - Jornaes - Reunidos) e não mencionava mais a tiragem de
1.000 exemplares, Ricardo Grnenwaldt, Chefe Municipal' da'Aç!o Integ1lllista ,

Brasileira era o diretor proprietário do jornal.
.

Hál0anos
-Em 1986, o �manário CORRBIO DO POYO já publicava a coluna 'Contíra a

Hist6ria.. .', resgatando a história dos acontecimentos dos anos de. 1976,1966,
1956 e 1946. '

-Flávio José, em sQas anotações, muito tidas, comentava os candi�tos que se

preparavampara as eleições desse ano: "Outro que está em campanha Permanente
e até pediu para que a coluna não esquecesse o seu nome é o bom luizalvense
Vit6rio Lazzaris, sogro de ScJii()'chet. Ninguém lhe tira da cabeça 'a Prefeitura

Municipal e enquanto aguarda a época cesta, continua seus contactos,
.

comparecendo em festas, enterros e outros lugaresmais. Diz que quemnäo é visto,
não é lembrado" .

'

-A 17a. ZonaEleitoral que abrangià�os�ni.c!pios de Jaraguáe Corupá, fechava o
quarto trimestrel85 com 37.442 eleitores, dos quais 31.717 emJaragUá e 5.665
em Corupá. Do total de eleitores 19.501 eram bomens e 17.941 mulheres
distribuídos om 164 seçOes. Dos jaraguaenses 16.467 slO do sexo masculino e '

15.310 do sexo feJIlinino; de Corupá, 3.034 homens e 2.631 mulheres. De outubro
a dezembro inscreviam-se 338 e�totes, iIiformava o dr. Samir Oséas subsq!,nto do
dr.JoséG. Souza..

r

A comunidade cresce
,

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e'de todos.

.,Doas Rodas
Inelastrlal

ALTA 7ECNOt.0GIA
SlIIA7SRJAf&-PRJ1IAS
PARA AUAIENTOB

.

Fone (047) 371-2277
JarQgU6.dG SuI- sc

,

I'
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Anotaçqe� GilbertoMeneté o nome
./

.
-,

Turbulência I
Comenta-se nos corredores dajJ1'efeitura que o secretàrio de

Finanças, AdolarJarl, pediu ontem sua exoneração para o
J

prefeuo DUrval Vmel. Segundo coméntários, Jarl não
suportou mais o estado de "miséria" dapn!feitUra que mal

\ .

consegue cobrir afolha de pagamento dofuncionalismo
. público. Se co1'ffirmada a salda de AdolarJarle, será o terceiro
secretário à deiJtilra administração de Vmel: GUinarMoretti;
de Turismo e Comérci� eMariaLuiza Vmel, do Bem-Estar

Social tambémpediram exoneração..

Turbulêncian

Se PQr um lado. hà co

meníários sobre a saída de Jark,
J

por outro também especula-se
seu substituto. Tudo indica que
Maurélio Mauer, funcionário.

apo.sentado do Banco do Brasil,.1
. ,

de Jaraglia do. Sul, e cunhado
.

do atual prefeito, assum,irá nos .

próximos dias a pasta<.

Contradição
I

o PPB (Partido Progressista
Brasileiro) vai intensificarvisitaS
ao. Estado durante quinze. dias,
Ontem, a cúpula comandadapor
Esperidiâo Amin esteve na

região. Sul enapróxima semana,
já prepara as malas para visita
a região Oeste. Tudo isto, claro,
visando as eleições municipais.

Voltando

Não. esqeeça, Amanhã ac0n

tecerá as provas da Acafe de

Matemática,Física e Introdução.
à Tecnologia em Cerâmica em

.

todo o. Estado. O início. está
marcado pata às 8 horas: A
transferência fo.i em virtude de
tun erro da' coordenação das

provas em Rio. do Sul, no Alto
Vale do Itajaí, quenão. o.bservo.u
o. tempo. de durayão. destas
pro.vas.

Regulamentação
Projeto "Chão. Legal", da

,prefeitura, através da secre

taria de Habitação e Ação
Comunitária começa neste

.

semestre a regulamentar todos
.
o.s Ioteamentos clandestinos
existentes em Jaraguá do Sul.

Atualmente, cerca de 99 estão
com irregularidades.

\

Sivam

o brigadeiro Ivan Freta
acusou o. presidente Femando
Henrique de comprar inte

grantes da comissão. do. Se

nado, que irão votar o.

financiamento. do projeto
Sivam (Serviço de Vigilância
da Amazônia) na semana que
vem. Para Frota, FHC vai

comprar os votos dos
senadores com benesses
diversas. .

Competência
Se a secretaria de Obras

não tomar nenhuma providên
cia para o. desentupimento.
das tubulações em algumas
ruas da cidade, princi
palmente do. centro, a cada

.

enxurrada, vamos ver gran
� 'lago.as' se formarem

.

em

lugares bem Vistos, como. no
Sinaleiro. daReinoldoRau

('

*

*

AUTOMÓVEIS
UMO MILLE

MAIS30 PRÊMIOS

"

forte doPPBpara este ano
Cotiiaçõ.

Sobre uma possível coliga
vão, Menel diz que o. partido
(PPB) irá definir o. séufuturo. da
melhor maneira. "Existem

algumas lideranças partidárias
que mo.stram interesse em se

coligar com o. PPB, mas isto só
será definido no dia da nossa

convenção", garante, seres
cenbmdo que dentro. do próprio.
'partido, além de seu .nome,
outros também estão. cogi
tados. "Uma, pesquisa vai

apontar a melhor pessoa para
disputar o. pleito. municipal",
destaca. o. empresário. Gilberto
M<=nel.

AMELHOR *.

FÓRMULA PARA VOCÊ
GANHAR SEMPRE

* 3· SORTEIO: DIA 10/02/96, ÀS 18 HORAS
1° Prêmio: 1 Automóvel Uno Mille Dlan.
,. Prêmio: 1 Refrigerador 2·751 Consul.
3° Prêmio: 1 Conl. Som 3Jt1 Phillps. *4° Primlo :'1 Fogão 4b Pàlace Dako.

*
5° Prêmio·: 1 BlclCléta RangerMonarlc.
'0 Prêmio: 1 CentrHuga de RoupasMlleller. *7",P"'mlo: 1 BIcicleta Adventure Monarlc.

AD efeluar compri!! indlVklIials em qualqueruma das Lojas e Supe�rcados BREITHAUPT, será dlslribufdo
GRATUITAMENTE 1 (um) cupom pera cada R$ 20,00 (vinle reais). .

.

O diente Iambám receberá pela pontualidade II1II cupom quandóefetuar o pegamento de suas cootas riQOfOSamente no vencinento.

J arapá d� Sul - O PPB
. (partido Pro.gressistaBrasfIeir.o)
deverá se reunir nos próximos
dias para escolher o. nome do
candidato àprefeito nas eleições
de o.utubro.. O empresário. Gil
bertoMe-
nel

,

(1II1Jf111fÓOsera

um dos
dRllI/ri' c

nomes na

�, 111111"fHl'Oqueapon-
tará o. pr""candidato

à prê(eito pela sigla. "O partido
irá entrar em lm consenso. para
escolher o. melhor nome para
disputár as eleições municipais
deste ano." '. afirma Menel.

Baixa
ParaMenel, que foi vereador

de 1977 a 1993� o. município.
vem sofrendo. baixas na admi

. nistrayão. devido a politieagem
imposta pelos chefes do.
Executivo. "Todos usam a ad

ministração para fazer, poli
ticagem, além 'de não. apro
veitarem o. segundo. escalão,
designando pessoas certas em

lugares' errados", diz o.

empresário.
Casado,�tural de Jaraguádo _

Sul, Gilberto. Menel se inte
ressou em disputar o. cargo. à

prefeito. este ano. depois das
últimas administrações. "Só'
houve preocopaçêo em destruir
a' imagem de tun ou de outro,

Ninguém aproveitou o. mandato

para desenvolver um. bom
1rabalhOjmto a commidade, que
foi quem os elegeu", comenta

.

Men�l, explicando. que para
fazer uma admiDistrayão. parti
cipativa o. chefe do' Executivo.

precisa ouvir as criticas e suges
tões/ do. povo., reso.lvendo.

depo.is, . gradativamente, o.s

problema. de cada OOD11mÍdade.

*

* BREITHAUPT

SERVIÇO·AUT.MUNe .DE ÁGUA E ESGOTO· SAMAE
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

/ EDITAL DECONCURSO PÚBLICO N° 001/96

A Comissão do CooQl,111lO PúbliQO do SAMAE de .Tà!:aguá do Sul':SC,
nomeadapelaPortaria SamaeNOJSU-02I96de 22 dejaneiro de 1996, toma

públiQO que se aeham abertas, ,no período de OS à 09 de fevereiro de 1996,
88 inscrições ao Concurso PúbliQO, a ser elaborado pela EXATBC- •

Florianópolis, paraPreendJiÓlmto dewgas.&,s�Os QOIIStantes do'Quadro
de Pessoal do SAMAE de .Jaraguá do Sul.

Cargos
Auxiliar deLaboratório
Motorista

,

Auxiliar
Da Inscrição
As insçrições serão realizadas de OS à09 de fevereiro de 1996, das 8:00

às 12:00h e das 14:00 às 16:00h, na sededo SAMAE de.Jaraguá do Sul, na
RuaErwino Menegotti, 478.

.

DasProvas
I.

As provas serão realizadas em 02 de março de 1996, às 9:00h (prova
escrita) e às 14:00h (prova prática), no QOlégio Säo Luís, localizado na

AvenidaMal. Deodoro daFonseca. em .Jaraguá do Sul (SC).
Jaraguá "o Sal, 22 de jaDeiro ae.I996.

BoDifado Formipri
Presidente da Comissão do Conc:arso

Ficahomolog,ado opresenteEdital deConcurso PúbIiQO, o local, adata
e o horário das provas.

Jaraguá do Sal (SC), em 22 de jaDeiro de 1996

Nelson Klitzke

Diretor Geral do SAMAE

\

*
*
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Secretária Rosemeire.Vasel (empé), quer intensifICar curso de JO graupara adultos

, NOVIDADES

Educação 'para adultos
'.

, .

com modificações em 96
\.

J araguä do Sul - Está
definido. As aulas do projeto'
"Educação Para Adultos",

, elaborado pela secretaria da

Educação, para às 7- e 8- séries
serãomáis longas a partir deste

As aulas deste ano iniciam no

próximo dia 5 de fevereiro em

nove pölos - escolas municipais
determinadas pela prefeitura e

salas concedidas por empresas.
A previsão, segundo Ilair, é que
aproximadamente 1.60.0 alunos

ingressem nos estudos de I-a
8- série. "Muitas empresas estão
contratando somente com o di

ploma do primeiro grau.Por isso
a procura-é grande", revela a

coordenadora, acrescentando
que as próprias empresas estão

exigindo do funcionärio já
empregado, o término do curso.
"De quatro anos para cá, desde

.

a criação.do projeto, houve um

ano nas

matérias Im t/lltO
de portu-
guês, ma- moli/los

�:::!�:: ,ho/6//0 set6
, história e mols exlellSD
geografia. ,...,

"O tempo para esta fase é mais
curto e os conteúdos mais ex

tensos", explica a coordenadora
do projeto, Dair Tomazelli.

I
j'

aumento de f20%", calcula. Em
1993, foram matriculados 700
alunosem apenas quatro pólos.

Curso norma]
A' secretaria dª_Educação

espera um aumento de alunos
matriculados na rede municipal
de ensino na ordem de 20%. Um

.
dos principais fatores para o

'inchaço' 'nas salas de aulas são

as famílias que migram, na
,

maioria, do estado do Paraná,
quase que .semanalmeate para
Jàraguá do Sul.

'

As matrículas para o curso

de I-a 8- série já estão abertas
nas escolas do centro e bairros
dacidade,

ir371-1422
. .

HEMOCENTRO

Secretário assina' edital

para construção da obra
! \-\

Joinville - o secretário de. Martins, isto seria possível' .

Saúde deSantaCatariilà,Ronald porque .os
: hemocentros

.Fiuza, assinou ontem o edital regionais centralizariam as

para a construção do hemo- campanhas de captação de

Centro regional de Joinville. A -doadores e as coletas externas,
\

.

assinatura do documento foi na aumentando os estoques sem

sede da 13- Regional de Saúde', precisar das reniessas do

em Joinville. Hemosc.
,

'

A conclusão do hemocentro Outra vantagem da constru-

de Joinville vai ajudar a avaliar a ção do hemocentro regional é a

-demanda do Hemosc, em consequente padron�ção dos

Florianópolis. A afirmação é da materiais utilizados nas coletas

gerente técnica da entidade, Jane e . exames. Em todo Q Estado
Terezinha Martins. De acordo

.

seriam usados os 'mesmos tipos
com ela, os hemocentros de bolsas de sangue, conser

regionais po1efão centralizar vantes e reagentes para exames.
muitas ações importantes. Em O hemocentro também vai
feriados e fins-de-semana, por contar com pessoal especial
exemplo, quando é preciso mente treinado pela equipe do

manterum estoque adequado de Hemosc, que recebeu recente

sangue, os hemocentros seriam mente'ocertificado da qualidade
autorizados para suprir as da Sociedade Brasileirà de

necessidades. "Segundo Jane Hematologia.

DEFINIDO

Prazo.de dois meses para
reestruturação da cidade
Jaraguá do Sul - Uma

nota divulgada quinta-feira
pelo prefeito Durval Vasel à

imprensa, dizque aprefeitura
pretende realizar toda a rees

truturação dos pontos atin

gidos pelas chuvas em

sessenta dias.

.

Os' e_rejuízos ainda não

foram calculados, mais leitos
de estradas, tubulações de

águas pluviais, pontes e resi-

dências ficaram totalmente

destruídas com a enxurrada,

"Atémesmo locais que nunca

registraram cheias, desta vez
foram atingidos", revela o t

prefeito, acrescentando que o ,t
fator "paciência" terá que

predominar durante os�as de
reformas, "Vamos atender

todas as localidades namedida
\

do possível", garante Durval
Vasel.

'."'_AÇÃO DO VIA.Inl'O IA JA�A
DO §I!JJL í 1PO�§inL
IIA�VA IAßI IDAA CO.ClIltVIIAÇAo DI

AA,'§ A� IPAIVI§: IPIDI�VII§ I
A\OVOIO�VA§e
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Vende-se Caminhão Fiatl
190 ano 78 cor branca -

basculante em ótimo
estado. Tratar R. Antônio

Ribeiro, 403 - Ilha da

Pigueira clSr. Adelino,
, ,

Vendo máquina de

'cobertura marca Siruba
semi-nova. E compro

,

máquina reta Industriel' 2
agulhas. Tratar37&-2127.

Vende-se Chevette179 a

gasolina em bom estado de

conservação. Valor R$
2.300,00 - aceita contra

proposta, Tratar 372...2212.
,

Vendo ou troco sala
comercial no Shopping
Jaraguá - ótima localização.
Valor R$ 20.000,00 +

financiamento. Aceito

carro, imóveis, etc. Tratar
372-0691.

Sr. se oferece para trabalhar ' ---------

de motorista de caminhão.
Tratar 372-2192 (falar ci
Maria).

Vende-se terreno ci 600mz
área, nobre da Barra, ou
troco por telefone, QUTO ou

terreno de menor valer,
Tratar973-8942.

Vende-seOpala Diplomata!
86 cl ar condicionado -

direação hidráulica - trio
eJéúico. Tratar 372-2921.

Vende-semáquina Interloq
modo GN 8-5 12 agulhas
(China). Tratar no

Condomjnio Amizade, -

bloco 2 - apto. 202 -

Pagamento parcelado.

Vende-se mel de abelha

puro. Tratar 973-9385 ci
Rcardo,

Vende-se casa de alvenaria
cl 16OmZ. Ilha da Figueira.
Valor R$ 17.000,00. Aceita
troca por outra. Tratar 372-
2634.

Vende-se terreno em Barra
. Velha.� 6.000,OQ: Aceita
setroca. Tratar372-2634.

Dois senhores se oferecem

para trabalhar de jardineiros
(roçar, capinar). Tratar rua
HeoríqueFernandoMie1ke,
119(emfrenteàWegll).

TULHA AliR1:':�:�ais
Alimente-se sQmente com produtos naturais: cereais à

granel, chás, aveia, granola, sucrilhos e muitomais!!!
Venha conferir!!'

Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 1493
próximo ao semáforo da Duas Rodas

TB FCtMJNI:AÇOES
CENl'RAJS Phlllps
TELEFÔNICA Intelbtás

Equltel
Nutron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

FAX

Jamail
Jaragu6 M6qulna • IMpl.Mentoa Ud..

GRANDE

PROMOÇÃO 'DE
LAVADOURAS

IIAS ITALIANAS II.
VENHA CONFERIR
RUA MAXWl�ELM, N'! &2
FONE: (047) 371-0904
FONE/FAX: (047) 371-3669
JARAGUÁ DO SUl- SC

Você está preparado
-,

para o inesperado?,' . i

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

'[

Ir,lFORMÁTlCA
COMPUTADORES

COMPAQ

REPRESENTANTECOMERCIAL DE
ASSMMAS

,

TV A CABO· NET JARAGUA

Revendedor

fJJmiOfM'fff2BM
Rua CeI. Procópio Gomes, 680 - FONE: 371-9999

línica ,São Camilo
Dr. Marcos Femtlndo F. Subtil

�!!!II!III!!�lllllllt,I�I!I�IIBMil§!I�!I�llllllll
Medicina doTrabalho - Fratura. - Urginei••r

Doença. deColuna, ,Lesões do ..porte - Cirurgia. do joelho
Exames:admissionai.,_missionai••periódicos
Horários atenclmento: 8:30à. 11:30 .14:00à. 18:3Oh•.

Além de oferecer diversas
opções na compra de
Micro Computadores;

treinamento; e uma consagrada
equipe de manutenção

llllGAAGOI.III(OI_���
SOIIOVI IIRl9lö

<���\'t� �.
' .\ ,�

••;� i(";
.. •. �. �{;0).·;'. "

,

,
Manut�nção - Ven(,las - Treinamento

Rua Reinoldo Rau, 21 • Fone (047) 372·2900 CEP 89.251·600 • Jaraguá do Sul - SC
..
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CORREloOOPOvo-2
, II ,

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

�. ()& //te4<U
Dentista - CRO�

Atende
ODONTO-JARAGUÁ E tSSEM

Rua Angelo, Schlochet, 173 - Centro

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

111111Illlllllll�11111111111111Illlllllllllll�1!1111111llllllillillllllllllllllllllllllllill!llilllllllllllllllllllllll�llllill
,

DRA. MARLENE l.DA SILVA
_'

,

I

.' II

II
Nutricionista - CRN-2 2287
DRA. MÁRCIA N. GASPARINI

Clínica Médica - CAM 6294I'

Rua Angel,o Schlochet, 173 - Cen_tro
(pir6x. aelra Rio Clube de Campo, - Fone:, 371-0735

DR. DOUGLAS FARIA CORREA ANJO

_

�_'O,FTAMOLOGISTA
- �

,

- -
'-

.._.
- -

_' ---- Dl\. HSIAD MfNG KANG
-

, ._. '_

--

\ MODA
FEMININA

,E MASCULINA

Av! Mal. Deodoro da
Fonseca, n" 23

Iaraguâ do Sul .. sc

Fone:372-3690

JaraguádoSJI, 27'dejaneiFo deI"6

QY� 37�.793� ,

QJ�IMOVE I S
Rua Antonio C. RIrr.a 197

. CREQ -1741.J
, COI'U • YENDE • LOTEIl • .DIINISTU', INCOI.OIl

IMÓVEL 12 Qtos Gar Bairro Endereço/Ponto Ref.
, PREço R$ InfonaçÔes Gerais

.

Sobrado 300 6 4 Centro R. Conrado Riegel, 1,?7 130.000 Solente el Dinheiro
Casa Alv. 200 3 2 Lenzt R. vitorino Stringari; 80.000 Troca p/�to quJt. e/2 gar
Casa Alv. , 190 4 1 SCBROEDER R. Princesa Isabel, 547 80.000 Terreno 6.562 12 - Parcela
casa Alv. 140 4 1 Lenzi, R. Urbano �osa, 517 35.000 Solente el Dinheiro
casa Alv. '190 3 2 Jguá, Esq. R. OUvia Pradi, 34 55.000 Aceita terreno próx .'WEG II
casa Alv.

"

130 4 ,2 Lenzi R. Elpidio Martins,s/n 34.000 Aceita terreno/Q,arro

Cobertura' 220 3 2 Centro Ed. Argl!S - 8/9" Andar 160.000 Apto NOVO e todo IIOBIJ:.IAIlO ,

Apto OK 78 2 1 Amizade Res. Amizade - 3" Andar 18.000 + Fi,nanc. CEF - 14 anos

Apto ()IIi 156 3 1 Centro Ed. Schioguet- 8" Andar 50.000 'I- Finane. CEF - 8 anos

Apto OK I,: 184 3\ 1 Centro Ed. Carvalho - 8" Andar 70.000 + Finane. CEF - 14 anos

Apto Cons 112 3 1 Barra Res. Harri Marquardt' 8.000 + 100 parcelas de 300,00
Apto Cons 175 3 2 Centro Rua da CEF - 3" Andar 65.000 Ent. 06196 - Troca p/Casa
sala COII 25 - - Centro SHOPPING JARAGUÁ 20;000 '" 2 CUB p/lês/Aceita ,carro

Lote 601 - - Jguá Esq. Condolinio 'Azaléias 27.000 Aceita parcelar/telefone
Lote , ·737" - "i- Centro Próx. 'Antiga Rodoviária 90.000 Aceita penuta por Prédio
Lote 1790 - - Figueira Próx. Ponte da WEG II 35.000 Parcela ou vende el' lotes
Lote 695 - - �Rau Rua da Faculdade - FERJ 15.000 Entrada 5.000 + Parcelas
Lote 750 - , - SCBROEDER Próx. cei, Miguel Couto 5.000 Sollmte a vista "Urgente"
Terreno 27675 - - Amizade Próx. salão Amizade 350.000 Aceita carro/telef/bóveis
Terreno 12725 - - SCBROEDER Próx. Av.Ca.'1telo BranCo, 20.000 Parcelado
Lotes 465 -, - Figueh:a Residencial Plazela I 6.000 Ent. 2.000 + 48 x 210
Lotes 385 - - Amizade' Residencial Behling 10.000 Ent, 5.000 + 5 x 1.000'
Lotes 630 - - Vila Nova Próx. FORUM/Rádio RBB 35.000 Ent. i5.000 +\10 x 2.000 _

Lotes 483 - - sta Luzia Resitlencial,GeraniUl 7.000 Ent. ,1.500 + 50 x 200

Chácara 26549 - - Sta Luzia Centro de San� Luzia 140.'000 Galpão 800. 12 /casa 233 12
Chácar�

I
180000 - - Garibaldi Estr. Gadbaldi .,. Kl 15 80.000 Casa aIv. - Aceita trocar

Chácara ll:l500 - - Garibaldi Ribeirão Húngaros-Kl q 20.000 sei lor::adia -Troca/�cela
éhácara !L25000 - - Nereu Ri\)eirão Grande � Kra, 8 120.000 Casa alvo - Aceita trocar
Chácara 1849300 - - ' SClIR0EDER Próx. 8" salto CELESC 150.000 Reflor. c/400.000 palmitos
Chácara 95000 - -' SCBRQEDER

.

Est. Braço do Sul-KI 4 45.000 casa AlV. - Parcela 10 x

\
\ Res. GERMfIUM (Centro de santa Luz ia)

Lindo lote no Condolinio AZALÉIAS Lotes COI toda ínfra-estrutura
(Jaraguá Esquerdo) (Talanho lédio de 500 12)

Área' = 601 12 (Plano - todo aproveitável) A vista a partir de R$ 7.000 6u
A vis� " R$ 27.000,00 Entrada de 1.500 + 50 x 2 salários, Mín.

(Aceita-se telefone ou parcelar) ou 4 x 500 (fixo) + 50 x 2 salários Min.

I

. 1

Com certeza o ritmo' acelerado, dos
'anos 90 sena ainda mais estressante
se as academias não existissem.
Isso porque, I

além de oferecer todas
as vanta:gens dos exercJcios, elas

.
_

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

. �.
:;n:�=�a� -t:i1'&,n;:�;(�
Dal a razao da:;..,",'0""�"'''�''<.'''' (�,;%�,�,��"<__�.,,�)
RUA 'ATHANÁ�IO DA-ROSA, 249
FONE (047) 973-8518 E 373-0580

1"

Esperamos você para: ,

Centrro de Estética com tratamento completos e: eficales

•

- Faciais - Corporais - Depilações .. 1�lão de Beleza (u�s$ex) II
.

- Academia; Ginástica localizada" condicionamento físico,
I'

alongamentos, gluteos, avaliáçãci física, musculação e dança'de
.

salão. .: r,,:
. '.

, \ j
Continue ac�editando' e nós, f�Femos o possível para corresponder

,',
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MenegoHi Veículos

,

A preciosa ga,leria de relíqui�s Volvo
A Volvo sueca

.

doprimeiro veículo
fabricado pela Volvo,

, com apenas 205
unidades produzidas,

.

entre 1927 e 1929: Ö
nuseu ainda destaca a

presença do, Vesc

(Volvo Experimental
Safety Car), projetado
para 1972 para testar

'

itens na época inéditos,
como air-bag e freios ,

com ABS. Na ala dos
,

preserva sua .rremöria;

imaginou em maio, o
Múseu Volvo, em
Gotemburgo. Uma
ötima oportunidade de
conhecer a história da

empresa, por meio de

antigos automóveis da
montadora. O ÖV4 é

,
.

um dos cem exemplares
, que repousam muna

�,ea de 3.60<>tW. Tratar

Mais de 100 COITOS antigos da lVlvo estão

, expostos 1Ul Suécia'

carros esportivos,
brilham modelos como o

PV544, vencedor dos
campeonatos nmndial e

europeu. de Turismo, em
1950 e 1960.

Fonte: Revista,QuatroRodas

Planos 50 e 60 meses
. Cons6rc:io Nacional Volkswagen e Amauri
Não perca tempo. e venha fazer sua Inscrl�ão,
na maneira mais fácil,de conquistar o seu veí -
��

.

'I�J
_ Feme 047- 3710488

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

-COMBUSTíVÊI,S FILTRADOS
-SUPER TROCA DE ÓLEO

, -LAVAÇÃO COMPLETA '

'-LAVA ,RÁPIDO
\

-LAVÂÇÃO ÁGUA QUENTE
-LANCHONETE,

POSTO MARECHAL LTOA.

�Llquigás
"

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 961 - CEP 89251-701 - Jaraguá do Sul - SC

P R o M·O P t. e A S

FONE/FAX (047)
372-0705 * 372-1888 * 371-0905

R. !N@[fd!b'i!@
Escort L 1.8 bordO 93,
VeronaGLX grafite 92
Verona LX branco 92

, VeronaGLX azul 90
Gorcelll azul 83

Logus GU azul 95
SantanaGLS cinza

,

87
SantanaCS cinza 87
Goi CL bege . 87
Gol I verde 86
Parat i bege ,85
Fusca ' branco 81
C20 branco

'

91
Fiat Uno CS marron 85

.

Escört XR3 azul 89
Gol bege 84
Corcelll branco 80
Mar�6 cinza 81 ,

Willys azul 76
Passat cinza 79
DelRey marron 82

Rua Joinville rY' 3573- Fone (047) 371-9322
,JARAGUÁ DO SUL - SC

A Menegottl iança pra voei a melhor. promoção da
peças originais do, ano: IIPROMOPEÇAS. II 1'1
UGUE AGORA OU VENHAVlsrrAR-NOsl ..

Menegotti Veículos
I DISQUE PEÇAS 371-12811 Foae 047·3710.499
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CORREloDOPOvo-4 Cl.ASSIFICADOS DE IMÓVEIS' i' J8n!_guá do Sul, 27 .de janeiro· de 1.996

Excelente VILA NOV4 - Excelentes VILA
Permuta-se lotes financiados em 1rO Terrenocom BAEPENDI- Joio Franzner-

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

e ao Breithaupt próx.JavelR$ 490,40m2 450,OOmZR$
Silvana R$ 60.000,00 70.000,00. 15.000,OOcadable

CENTRO - Excelente lote Waler MaIquanII -

RIO DALUZ-'
Excelente Casade Terrenoccl Terreno c/ Sftiocl

alvenariacl cl 740,OOm2 - Próx. Ed. 3.700,OOrn" - próx. 600,OOm2 edif. 45.000,OOm2 -

cattme SchInd"

215,00m2 Carvalho .. R$ 60.000,00 Irellle plWaller com casa pr6x. aCEVAL.
MarquardI em 30,00 mistaR$ 90.000,00

CENTRO - Excelent�
ILHADA BR-280/Trevo

em alvenaria cl FIGUEIRA- Nereu Ramos -

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

Terreno cl Área. com Tsnenoc:J
alvenaria 450,00rn2• R$ 2OOO,OIJm25Q,OOfundos da
c/90,OOm2

alvenariacl cl 246,OOm2 próx. 7.500,00 5.893,08mz, .

metros para BR 280JARAGUÁ piscina, cl estuda-se s40,OOmetrospara
FABRIL

. Beira-Rio Cube deCampo AJaJUioTissi R$235,46Jn2 36.000,00

AMZADE RUAJOINVILLE

Te.rr:eno.cI
'

Barbada. casa Apto. com02 CENTRO - Cobertura no • Excelente
. Terreno de Terreno cl terreno \comerci-450,00mZ em alvenaria cl qtos. R$ Ed. Residencial Dunker esquina cl 733,OOmZ• ai cl. casa emedificado cl '03 qtos. 17.500,00 + (em construção)Apenas financiamento 579,00m2 Edificado cl alvenaria por

. prédio comerciar apenas R$R$ 30.000,00 CEF 55.000,00

,

APTOS PRONl'OS
- Apto cl 66m' 1 qto e de....;" dep. - pros.m portio. portaria eletr, novo - RS 30.000.00
APTO!! IM CON!lTltUÇÃO

.

Mif. NU' - II. Ma"..._..
.

- Apto. cl 124m' - 2' andar. cl 2 qtos • d.ma;" d<p. prOS.m. 'portlo e perteri••letr&Die. - RS 49.000,00 - entrep ehavea
f.v/96
- Apto. cl 115m' de fr.lIt. - 2' .ndar - cl 2 <parto•• d.rpai. dep., garos.m. eordio • portaria .Iet(onie. - R& 47.000,00 -

entrega du chaves março/96.
MV. P.tlÚllll - R. 1.,1 '_.114..,.,.,
- ,oIpto cl 111m' - 2' andar -.2 <ltos • d.rpai. d.po. glros.m , portio. .ponaria .�r&Dica - RS 25.000,00 + .aldo pare.lado
.em CUB ..tr.p ch.....m 1an/97

- Apto. 77m' - I' andar. 1 qto • d.... ;., d.1\. pRgem. portio. port.ri•• Ietr&nica - RS 17.500,00 + .. Ido em CUB - ehav..
d.zl97.

'

MV. __ III - 25 di JulllD
- ,oIptoa cl 112m' - 2 qtos • dermia d<p. cl gIrosem - portio. portlria .I.tr&nic. - R$ 25.000,00 .IIt!Oda + aaldo em CUB
· entr.ga julhol9? "

-
.

- Apto. cl 112m' '- 2 qtos • d.... ;., d<p. cl pRgem - portio. portaria .Ietr&nica - RS 15.000 ent ..da + pa reelu de RS 633,42
corrigido'; pelo CUB - entrega Jutho/97

,-

MV. Dl41111ru1 • _ M."..._ ..
· ,oIpto cl 214m' • 3' andar - ",Ct. + 2 qtos...cada, clurruq. individua� dep, .rqoregad.. 2 p",en....1I0·de f..t .. , p;"ci..
- 9ltrada R$ 29.150.00 + ..",mir parcel .. de eondominio - entrega f.vl98
Eilif. AIo"'''lII'''''. n' l6, 1111. ",. AIo�."" (.lICAR) .

- Apto cl 290m' ,.o. total. 187,10m' ire. ütil, temes d;"ponCv.i. apartamentos n' 301, 302, 404.
Em ..da: 2S,5S elh (R$ 9.888,87) + 52 prc.lu d. 3,65 rubo (RS 1.412,69)
Coo.struçlo: Proma Consto e P·1anej. Ltda. em .si.1tema de condomínio.
CASAS
- Ca.. ("" ..10) - 111. da Figo.iR cl 650m' ir.. eoaatruído, rem p;"dn .. quadra esporte, lareira, dep. .erqor.pdos. caDiI - RS
265.000.00

'

- ea.. M...arandlh. - 230m' ár.. ·eonstr. - 750m' terreno - no celltro RS 100.000,00 .

· Ca.. alv. - R. Jesê Narloch (Sio Luiz GonZlB"); 3 qtcs, • d.mai. d<p. cl 120m' ár.. eonatrul'cIa. Troca-•• ",to. no centro.
· Ca.. nova - cl 122m' área constr. cl 3 qtoa • d.ma;., d<p. p.rto do Iuventu. - RS 65.000,00 (parcele-se)
· C... rni.sta cl 136m' - 4 qtos • dema;., d<p. - R. Eclwald Kriaeh - B. ÁpA Verde - RS 35.000,00
- Casa aIv. 160m' ár.1 constr. T�rreno 420m' - R. H.nriqu. Bortolin. RS 50.000,00.
· Casa mdei.. cl 110m' - Vila r...Iau - T.rreno cl 522m' - .eco, de ."",iDa. - RS 40.000,00 .

.' Casa .m alvenaria cl 150m' "T.rreno 7.500m' - Rua B.ttha W••ge
ntRIII!N(JI
" T.rreno 27.000m!, Chác.ira .m Áyjl.. Ci..... P.rCm.tro Urbono - RS 4�.000,OO
- Terreno Piça"" - ·Lot. Po ... do Iaqu... 300m da praia. RS 6.5.00,do
· Terr.no . I' ..gm-Ei'<perdo - R. Waidómiro Schimidt cl 700m' - RS 20.000,00
- Terreno· R. Alfredo Mn RInk - cl 930m' - RS 18.000,00
· Terreno· R. Ana Müll.r cl projeto, fundamento e I' pi.o pronto pl construçlo de 4 'l'os' cl 174m' cada .. R$ 25.000,00
· T.rreno 462m' atrás da Igr.ja Slo·Iuclas, no alto - R$ -13.780,00
- Terreno - L<1. dos Açor... P.rto Candei .. - 348m' . Barra V.1ha - RS' 3.7qO,OO
· Terr.no . Lot. a,.npagnat • 378m' . RS 21.000,00
· Terr.no 5:000m' à SOm' t....vo da Malw•• - cl SOm d. frente pl Rod. Wolfgmg W••ge • 100m d. fundo. - RS 42.500,00
- T.rreno Ruo P.dro Winter (150m di Walt.r Mlrqu.rdt) - RS 8.500,00 •

LOCAÇÃO
· Aluga-•• ",to. cl 3 ",Irtos . Vila Rau - RS 450,00
· Loja. . R. El.onora S. P..di ElI. Aoturio cl 3Sm' - RS 350,00. d 42,24m' - RS 400,00 - cl 53,47m' - RS 500,00
- Aluga-.e pa.. ve.... io cu•• IV. cl 128m' em Balneirio CliDboriJ - RS 40,00 pl di. - "''''' 15101195.

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

Imobiliária....-::....

Menegotti
CASA EM BALNEÁRIO CAPRI

Vende-se ótima casa em alvenariacom área de 113,00m2
todamobiliada contendo 01 suíte, 02 quartos, e demais'

depentíências, Vale a pena conferir.
Valor R$55.000,00 (negociável))

CASA FIN�NCIADA
Contendo 02 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e,

garagem. Localizada no bairro Estrada Nova.

IMÓVEL PARA COMÉRCIO 1 RUA JOINVILLE
Casacontendo 80,OOm2 eterreno córn áreade 345,22m2.'

Bom ponto comercial.

-TERRENO FINANCIADOS
Compre o seu terreno com uma pequena entrada e o saldo

financiado em até 50 meses.

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 85S
lD_ MENEGOnl - 1° ANDAR - SAlA 107/108

FONE: (047) 371-0031 -JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SE VOCE
QUER CHEGAR EM 97
TENDO UMA IMAGEM

POSITIVA DE 96,·
COMECE A FAZER ·

ALGU,MA COISA AGORA.

'-

o ano de 1996 está apenas começando. Isto significa que ninguém ainda usou, portanto, ele pode ser todo seu.

� para que isso aconteça; 'você tem que começar a fazer alguma coisa agora mesmo. Porque como diz um odho
ditado, " barro parado não arruma frete". � perspectivas para es�e ano são muitas. .Mas só uma coisa é válida
para quem flIrI,er sair dele vencedor: entrar de cara, rorpo e alma no trabalho, com triatioidade; coragem pará
encarar os desafios e perseoerança; muita perseoerança: M que depender da gente, você não vai ficar sosinho.
Estamos preparados; com ,equipamentos dir última geraÇão, para o que der e vier na área de editoração
eletrônica, artefinalização,fotolito, enfim, tudo o quevocêpr8fisarem se tratandode artes gráficos. E como você
sabe, este ano tem 366 dias; mas nem todos são úteis�te nosso Brasil. Sendo assim, émelhor não perder tempo.

,

Qarantâjá sua melhor imagem para 1996' com a Pró-Imagem Estúdio Gráfiro.
'

. Pro'
{IJ}J�geJ11
047-372 3294

Soluções criativas para um novo mundo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO - (j - .J.:aguá do Sul, 27 de jlUleiro de 1996

Todos os lotdl1lWlt06 c1ontlminos serão lega/ir.tIIJO$ ate IIIUJ peJa prefeitMrll lIIIUIiciptIl
..

",
.

LEGÀÚZÀÇÃO -, t

.. Projeto "Chão Legal" vls«�., ..... .'

.

'.

..
'

regulamentar Ioteamentos
- J

J a�guá ,do'Sul • En- mento do-projeto "Chão Legal",
centro entre os secretérios que visa regulamentar \os
Otàviano pàm.pio� (PI8neJa-' loteamentos clandestinos no

meato) eAdemir lzidoro (Rabi- mlDlicífio.tação e
. Números

Ação Co- (111'(0. IIJIJ Atualmente existem cerca de
mutária), Itlleo.attJS 100 loteamentos irregulares em

represen- . Jàraguá do Sul, Com o projeto,
�Á��� _60 IlI1f01s a prefeitura, além de legalizar,
rJ.\AUU.u..... pretende fazer a infra-estrutura

BII lorogll6 em todas as áre�s - -ruas na

largura exigida pela Iei,
tubulação, rede de água e esgoto
e energia elétrica.

.,

Pública e

líderes de

comunidades de Jarageá do Sul,
marcou esta semana o lança-

, "

Dados revelam que o cresci
mentohabitaciOnal deJarap do
Sul a cada ari.o é de 6%. só em

loteamentos élandestiDos vivem
aproximadamente 15 mil pes
soas; representando 10% da
atual população do município.
"Se continuar estepercentual de
aumento habitacional, teremos
daquihá vinte anos,mais de 250
mil habitantes", calcula Izidoro,
acrescentando que a regula
mentação dos loteamentos

,

começam a 'partir deste ano.

ÁRlES - Grandes pos- TOURO - Excelente fa- Gê.t:os - Para obtet
sitlilidades de suces- se zodiacal para ad- boa posiçio no

so poderio ser espe- 'quirir bens materials" campo profissional,
radas para os próxi- abrir caderneta de tudo dependerá de

mos dias. Algumas poupança ou conta voc6, aproyelte a �se
idéias brilhantes que bancária e progredir que. é ótl!'la: �XltO
vier a ter, devem ser ,pessoalmente. Aja �oclal, ml:llt� reman-

I d ""ti' com otimismo. Bom bs!"o !I neíte, Boa
co oca as em pra ca,

. saude.
pode faZer mudanças. ftuxo para as �agens.

FORMATURA

Grützmacher conclui
cursodemedicina
Jaraguá,do Sul - Entre

os muitos formandos desse
recem findo ano de 1995,
tivemos a grata satisfação

,

de encontrar mais um filho '

jaraguaense a concluir um
curso superior.
'Irata-se do jovemEvan

dro Luís Grützma:cher, .

fi1ho do distinto sr. Milton

'Chützmacher, que em Ie;; de
.

dezembro do ano passado,
em Passo Fundo, no Rio
Grande do �ul, concluiu
depois de longos anos de
estudos o seu curso de

medicina, na Universidade
.

de Passo Fundo.
A programação constou

,

de Missa em Ação de
,"

Graças na Catedral Nossa'
,

,SenhóIa Aparecida, à ma
" . �

',(!''''
.

.f.. \�. A.

GenerâlNeto, sessão solene
de colação de grau no eine

Teatro Pampa e baile de
formaturano Clube-Comer

cial, em Passo Fundo,
Destacamos do bonito

convite a .Oração do FÓT

mendo; "Se.õhorl Tu és o

grandemédico. Ajoelb.o-me
diante de TI, já que o que é
bom vem de TI, e te peço:
habilidade para nrhUnas
mãoaIucidezpara o meu

espírito e compreensão para
o meu coração. Masta do
meu coração a cobiça e a

meSquinhez. Dá-me corre

ção de 8ti.tudes e fôrça para
poder ávaliar aomenosUDÍa
parte da carga de sofrimea

tos dos meus semelhantes.
'Dá-me a graça de confiar
em TI:e a fé simples de uma '

criança . Amém". Embora
tardiamente, cumprimen
tamos o médico Evandro

'

LwGriitmtacher pelasua
formatura; com quem sem

pre mantivemos excelente

relacionamento, cumpri
mentos que desejamos es

tender aos seus dignos e de
dicados pais, que não pou-

\

param recursos para que o

filho alcançasse o
.

elevado

, grau, de médico. Parabéns!

(E.V.S.)

CANCER - Periodo em
que tudo poderá a

contecer a seu favor.
Ótimas oportunida
des de ganhar cinhel
ro e negócios, pelo
esforço no trabalho e

pela influ6ncia aos

amipos ou nativo. de
câncer. Neutro no

LEÃO - Boas coisas
deverio acontecer no
Perlodo para voeê.
V6nus dar-lh� exce

lentes ehances de
conseguir realizar o

que 'pretende, princi
palmente as que vem

planejando desde há
multo.

-,

VIRGEM - Tome mUto
clidado para que seu

crédito e moral per
maneçam elevados.
Contudo, o, fluxo
demota sucesso em

investigação, pes
quisas e na medicina.
Neutro no amor e

viagens.
amor.

LlBRA-lm,pOnha um ESCORPIÃO - Se ne- SAGITÁRIO - PeriodO CAPRlCÓRNIO-'V0c6,
novo ritmo em suas cessitar de algUém dos mais indicados' estará com o esplrito
atividades e ficará para ajudá-lo a soiu- as viagens, mudan- elevado, traduzindo
surpreso com os etenar problemas e ças e para solicitar Isso em sua dlspo
resultados. Faça negócios importan- favores de personali..; -sl9Io para set cort6s,
planos para a sema- tes, escolha-o com dades politicas e mili- inteligente e lógico.
na toda. Fase muito muito cuidado., Muito tares. Bom ftuxo para Aproveite para tratar
feliz aos nelves.. dependerá de sua tratar de questoes jurl- de assll'ltos que lhe'
Saúde excelente.

.

reserva. dicas e firmar een- Interessam.
tratos. '

I

AQUÁRIO - Os ftllXos PEIXES - Os assllltos
indicam um novo bancérlos e finan
perlodo que se Inicia celros ocupam um

paravoc6.Aspessoas lugar Importante e,
.. sua volta deverio

por isso, enfrentará
colaborar bastante, a
felicidade matl'imo- situações confusas

nial, familiar e amo- ao ter que solucionar

rosa será.....evidente e uma questão de

lucrNj-ROLQ..A$,(Qrço. gtarule Jmportlllcla..

no trabalho.
J
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TERRENO
Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Área 468,OOmz
R$ 12.800,00

TERRENO
Rua Lot. Versalhes - Vila Amizade -

Área_396,OOmZ
R$ 10.000,00

�"'i!!�I......�TERRENO
Loteamento Versalhes II com
área 396rrJ2 - R$ 10.000,00

"

APARTAMENlv
Av. Mal. Deodoro - 22 andar -

Um quarto e demais
dependênciaS

VENDE- E:::::l
.� �-

..,
..-

�.APARTAM�E;Nl:O;--��:
Rua Adélia Fischer - 311 andar
3 quartos demais dep.
R$ 35.000,00 '

�� . �I "

(
---- -

=+=
I'AC>A nc AI\IJ:"AD.i -

-t1
CASAMADBRA
'R. Antonio C. Ferreira na 1784 cl2
quartos e demais dep. R$ 22.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. José Menegottj, nO 2'n - 03

�'dormit6nos e demais dependências
R$ 40.000,00 entr, + 30 x
R$ 2.000,00, "

'

..

CASA ALVENARIA ..............�
R. José Picolli, 290 B. Estr.
Nova - 2 qtos., sla, copa,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. - R$ 40.000,00

i1CASA ALVENARIA
"JRlfa,ilosé Baruffi nll 160 - Ilha da
Figuelra- 03 quartos, demais
dependências, cem piscina
',RS120.0,00,00

�CASAALVENARIA
,Rua Adélia Fischer rili 248 - 03
'dormitórios e demais' dependências
.F-I$ 40.000,00 t' .�,

CASAA�VENARIA
Rua Angelo Tancon nO 106 -l'erreno
2.698,83mZ - área constturda:
600,00mZ - "há da Figueira
R$ 200.000,00

,TERRENO t
oRuaEleonora SatTer Pradi cl
áreade 396,00m2
"·;R$�26.000�00

'

�
I

I

,';' t,
�0

z,

CASA DE ALVENARIA r ,

R. Loteamento Jul1eDws - "

Jguá-Esquerdo - surt� + 02 quartos
R$ 65.000,00

....

SALA COMERCIAL
Rua Bemar<:to Grubba Jr., 90
EPRON .. Area 30,OOIJt2

R$ 30.000,00
.

PRÉDIO
�tPreso Epitácio Pessoa, 272
03apàrtarnentos
,.02salas comerciais
R$265.000,00
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CORREIODOPOVO-"S SOCIAL -

\ .Janguá do Sul, 27 deJaneiro de 199

Festeja 16 tIIUJ$ "esIII segruad4-feira," agtltaMalÍl CrislqR Silveira
.

. ,

Beleza natural
"

Agua n« boca
- Quem viaja para

conhecer as belezas
naturais de outros estados
do país, está perdendo a

oportunidade de apreciar o
q'u� de mais belo Santa
Catarina tem. A Bala da
Babitonga, em Sio

, Francisco do Sul. Algo
indescritível!

... Restaurante Zinho
Batista, em São Chico,

oferece o melhor e mais

completo cardápio de
frutos do mar do litoral

norte catarinense.
.

Camario, marisco-e
.

caranguejos são algumas
das especialidades

I

da casá.

Gente& Informàções
Ponto tle encontro
Barra Velha está perdendo

veranistas jaraguaenses para
Piçarras. No balneário, é fácil'
encontrar caras conhecidas

principalmente em bares e

boates, como no Ball Hai. É só

gente de Jaraguál

Transferência
A imprensa de JaraSuá está

perdendomaisum companheiro.
O coordenador doDiário Cata
rinense da sucursal em Jaraguá
do Sul, Luiz Carlos, assume na
próxima semana a coordena-

'

daria em Rio do Sul. Sucesso!

'.
'

I

Baixo púb�ico'
Cerca de 40 mil pessoas as

sistiram ao show de Robert
Plant e JimmyPage, naprimeira
noite do Hollywood Rock'96,
sábado, no Pacaembu, em São
Paulo. Quem foi gostou, mas
impressionou..se com os ltpes
vazios nas arquibancadas. Cer
tamente uma dupla dessa, que
foi o "carro clicfe" do rock'nroll
'dos anos 70 merecia, pelo
menos, 60mil espectadores. Os
Rollings Stones, ano passado
atrairam aproximadamente 100
mil pessoas no Maracanã.

. Agora em novo

endereço, Majoka
Uniformes. Aproveite!
Rua' João Picolli, 94,

fone371-8631

Carnava196
São Francisco e Laguna

estão se preparando para uma

grande festa de Carnaval neste
ano. As sociedades esperam
casa cheia todas as noites. O
Cruzeiro do Sul, em 'São
Chico' é uma boa pedida.

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

SEGUROS GARCIA
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva n� BO,

,

l' andar, sala 2 - Fone/Fax: ·71-1788
Jaraguá do Sul - SC

Revoluclonãrio tratamento que elimina a calullm, utilizando
_nolO9Ia avançada: as ondas de uHra..fntqutncla sonanas.
deSenVolvido por uma equipe m'dica. Com provado em mals
de 100 clinicas na Austnlila e Nova ZelAndla, atuando na

ltilla, Espanha, Holanda, B6lgica, InglaWl'a e agora no
-

Brasil.

CELLUCURE'
nIETREATMENT

Um tratamento com "solução definitiva
• ,si contra indicaç6es • si int8rwnçlo cirlirgica

'

• si efeitos colaterais * totalmenta IndolOr.

MARQUE AGORA SUA CONSULTA DlAGNÓSTICA
TERMOGRÁFICA INTEIRAMENTE GRATUITA

,.

ESTETICA VITASANA
I

Rua Carlos Meyer, 183 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
Fone: (047) 372-1156
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/

lRAlAMENTO DE PISOS
SistemaUltraHigt Seep

" Brilho de Molhado Restaurável
TRATAMOS QUALQUER

TIPO DE PI$O
Resilenciais, Escritórios,Consultórios

Lojas, Restaurantes, Supermercados e Industri3is

SOliCITEUMADEMONStRAÇÃO GRATUITA

JACAL REPRES. E COM.
Rua Antonio Gesser,'
Bairro Czerniewicz

Jaraguá do $ul - SC'

HABITAT'
.MC-_)ßll lAR A

CPtCI4J.6D

COMPRA. VENDE. ALUGA. • ADMINIS1RA

TlHiENOs
Terreoo cl 42flm' • TUa da Mosca
TeITenoda151c3ORuaAoberloZIemann
Terrenoda 15ir34Rua LeopoIdoJar1ssen
Terrenocl20.�Rua.loaql*n Fco. da Paula

, TelT900cl 1.o2flm' RuaProco:lpIoG.da 0IvU'a
Terreno c/46Onf' Rua JoIoJanuilrlt)Ayroso
TelTenoc/4SOlr1'ViaRau
TelTenacl43On1'Lot Bemadele Dombu8ch
Terreno c/44flm'BaIno Ágva V91d9
Terrenacl513n1'1undQsWeg t
TelT900 39On1' lIajImaPnIIaGrandl
Terreno c/31.00flm'Via NovaprOx. Fórum
TelTenocl560n1'Ldeamenlo� ,

felTenocl 2.60flm'RuaJanvllle· ÓlIÍm ponIO'COITl9ICIal
TelTenocl430n1' LoI9IIIl19I1Io Versailles
Terrenocl589n1'(eaqulna) IIladaFliJueka
TelTeoo cl 400n1' Rua MareelO BárbI
Tãrrenoc/1.70flm'RuaEpIUlcloPeSl!OllplÓX.KohoIbach.acella;S9C81lO
00 negócIO ,

Ten:ana cl 532n1' • Eslrada NaI.a prOx. Po9Io Man:oIIa
TelTeno clSOflm'frenle p/Lagóa· Danado Sill
Terrenocl50flm'(esqukla)RuaHenrlqueMarquardl
TelTenoc/10.000 e casadaalvenarla, llIImJpl<Iß1lresa· RuaWallgang
Weege (RIO COßQ I)
1'erreoo 3.6Oflm' Rua MarcelO BarbI· VIla Lenzt '

TelTeoo c170.00flm' clamlzekas e 2 fontes de água nalURII emNereu
Ranns.

'

Terrenac/28.�lrenle paraoaslaloemNereuRarms.
TelTenocom43ln1'00LoI9IIIl19I1Io�.
Terrenoc/100flm' R. carlOsVasal

, TelTeno 15'x45 «(lIlmIIvfsladacklade) VIlaNova
CASAS ,

Casade Alvenaria emconslruçao c/3OOn1'. Vila Lenzt ,

Casa emalvenarlac/2111lrn'· terienocl 1540n1'· Schroed9r
Casanalvenarfac/18flm'.3do1m1klr1ils(1I1U.e)d4!rfllllsd9péndAnclas,
Proco:lpIo Gones.
Casaemalvellilllac/16On1'·RuaHenrtjueSohn
'Casa mIsIa • LoI9IIIl19I1Io Corupá • aceita cano 00 negOcIO.
'Casada�.cl95n1'telTenocl37flm' em TrOs RIOs do'fllOrte
Casa de aIv. c/10flm' terr&nÓc/538n'I',BaInoÁgvaVeme
Casadealv. 215n1'· Pl'IIIIadallajlma
Casada aIv. 1Oflm'. BanaVella
Casadealv. 22flm'1suRe+3do1m1klr1ils· Ata MaxZlenw1n

APARTAMENTOS
Apart. emconstruçaoc/2ou311omtkl11os,enlregaemmeadosda96,rua
'Gull19rclndo da Silva (localização Prlvllegladl!). Financiamento
próprlo.Consulte·ilQs.
Apart ConlomInIo Amzade cl 2 qIos. Entrada facIIIIada:
Apart. c/313n1' c/3 suRes derniIIs dependências,� da alo
pacJrao,a SOmdomar, camortil.
AptoEd.lsabetac/123n1'· 2dorrrti1os+ suRe edemaisdependências.

ALUGA-sE
,Salacomerciai ruaJoiIvI.e prâc. Arweg
Galpão cl escrltâlo . R. Leopoldo Janssen

'

,

$alãcomerclal 4On1'. RuaaumerclndodaSilva
Sala comerciai 421T1' • R. oanngos da Nova . samI·11lJb1lado prOx.
Mallsol. '

Casa alvenaria 3 dI:lrm!(rIOs • R. JoInvUIe prOx.Weg II
Casa 3 <IoIJQI(rIOs • R. Anta GarIbakII

VENDETELEFOIEPREFlX0372 \

RUAFDJPESCIDOOT, J.r1
(AO IADODA 1001F'ERRAGDfS)

FONE: 371-8009

.

__'.'�.'.' II
x-••1.":.:.:.111.:.:.
•••••"ô••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·.·.·.·.·ó·.·.·.·.·.·.·.·.·�·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .

Rua25deJulho, 317·VilaNova ·JaraguádoSul·SC

FONE (·04')- 372-0153 II

VENDAS Terreno cl 645m2 - Rua Geraldino - RS 22.000,00
Casa mista c/84m2 - Rua Paraíba - próx. Salão União - Terreno c/50.000m2 - Rua Rio Cerro I - R$ 190.000,00
R$15.000,OO Terreno c/572m2-RuaLateral BerthaWeege- R$16.000,OO
casa de madeira c/110m2 - Rua Lat. José Manfrini - RS Terreno c/704m2 - Rua Estanislau AyroSIJ - Vila lenzi - RS
15.000,00 , 25.000,00
Casa de alvenaria c/174m2 - Rua 633 - RS 35.000,00 Terreno c/425m2 - Rua Estrada Nova - RS 7.500,00
Casa de alvenaria c/68m2 - Rua Exp. Rudi Hornburg - R$ Terreno c/66Om2- Rua Luiz Gonzaga Ayroso - R$15.000,OO
20.000,00 Terreno cl 450m2 - Rua Abano Fachini - V. Nova - RS
Casa de alvenaria c/ 132m2 - R, Luis Chiodini - R$ 17.000,00
25.000:00 terreno c/500m2 - Rua Jaraguá Esquerdo - Esquina - R$
Casa de alvenaria c/250m2 - Rua 25 de Jultw - V. Nova \ 10.000,00

'

- R$ 55.000,00 'Terreno c/930m2 - Rua Alfredo Max Funk - R$ 16,000,00
Casa de alvenaria c/60m2 Rua 427m2 - PIÓX. Salão LOCAÇAo
Vitória - R$ 17.000,00 Casa de madeira cl 3 quartos - Rua 25 de Julho, 530
Casa de alvenaria c/148m2- R. Eleto Stinghen - Loteam. Casa de madeira c/3 quartos - Rua 25 de Julho,.889
Papp - R$ 65.000,90 . Casa de madeira c/ 2 quartos - Rua 25 de Julho, 889 -

Casa de alvenaria c/170m2 - R. João Franzner - R$ Fundos
55.000,00

'

Casa de alvenaria c/ 3 quartos - Rua 25 de Julho, 889 -

Casa de alvenaria c/158m2- RuaWalterMárquardt - R$ Fundos
.

70.000,00 Casa de 4lvenaria cl 3 quartos - Rua Walter Marquardt
Casa de Alvenaria c/140m2 - Rua carlos Oeschler - Ilha Casa de alvenaria cl 4 quartos - Rua Mono Putjer, 233
da 'Figueira - R$17.000,Oo "

casa de alve,naria c/3 quartos - Rua Rio Molha
Casa de alvenaria c/ 75m2 - Rua Pedro Winter - Rs Apartamento c/4 quartos - Rua João Picolli - Centro
11.000,00 Apartamento CI 3 quartos - Rua Antonio C. Ferreira - Centro
Sala Comercial c/80m2eterreno c/1,200m2- R. Frederico Apartamento c/2 quartos - Rua Çarlos Eggert - Vila Lalau
A. Vasel - R$ 60,000,00 Salas Comerciais

Lotes financiados em 48 meses,
com uma pequena 'entrada.

Á 70 metros da praia

,-
Lotes financiados frente para o

mar. Financiamento, em até 36
meses.

·Casas e apertamentee
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CORREIO DO POVO - 6 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS' Jaraguá do Sul, 27 de janeiro de 1996
,

\

VENDAS

·Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro,141

• Terreno próximo ao Amizade com 392m'
• Terreno de 15x30 na rua João Planins,check ' ,

• Terreno no Lóteamento ·Vicenzi 'eGadolti Llda."Bairro Santo Antonio
• Terreo próximo ao,Colégio Giardini Lenzi com 45x30m
• Terreno com 1.000m' próximo ao Colégi'o Giardini Lenzi
• Terreno na rua: Antonio Cartos Ferreira, de 19x30m, no centro
• Terreno na BR'2S0, com área de.7.000m'

. �
• Terreno com SI9,00m' na rua Roberto Ziemann, esquina eom a rua Julios Verch· Bairro Czerniewicz
• Kijinete na R. Arquimedes Dantas· Vila Lenzi

•

• Casa de alvenaria cl 1DOm' na Rua José Narloch
• Casa de alvenaria com 63m2 no Loteamento ·Vicenzi e Gadolti LIda.·
• Casa de madeira com 70m2 no Loteamento Verbinem.
� Cháoara em �ereu Ramos com 88 morgos com casa, luz, água
• Apartamento no Edifloio Jaraguá. ,

• Casa de alvenaria cl 253m"na Rua 521 ·-José Papp

� INTERIMÓVEIS·
CRECI0914-J

VAI ·,FICAR ...
* Casa mista com 120m2

terreno com 430m2

Rua Arduino Pradi,
Só: R$ 40.008,00

(com telefone).

*·Casa de alvenaria com 70m2'

terreno com 262,50m2
Rua Antônio 8. Schmidt

Apenas: R$ 20.000,00.

* Terreno com 468m2

Loteamento Papp
(próximo ao Posto Km 7)I

Preço a combinar.

-"

AI \

COÇANDO?

Casa de Madeira com 113m' na-rua Alfredo Carlos Meier· Bairro Centenário
Chácara à 6Km da cidade com 50.0001li00m'
Chácará com 131:Soom' em Corupá· com toda a infra estrutura, casa mobiliada;casa de cacheiro, ranchos, estrebarias,
chiqueiros e demais instalações.
Apto cl 1 DOm' cl 3 quartos e demais dependências na Rua Exp. AntOnio C. Ferreira.

LOCAÇÃO
'

• Casa de alvenaria .J. Francisco de Paula n·2343· com'03 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem.
• Casa de alvenana·Rua: Passa o FerroVelho Schóia, 1," rua à direija e depois à 2" rua também à direija· com 2 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro e puchado si, garagem.
• Apartamento· Rua Pastos Alberto ,Schneider n· l1S7 • Barra do Rio cerro- cem 2,dormijórios, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, sI garagem. '

• Apartamento- Rua Domingos da Rosa n" S5 • com 02 dormitórios, Si", cbzinha, banheiro, área de serviço e churrasqueira
comunitária, sem garagem.
• Quijin,ete:RuaArquimedes Dantas, n·SO·Vila Lenzí-oom 01 dormitório, banheiro,;Cozinha eárea de,serviço, churrasqueira
cornunltérla. .

.

.

.•-�----------_..•
I ��

.

•

I CRECIW 1589Jm � I,
I I
I Ba..�a Sul I
I I...õveis I
I ' ,I

I Fone: (047) 372-2734 I
I Vende I
I I
I

TERRENOS
I

•
Terreno cl 337 Lot. Werner Marquardt, na Barra. '.,
I Preço R$ 6.509,00 I
I

Terreno 334m2, Lot. Werner Marquardt. BARRA I
Preço R$ 7.000,00 - 50% entrada, saldo 8 meses.
I Terreno c/ 368m2, ao lado da Recreativa Marisol -

I
. I centro - R$ 20.000,00 I
I

Terrenos Lot. Jardim Hruschka II, Bairro SãQ Luís
•

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

•
225,00

I.

: Terreno cl 530,oom2, na Barra ao lado da Igreja :
I Evangélica - R$ 14.000,00 I
I

CASAS
•

Casa em Alvenaria cl 186,00m2, 4 qtos, 2 BWC,

I garagem, lavanderia, terreno 15 x28, Rua 751 na =
Ilha da Figueira - R$ 70.000,00
I Casa em Alvenaria c/152m2 - RuaOlícío C. Pradi,

I

I" Jaragua Esquerdo, defronte condomínio Azaléias - I
I

R$ 40.000,00 •
'

I
Casa demadeira, RuaWalterMarquardt, n° 2732 -

I
I

R$ 30.0?O,00 - Aceita carro.
I

I
Casa de madeira c/ 3 qtos, garagell\, lateral, R IWalter Marquardt - R$ 21.500,00', '

I
Casa ein alvenaria cl 170m2 - Rua Pastor A. I

: Schneider, na Barra - Aceita carro - R$ 37.000,00 :
I LOCAÇÃO I
I Loja comercial c/33m2, Rua Luis Satler, BARRA -

I
I

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

BARRA - R$ 220,00 I
I Galpão em alvenaria com 150,oom2 - Rua Walter

I
I Marquardt - defronte ARG! - :&$ 250,00

•
I Casa em alvenaria cl 2 qtos, garagem, todas peças Igrandes - Rua Bertha Weege - R$ 450,00

I Loja com 36m2, Rua' Ângelo Rubini, ao lado do 'IDESPACHANTE CILO - R$ 250,00
I I

: RUA ANGELO RUBINI, 1223 :SALA9

nMMI·"'iiIIIirW

UMA JÓIA NA RUA BERTHA WEEGE

C LOTES ::::>
., DIVERSAS OPÇÕES

A SUA ESCOLHA.
• COM TODA INFRA

ESTRUTURA

CFINANCIADOS:::>
• FACILITADOS EM ATÉ

50 ME SES:

COMPRE LOGO A SUA
JÓiA NO LOTEAMENTO

A\ARCATTO
IA\ÓVEIS

.AV. MAL. DEODORO, 1'179
CRECI093

fi" 371·1136
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PU8l1CIDADE
.

I

Matricu,le·se
."

ii!

Traga este recorte e receba no ato da matrícula: disquete, camiseta,
pasta e todo o material didático GRÁTIS, venha logo vagas limitadas,

\
\,

Ou você vai ficar
só

'

co� . água na boca?
.

Aproveit,e' os últ,lmos d'ias da earlanha de .nlltríeula....
das

Escolas SID onde com, apenas R �9,00 mensais· voce faz'
qualquer ,um_de nosso� curso" de iniciante a um curso mais
avançado. Nao fique so com agua na boca, venha conversar
conosco e garanta sua vaga.

. Informátiçn Junior

.MS DOS Ir.liciante

.Windows 95

.Compvtaçõo Gráfica

.Secretária ',Informatizada

.Programação

.DigHaçõo '

Rua Reinaldo Rau, (Esquina Procópio Gomes) - Fone: (047)371-2933
\�
\.

r
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CORREloDOPOvo-8 PU8l1CA ÕES lEGfllS Jaraguá do Sul, 27 de Janeiro de 1

EDITALAl"'5...�1 b� trat�s
tJémos a mais variada (infia

I
de trajes sociais. 'IIenfta conferir:

FONE: 372-3349
"

ALUGVELDETRAJESPARAFESTASECASAMENTOS
, " RUAEXP�ANTONIOCARLOSFERRElRA,l84

PROCLAMAS DE CASAMENTO
AdeliaGrubba l..ehmann,Oficial doRegistroCivildo 10Distrito daComarcadeJaraguádoSul, Estado
de SantaCatarina, faz saber que compare,ceram nesteCartório exibindo seus documentos pela lei,
afim de se habilitarempara casar os seguintes:

'

EDITALN°20.355 de22-01-1996
,RENATODAROSAENEIVACÖNCEIÇÃOCORDEIRO ,

'Ele, brasileiro, solteiro, índustríärío, natural de Concórdia,miste estado, resídente edom iciliado na

Av.Marechal Deodoro, 183, apto. 02, nesta cidade, filho deSebastiana da Rosa.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Pinhalzinho - Enéas Marques; Paraná - reSidente e

domiciliadanaAv.�arechalDeodoro, 183, apto. 02, nestacidade, fílhadeAnildoAntunesCordeiro
e deD. Lorení PereiraCordeiro.

EDITALN°20.356,de22-01-1996
WANDERSONRAUEADRIANAMARlAFREffiERGER

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguádo SuI,residente edomiciliadonarua João
Planinscheck, 185,nesràcidade,filho deWaldemarMaximiliano RauedeMagdadaSilv�Rau.

'

,

Ela, brasileira, solteira, cömercíante.natural deJataguádo Sul, residente e domiciliadanaRua25 de
Julho, 623"nesta'cidade, filhade Benedito Freibergere deMariaLuzia Freiberger.

EDITALN°20.357de 23�01-1996
EVALDINOPRIEBEENAIROESTEREICH

EJe, brasileiro, solteiro.. operadordemãquína, natural de Jaraguádo Sul,residente edomiciliado em

Ribeirão GrandedaLuz, nestacidade, filho deValdemíro Priebe edeRaulina Priebe.
Ela, brasíleíra, soíteíra, costureira, natural de Jaraguádo Sul, residente e domiciliada em Ribeirão
Grande da Luz, nesta cidade, filha deAfonso Oestereich e de Isolda Oestereich.

EDITALN°20.358de23-01-1996
. MARCELODRECHSELESffiELISEVEGNANI I

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliarde es�itório, natural de Jaraguá do Sul, residente edomiciliado na
RuaMarinaFructuoso, 873, nesta cidade, filho deNilto Drechsei e deManaPereira DrechseI.
Ela,brasileira, solteira. vendedora, natural de Jaraguá do 'Sul, residente e domiciliadanaRua Paulo
Papp, 86, nestacidade, filhadeMärio Sevegnanie de Luzia PradiSevegnani.

EDITALN°20.359 de23-01-1995
GILMARKARSTENECARMENSCHULZ

Ele, brasileiro,solteiro, ínfestador.natural deSchroeder, nesteFitado, resídentee domiciliâdonaRua
Expedicionário OswaldoKanzler, 135, em Schroeder, neste Estado, fílho de Alfredo Karsten e de
LoniLangeKarsten.
Ela, brasileira, solteira, auxiliarde escritório,�atural de Jaraguádo Sul, residente e domiciliadanaRua
Carlos May, 257, nesta ').dade, filhade HilbertSehulz e deHíldegard�edke Schu);Z.
E pru:a que�hegue ao conhecimento de todos,mandei passaro presente Edital que serápublicado
pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias,

•

Jl:ftZODE DIREITODA2IVARADACOMARCADE JARAGUÁOOSUL

E_ D I T A L 'D E P R A ç A
A DOUTORA LEILA MARA DA SILVA, JUIZA DE DiRErrO SUBSTmJrA
E.E. NA2aVARADACOMARCADEJARAGUÁOOSUL,ESTADODESANfA'
CATARINA, NAFORMADALEI, ETC...

,

FAZ SABER (em resumo o art.�687 do CPC, o seguinte:
venda em la Praça dia 20/03/96, 14:00 horas, por valor superior ao da avaliação.
Venda em 2a Praça dia 10/04/96, 14:00, por quem mais der, desde que o preço não
seja vil. L�: Edifício do Fórum destaÇomarca: ruaGuilherme C. Wackerhagen,
87. Execuçãon" 3687000023.0. Exeqnente: UnibancoS/A, R: AlibertEwald. Bem.
a ser praceado. O 'apartamento de n<174, 9° andar ou 10° pavimento do Edifício
Jaraguä, ruaPres. Epitãcio Pessoa, 111; nesta cidade Jaraguá do Sul, com 66,98m2.
de área privativa, 9,10m2. de área de uso -comum, 76 08m2. de área total

l .

"'r' ,

correspondendo a fração ideal do solo de 0,0063 07% e área proporcional do
terreno de 7,5116%, matrícula nO 11.509, noCR'l., avaliado em 14/11/94 em R$
17.000,00. Nos autos consta hipoteca em favor de Besc 'S/A Crédito Imobiliário,
registrada sob o n" R.2-11.509. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos 15 de janeiro de 1996. Eu, (Jairo F. Calheiro), EscrivãoDesignado, o subscrevi.

LEILA MARA DA SILVA

,
Juíza. deDireito Substituta

PATRICIA'rAVARESDA CUNHA.GOMES TabeliäeOficlaldeTItulosdaComarcade'

Jaragl:lá do S ui, Est�do de Santa Catarina, na forma da Lei,etc.,
'

FaZ saber a todos quanto este edital virem que se acham neste T.abelionato

Protesto os Titulas contra:

Auto Peças Floriani Ltda - Av. Mal. lDeodoro, 72 - Nesta; -

Araldi e Filhos troa, - Rod. BR 280 Km 63 s/nº - Nesta;
Bar eMercearia Parzotte II-R. 772 s/nº TifaMartins - Nesta;
Cristal Têxtil Ltda .:. Estrada Schroeder IKm 3 - Coru�;
CpnfecçOes Robel Ltda - ME - Estrada Santa Luzia 16610 - Nesta;

. Caruvim Moda Jovem - Estrada I�abel, 210 - Corupá;
Correauto Ind, Com. e Rep. Ltda - Av. NossaSenhora de Fátima, 473 - Nesta;
CMiI Distr.Wolf CUp. Com: Rep. Ltda - R. Fritz Bartel- Nesta;
Dnmar Volkmann - R. Jorge Lacerda, 270 - Nesta;

,

,

Decisãó Empreend. Jorn. Ltda - Av. Mal. Deodoro da Fonseca 11 - 1!! andar - Nesta;
Diesel Car Comércio de Peças Ltda - Rod. 435 Km 53 - Nesta;
Diesel Car Comércio de Peças Ltcía - Rod. 435 Km 53 - Nesta;
Eliane Felizere ME - R. Joinville 3731 - Nesta;
Edelmir Leopoldo Ehnke - R. João Januário Ayroso, 2750 - Nesta;
Francisco capísnàno Junior - Rod.Wolfgang Weege, '$/nº - Nesta;
Hilário Minatti - R. João Fransnner, 545 - Nesta;
Hilá�io Mlnattl- R. João Fransrmer, 454 - Nesta;
Hilário Minatti - R. Joäo Fransnner, 45,: Nesta;
Industria de Artefatos de Borr. 'SM Ltda - R.Domingos da Nova, 145 - Nesta;
Indústriade Artefatos de Borr. SM Ltda. - R. Apiúna, 157Schroeder;
Indústria de Artefatos de Borr. BM Ltda - R. Apiúna, 157 - Schroeder;
Ind. Com. Cere.a1ista Testoni Ltda - R. 28 de Agosto - Nesta;
Jorge Eduardo Opermann - R. Exped. Gumercindo da Silva, 90 2º andar - Nesta;
Luiz Gilberto Nagel- R. BR 280 Km 69 - Água Verde - l':Jesta;
LojaManiaSuper Som BetrOnica uda - Av. ·MaI. Çastelo Branco, 3434 - Nesta;
Luiz Carlos de Mello - Av. Mal. Deodoro, 1269 - Nesta;

- .

Malgi Malhas Ltda. - R. Gustavo Gumz, 325 - Ne'$ta;
Mode Haus I'nd. e Com. de Malhas Ltda. - R, Francisco Todt, 80 - Nesta;

. Marzon Design e DecoraçOes Ltda - R. Reinaldo Rau, 787 - Nesta;
Milton José Meinerz - R. LaMaipuzlnho - Nesta;
NuemaNobregaTritlgaris - R. Duque de Caxias, 31 � Nesta;

,

Mauricio Voss - R. Procópio Gomes de Oliveira, 371 - Nesta;
Móveis MOlier Ltda - R. Rodovia BR 280 s/n!! - Nesta;
Mauro Manske - R. 25 <jIe Julho, 1742 - Nesta;
Marcenaria GL Ltda. - R. Feliciano Bortolinl, 1400 - Nesta;
Mercearia Sereno Ltda. - R: Marec�al Castelo Branco, 1901 - Nesta;
Marcelus Calçados Ltda - Praça Capitão João Pinto Foräão, ,1 O � Nesta;
Marcia M. H.I Mauffcio G. daSilva - R. Cei. Proc. Gomes � Nesta;
Mercado Marcia Bittencourt Ltda - R. Três Rios Norte·s/n!! - Nesta;
Marcelo José Bayestorff - R. Guilherme Hering, 783 - Nesta;
Neusa Maria Pereira· R. Francisco Hruschka s/nº lote 103 - Nesta;
Olivio da Cruz Machado - Lot. Souza - P 04 - Três Rios do. Norte - Nesta;
Prafdica Assec. Contábil Ltda. - Cei. Proc. 'Gomes de Oliveira, 481 . Nesta;
Praktica Assec. Contábil Ltda. - CeI. Proc. Gom'es de Oilveira, 48{ - Nesta;
Personal Piscinas Ltda - R. Venâncio da Silvà Porto, 37 - Nesta'

\
'

Paulo Lorenço - R. Estrada Saibrelra -,Nesta;
Pedro Pacher - R. Luiz GonzagaAyroso, �90 � Nesta; "

Parkes Ind. Com. Conf. Ltda. - R. BR 280 Km 63 nº 249 - Nesta; ,

-

Resiva]e Combustfvel Catarinense Ltda. - Estrada Schroeder I 100 - Nesta', ' ,

Rosimerl Andrade Machado ME - R. Alfredo Lenser, n - Nesta;
Robério Borges Medeiros - Praça lnaia, 73 - Nesta;
Roberto Lourenço - R. Antonio Carlos Ferreira, 25 - Nesta'

Rudiberto Busch - R. Frederico Todt - Nestá';
,

Sueli Cardoso Dias - R. �berto Santos �umont, 180- Nesta;
Sueli csrdcsç Dias - R. Alberto Santos Dumont, 180 - Nesta;
TomazeIlI e Murara Repres. Ltda. - Pça Ângelo Píazera, 33'. Nesta;
Vergllio David de Borba - R.'Santa Luzia - Nesta;

,

. Zenaide de SouzaDuarte - R. Avelino Floriano de Borba - Nesta.

/

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram aaceitara devida
.

intimação, faz pot intermédio do presente edital, para que' os mesmos compareçam
neste Tabelionato na ruaArthurMaller, 78, noprazoda Lei a fim de liquidar o seu débito, '

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

-KEIJaraguá do Sul, 25 de janeiro de 1996

Tabeliã
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CORREIODOPOVO'-'

TEVÊ

,Band investepesadopara combater concorrência
�

�
, \

SãO PaUto _ o avanço da
rv por assinatura está forçando
a Bandeirantes a rever sua

estratégia. A TV paga, está
atraindo o tradicional público da
Band: masculino das classes A e

B t: teles-

pectado
res de

programas
de espor
tes e jor
nalismo ,

Por isso a

,,,Isstll'o

to"p/Blo
'9011t1S

, •ulstillt/o
emissora está diversificando sua

programação, apostando em

teledramaturgia, parca atingir o

público feminino, e até programas
para crianças. Além -disso, está
investindo US$ 23 milhões na

modernização' dos equipamentos
e deverá instalar dois' novos
canais.

"Vamos fazer três novelas de
uma vez e, vamos investir em
:fi1mes e, apartir de abrilaBandvai
fazer urna coisa que há oito anos

não 'fazia: programas infantis",
declarou Rubens FUI't1Wo, diretor-

geral da Bandeirantes, acrescen
tando que com isso, a rede estará
revendo sua estratégia anterior de
TV segmentada, passando a

oferecer urna programação ma_is
diversificada. I

Em outra frente," a Rede

Bandeirantes, que no prôxímo dia
13 demaio comemora 29 anos de

existência, planeja maugurar um
novo sistema irradiante (torre,
edificio de dez andares, transmís
sões digitais), que, segundo
Furtado, já consumiu investi
mentos da ordem de US$ 18

.

milhões no ano passado, e deverá '

exigirmaisUS$ 5milhões atémao
deste ano, financiados com

recursos próprios. A emissora

pretende ainda inaugurar, nesse
dia, os canais 21 (em UHF,
possível "home, shopping") e o

50 (por essinaturas quepoderá ser
exclusivo de :fi1mes).
A Band pretende ainda investir

entre US$ 1 milhões e US$ 9
milhões na aquisição de novos

equipamentos de transmissão
externa e equipamentos internos,

buscando digitalizar todo o

sistema, master da estação.'
, Apenas !) sistema master custa
US$ 2,9 milhões e deverá sair

junto com a torre. O restante será

gasto na compra de periféricos,
equipamentos para VT e cami
nhões para transllÜ,!isões exter

nai. Com amodanização, Fmtado
avaliá que a qualidade do sinal da

'

Bandeirantes deverá ter uma

melhora de 60%, até porque os

retransmissores tem 29 anos.
.

Terceira colocada em audiê
ncia depois da Globo e do SBT, a
Rede Bandeirantes, que possui 15
'eStaç3C1i 8ruiadas, entre transmis-.
sores e repetidoras, registrou em '

1995 urn:fatJ.trarntnt0 deUS$ 200
milhões, .crescimento de 31%
sobre 1994. Na avaliação. de
Furtado, a estabilização econômi
ca foi urn dos principais fatores

que impulsionaram os resultados,
mas, porém, afumou ele "reduziu
violentamente a rentabilidade,
tanto que estou fazendo urn corte

de 30% do orçamento deste ano",
definiu Furtado'..

"

Tim Maia e praia limp� no verão da CMC
"Eu só quero Choco Leite" e

.

''viva a praia limpà" são duas cam
panhas desenvolvidas pela CMC
- Central de Marketing e Comuni
cação -, agência com sede em

Jaraguá do Sul, para seus clientes
Gumz Alimentos S.A. e. SOM -

Secretaria do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente.
Para o Choco Leite. um grande

sucesso de Tim Maia. "Eu só

quero chocolate'', ganhou uma
, versão especial e fica no ar nas

principais emissoras de rádio e

televisão no período' de janeiro a

março de 1996. A Gumz Alimen
tos, que ficou fora da mídia no

segundo semestre de 95, em
.

função das negociações com a

Fleischmann Royal - cuja matriz
no Rio de Janeiro aprovou a

campanha - volta com força
total inicialmente em Santa
Catarina.
A campanha "Viva a Praia

Limpa". produzida em parceria
com a RBS TV. objetiva
conscientlzar catarinenses e

turistas para a preservação e

limpeza de nossas praias durante
a alta temporadà, deixando claro
a importância dessa ação para os
futtJros verões. No ar desde 4 de
janeiro, Viva a Praia Limpa veicula
até fevereiro de 96. cobrindo todo
o litoral catarinense.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convocados todos os sócios proprietários da Sociedade

Esportiva João Pessoa, quites com a tesouraria do Clube, para a Assembléia 'Geral

Ordinária, que realizar-se-âem sua sede recreativa, tio Bairro João Pessoa, no próximo
dia 28 dejaneirc de 1996, às 9:00 horas em primeira convocação, ou às 9:30 horas em
segunda convocação com qualquer número de sócios presentes, pera deliberarem
sobre aSEGUINIEORDEMDODIA:

1°) Leitura, discussão aprovação do Relatório da Diretoria, referente ao ano de
1995;

2°) Análise do ijalanço e prestação de contas referentes' ao exercício findo em

31.121995; .

3°) Eleição do Conselho Fiscal;
4"') Eleição daDiretoriaExecutiva; .

5°) Outros assuntos de interesse da Sociedade,

VOLTAÀS.AULAS

Procon revelá diferença
depreços dos materiais

.JC)invillel.Jaraguá do Sul
- Umà pesquisa realizada pelo
Procon, dia 18/passada, em.

, toda região, revelou que os

pais tc3:ão quepesquisarmuito -.

para comprar o material
escolar dos filhos . .A. variação
de preços chega a 410%.

.

Empapelarias do centro de
Joinville, inclusive ,nas lojas
Americanas, um: - caderno

aspiraI de 48 folhas pode sair

por 1,02, e em outra, RS 0,20.
A diferença é de 300%.

EnqUanto um pincel, número
14, solicitadopelamaioria das

escolas, a diferença de valor é
de 352% e o de número 12,

chega a 326%. A tradicional
borracha branca pode ter um

aumento' de 315% de uma

papelaria para outra .. Dos 36
itens pesquisados pelo Procon
apenas 8 ficaram com dife- r

rença entre 50 e 100%.
A melhor forma de gastar

,

menos é pesquisando em

todos os estabelecimentos.
mesmo em bairros, avisam os

diretores do Procon.
'

Nas lojas Americanas, em
Joinville, o registro de dife

rença de preços - aumento -

foi'constatado em diversos

materiais escolares, compa
rando com outras papelarias: .

Edital de Convocação

laraguá do Sul (S(;), 05 dejaneiro de 1996.

CeBoLange
Presidente

Bem casada com o
seu futuro. BESC

o Banco de Santa Catarina.
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GRATUITO .
!

Secretaria inicia uno distrib�indo 27milpeixes
"'J araguá do Sul - A

secretaria deA!:Jicultura eMeio
Ambiente realizou quinta-feira
(25) a primeira entrega de
alevinos deste ano. Foram

entregues 27)50 filhotes de
c a r p a

capim,
húngara,
prateadae
c a b e

ç
a

gr and e ,

além de

Ambienteptepara a dis1ribuição
'de eucaliptos utilizados no

reflorestamento da região. As
mudas serão entregues no horto
municipal, .no bairro Amj�dé.
Enquanto isso, a secretaria
continua com' o trabalho de

arborização .da área cet:úal da
cidade e dos bairros VÜá Nova' .

eAnaPaula.

"""pando
De acordo com o chefe da

divisão_ de Parques, Jardins e

Cemitérios de Jaraguá do Sul,'
RobinPasold, o pré-plantio está
sendo feito com a espécie
,"Estremosa", adequada, se
gundo Pasold, para calçadas
com dois metros e, também por
não, causar problemas 'aos fios
de alta tensão dos postes.

O replantio começou ano

psssado, quando a prefeitura
adquiriu �.500' mudas de

"Estrem.osas", "Amaioria já foi
plantada", avisa o chefe da
divisão.

"lizl.tI ,

«tIpO tISI6
lItll'todtl

pororltlllba g r e s

africanos, corimba e tilápias com
reversão e sem. nadadeiras. De
acordo com o secretário Ingo
Robl, cerca de 45produtores ru-

. rais foram beneficiados com a

_e�'depeixes. Apróxima eta
paacontececádia 8 defevereiro,
quando, segundo Robl, serão
distribuídos aproximadamente
�Omil alevinos:

Árvo�
Para o mês de março, a se

cretaria de.Agricultura eMeio

�SSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR 'DE SANTA CATARINA
Fundada ertl 24 de outubro de 1981 .

I'

A voz da maioria silenciosaADJORI�
DE FLORIAN,ÓPOLIS
Notaalta
SEBRAEéà primeiromganismo�a'apoiaraRCJ.

Ele estará patrooinando, durante um ano, o-f:uncionamento.da
,

Rede, acreditando� idéia na capacidade capilar do aer;mento
para difundir' os proyamas que hojo já Bio OOIlquistas dos

pequenos emicroempreaáóosmas queBio chqr,aram ainda até
os mesmospor falta de unia 1iuguagemmais l!QeB8ÍVel.
Notabalxa

'

Quemestá chiando estáerrado. O GovernadorPauloAfODBO
Vieira está qumprindo à Constituiçio. O funciooa1ismo .

deve

enten� que tentarmimter Certos priVilégios, certasvàntagens,
inclWlive esta de gastar acim8 do limite de 650/0, pode também
induzir o OOIltribuinte a não pagar os impostos por não estar

recebendo de volta pelo menos os 35% restantes. Refonna

admini$'Btiva o tributária deve incl1Úr nio ap� impostos
mas também o retomo ao ci� em serviços: Este papel de
pll@',8dor por promeB8811 já cansou o �OBBO bolso,
Ponto positivo
A Teleac está ligada nos números. Investiu iDaÍs de 103

milhões de reais, inatalOlJ mais' de 12 mil novos terminais
co'nvencionaia, 22 mil telefones celulares e 669 telefones

públicos, O fàturameowfoi a44milhões de reais comacréaamo
de 33%. Para atender ademanda de servi908 des�foram
inatal. estações rádio-base. E o presidente Vidor Konder
Reis ainda fez DÍaterial de divulgação. E vem mais ainda. A
Teleac promete fazer 96 o ano das 'COIIIlUI!C8ÇÕea. '

Ponto negativo
Existemuitagente falando em criSe; desemprego, inoerteza.A

mwlança de <lOIIIp011amento do governo e das empreB8B é,fruto
do.momento eni que vivemos onde cortar cooos e pensar no
ClOIltribÚinteeno consumidoréquedo de aobnMvência. Awneoto
de pre90S só com atestado de burrice e de falência. Para este

momento existe úma raflexão decisiva: Se você tl'abalbat hoje,
lIID8IIhi será melhor. Se você .6crar recl8lll8lldo, amànhi estará
pior. VO()Ô decide.

Oproblema .

. A infOJ:'JDaÇão é a a1DlÍdo cidadão. 13femu:nenta indispensável
pataacJeaaiodoconaUmidornahoradacompra.13oClOlllbUBtível
da democracia, instrumento dos goverDau,tea para manter

informados,as comunidades e do cidadão para se mobiliZar em
tomQ de BelI8 interea8ea.

O modelo centralizador da iÜfOl1D8Çio, gerai1do a partir �
Capital, matérias com nome de noticias, acabou por isolar BI

comunidadea entre si, gerando um BUb cidadão: aquel� que só tem
o clever de ser informado daquilo que escolhem 'para ele ter

conhecimento. '

Foi esta barreira que gerou os oulis diversos C880S de
intermediários comerciais e institucionais, responsáveis pelBl
limitaçÕes de nOBBO'desenvo�ento econômico, social epolítico.
Tudo paramanter priVilégioiL

OsmeiosdeCOlIIlJoialÇio do interiortinbámumgravedefeito:
. Bio se comunicaVam entre ai e, aaaim, Bio permitiam que BlI88

liderançasmunicipais pudessem terumcanal de expreBBio externa
que deaievida 808 seus cidadãos, alémdeBlJ8IIfronteiraa. Era alei

do silêncio, empleoaerada�, formadoradamaioria .

\

silenciosa a quem cabia apenas o direito à inciW'....
.

'

AsoIuçio
Os .Tomais dó Interior estio formando a Rede CataDneoae

de Jornais. Nio é mais uma rede de noticias, é uma rede de

infOl1Jl89Õea.ÉumaRede porquetodoa osjornaisvioparticipar
recebendo e fornecendo infODll8ÇÕes, se transformando em

porta-vo� de BlI88 COIIIIIIIÍdades.·
.

É� rede interativa porque quem fala também ouve. As
autoridades e lideranÇ8Bvio poder se comuniCl8l' como interior
atJavéa de pautas coletivas. temas de interesse das comunidades
abordados deFlorianópolis'para SantaCatarina.

Mas. ao mesmo tempo, vão ter opiniio das lideranças e an
toridades das cidades do interior, abordando omesmo tema de
São1aCatarinaparaFlorianópolis.Assim todos falam ordenada
mente UDS ·com os outros, sem filtros ou donos daverdade.
'Éummodelo deCOIIIIUlllio pela infOl1D8Çio para que todas

BI cidades sejam de capital importância ci nunalmais se ouça o .

silêJ;lcio quevinha do interiornãopor falta do que dizermaspor
que faltava eBpll90 e ummeio. Faltava. I

.

Ação comunitária
Agm;a, use e abuse.daRede CataDneoaede JOrnais. Bote BI

.idéias para fora, l'CIClame, BUgÍi"a, ,apoie quem está trabathando,
denuncie o que estáerrado. Enfim, seja um cidadão ,c:atarineoae.

. O quevocê disser no Bell jornal vai chegar ao Bell destino final.
Promova seus produtos e BelVÍ9OB, entrena competição pelll

OOIlBumidor, mostre seu valor. Caia na Rede que une Santa
C� ela��. •
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TRÊS RIOS DO NORTE

Polícia ,investiga homicídio em Jaragua do-Sul
. ,

J araguá do Sul - C> deso

cupado ,Valdomiro Vieira, 33
anos, está foragido há seis dias
dapolícia de Jaraguá do Sul. Ele
é acusado de matar com um

.

tiro, o operador de máqumas
Valdir

'CrI..oboIlJULaur ica,
morador
em Três
Rios do
Norte. O
crime a-

tlJllullltItKIe
deTr.
".Hlllte

ArquJvalCP

acrescentando que nas pró
ximas horas o assassino deverá
estar preso.

(

,

"Três assassinatos, em
menos desessenta dias
A delegada Jurema Wulf

mostrou-se preocupada com

a oriminalidade na região nos

últimos dois meses. Do início
de dezembro do ano passado
até agora,já foramregistrados
três homicídios.

Um dos crimes mais cruéis
aconteceu no dia 13 de
dezembro. O construtor civil
Blázio Krammer, de 47 anos,

casado, foi morto dentro de
sua Camionete, às margens da,
BR-280, asfixiado comfios de
metal. O corpo apresentava
ainda marcas de lesão na

região da face, ombros e

costas, confirniando que antes

de ser morto, foi violenta-

. conteceu

na madrugada de domingo.
testemunhas af'mnam' que por
volta das 4 horas, ambos con

versavam normalménte cami
nhando pela rua. "Quando ele

(Vieira) sacou a arma e acertou
um tiro na nuca de Laurica" ,
revela a delegada JuremaWuIf.

Refúgio I

A polícia acredita que o

homicida esteja escondido em.
Dáeg_ agu-:da a apresentaçíio do homicida na DP

Jaraguá dó Sul, mas não onde reside. "Estamos fazendo
descarta a hipótese de ter ' rondas constantes por toda a

voltado para o Paraná, estado região", afirma a ,delegada,

•....
.

: ·'RIO-SUL
.

.. ..

VARIG
•.......:NORDE',S'TE',.::::�.

.

AV. MAL. DEODORO, 130 � CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC

. Agora com a NORDESTE linhas aéreas regionais junta,ndo-se a Rio..Sul, são 62 cidades '

integradas pelo grupo, do Rio Grande do Sul até o Maranhão.
Com esse importa..e investimento, a Rio-Sul tende a aumentar sua 'rea de atendimento com

conexões simultâneas Rio-Sul/Nord�e, oferecendo a você mais.opções e agilidade na

. entrega de sua mercadoria. .

�tendemos em Jaraguá do Sul, Joinville e Região. Com coletas e entrega a�omicíiio, como
suamelhor opção em despachos de dOCi.lmento�, amostras, confecções, equipamentos,
encomendas e vários outros produtos 'que você poderá confirmar sob consultas para

qualquer parte do país.
,

Consulte-nos, QStamos aguardàndo a oPortunidade e lhe efereeer o melhor preço aliado a um
ótimo atendi�ento e qualidadé de serviço�

-

�
------), »>: '14._' -)c:::ê '0'-�.\�1\31�<

•
- \

mente espancado. De acordo
com a delegada, a polícia já
tem pistas, do assassino. "é
bem provável que sej,a algubn
que já tenha 'ttabalhado com

ele" , afirma.
Em. Corupá, uma cidade

com pouco mais de 20 mil
habitantes, só � 95 a polícia
registrou três crimes. Em

janeiro, um menor surpre
endeu um. jovem de 18'anos
furtando em uma verdureira,
acertando-o com um tiro de

espingarda. Uma briga de

família, em abril, terminou
com a morte de outro jovem.
Seu primo foi o autor do

disparo.
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BASQUETE

APl/SãoLuíslDalcelis vence trêsjogO$ n�sEUA
J araguá dO' Sul - A

equipe ADJ/São Luís/Dalcelis
debasquete, na categoriamirim, ,

venceu três partidas' das cinco
disputadas, no hexagonal
amistoso, realizado dunmte 16
dias jml

Orlando,
naFlórida

(EUA). A
primeira'
partida,
contra o

Ocoee
Middle, os atletas do Brasil
sentiram, a boa preparação dos
norte-americanos epecdcrampor
58 a 45. Já no segundo jogo,
mesmo sendo derrotadapor 41 a

37pelo Sand LakeUniversity, o
entrosamento daequipejá estava

melhor, "Nosso jogo era Iento,
em se comparando com estas

duas equipes", lembra o técnico
Airton Luis Schiochet. Nos
outros jogos, a ADjJS�o Luísl ,-------------------.
Dalcelis venceu o Princeton ST.

por 52 a 49 e passou fácil pelo
Bluford School: 49 a 39.
A partida mais esperada de

todo o torneio, envolvendo a

equipe brasileira e,o Orlando

Magie J1"., - equipe de base do
Orlando Magie que disputa a

,

NBA - foi também amais dificil,
. segeodo o treinador.. devido ao

bom çondicionamento físico de
cada atleta americano. "Bles são
fortes emedemacima.do 1,8Om.
enquanto a nossa média é de

1,73m", afirma Schiochet. O

jogo terminou 43 a 41 para a

equipejaraguaeose sendo, inclu
sive, interrompida por desenten
dimentos entre jogadores
brasileiros e norte-americanös.'

, Paraomês dejulho,.estáprevista
a vinda de, pelo menos, três

equipes deOrlandopar.a displhr
um torneio em Jaraguá do Sul.

O .hexagonal serviu de

preparação para o' campeonato
estadual e Jogos Escolares de
Santa Catarina que acontecemno
final de julho, em BIUmCD8u

llaogolltll
senludB

pr�OfÕil,
tItJS oIIl11os

'n'eintulor

lIJR'oveitou jogos
"

no exterior para
.

melhorar
entrosalnento da

elJuipe lJue
disputa °
,Estadual e Jogos
EscoIIIres de
Sanla Clllarina

•

este ano

o ende're,ço onde a gualidade tem bom preço, fab�ica:Jacguard,
, Soft; Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e estainpàda, Stanflex,

. Xadrez, Listrado, para atender conlecclonlsjos do ramo de mallha-s

EDITÂ.L DE CO�VOCAÇÃO
Pelo presente vimos, convocar o Conselho

.

,

Deliberativo do Grêmio Esportivo Juventus para

'participar da Assembléia Geral Extraordinária à

realizar-se no dia 29 de jsneiro de 1996 às 19hs em

primeira convocação e às 19:30hs com qualquer
número

\

de conselheiros presentes.
L�ca1- seite do Grênii� Esportivo Juventus, sito à

rua João Carlos Stein, Bairro JaraguáEsquerdo nesta
cidade de Jaraguá do Sul Estado de Salita Catarina,

para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
,

'

1 - Deliberação sobre Mudança da Denominação
.do Clube

,.Jaraguá do Sul, 10 de janeiro de 1996

Ismar Lombardi

Presidente do Conselho Deliberativo

fvlALHAS t..TDA.

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

FONE: (0473) 71-0099
FAX (0473) 71-1045'
'JAÀAGUÁ DO SUL -sc

NOTA DE AGRAD'ECIMENTO E
CONVITE PARACULTO

Osfamiliares enlutados de IHLDA FRIEDEL
LAFIN ainda consternados com o seu

falecimento no último dia 22/01 ày 18:30hs,
com a idade. de 73 anos. '

Agradecem em especial aoDr. JoãoBiron.
Agradecem aindaa todos que enviaramflores,
coroas, telegramas e acompanharam a extinta

àsua últimamorada.
Convidam a todospara o Culto InMemoriam
a realizar-se no dia 04.02.96 õs 8:OOhs na

IgrejaEvangélica em TrêsRios doNorte.

A fam,7ia enlutada

i"'" ,r,:1_"'.o.;;coc'·

'Omar CUdos.od.it'_'VOC-ê, importantes
reyis� de seu signo,para és1e novo ano.

: Irnpa..Ates que farão (Ie seu 1'986 omelhor'
.

,
-

ano da sua vida. """',"-�,""'"

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

Nome:
Endereço: CEP:
Cidade: Estado:
Data de Nascimento:
Hora do Nascimento:
Cidade e E$tado onde Naséeu:

Junto com suas infonnaçõe5, envie cheque no valor de RS 25;00 nominal ao Instituto
OmarCardoso, Oll faça um depósito no Banca Bradesco para a agência 595-8 ClC nO 41.096-9,
anexando um xerox do comprovante do depósito.

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

,

I
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