
BR-280poderáganhar PiscicuJtorestematédia Confira as páginas de
r

. acostamento este ano 8 para cadastramento Carlão e Beatriz Sasse
.

Projeto para a construção do
acostamento da BR-280, entre
Jaraguá do Sul e Corupá, deverá
ser. encaminhada à cAmara de

deputados, ainda este ano.

PágJna4

Tem sempre um

Jeito de fazer
melhor

, UNANIMIDADE

Deretti assume
apresidência da
Amvaliaté 1997

o prefeito deMassaranduba, Odenir Derettí, foi
eleito por unariimidade, sexta-feira, o novo

presidente da Associação dosMunicípios do Vale do
Itapocu, até 1997. Um dos objetivos da diretoria é a

construção da sede própria, em Jaraguá do SuL No
encontro, Sete deputados e a secretária de

.

Desenvolvimento da Família, Fernanda Bornhausen,
marcaram presenças.

Os piscicultores da região
terão até o dia 8 deste mês para
se cadastrarem na secretaria,
visAQdo a aquisição de alevinos
da espécie pintado.

Página4

Setor de Santa Catarina
---._--_

Nesta edição, confira as

páginas de Carlão Pacheco e

Mulher, de Beatriz Sasse. Você
encontrará dicas de lazer, saúde
emoda. Malwee. Gostosa como um abraço.

PáginasS e7

Polícia registra 36acidente$ \2
na semana do novo trânsito

Página 8 Deretliju,,'o com BomhaUse" 1UI reu"ião que ,,",reou a eleição da "OJ1a diretoria da AmJ1tdi.
'
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Pela ]Qvez e,!, Jaraguâ do Sul

.

Modro vaiapresentar Plano
de Governo na convenção
o empresário Reinert Modro, pretende apresentar na

convenção municipal do PPB, em data ainda a ser definida, um
plano de governo para a campanha do partido. Página 3

Idosos poderão
formar associação

Dados do Centro de Operações da PolíciaMilitar revelaram .

que o índice de acidentes depois do novo' sistema viário, au-

mentou. PáginaS ,>'-'i::
. .�

.
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ESTRÉIA DIA 07/03 ÀS 21 HORAS - ILHA DA FIGUEIRA - SOMENTE 5 DIAS - APOIO: CORREIO DO POVO

A secretaria de Ação
Comunitária pretende, ainda
este ano, formar a Asso

ciação dos Clubes de Idosos
de Jaraguá do Sul. Página 4
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,0pesadelo das chuvas
,A chuva em Jaraguá do Sul é

s.i�ôninl() de desastre para algumas
fàlnílias' da periferia. Em poucos mi-

, �ij'tos, a água já está inva
dhldo muitas casas, des

'Qindp'móveis e o sonho
d"e .recomeçar tudo de
novo.Daí, questiona-se se
é 'mesmo necessário a

construção de obras para
o embelezamento da cidade, se tantos

outros pontos ficam àmercê de reparos.
'Por exemplo: S6 o calçadão.custou aos

cofres públicos cerca de R$ 400 mil;
aquisição de placas indicativas e

semáforos para o novo sistema viário
também tirou alguns valiosos reaisda

,

municipalidade. Obras que irão encher
de orgulho os olhos -dos

jaraguaenses e turistas,
mas no entanto, também
as casas periféricas, de

, ägua. Prefeito Durval

Vasel, com certeza,
buscará eleger seu

sucessor que apresentará em seu plano
de governo, estas obras. Ganhará votos,
sim.Mas, se auxiliassemais os bairros,
teria, pelo menos, o dobro de eleitores
aseu favor.

Omedoda

população com

a chegada
do temporal

Explosão demográfica
I

o MUNDO ESTÁ FICANDO SUPERPOVOADO

, o excelente artigo de título
"AExplosãoDemográfica", de
autoria do Sr. José Onirio
Martins publicado no espaço
aberto na segunda página do

jornal"A Notícia" de 28 de
fevereiro' _

último, nos S.m dlÍYÍdD,
fezlembrar
do nosso O /l%/idiHM

����: oi/ltlo s.rtJ
plosão de- (tJ/I/rtJ/o(/Q
mográfica-
O mundo está ficando super
povoado", que faz parte do livro
"Da Terrae do Cosmos", que
editamosem '1977, edição esgo- '

• Jos' Castilho Pinto

tada e do qual transcrevemos
aqui alguns trechos - "Expansão,
explósão ou pressão demográ
fica, qualquer destes tennos hoje
tão usados pelos sociólogos e

outros técnicosno assento, signi
fica aumento desordenado da

população. Este crescimento não
é questão somente de povos
subdesenvolvidos pois já
assumiu caráter mundial. E a

solução desse problema se

apresenta a um só tempo difícil
e urgente, difícil, porque, o
primeiro passo seria o emprego
em larga escala da esterilização
e de anti-concepcionais para
reduzira truta denatalidade,mas

as duas práticas chocam-se
frontalmente com o conselhobí
blico do "crescei emultiplicati
vos", e tem urgência porque os

meios de produção de alimen
tos não' vem ecompanhgadó es

se enorme aumento populacio
nal. Felizmente ainda há muita
tetra a ser aproveitada e se oho
mem canalizarpara a agriCUltura
a energia solar, adubação e iniga
ção adequadas de par com outras

técnicas e forças da natureza po
derá entãoproduzir alimentos su
ficientesparabiJhões,maschega
remos à um ponto em que o con
troledanatalidade será inevitável.

*Jomalista
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Confira aHistória
.-

"A História de nossa

gente não podejicar só
na saudade"�
O Passàdo só é impor
tante se o seu tempo foi
bem empregado

Barão de Itapocu

Há120 anos
-Em 1876, ,oMunicípio de Paraty eraelevado a Freguel!ia deste pome ,à categoria
dé vila, os llmites destem!1niápiôeram, aoNorte, o de loinville, e aoSul, a freguesia
da Penha de Itapocoroy e, 110 logo osmoradores preparassem a casa em que podia
funcionar a CAmara Municipal, era instalada a nova vila, procedendo-se a

inauguraçlo do respectivo Termo (assim chamadas as unidades autônomas),
devendo-se reger pelo Código de Posturas de São Francisco, enquanto não fosse
aprovado pela Assembléia Provincial de San� Catarina o €ódigo que deveria

organizar; contado, onovomnnicípio 1àriaparte da Comarca de NossaSenhora da
Graça de São Francisco XaVier do Sul. Note-sé que os llmites do mnnicípio só
mencionava as divisas do Norte, do Sul e Leste seria o Oceano Atlântico e o Oeste,
por isso mesmo, daVl!- margem a renhidas disputas da posse em que se situava o
Estabelecimento "Ja"aguáit� sito àmargem direita do caudaloso ltapo?D'

"Há70 anos

-Em 1926, Carlos Mey, que curiosamente escrevia o sobrenome como May, de
funcionário de Emílio Stein, filho de Johann Gottlieb Stein Jr., passava a sucessor
da 3* -filial, dirigida pelos irmãos Germano e Emílio, nochamado caminho Itapscu
I, a rua Bruestlein e atual rua 412 (Max Wilbelm), no bairro Baependí, no.lado "

esquerdo do rio ltapocu, o que era comunicado a Praça pela imprensa, ao mesmo
tempo que informava à sua clientela que dava continuidade dosneg6cios Comestoque
completo de fazendas, fábrica de banha, lingUiça e presunto e continuava como

agente daTbe AngloMexicaoPetroleumComp.Ud e correspondente daHamburg
Suedamerika, Dampfschiffahrts Gesellschaft.

Há60 anos

-Em 1936, os três soldados que embarcavam num caminhão rumo desconhecido
acabaram por fazer desconfiar o delegado de que estivessem presospor ordeiD dos

chefesintegralistas de Rio Cerro, Rio da Luz ou Gariba)di e.mandou fazer buscas
nas residencias de Carlos Guenther Ir., Guilherme Franke e Germano N�enow
prendendo-os, em seguida, servindo de testemnnhas três praças e os srs, Emílio
Piazera e Artur MUller, Este llltimo deClarava ao delegado que no dia 28-02-36, à
tarde,o sr.EmÍlio Piazera comunicava, o sequestro dos soldadosemais, que achavam
que os integt"l!listas agiram de forma violenta para evitar a derrota na eleição. O sr.

Emílio Piazera dedaravaque s6 no dia 29,pelo pr6prio delegado soube do, seqüestro
e maís, que viu aigumas praças embarcarem no caminhlo. O delegado inf01'Dlava

que obedecia a ordens superiores: �ntudo, o secretário de Segurança" em plena
Praça, afirmava ao diretor do "Jaraguá" que.não ordenara e nem ordenaria

perseguições aos integralistas. Ficava confirmada a farsa, para anular a eleição.

Hál0anos

-Em 1986, o Cartório dóRegistroQvilliberava infomiaçlo de que, no ano de 1985

nasciamemlaraguá do Sul1.498 crianças, das quais 809 do sexo masculinoe 689
do sexo feminino. Registravam-se 264 óbitos, sendo 154masculinos e 110 femininos.

Realizavam-se 504 casamentos, 14 div6r:ciose 52 separações consensuais.Onümero
de Crianças nascidas em 1985 era superior ao do ano anterior,mas menOf do que

'

,

em 1983, quando nasciam 1529, em 1983,1579 e, em 1981, 16'32. Quanto aos

éhitos, em 1984 ocorriam Z73, em 198'3,283 e em 1982,-297. Os casamentos

também caíam: & 504 em 1985, para 508 em 1984 e 515 em 1983. Os divórcios
empatavam em 14 nos dois llltimos anos, porém maior que em 1983, quando se

registraram 10. Aumentavam, contudo as separações consensuais: em 1985 foram
52 contra 42 em 1984 e 47 em 1983.

,
, ,

A comunidade cresce

e se transforma' pelo
trabalho. De cada um

e detodos.

'IDuas Rodas "

Indastr�1
!'

';
'

'.
ALTA lEÇNOLOGIA

,

EM w,7tRJAS>I'RJW
PARA ALJAIENT08

Fone (047)371'-2277
II ,Jaagul:i do SUI- sc

-
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jar uá do Sul, 3 demar de 1'"

Adernar Duwe
.

AdernarDuwe anunciou quinta-feira que está interessado
em disputar as eleições. Se isto ocorrer, o PMDBpoderá
conseguir coligações com,pelomenos, doispartidos

consideradosfortes, que simpatizam com o atual secretário

de governo. Caso IvoKonell saia como cabeça-de-chapa, é
bemprovável que opartido disputará opleito sozinho.

Consistência Visitando
Um dos líderes do PPB,
ReinertModro, está certo.
Em primeiro lugar, elaborar
um plano do governo do

partido, para depois lançar
um nome às eleições. Coisas
de quem entende!

Governador Paulo

Afonso lieira esteve

ontem, (2), em Schroeder

para inaugurar aponte do
Bracinho. Aproveitou e

visitou outros municípios
da região Norte do Estado

Interesse ' Massaranduba
Pedro Fagundes,
depois de um período
fora de Iaraguâ do Su4
volta e tem interesse na

disputa da prefeitura,
pelo Partido Traba
lhista Brasileiro.

Sábado, em Massa

randuba, o prefeito
Odenir Deretti assumiu a

presidência daAmvali

(Associação dosMuni
cípios do Vale do [tapocu)

para a gestão 96/97

Contribuinte !

o pagamento do IPTU/96 representa mais
investimentos na Educação, Saúde e em

Obras. Cota única: pagamento até dia 15 de

março com 250/0 no IPTU e suas taxas.

g:t.\t\fAllIl./.f.6
..�

...
•;li o

.
..

1$

QiuilúI<uk de vida

Bem casada com o
seu futuro. BEse

CORREIO DO POVO - 3

e depois,o candidato, dizModro
J araguá do Sul - Um dos

líderes do PPB (Partido Pro
gressista Brasileíro), em Jaraguä.
doSul,ReinertModro, tretende,
juntocommembros do diretörio,
apresentarwn plano de governo,
na conven

.ção muni

cipal, que
ainda não
tem data
definida.
Modro pre
tende dis-

POI/ldo
/em /N
lIomespom
tOlldldotum

Modro: ""amos diminuir oJisiologismo e apo1ílicll·"

Pontos importantes no
cronograma de trabalho
o complemento do ensino 50- considerados por ele, importan

perior e profissionalizante, além teso "Por ser wna cidade com

de wn trabalho abrangente na muitas empresas, não vimos
área social, são alguns dos pon- sequer um curso superior de'en
tos que serão apresentados no genharia química, por exemplo.
plano de governo do PPB para o Só as empresas investem no

candidato que irá disputar às ensino profissionalizante, quan
eleições. ParaReinertMedro, a do isto omunicípio deveria im
atual administração estádeixan- plantar nas escolas. É umamio
do de lado estes três pontos, pia geral", define o empresário.

Anotações Primeiro oPlano de 'Governo.1.

cutir um cronograma, traçando
os objetivos do partido, antes de
escolher o candidato para a

disputa da prefeitura. "a idéia
tem que vir primeiro, depois o

candidato", lembra.
.

Noentanto, asiglajá tem três .

nomes à disposição para às

eleições: GilbertoMenel, Moa
cir Bertoldi e UdoWagner. "A
situação atual aponta estes

três, mas vamos chegar à um

consenso para achar o candidato
do partido", afirma Modro,
revelando que aintenção doPPB
é infiltrar o conhecimento da .

administração empresarial
dentro da prefeitura. "Que
remos diminuir o fisiologismo e

a política e administrar mais",
enfatiza.

Redução
O fato de haver atualmente

seiscandidatos àcandidatopara
as eleições de outubro, Modro
acredita que este número se

reduza para, nomáximo, quatro.
"Muitas siglas devem se

coligar", ressalta o empresário,
acrescentando que o próprio
PPB poderá coligar-se com

outros partidos. "As conver

sações existem, mas nada de
concreto ainda foi definido" , diz
ReinertModro.

o Banco de Santa Catarina.
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DEFINIDO

J araguá do Sul - O chefe
do 16°DistritoRodoViário Fede- J
ral do DNER (Departamento
Nacional de Estradas e Roda-

gem), engenheiroRobertoRibas,
garantiu ao deputado estadual
Eni vor-

\

t o I i n i 8ellll/60
(PP B), deRII/u tique o pro-
jeto para a

construção
do acosta-

tlp/eSe/lltllio
dopm/elo

Jaraguá do Sul, 3 demarço de 1"6

Falta de (lCostamento coloca-em risco a vida dospedestres

para que este problema se resol
va o mais rápido possível, para
que não aconteça novas cheias
nestas localidades", garantiu o

deputado, durante a reunião.

OBJETIVO

Idosos queremformar associação

Ribas garante a construção P�scicultores r�cebem
â t

.

t BR 280 pintado
dopantanal

O acos amen o na. - ..
JamguádoSIi-Asecre- do pantanal matogrossense e o

taria deAgricultura eMeio Am- nosso são parecidos", revela ö
biente está cadastrando os pisei- F-' ·etário.

P8IenIon A. lzIdoII:.o> cultores mteressados em adquirir O objetivo da dístríbuição de
a espécie pintado, até o próximo r itados, segundo Robl, é au

dia 8. Cada alevino custa em . n .ntar o poder nutritivo da
médiaR$ 1,20, com o tamanho aLmentação, e colaborar com o

aproximado entre 5 e 7cm. produtor rural em sua criação.
"Além de serem oriundos do Só ano passado, cerca de 100
pantanal", afirma o engenheiro lagoas foram abertas mais de 15 .

florestal Ingo Paulo Robl, mil alevinos foram distribuidos,
acrescentando que a adaptação quinzenalmente.pnncípalmente
dopeixenaregiãodeJaraguádo . das espécies carpa, tilápia e ba
Sul é fácil. "Jstoporque o clima gre.

mento na

BR-289, no trecho entre Jaraguá
do Sul e Corupá, será contratado
ainda este ano.

Segundo o deputado, Ribas
afirmou na audiência de terça
feira, que a aprovação para a re
modelação das rodovias estadu- em auxiliar as reivindicações dos
ais demora até seis meses. "De-

.

morada-es deFrancisco de Paulo

pois disso, será aberta a licitação e Água Verde, que exigem
para a obra", ressaltou Voltolini. melhoria no sistema de tubu-

Ribas também se prontificou lação. "Vamos ficar em cima

Jaraguá do Sul - Os 13 clu
bes de idosos de Jaraguá do Sul
estão se organizando psra a for
mação da Associação dos Clubes
de Idosos. Ao todo, são 1.138

pessoas da faixa etária de 50 a

80 anos que formam os grupos.
Com a criação da associação,

es idosos cadastrados poderão
reivindicar direitos, como. a
aposentadoria e outras questões

. sociais. A secretaria de Ação
Comuniêária já elaborou, para
este ano, o calendário que inclui
festas e reuniões mensais.

"Também estamos providen-

ciando a construção da Casa do

Idoso, que serviria como.sede
social da associação", revela o

secretário Ademir Izidoro, 'ue

busca recursos através a

prefeitura para o início da obra.
"Pretendemos começá-la ainda
este ano", define.

ÁRIES - Influência TOURO - Se agir
astral muno benéfica e corretamente, terá

renovação profissional e grande expansão em

para solucionar seus todos os sentidos quer
problemas financeiros e nos negócios, quer na
pessoais. Fará boas a- vida social e

mizades e receberá o profissional. Bom as

apoio de pessoas que investigações e as

exercem muna influên- novas descobertas.
cia em nosso meio. Notfcias negativas.

SAGITÁRIO - PerkKio
prometedor de muito
sucesso nas viagens,
nos negócies, no traba
lho e nas novas empre
sas que fizer. Os amigos.
estarão dispostos a

colaborar e a vida
amorosa e familiar, lhe
dará muna felicidade.

G�MEOS - Nada de

lmprevldênclas. Po
derá estragar suas
possibilidades de ser
bem sucedido neste

período. Quando o sol
e a lua em aspecto
como o deste perlodo.
Deve-se analisar as
chances das horas.

LIBRA - O e:xresso ESCORPIÃO - Sua
de

.

desconfiança, atMdade zodiacal esta
quanto o excesso de rá sumamente favQre
confian�, podem ser cida no que diz respeäo
prejudiciais. Saiba ao seu interesse pss
que, no íntimo, todos soal, Terá idéias bri
querem ser bons em
alguma Coisa e isto Ihantes -. , Propicio ao

serltiráagom..;bquário amor, a saúde e as

eGêrnea>procurarão viagens: Influência be-
·udá-Io. néfica a a saúde.

ALEVINOS

CONSELHO

Projeto prevê alteração
no número de integrantes

Jaraguá do Sul - O prefeito
Durval Vasel enviou esta sema

na à Câmara de Vereadores,' o
projeto de lei que altera o artigo
11 da lei n? 1.487/91, sobre o

número de integrantes do
ConselhoMunicipal dosDireitos
da Criança e doAdolescente.

Entidades
De acordo com a nova

proposta, o conselho será cons

tituido por doze. pessoas. Seis

representando o município,
indicadaspelo prefeita e seis das
entidades de classe, envolvendo
Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul, comu
nidades religiosas, represen
tantes de clubes de serviço,

Associação de Recursos Hu
manos e associação de mora

dores dos bairros, além de

representantes que atuam Da

reparação de mão-de-obra para
omercado de trabalho.

- Definido
Já está definido, porém, que

outros seis representantes serão

das secretarias de Habitação e

AçãoComunitária, Saúde, Edu
cação e Cultura, Esporte e Lazer,

Na nova redação, o projeto
prevê que cada titular terá um

suplente, com mandato de dois
anos.' A votação do presidente,
vices e secretários, será na

próxima semana, junto coma
posse dos conselheiros.

AQUÁR'IO - Ótima PEIXES -Supereoseu
saúde e bastante rrsu hurror, que eYitará

capacidade criativa, questões, que poderiam
você terá neste pe- terminar em sérios
ríodo, Pode fazer ne- atritos. Evne, pois, estes
gócios, por em prática atritas, porquê muitas
suas novas idéias e serão suas chances de
solicitar favores, que sucesso, financeiro ou
será bem sucedido. profissional.
Favorável ao amor.

CÂNCER - Talvez não

consiga hoje ou nes

tes próximos dias,
gozar de inteira liber
dade que quer e pre
cisa. Mas é provável
que, se meditar sobre
a opinião dos outros
terá maior recom

pensa num futuro
róximo.

LEÃO - .Oom otimis- VIRGEM - Todas as

mo e entusiasmo, coisas que conte
você conseguirá óti- nham arte, música e

mos resultados. Pro- beleza atrairão sua

cure evitar os compro- atenção. Dêvazão aos
missas arriscados. seus instintos e senti-

mentõs nobres. Po
Não trate com pes- deráchegaraexcelen-soas desconhecidas. tes resultados e boas
Tenha cautela. conclusões. Perlodo

favorece a saúde.

CAPRICÓRNIO - As

primeiras horas do

perlodo poderão
trazer conhecimentos
que ajudarão. você a

superar qualquer
obstáculo que possa
surgir. Estará predis
posto, alegre e

otimista.
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Veooe-se ou 1tOC!l-secas�na
'

R$ 3.000,00 em pagamentos.
praia de Cidreira (RS) por Contatos 371-9822 e 973-
casa emBarra Velha. Aceito 5851. Vende-se EscorU87 azul

metái::ocomrodas �4 deJiga
leve, pneus novos, toca fitas,
alarme, Impecável (nunca
bateu), Tratar 973-9753.

carro, telefone'oupan:ela-se.
(Casa cl2 terrenos) esquina
- mista 5,40 x 10,80 cl

gàragém, 2 donnitórios, saJa
cozinha, 2 BWCs, área de

seavÇo. PreçoR$12000,00.
Aceíto proposta - TeL (047)
973-8H6.

ApartanlentoemBarra Velha
- Vendo de frente para omar
com amplaSacada - 9" andar
- Apto. com quarto, sala,
cozinha., banheiro, mobi1i.ado .

- R$23.000,00 qufado. Tratar
(047) 371-3122 e(041)262-
®96.

Vende-eVeronaLX90cioza
metáli:::o,.com som e a1atme,
em perfeito estado. Tratar
371-1574COOlDêni;.

mrar.eve
V�nde-se ou troca-se por
CIIt'O, oomoto. R$ 3.000,00.
Telefone 372-2298 com

Már0i0.

Procura-se moças para
dividir apartamento na Rua
ReinoldoRau,400 - apto. 31
- Em cima da Farmácia
Homeopática. Tratarno lo
cal após as 18:00 COIP-Cleide
ou pelo telefone: 312-0406

Vende-se terreno com casa

mfita (10cômodas), livre de
enchente à 300 metros da
Ponte de Guaramirím

(Schroeder I). Apenas R$
8.500,00. Aceitocaaro.Tratar
CJ73-CJ753ou371-1574.

Compra-se telefone
convencionaI. Paga-se a�

Nasce em Jaraguá do Sul uma pequena empresa de editora{ão gráfica,
e como todo recém nascido nós ainda estamos dando os primeiros
passos; mas com esperan�a que estes se tornem cada vez maiores.
A PAPYRUS' OF€RECE A \lOC� Oç
ÇERIJIÇOÇ DE: ARTE fiNAL � CRIAÇÃO DE: ,

Logomareas
Cartões de'visitas
Panfletos
Layout de placas
Cartazes

Anúncios em jomáis
Calendários
Cardápios persona
lizados '

e muito �ais.

Rua Elcp. Gumercindo ela Silva, 90
sala 03 r ,andar Fone:372-3905

CONHEÇA REDIMIR
Uma franquia ao seu alcpnce.

.
'

, �
.

HOle no Hotel Etalon as 20h.
""

, i,

lraga este anuncio junto,
e sejapontual.

,

TULHA Ali�:'-:'�-:'�ais
Alimente-se somente com produtos naturais: cereais à

granel, chás, aveia, granola, sucrilhos e multomaisIll
Venha conferlrl!

Rua CeI- Procópio G_ de Oliveira, 1493
próximo ao semáforo da Duas Rodas

Revendedor II

flJIldDfR!!ftBlIlII ::

�I".· TlITROn
-'

=:�
��Celular' �� . 1IlEC0MUNiCAÇCeUfORlolAtICA � �.LSrAll

_. �... ' I. .�T> • .. 'T<"·.·H "'.� ..

TEMOSPLANOSDECONSÓRCIO (f!)MOTOROLAACESSÓIIOS,EQUIPAMENTOS E 1ESlEP(Jf.
SUPIIMENTOS SlNAJ.,IN1FlUOR

TR fCONlJNICAÇÕES
CENTRA,JS Phillp.
TELEFÔNICA Intelbd.

Equitel
Nutron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

FAX

REPRESENTANTECOMERCIAL DE
ASS.TURAS I

I' TV A CABO. NET JARAGUA
I.

INFORM,ÁTICA
COMPUTADORES

,COMPAQ

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

línica São Camilo
Dr. Marcos Femando F. Subtil

111111111,,11!1t111111!1!1111Itllllftllll�II�II;II!II'
Medicina doTrabalho - Fraturas - Urgências
Doenças deColuna, Lesões do esporte - Cirurgias do joelho
Exames: admissionais,damissionaiseperiódicos
Horários atendimento: 8:30 ãs 11:30 e 14:00 ãs 18:3Ohs_

NAOPERCA
II
II
II '

Tronsforme suas despesas em lucro, ganhe dinheiro por ser
consumidor. Conheça nossa proposta hoje no Hotel Etclan às

2Oh, fale dErnest;'

POSTO MARECHAL LTOA.

�Liquigás
Avenida Marechal. DeodorO-da Fonseca, 961 - CEP 89251-701 - Jaraguá do Sul - SC

*COMBUSTíVEIS FILTR,ADOS
*SUPER TROCA DE oLEO
*LAVAÇÃO COMPLETA
*LAVA' RÁPIDO
*LAVAÇÃO ÁGUA QUENTE

*LANCHONETE

FONE/IFAX (047)
372-0705 * 372-1888 * 371-0905
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CORREloooPOvo.2 CLASSIFICADOS JaraguádoSuI, 3demarço deI",

Vendo Uno 1.5R189 - Vende-se Escort/90
cor prata - Impecável -

,

R$ 7.600 + 2x R$
40Q"QO ouR$ 8.200,00
à vista. Tratar com

, Spliter no 371-6409.

Faço serviço de frete
com Saveiro. Tratar
97309385.

Compra-se telefone
celular. Tratar 973-
9385.

gasolina, cinzametálico
com som, rodas, XR3 -

ótimo estado. Tratar
371-1953.

Vende-se Uno/93

gasolina - motor 1500.
Com som, rodas

esportivas. Aceito troca.
Tratar 973-8290.

Vende-se Monza SIE
87 cor verdemetálico cl

opcionais. Vendo à vista
Vende-semel de abelha ou consórcio. Aceito

puro. Tratar973-9385. troca. Tratar371-1953.

Vende-se bicicleta Vende-secarrolpanema
'Ranger - 3 meses de S1191- grafiteexcelente
uso. Tratar 973-9385. estado - 2° dono - R$

9.000,00. Tratar
Vende-se Chevette SV telefone (048) 246-
89 ..:6O.000km originais, 8162 e 973-:3187.
prata-metálico, única
dona. Ótimo estado.
IPVA só em dezembro.

1Ratar(047) 371-3122
e (041) 262-6996.

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

Com esse importante investimento, a Rio-Sul tende a aumentar aua área de atendimento com
conexões simultâneas Rio-Sui/Nordeste, oferecendo a você mais opções e agilidade na

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

, qualquer parte do país.
Consulte-nos, estamos aguardando a oportunidade e lhe oferecer o melhor preço aliado a um

ótimo atendimento e qualidade de serviço.
" �

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

Agradeço aSanta Clara
por graças alcançadas

E.I.P.

VARIG
.NORDESTE

VENDE-SE CASA
. .

....
��OFTAMOLOGISTA
- -

.-=: ==r&. "

I ...... DR. HSJAO MfNG KAWG

Casa de alvenaria, semi nova com
,

108m2, dois quartos, sala copa,

cozinha, . lavanderia, dispensa,
banheiro com hidromassagem.
Acabamento deprimeira. Terreno com
400m2 todo murado. Rua Adolfo
Tribes, 409 lateral da R. Joinville.

Defronte ao Rei dos Botões. Valo'�
35.000,00 fone: 371-2847

Não fique andando por aí.

Proture seus negócios aqui.
Classificados do

-,-, \ .

CORREIO DO POVO
371-1919
372-3366

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PROMOÇrÃO DE MOTOS
XLX350-87BRANCAIAZUL

H$ 2.800,00
XLX 250 - 86 (1 CARBURADOR) PRETA

R$ 2.400,00
CG 125 - 87 PRETA

. R$ 1 .600,00
CG 125 - 81 VERMELHA

R$ 1.000,00
Compre euamoto l vista ou com nOS80

financiamento pr6prlo,omal. barato domercado

R. JOINVILLE. 2050
FONE/FAX (047)

371-1574 I 973-9753

,

ANUNCIE
EM JORNAL
A MíDIA aUE
MAIS TEM

CRESCIDO NOS
,

ULTIMOS ANOS. I>

371-1919
372-3363

II
II

II

__ o

A VISTA ENTRADA

R$ 2 480 00
R$ I 30000 + 6x R$267 00

. R 1 30000 + 12x R 16900

À VISTA ou
1 +3de�J425,00

R$ 1.680,00 R$ 480,00 + 12x R$ 172,00 NOTA: As especi1i:ações estão sujeitas a mocif..ções sam pJéy� aviso.

POSSU(MOS PEÇAS PARA SEU CARRO, MOTO OU JET IMPORTADO

RUABARÃODORIOBRANCO,230 FONE: (047) 372-0259
JARAGuÁ DO SUL - SC FONE: (047) 372-00' ,

CLASSIFICADOS DO CORREIO DO POVO - 371-1919

BARBADA
Vende-se ou troca..se por carro, casa mista

em Joinville, bairro Capocabana.
Rua Américo Vespucio, 95

Valor R$ 13.000,00
. Telefone 371-9822

"R. EW@[fd{bY@'
Kadel GST Branco 1994

TipO I. Verde 1995

Monza GLS Bordo 1994

Ipanema SL Azul 1993

G0I1000 Branco 1993
Verona GLX Bege 1990

Sarta Quanlum Azul 1987

Esco� GL Azul 1989

Esco� Guia Azul 1987

Del Rey L Praia 1988

Voyage Praia 1989
Chevelle SL Praia 1989

Gol LS Praia 1985

Gol LS Bege . 1994

Gol LS Branco 1983
Parali LS Verde 1983

Del Rey L Marron 1S82
Saveiro AP Bege 1983

Monza SL Verde 1984
CoroeI LL Azul 11181
Chevelle Azul 1980

Rua Joinville n9 3573
Fone (047) 371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - SC

ESPECIFICAÇOES ..

VENDE-SE
C()n§t("t;k;antemplad()

Goi CL - OKM -

Parcelas pagas 20.
Tratar pelo fone 371-9822 ou

973-5770

.�������������������������������������.

j Compro j
j Compra-se carro usado acima de j
� �

j 85. Tratar pelo fone 973-5158 j
� / J

' �
� cose· �

.��������j����������������������������.

Roct............. _tIoaft

.. li __Ioft _

-- .. ---m ...._ • _...._.".. uNoo..

.._. "mbfo"'_" "--_ :100'1'1'.,

"100- �..

"E-' _ --�--.�

GARANTIA DE 6 MESES E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
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ClASSIFICADOS DE IMÓVEIS

CENTRO-
VILA NOVA - Excelentes VILA LENZI • VILA VILA LENZI-

Excelente terreno na lotes financiados em 10 Terrenocom BAEPENDI- Terreno cl
733,50mz-

Cobertura no ,Domingos da meses - Próx. ao Fórum 561,OOm2d Terrenocl
Edificadocl

Ed.ARGUS Nova
e ao Breithaupt benfeitorias. 490,40m2 prédio comercial

R$ 60.000,00

ILHADA
CENTRO - Excelente lote, Waller MarquanII •

CENTRO-
Excelente FIGUEIRA- Terreno cl Terreno Sala eomerel-

Terreno cl Terreno cl c/740,00m2 - Próx. Ed. 3.000,OOrrl' • pm. Comercial de ai no FALL
500,OOm� 455m2 edificado ca1ume Sc:tIrndI,

Carvalho - R$ 60.000,00 IrenIe plWaller esquina cl SHOPPING
edlf. cl casa cl casa Marquardl em 30,00 438,60m2 CENTERmista melros

R$ 90.000,00

CENTRO .. Excelente FlGUEIRA-
BR-210/Trevo

em alvenaria cl ......eu Ramo. -

343,OOm2" Terreno cl Casaem cobertura no Edif. Riviera Terrenod rerreilod

394,87m2 2OOO,O<JmI 50,00fundos da alvenaria cl cl 246,OOm2 prõx. ao 450,OOm2- metros pala BR280JARAGUÁ edif. cl casa
piscina, cl R$7.500,OO e40,OOmebospala

FABRIL· mista
235,46m2 Beira-Rio Clube deCampo RJaJUioTi881 R$

35.000,00

CENTRO - Cobertura no VILA
Barbada casa Terreno com BAEPENDI
em alvenaria cl .

454,43m2 Ed. Residencial Ounker Casa em
03 qtos. Valor' (em construção) alvenaria clApenas R$8.500,OO 140,OOm2R$ 30.000,00

APTOSPIlOII'I'OS
• Apto cl 66m' 1 "" e demo!. dep•• _.., pertlO • p«"la .loIr. novo· lU 30.000.00 • Ildf. H«tmela
• Apto, " '15m'· 1 qto•• demoIs dep.• _.., pertlo • p«1Iria .I!t.• RS lU<4O;OO de ...lrada !!!als ...... Cl. I?con. RS 279,00 ....... Is
• ElIII. M••1i.
AFIOSIIMOONn'aUÇÄO
Bl,. Am,. R.1lI_. ,,.,.,,"! ,

• �o. cl 1.2Am' • 71' _. ri. 2 '110. e d!mals dép...._. pertlo e po_ d<lr6nle•• RS 4MOO.00 • at., ""96
• �. ",115m' de DmIO • r mar ". cI 2 ",at... d!mals dop. pra-. CGfdlo • pertaria eletronlal • lU 47.000.00 .,. das _es
mlrç:o/,,;

�

Bi,.P_ • .lo JHJ EM.omHlf.,.
• Apto cl 111m'· 71' mdor .' 2 qtos. demoIs dop......m • portio e porta"la elit�ea • RS 25.000.00 + ..Ido por..1aclo .m CIJB ......,.
ehev•• em Jan/97
• Apto. 77rri'· 1· m(ar. I'qto e _als dop._ p«tso e pertada eIe_lca· lU 17.500.00 + sllclo ... CUB • _.. dezJ97.
Biil. __iii·�SJ.jlJluI

.

.,

.

• Aptos " 112m' • 2 !i'. demais dep. cl _ .. pMIO • p«1Iria d<lrCllle•• RS 22.000.00 ..,lrada + a1c1o em CUS •••,. jJ.blI97
• .... iDe eomomolo d. e ruçlo. valor 1 lU 720.00 ....tIo" ehaVe. Juno,,7
Bif. Dial.... •_ ,.-..

.

• Apto cl 214m' • 3": ion:Ia< + 2 qtoL, aaeada, d'wTuq•. hdlvilllal, dep......."dI, 2 _.... _o cio -. piIcft • BtInda RS 2'.ISo,OO
+ "'l1li; p cio eendomno mtlo.,. ,...,8
Bif. ..._ AM".Sc"; • t.Jl•...Aa__ (SCAR)
• Apto " 300m'. ttIIl.. cI'I'onhb .putamenos rf 301.. 302. 404•.

Bllrada: 2'.2 GIb (RS 11.281;0) + 52 p..oe1 .. de 3,65 ellJs (RS 1.4)0.20)
Comtruçlo: Prema Cbnsl e- P1an!j. LtdL em ""ema de eondomtio.
CASAS
• Casa (IDInIIo) • lI1a da Rpra: cl 6SOrri' Ir•• eeNt"da, tem pISem. <pact. esporte, '-eh. dop.......Jldo.. c:nl· RS 200.000.00
• CasaM_•..23Om' ...._•• 7SOm' ........ Dl -. RS 100.000.00
• Casa aIv•• R. J� Nar1Óch (SIO lulz Gonap). 3 <1JlS. • delDlis dep. cl 120m' .... _leia. '!'roe Dl -'.
• Casa nova • cl 122m' .... _. cl 3 qtos. de_ dop. perto cio lu.......... lU 65.000.00 (p....l )
• casa ..... cl 136m' • 4 qtos e 010_ dop•• R. Edward KriIdI • B. ;.... Verde • RS 35.000.00
• casa �v. 160m' .... eonstr. T..,..., 420m' • R. Hsrlque Bcrto1Jne RS 50.000.00.
• Casa_ cl 110m' • VO. LIW .• Temno cl 522m2 ...... de _InL . RS 40.000.00.

,

• casa em 01>0 cl lSOm' • T......, 7.s00m' • Rua BeJ1la _,.
• Casa de <III cl 270m'. em alvenaria cl toda 1nta__1Ua. Ii�ha. dois p� . 10...,0 cl 30.000m' • Rua B<marclo A. S_. perto
cio sallo VIt6ria • 1Ihl da Rauen • RS 110.000.00
• casa em aIv. cl 200m' . Terre,., 4SOm' Ia aJvla O!IodIni Ptadl, 33
'II!IUtI!NOIS
· T�no 27.00Om'. Clicara em.Á3!as C1a..... Porftnetro Urbano· RS 45.000.00
· T.....,o • Jngul.E.Querdo • R. Waldomlro SehImlcl '" 700m' • RS 20.000.00
· T_,., . R. Altedo MI< Rtrl< • ,I 93Om' • RS 20.000.00
• Terrem • R. Ana MUDer cl projelo._. 1· piso I"onto pl e<n<truçlo de 4 apto& cl 114m' cada • lU 25.000.00
• Ten.no 462m2_ da l3<Ja Sio Judas, m alto • RS 15.000.00
• Tenem •. Lot d.. AÇOIO-' • � Candeias • 3018m' • Bam Velha • RS 3.700.00
, Teneno • Lot Cut>...... 378m' • RS 21.000.00
• T......, 5.o00m' , SOrri' "..o da M_ . cl SOm de_ pI Roei. Wo1Ip-c W..,.. 100m de _ • RS 42.500.00
• T_no Rua Pedro WInIer (150m da WaIIOr Mar",ardt) • RS 3.000.00 erIntd& + 12 RS 583,33
• Teneno cl, 1.12Om' m começo da 1ht da filFeIra. RS 35.000.00
• Terrem cl 10.000m'. cf <19m de_ cl J<>SO! T. Rbolro (prnt 0) RS 45.000.00
• T....� cl 2.250 • R. Berta W..,. (plano • seco cl RJo J...."I Rlndos) • RS 40.000.00
IßCAÇAO .

• Loj... R. Eleon«l S. Ptadl FÁ, Amlrlo cl 35m' • RS 350.00 cl 42.24m' • RS 400.00 • cl 53,47m' • RS SOo,oO
• Loja cl 5Om' R. Benurdo D<mb"""- 590 • RS 450.00
· Loja cl 42rri' " I"".ne e ., ..naiá...do R. Eleorun S. Ptadl, FÁ_ • RS 500.00
• �Iq com 150m'. oito, "� tUllaeo, eserll6rlo. aB. Joaquim F. de _. 1884 • RS 660.00
• Otina ..ádlnela aIV. cl 250m! seDi·tItI)blUldl, ......m pl 3 _OI . RS 1.100.00

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

Im.obiliária

Menegottí
TERRENOS

VItA LALAU - ÁREA 392M2 - VALOR: R$11.5oo,00

VALOR: R$ 12.000,00

VALOR: R$ 5.500,00

..-:

AMIZADE -

VILA. RAU-

ÁREA: 450,oom2 -

ÁREA 3OOm2.-

ESTRADA NOVA - ÁREA 301,00m2 - VALOR: R$ 5.500.00

SALA COMERCIAL
ÓTIMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA NO 12 ANDAR DO EDIFf
CIO MENEGOTTI CONTENDO 03 BANHEIROS - BOM PHEÇO!

ÓTIMA CASA
EM ALVENARIA COM ÁREA DE + ou - 50,OOm2 CONTENDO 02
QUARTOS E DEMAIS DEPEND�NCIAS. VALOR À COMBINAR.

CASA EM BALNEÁRIO DE CAPRI
TODA MOBILlAOA CONTENDO 01 SUrTE, 02 QtJARTOS E DE

MAIS DEPEND�NCIAS.
CONFIRA!

AU. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
EO. MENEGOnl - 1 Q ANDAR· SAIA 107/108

FONE: (047) 371-0031 -JARAGUÁ DO SUL - sc
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SALGADOS

Fone: 371-9846

Escritorlo Contábil e

Representacoes Ivo LIda

Contabilidade -

registro e legallza9iO
deempre....

Fone: 392-3092-
CentroComercial

Salonaral
Bairro Santa Luzla
Jaraguá do Sul- SC

Supermercado 2Amigos inicia
atividades no João Pessoa

Jaraguá do Sull

João Pessoa - Desde
. 6 de janeiro o bairro
João Pessoa conta

com o Supermercado
Dois Amigos. "Nossa
matriz é em Indaial,
onde já atuamos há
mais de 5 anos" ,
informao proprietário
Moacir Lindner, que
pretende realizar um
bom atendimento,
com preços acessíveis

e ofertas semanais dos
inúmeros produtos à

disposição dos
clientes.
Com um total de 8

funcionários, o

Supermercado 2

Amigos está em

funcionamento das 8h
às 12h; e das 14h às

19h, de segunda-feira
a sexta-feira. Nos

sábados, o

atendimento é das 8h

Entreas diversas ofrtaspode-se citaras seguintes: ovos
vermelhos médios (R$ 0,45 a dúzia); trigo especial de
Skg (R$2,69); batatinha (R$ 0,27o qUilo); refrigemnte
de 2l11ros (R$1,13

OFICINA DE SANTA LUZIA
Laureano Camilo

Chapeação e PIntura de carros
Retormas e Consertos de
Bicicletas e Geladeiras

Rua Carlos Frederico Ramthuni
(Proximidades do final do calçamento)

o Supermercado 2 Amigos está localizado na Rua
Manoel Francisco da Costa, 973 - Bairro João Pessoa

(f!'Úigo Supermercado Costa) - Fone (017) 371-1867

às 18h, sem fechar

para o almoço.
Inicialmen te,

Lindner realiza uma

série de contatos junto
às empresas da região,
visando estabelecer a

manutenção de
c o n vê n i os,
o p o r t u n

í

z a n d o

comprar com vale,
bem como analisando

prazos de pagamento.
"Estamos aceitando

cheques pré-datados

para 20/30 dias",
lembra o proprietário
Moacir Lindner.

Além do feirão
de carnes,
semanalmente
também hámais de 50

produtos em ofertas.
"Fazemos há entrega
a domicílio e

pretendemos ter

sempre o melhor

preço. da cidade" ,

assegura Lindner.

ESQUADRIAS DE FERRO IRMÃOS DAHLKE

Fábrica de Portas, Janelas, cercas, grades e portões
ServiçÓ de Reparação e Manutenção de Esquadrias

ORÇAMENTOGRATInTO
Rua Florianópolis, 92· Schroeder/SC

(ProximidadesMarisol)

Lojas Sheelite I'

Santa Luzia - Iniciando o ano de 1996, a

direção da Lojas Sheelite manifesta a sua

satisfação, com os resultados e objetivos
alcançados, graças a qualidade de seus produtos,
atendimento dispensado a sua clientela e os preços
acessíveis. "Cada vez mais nossos clientes

aprovam nossa. loja, e os resultados estão acima

de nossas expectativas", lembrou o proprietário
Aristides Maffezzolli.
A Lojas Sheelite aposta na qualidade de seus

produtos, e os fornecedores também garantem a

excelente linha e qualidade dos artigos adquiridos.
"Se houver problemas de fabricação, nossa
clientelanão pode ficar no prejuízo. Substituímos
a mercadoria imediatamente. Basta conversar

com o pessoal da Lojas Sheelite", assegurou
Maffezzolli.

Na Lojas Sheelite o cliente tem a preferência.
Secotqn'ar algumartigo emnosso comércio, pode
ficar tranquilo com o que gastou, porque poderá
usar nossos produtos por mríto tempo", destacou
Aristides, acrescentando que a filosofia da
Sheelite é garantir ao cliente o maior tenpo
possível de uso dosJ'fodutos adquiridos. "Quanto
mais o nosso cliente usa nossos artigos, maís
satisfeito fica e mais divulga nossos produtos",
frisou Aristides.

.

NaLojas Sheelite os preços continuam baixos
e bastanteacessíveis. "Como PlanoReal podemos
comprar nossos produtos por menor preço,
repassando-os também aos nossos clientes",
assegurou.
Apreocupação daLojas Sheelite é obter lucro

pela economia de escala: vender quantidade, com
. qualidade e preços baixos.

VENHA vOCÊ TA�ÉM CONFERIR
NOSSOS PREÇOSEPRODUTOS!

CODfecções em Ialalhas: meias, shorts e agasalhos
escolares

Agropecuária:Rações, pintos e medicamentos
em geral

RuaArfhur Ropelato, bairro Santa Luzia -

Jaraguá do SUl
.

PRE • QUALIDADE· ATENDIMENTO

LOJAS SHEELITE

ar�r�alisbt ��i�h:lInreh!�r � aria.
Beneficiamento do Arroz ITA

FonelFax: (047) 371-1222 - Caixa Postal525· Rua Carlos F.lederlco Ramtaum

Km.17 - Santa Luzia - Jaraguä do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2, Opinião ,
Correio de Santa Luzia

Correio dos Bairros
Quando em 03 de abril de 1993 iniciamos

Ci) jornal Schroeder Post, no municfpio de

Scbroeder.jãpensávamos tambémem criar \UD
veiculo de comunicação para os bairros de

Jaraguá do Sul, especialmente em função da

potencialidade e crescimento dosmesmos.
O jornal deSanta Luzia foi o primeiro passo

neste sentido em 04 de março de 1994 ..

Publicávamos 4 páginas mensalmente, mas
nossa intenção era atingir mais bairros e/ou

comunidades, levando informação, assuntos
formativos e lazer, bem como valorização da
Pessoa Humana e do setor produtivo
principalmente.Nosso objeti:vo era implantar
um jornal representativo dos bairros

gradativamente. Para tanto, precisávamos de
uma detenninadacliemela e/ouammciantes.'B
foi o que conseguimos, com a criaçlc. dos
seguintes jonlai8no ano de 1995: Barra doRio
Cerro e Região (31 de janeiro), João Pessoa

(14 de junho e Nereu Ramos (22 de

novembro).

Neste mês de fevereiro estamos lançando
o primeiro CORREIO DOS BAIRROS,

tendo as caracterlsticas, autonomia e

padrão em cada comunidade, com a

preocupação fundamental de oportunizarmaior
conhecimento, integração e enriquecimento
técnico-cultural e/ou cientifico entre os bairros
enVolvidos. Financeiramente também existe um

mütuo-auxílío, proporcionando pequenos
investimentos em publicidade, com maior
retomo comercial aos anunciantes.

O essencial nesta proposta comercial e de
divulgação dos bairros, é a abertura de espaço
para a participação de um nümero bem maior
de empresas, índüstrias, comércio, lojas,
profissionais liberais e/ou setor produtivo de

Jaraguá do Sul na divulgação de suas

potencialidades e produtos, bem como na

valorização de cada comunidade no contexto

social em que atua e está inserida.
O Correio dos Bairros está à disposição de

todos que desejam construir um ambiente
comunitário integrado, participativo e capaz de
oferecer condições de uma vivência com

I
-dignidade, altruísmo' e solidariedade,

. independente de cor político-partidária, religião,
posição social, sexo e/ouraça.

A todos que apoiaram e apostam nesta iJéia,
nosso sincero agradecimento.

CERTO
Oprojelode UI'banização da�acentralde Jaraguã

do SuI, garante destaque ao 3° Parque Industrial de
Santa Catarina. Apesar das afticas infundadas no

'em�endimento inovador c adequado aos tempos
. modernos, 6 bom frisar que cidades de menor porte
já a�sentavam aspectos de urbanização bem mais
avançados que Jaraguádo &11. Comonenhum prefeito
agradae faz, de fato, o que dcsejaamaioria,oGoverno
vasel, semd6vida nenhmna, se notabilizarápelomuito
realizado na �a central da Capital da Malha,
Cl!lJCCÍ8bllente como novo sistemade Irtruito, cslçadio,
asfaltamento, implantaçio danovapraÇ8e melhorias
na Prara Ângelo Piucra c pr6dío da Prefeitura Mu
nicipal, entre outraSmu<lanças.

ERRADO
Os afticos inconfonnados daatual adminis�o

InWÚcipal deJamguãdo &11, que nãose ronfODl18lll com
o lI'aliZado em favor da comunidade c com o Plano
Político desenvolvido peloGOverno '\Uel.Ati parece
que, al6mde oposiçãopolftico-parti<üria dos crlticos de
sempre, existe muita questãopessoal com integrantes da
Prefeitura Municipal. Para os perfeceionistas c

intemlllCÍro8, seriabastante coerente c competente, que
se candidatalllCmaaJgurncargoptibliro,para ccmprovar
oquanto são capa2lCsde�alí7aremfavordacidadc onde
vierambuscarvidamclhore pelopovo que tanto aiticam.
éevidentequcháfalhascloueJr08emquaJquergoverno,
masqucrcrdirigirumaadministração,oulllJllplesmcnte
criticar aspectos negativos, 6 pr6prio de ignorantes c
ignorados,

'Ponto de 'Vista

o aborto-
Gerar urn filho é urna coisa séria. É.uma responsabilidade tanto da mulher

quantö do homem Um bebê exige maturidade, condições financeiras e muitos
cuidados especiais. Um casal de adolescentes, é compreensível que não tenha

condições de ter ou de criar urn filho. Tudo isto deve ser pensado antes de ter

relações sexuais, para que depois não haja uma .videz indesejável e abortá-lo
cruelmente.

. Muitas mulheres acham que têm o direito de lecidir sobre o seu COIpO e se

querem ou não interromper uma gravidez não desejada. Isto é uma

irresponsabilidade da mulher, porque existem muitos métodos de evitar urna

gravidez indesejável.
Sou inteiramente contra este tipo de atitude, com que várias mulheres agem.

Acho que isto nunca deveria existir, porque o ser gerado é indefeso.
,

A mulher tem que estar ciente ao gerar urn ser, para que depois não haja esta
tal criminalidade. Mesmo que a criança tenha sido gerada numa tal brutalidade,
ou um ser deficiente, amulher deve aceitá-lo damaneira que Deus a mandou. A
lei civil brasileira castiga o aborto com prisão e multas.

Eunice Noemi Fietz - Ir serie do Colégio EstadualAlvino Tribess •

Bairro Vieira - laragrlá do Sul· sc

,

.MEMORIA
A

VOCE SABIA?
"Em Ludwisburg (Alemanha) existe omaior

castelo em estilo barroco. Certo escritor ficou
deshunbrado com o parque que lembll o deVer
sailles, enorme e cheio de castanheiros em flor, de
cor lilás e com \UDperfume agradável Os canteiros
são belíssimos, com todas as variedades de Dores
da primavera. O uiais interessante é o jardim,
destilado as crianças, conhecido como OJARDIM
DAS FADAS. É uma área imensa, entre árvores,
recantos pitorescos e outros. Na Alemanha, é
chamado de DELlCIADA CRIANÇADA. OJ:IIÚ
curioso, não se vêuma pessoa, tomando conta do

parque nem do Castelo. É porque o povo cuida
realmente do lugar... (Colaboração: Magali
Kuin Schubert)

"O TRANSPORTE DOS DUQUESES ... Em
,1949, Carlos Cccatti c Pedro Bérteli compraram um

ford de cabine larga de madeiraem Corupä, Em fins
de 1948 chegou também o primeiro tmibull. a "linha

.

do Pacheco ou Brustolim", como era chamado. Era
um Chevrolet de "nariz comprido", carroceria toda
demadcirae forradacom lonabranca. 0s27 aBIlCnlos

eram de sarrafinhos c o porta-mala ia na parte supe
rior, onde eram colocados os produtos agrícolas•

galinhas, trato, porco c tudo o que o passageiro
precisava trocarna cidade. Até Jaraguá doSullcvava
uma hora c meia. Haja paciência, Mas tudo era feito
com gosto, como quem hoje viaja a São Paulo, por
exemplo. Em 1950 a passagem custava 700 r6íII c
em 1960 eerca de 10 míl réís, Haviamuitos colonos

que achavam caro essa passagem, então iam a p6 ou
de bicicleta. � Jaraguä (Frei Álldo Rosa OFM)

�<>"""_.A..S-----------

* A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul está concedendo urn desconto
de 25% aos contribuintes que quitarem seus carnês do Imposto Predial e Territo
rial Urbano (IPTU) até o dia 15 de março. E quem preferir parcelar a dívida,
pode pagar em 8 vezes. Os carnês estão sendo enviados pelo correio, mas quem
não recebê-Ios até o dia 15 de fevereiro, deve procurar no setor de Tributação na

Prefeitura de Jaraguá.

*'Àpós um.ano praticamente, os 1700 funcionários da Prefeitura de
Jaraguä tiveram aumento salarial. "Uma reposição salarial de 10% no

salãrí. le fevereiro, e 12% no de março, eleva a folha de pagamento
para R$ 1 milhão e 464 mil, representando 60% da arrecadação global
do município", destacou o prefeito Durval Vasel.

Mecânica Demarchi
:: (Édson Rosniak)

"Paraservirmelhor"
Mecânica em geral de automóveis, e
caminhonetes de todas asmarcas

Rua Carlos Frederico Ramthum - Santa Luzia
laraguá do Sul» sc

Supermercado Santa lLuzia
Atendimento:

Se 2a a sábado: das 7:30hs às 17:00 hs

Domingo: das 8:00hs às 11:00hs

Finais de semana, carne temperada emgeraJi ih

Rua Carlos Frederico Ramthwn, 17.377
Santa Luzia - Jaraguä do Sul - SC

Correto dos BaIrros
Santa Luzia - João Pessoa - Barra do Rio Cerro
CGC 00.773.591/000t�3'O
EditoraJomalf"ücaEstrela Flamígent Ltda.
Diretor/Editor-Chefe, Corrercialização, Reportagem e

Circulação: JC)ltge Carlos Roos
. Redação e Administração: Rua Ernesto Lessmann, 345 -

89256-300 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul- RuaMal. Castelo
Barco, SIN° - Cx. Postal47 - 89275':000 - Schroeder - SC
- FonelFax para recados: '(047) 374-1191 - Schoeder - SC.
O

• O
II

.9Lgrorações (jumz
Fone/Fax: 371-1237 e'371-1319

Ruh Terc"llio Demarchi, 182 e 86
Cx, Postal34 - Santa Luzia - Jaraguá do Sul - sc

• Fábrica de rações
Granja de suínos �

, .

• Reprodutores suínos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Correio de João Pessoa Política e Administracão 3

FamOias atingidaspor enchente
recebem auxilio da Prefeitura
Jaraguá do Sul

Aproximadamente 100 famílias do
bairro João Pessoa estiveram

representadas na secretariammíci
paI de, Habitação e Ação
Comunitária, durante a so lenidade
em que: aconteceu a autorização
para a retirada de material de

construção para utilização na

reconstrução das casas atingidas
pela enchente de fevereiro de
1995. "Mesmo depois demais um
ano para o auxílio chegar,
considero muito feliz este dia",
disse o vice-prefeito Alfredo
Ouenther, referindo-se a fonnaçio
da ComissãoMunicipal de Defesa
Civil (COMDEC), responsável
pela solução dos problemas
causados em calamidades

públicas.
A entrega do material de

construção obedeceu a um

cronograma diário por bairro, e de
acordo como secretário municipal

de Habitação eAção Comunitária,
Ademir Izidoro, mais de 10

empresas participaram da

licitação, sendo vencedoras as

Lojas Breithaupt, Piso Lajo e

Madeireira Fl6rida.
Cerca de 400 famílias,

representando 12 bairros, fizeram
o devido cadastro, para receber o
auxílio do governo federal.

"Solicitamos R$ 8 milhões, mas
recebemos bem menos emrelação
as necessidades que sentimos,
correspondendo a apenas R$ 156
mil mais a contraprtida da
Prefeitura, de 25%", salientou o

prefeito Vasel, que acoIqlanhou o
primeiro dia de entrega das

autorizações
COMDEc - Os integrantes do

grupo permanente da Comissão de
Defesa Civil foram encarregados
de verificar "in loco" os danos
causados pela enchente de
fevereiro de 95 a 282 famílias de

12bairros deJaraguá do Sul, sendo
os mais atingidos: João Pessoa (68
famílias cadastradas), Vila Lenzi

(81), Chico de Paulo, Rau e Água
Verde (18), Baependi, Vila Lalau

.

eCentro (15), Vieira (68) e Ilha da

FigueiralCentenário (13).
As fortes chuvas que

periodicamente têm alagado'
determinadas regiões da cidade, já
estão causando pânico nos

moradores, além dos constantes

prejuízos materiais., "Uma de
nossas propostas paraminimizar o
problema é o mapeamento das

regiões de risco", informou o

secretário-executivo da

COMDEC, Osmar Günther,
acrescentando que Jaraguá do Sul
não tem um tipo de solo sujeito a

deslizamentos, mas a ocupação
indevida de determinadas áreas,
aliada ao' desmatamento,
especialmente nas encostas de

morros, acabam gerando a erosão.

Canarinho divulga horário
João Pessoa - De acordo com o setor competente da Viação Canarinho, - Localizada na rua

Roberto ZiemllbD, 480 - Pone; 371-1422, o quadro de horário das linhas Centro - João Pessoa e vice
versa, é o seguinte

De segunda a sexta:
SaídaJoão Pessoa: 03:50 - 06:00 - 06:45 - 07:50 - 09:00 - 11:30 - 12:45 - 14:00 - 14:30 - 15:00-

16:00 - 18:00 - 19:00 - 21:15 e 22:40hrs.

SUPEMERCADO KENTAG
"Ouohdode em

bem servir"
lU!Manoel F.cIa�..

lIcirn) JoIo� - JaIaguá cioSuI- sc

REI DAS LINHAS
S.F. da SUva & Cia. Ltda.

.

M.lhas Moleton - Piquê - Ribana -

Gola Pólo
Linhas Kobana Lipasa e Linha de

Nylon N° 120, 80, 50, 36 - Fio
Overlock

Fones: (047) 371-2803371-7422- 371-9314 - 371-2784

RuaAdolfo Trlbess, 350 - J á do Sul- SC

Educação éprioridade
na rede municipal

Jaraguá do Sul/João Pessoa

Após reuniões e/ou encontros para
planejarrento das atividades do ano
letivo de 1996, professores e

funcionários das 50 unidades
escolares da rede rnmicipal de ensino
iniciaramas aulas no ültimo dia 12

de fevereiro. As atividades com os

, alunos começaram rraís cedo, para
que no rrês de julho os educadores

possam participar do proj eto "Pro
fessor Competente". 'Teremos a

avaliação do desempenho, bem
como cursos de Matemática,
Português, Filosofia e Sociologia",
adiantou a secretária rmnicipal de
Educação, Roserreíre PuccíneVasel.

Além de coordenar o projeto
"Educação Básica de Adultos" em

10 pólos, beneficiando 1.600 alunos
de I" a 8" séries, a SecretariaMunici
pal de Educação prevê um atendi
rrento a aproximadamente 11 mil
estudantesno ensino regular. 'Terms
ainda sob nossa responsabilidade o
acorrpanharrento eoríentação às 12
creches rmnicípais, que devem

oferecer 1.700 vagas neste ano, e

tambémas duas casas de apoio aos

adolescentes", corrpletou.
'ESCOLAMACHADODE

ASSIS

A propósito, no bairro João

PessoaaEscolaMunicipal de�
Fundamental Machado de Assis
mantém 160 alunos que frequentam
desde a 6" a 8" séries. Em especial,
330 alunos estão cursando desde o .

pré-escolar até a 8" série do ensino

regular. "Emfunção do zooeamento

escolar, nosso nürrero de alunos

aumentou, e da localidadeSão João,
atendemos cerca de 80 estudantes,
que vêm até a unidade escolar por
ônibus da Viação Canarinho",
acrescentou a diretora Janete Rosá.

No total, entre os 30 funcionários
püblícosmmicipais, háprofessores
e pessoal técnico-pedagógico e

administrativo. E apesar das

arrplíações e/ou�lhorias realizadas

pela PrefeituraMunicipal, ainda não
há espaço suficiente, "por, isso
estamos utilizando as dependências
do galpão da Igreja São José pará
urra turma do jardim-de-infância",
explicou a diretora Janete,
ressaltando que o objetivo da escola
é arrpliar ainda mais o nümero de

salas de aula, para a irrplantação de
projetos educacionais, ,que
desenvolvamas potencialidades e o

ensino-aprendizagem de nossa

clientela

Na escolaMachado de Assis, a preocupllfão é aumentar o espaço
físico, para a implantllfão deprojetos edueaciolUlis

q

METALÚRGICA DOUGLAS
Esquadria. - porta. - portões

Ml)�:=�SRua Manoel F. da Costa
Baino João Pessoa

'::::::::::;' Jaraguá do Sul- SC

-

..

Panificadora e confeitaria
MERCADO'.

L A N G E FONE: 392-30$1
"

RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA, 5029 - BAIRRO JOÃO PESSOA - JARAGuÁ DO SUL - sc

Saída do Centro: 05:10 - 06.:25 - 07:25 - 08:30 - 11:00 - 12:05 - 13:35 - 14:00 - 14:25 - 15:30 -

17:35 - 18:40 - 20:00 - 22:20 e 23:25hrs
Sábado

SaídaJoão p.essoa: 04:30 - 06:00 - 06:45 - 07:50 - 08:45 - 09:40 - 11:30 - 12:45 - 14:00 - 16:00-
18:00 e 19:00hrs

Saída do Centro: 05:10 - 06:25 - 07:25 - 08:20 - 09:15 - 11:00 - 12:05 - 13:35 - 15:30 - 17:30-
18:40 e 20:00hrs.

Domingo
Safda João Pessoa: 07:30 - 09:00 - 11:00 - 13:30 - 15:00 e 17:00hrs
Saída do Centro: 08:00 - 10:00 - 11:30 - 14:00 - 16:00 e 17:30hrs

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 Destat. ue da Sociedade Correio dos Bairros

Ficou um pouco
de você em mim
Faço o possível para acreditar que tudo é

mentira. Tudo é sonho e passageiro, mas de
repente seus encantosme envolvem. Fico a

imaginar nós dois fazendo tanta coisa linda,
e esqueço a realidade tomando banho de

mar, passeando pela praia, sentado em

algum lugar. Penso seriamente a nosso

respeito. É difícil, não é possíveL. Você é
superlegal, bacana, mas será apenas um
momento que vivemos; preciso esquecer.
Não é bom que as coisas continuem
acontecendo.
É preciso parar. É uma pena...
Estava jóia. (continua na próxima edição)

������������������������.

"Quero te amar um segundo ... por
minuto; um minuto por hora; uma-hora ...
por dia; de um dia por semana; de uma
semana... por um mês; de um mês por um

ano; de um ano ... por um século Para

sempre".
p�����������������.

J LANCHONETE J

J .JOÁO PESSOA J
J J
J "At8,,"'im8"'v "'8 fJua• ..,la(J8" J
J RuaManoel Francisco da Costa,4.950 J
J B�o João Pessoa - Jaraguá do Sul - sc J
.�����������������.

Cabeleireira Célia
Unissex

RuaManoelFrancisco da Costa, 417
Fone: 371-0009 - Bairro João Pessoa

Jaraguá do Sul- SC

Loja e Confecções
EGGERT

Roupas para adinos e infantil, brinquedos,
bijouterias e presentes em geral
Rua ManoelFrancisco da Costa, 4908

Bairro João Pessoa - Jaraguá do Sul - SC

Alunos daEscolaMachado deAssis, que representaiuJo
Jaraguá do Sul no Campeonato EstaduallnfanJil em
Concórdia, obtiveram o 4° lugar na modalidmle de
AJletismo (Classif'wação Geral). Édio Vógelna extrema
direiJaficou com o 2·lugar; e Solange Tiago (cenJro)
garanJiu o 4° lugar.

, Deparabé"s "0próximo
" dia 7 de março a garota
Darlerte CristinaMorais,
que trabalba "a

Pa"ificadora Co"feitaria e

Mercado do Téio "0 bairro
João Pessoa. Darlene édo

sig"o depeixes e seu bobby ,

é cavalgar e da"çar. Muita
felicidadepara você "este
dU, em compa"hia dos que
lhe querem bem!

o Jardim de I"fâ"cia/Pré-Escolar João Wag"er"o bairro
Vieira i"iciou as atividades com um total de 82 alu"os; 5
professares, uma merendeira e uma zeladora. O

fu"cio"amentodo estabelecimemo deensino éem dois turnos.
"Uma sala também será adaptada par« os. alunos da pré
escola", lembrou a diretoraMorgartaMaiocbi, que neste altO
terá também ti importa"te colaboração 'o presidente da

Associação de Pais eProfessares (APP), 'W 'rio Pereira dos
Samos.
Na foto, ,um clic da represe"tação dos alunas "a festa de
e"cerrame"to do ano letivo de 1995.

Promoção realizada pelo Supermercado
.

Kentag teve os seguintes clientes contemplados:
1 ° lugar (bicicleta) - Renato Ristau; 2° lugar
(rádio-gravador) -MarisaAL da Cunha; 3° lugar
(ventilador)' - Eliana Bolduan); 4° lugar (ferro
elétrico) -MarisaAC. da Cunha; 5° lugar(rádio
relógio) - ClariseMayer; 6° lugar (kitprodutos
urbano) - Rosane Rodrigues; 7° lugar (cesta) -

Rita de C. Chaves); 8° lugar(relógio deparede) ,

- Ricardo Rodrigi »s; 9° lugar (guaraná
antarctica/Distt: L .isa) - Maria Teresinha

Niespondzski; 100 'ugar (Coca/Cola/Distr:
Engenho) - Roseli (ADE); Ir lugar (Skol lata/
Distr: SkolSão Bento) - ; ]20 lugar (Queijo
Lider/Oesa Com, Repres. lida) -

'; 13° lugar (kit produtos MathedilArco-lris) -

Maria dasNeves.
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

recebeu dois ônibus escolares, através de doação
do governo do, Canadá. No último dia 22 de

fevereiro aconteceu a entrega oficial ao prefeito
DurvalVaselnoParque deExposições deJoinville.
Os veículos usados, damarca Ford, ano 77, estão
totalmente revisados e em excelentes condições
de uso, com equipamentos de proteção e

segurança. Os veículos serão utilizados nas viagens
de estudos dos alunos da redemunicipal de ensino.
"O município fará uma economia de

aproximadamente R$ 10 mil por ano em viagens
de estudo", afirmou a secretária municipal de
Educação,RosemeirePuccine Vasel.

Nos dias 9 e lOdemarço acontece06°MINl
RODEIO CRIOULO no Piquete Lembrança do

Velho Pai em Schroeder (Bracinho), Bovinos,
suínos e troféus farão parte da premiação. No
local haverâcompleto serviço de bar e cozinha,
nãofaltando o tradicional churrasco. Apartir das
14 horas de sábado acontecem asprovas de laço
individual, prova de tala e prova de estafeta
mirim; no domingo, prova de laçomirim, laço em

dupla e armada depatrão,prova de argola, rédea
mirim e adulto, prova de tambor. Vale a pena

conferir! Informaçõespelofone (047) 372-0019!.

IMPLEMENT()S AGRIC( )LAS \VAF

AGROPECUÁRIA: RAÇÕES, PINTOS E
FERRAGENS EM GERAL

QUALIDADE E BONS SERViÇOS

Comérdo de Aviamentos
Cordões - Linhas - ztpers
Elásticos - Botões de Pressão - rendas

RuaManoel F. da Costa, 4955- João Pessoa
Fone: 371-7642- Jaraguádo Sul-SC

REI DOS BOTÕES

Rua Adolfo Trlbess, 400 - Fones: (047) 371-2803
371-7422 - 371-9314 - 371-2784 - Jaraguá do Sul- SC

Gêneros alimentícios,
t
: bebidas, frutas,

verduras e rações
COMERCIAL LINO

EN:TREGA
GRÁTIS A
DOMiCíliO

,

,

(MINI-MERCADO) FONE: 372-1483
Rua Manoel Francisco da Costa, 5536 - Bairro João Pessoa - Jaraguâ do Sul - SC

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



s Correio de Santa Luzia 5

CONFERINDOI:
• Até o dia 29 de fevereiro podem ser feitas as

inscrições de catequese para Pré-Bucaristia e

Eucaristia, das 8h lU 20h, na residência de Luzia
Lourenzetti. Taxa de inscriçõo com o livro, R$ 6,00.
Idade: 9 anos ou 3" série.

*No rUtimo dia 24 defelle"iro o Caxias Sport
Club estreou no Campeonato tia ]O Dillisão tle
Futebol Amador, enfrentando o JUllentus.

• No dia 10 de março acontece um Torneio de
Futebol de Areia no Pólo Recreativo JOS. Inscrições
ao preço de R$ 40,00. Inicio lU 8h. Para a chave do»
ganhadores apremiaçõo éaseguinte: 10 lugar - Porco
de 120kg; 20 lugar: - Porco de 80kg; e 3" lugar - Porco
de 60kg. 4 chave das perdedores terá a seguinte
premiaçilo: r lugar - Porco de 80kg; 20 lugar - Porco
de 6Okg. O encerramento das inscrições acontece lU
12h do dia lOde março.

* A tliretoria tia Associação tle Pais e

Professores (APP) se redne em março para a r
Assembllia Geral. Na oportunitlatle serão tratados
assuntos gerais, lIisantio o melhor funcionamento
tia E. B;EIZll G. Ferraz. AAPPIpresididapor Osmar
SenhorinhIlI lIice-presidente Jod PrtulJl Tesoureiros
Tarcisio Ropelato e Albertina Borlnellil secret4rla
Isalete Meura. Entre os colaborado"s tio Conselho
Fiscal, pode-se citar: Narciso Snegnani, Albino
Wehrmel.ster, Rubens Obenaus, Anllia Wehrmeister
e Leni Benatti.

• Estilo de parabéns: Daniela Demarchi, filha
de José Augusto (Imeide) Demarchi (0912), Rúbia
Pradi, que recebe um

-

beijão de tia Ines e dos
familiares, e Rosi de Borba (10/2), Marcelino
Demarchi e Jordana Prestini (1112), Josione de Luca
(1312), Elisabete Aparecida Schmelze" esposa do
amigo Elemar (Lito) Schmelzer (1412), lftlliam Luis
Maffezzolli, filho de Aristides (Adelma Martmelli)
Maffezzolli, proprietârioss da Lojas Sheelite; e a

eficiente secretária da Escola Básica Elza Granzotte
Ferraz, Inês Pradi, que há mais de 15 anos atua no

setor educacional (1712), EughJio Busnardo, auditor
da �g S.A (18/2), Karin Bona (2012), Wlson Inácio
Lange, casado com LindamaraDemarchi (2312) eAlan
Roberto Maffezzolli, filho de Airton (Cecilia)
Maffezzolli, proprietários da Sheelite, setor de
agropecuária, Rodrigo Rachor (27/02), Camila Dias
(28/2). Parabéns!

* Quem completar 15 anos ati o tlia 29 tle
fellereiro, pode inscreller-separa o Curso de Crisma,
com Luzia Lourenzetti, tias 8h as 20h, em sua

resúUncia. Com o livro, a taxa I de R$ 10,00.
• Gente nova de Santa Luzia estará cursando a

Faculdade no m& de março. Pode-se citar: Edileusa
Ines Prestini (FERJ/Letras, Yandrei Pradi
(UNIVIUF/Geografia), Maicon Cesconetto e Eliane
Lorenzetti. Cumprimentos!..--------����----------------�II
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Cirurgiões - Dentistas
Dr. Luciano DlMCh....
Dra. AncWa M. Rocha

AtendJmento com hora marcada
Fone: 923-3058

Rua Carlos Frederico Ramtt.um
(Ao lado do Posto deMedicamentos

OHvelra)
Santa Luzia - ar. ud do Sul - SC

Cerealista Schmelzer e Cia

completa 43 anos em 28/02
No começo o Engenho de Arroz

Gumz e Schmelzer empregava 10

funcionários, a produção de arroz era de
2 sacas e meia por hora com uma

máquina pequena. Havia também WB

secador" e atingíamos um total de 5.000
a 8.000 sacas de arroz, cujo
empacotamento eramanual", explicou. .

Em 1964 houve a ampliação do

Engenho deArroz, bem.como a aqufiição
de máquinas e equipamentos modernos,
para awnentar a produção e a quaidade
do protudo TrA, �in denominado por
ser a inicial de Itapocuzinho.

Após amudança da razão social para
Cereaista Schmelzer e Cia em 8 de

junho de 1987, a produção de arroz.é de
12 sacas porhora, graças ao emprego de

máquina moderna, secador que

Os 38 alunos do Jardim de Infância
IrmãAnúliadeSanta Luzia inkiaram
suas atividades escolares no último dia
12 de fevereiro. A atual diretora!

professora éKáIiaDemarchi; a outra
professora é Valéria Prestini, e a

merendeira é Catarina (Nena)
Bernardi. O jardim funciona nos

turnos da manhã (7h30min às

13h30min) e da tarde (13h às 17h)

Ana Pallia Reis troca
de idade no dia 28 de

fevereiro. NesteMO está
estlldando no Colégio
Estatillal Abdon
Batista em JIITagllá do
Sill. Éfilha do casal
láIdeci (Dtírci) Reis.
Mllitos anos de vida!

possibilita a secagem de 400 sacas de

arroz, secador pampero que garantewna
secagem de 600 sacas/dias; máquina
eletrônica para seleção do produto e

empacotamento automático.
A Cerealista Schmelzer tem na sua

direção o s6cio-gerente Rudi Schmelzer,
o diretor financeiro Elemar (Lito)
Sehmelzer e o responsävel pelo setor

de faturamento, NórtonHruschka.

Deparabéns "nono"
Luiz Maffezzolli, que
completou seus 91 anos

no último dia 3 de

fevereiro. Uma pessoa
que cresceu com a

comunidade
de Santa Luzia.

Uma linda festinha reuniu

amiguinhos, parentes e familiares,
para comemorar os 4 aninhos da

garotinha Cláudia RlUJuel Sevegnani
no último dia 19 de fevereiro, na
residência dos pais Sérgio (Minan)
Sevegnani. Parabéns e Felicidades!

Aniversariantes: Priscila
FátimaBusch e JagterAndrews
Lorenzzetti, fi1ho de Aliomar
Márcio (Marilene Fernandes)
Lorenzzetti, proprietários da

Lanchonete Marisa Lanches e

do Salão Marejack (3/3),
Angelina Martins (5/3),

.
Amarildo Tomaselli (6/3),
Sérgio Fiedler (8/3), Janessa
AlineMeura (11/3), Valentino
Stolf (9/3), Carlos Alexandre

Rodrigues e Jonny
Wehtmeister (17/3), Hudson
:Fraga (18/3), Sérgio Correia e

HiIda Correia (18/3 ),lsaura B.
TomaseUi e Eunice Zapella
(20/3), Graciele de Souza e

Giovani Ropelatto (2113),
Edite Gascho (24/3), Narciso
Sevegnani e Sawi Micheie
Tomelin (26/3) e Samara
Gervin (27/3), PARABÉNs E
MUlTASFEUCIDADES.

o casal Rudibert (Berta Fiedler)
Schmelzerfesteja seus 43 anos
de vida matrimonial no dia 28
�efevereiro. Parabénspela
dedicação na construção da
comunidade de Santa Luzia!

Qllem está milito feliz é o casal
Cesário (Márcia licell1.i)Sevegnam,
qlle no último dia 25 de janeiro
festejoll o 3° anin·ho do filhinho
Cesário SnepM.i Ir... Felicidades!

CHAVEIRO "'"

SAOPEDRO
ebEnes en 2 ninutos

lmtaIação de fechadurade segurança
Atende a domicílio (24 horas)
RlIlReinoldo Rau, 21 ,

Fones: 371-7357 e 372-2467 - Jaraguá do Sul- SC

FRIGORÍFICO GUMZ S.A.
"Junto com a comuniade, produzindo o agradável sabor da tradição"

DEFUMADOS - FRIOS - FRESÇAS E SALGADOS
Rua Ermínio Nicolini - Fone: (047) 371-1169 e Fax: (047) 371-1311

Bairro Santa Luzia - Jaraguá do Sul - sc

MBWAteliê
Aluga e confecciona modelospara noivas,
padrinhos, damas, pajens e convidados

374-1235
RuaMal. Castelo Branco, 2928 - Schroeder - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vzação Canarinho preocupada
em bem atender o usuário

Jaraguá do Sul - Sempre
.pensandono usuário do transporte
coletivo, a Viação Canarinho tem
conseguido renovar 10% da trota
de ÔIÜbUs anualmente, investindo
emmodernização e ampliação da

frota, bem como servindo os

bairros, localidades e municípios
com bom atendimento,
implantação e/ou ampiação de

linhas,. "Desde 28 de outubro de

1995, por exemplo, melhoramos
o atendimento da linhaJaraguá do
Sul�S�ta ,Luzia (via Schroeder),
com mais horários aos sábados e

domingos", lembrou o diretor
administrativo Décio Bogo.

Com 110 ôIÜbus atUalmente, a
Viação aularinbo atende as Íinhas
urbanas," 'intermunicipais e

fretamentos, rodando

aproximadamente 700 mil

quilÔmetroslmês.

A propósito, para a realização
de excursões a Viação Canarinho
conta com um volvo equipado
com duas TVs, duas geladeiras,
leito-turismo (30 lugares, ar
condicionado e rodomoça, "É um

ônibus bastante moderno e

sofisticado", destacou.
Se em agosto de 1995 a

empresa já havia adquirido oito
ônibus urbanos da Marcopollo,
com mecAnica da Autolatina, de
acordo com a sua filosofia de

sempre atender bem o passageiro,
neste primeiro trimestre do ano a

Viação Canarinho deve ampliar
ainda mais a sua frota de ônibus.

"Queremo�que a população tenha
sempre mais horários e um

transporte de qualidade",
acrescentou.

Entre as novas linhas

implantadas, pode-se citar Nereu

Ramos/Vila,Machado/Portal;
Guaramirim/Rio Branco. "O Rio
MOlha também foi beneficiado
com mais horários; temos uma

inha especial para professores que
se deslocam a Garibaldi, e também
para os funcionários da Prefeitura

MUlÜCipal de Jaraguá do Sul, que
se deslocam ao Complexo da '

Secretaria de Obras ria Barra do
Rio Cerro", ressaltou Bogo.

Se as \1ltimas linhas são feitas

porvoltada 1 hora damadrugada,
o reinício das atividades acontece
a Ih30min, exigindo muito
controle e organização, "para bem
atender nossos usuários, frisou
Décio.

A Viação Canarinho está
localizada na Rua Roberto

Zíemann, 480 - Fone (047) 371·
1422.

, Canarinho divulga horário
Santa Luzia - De acordo com .o setor competente da Viação Canarinho, - Localizada na rua

Roberto Ziemann, 480 - Fone: 371-1422, o quadro de horário das linhas Centro - Santa Luzíae vice
versa, é o seguinte

De segunda a sexta:

Jaraguá do Sul: 05:10 - 07:00 - 09:15 - 11:15 - 11:45 - 13:35 - 15:30 - 16:30 - 1.7:30 - 18:15 -

19:30 - 18:15 - 19:30 - 22:30 e 23:20hrs
Santa Luzia I: , 03:45 - 06:00 - 06:25 - 08:15 - 09:00 - 10:00 - 12:25 - 13:00 - 14:30 - 15:30 -

17:15 - 18:00 - 18:15 - 21:15 e 22:30hrs
Sábado

05:10 - 07:00 � 09:05 - 11:15 - 12:05 - 13:35 - 16:30 - 18:30hrs
03:45 - 06:10 � 06:30 - 09:00 - 10:00 - 12:30 - 14:30 - 17:30hFs

Domingo
08:15 - 10:30 - 14:00 - 18:00hrs
07:00 - 09:30 - 13:00 - 17:00 - 22:30hrs

Jilrag,uá do Sul:
Santa Luzia I:

Jaraguá do Sul:'
Santa .buzla I:

,

Frigumz investe em

melhorias
-

Santa Luzia - O ano de 1995 para aproximadamente 2.000

para oFRIGlJMZ foi basicamente suínos/dia.
voltado ao investimento de infra- Os re€UfSOS investidos somam

estrutura básica de frio e energia. US$ 2,5 milhões de dólares,
Neste ano, foi concluída a nova oriundo de capital próprio.

subestação casa demáquinas' e está Além destes investimentos, o
na reta final deconclusão a câmara FRIGUMZ, adquiriu oFrigorífico
de resfriameetode carcaça. FASC, com sede na cidade de
Também foram adquiridas Armazém/SC, cuja capacidade de

máquinas e equipamentos, no abate si�se em tomo de 300
mercado interno e externo, com o súinos/dia. (-

objetivo de aumentar a, Para garantir a qualidade de

produtividade do frigorífico e seus produtos, o FRIGUMZ está
melhorar a qualidade dos se preparando para atender todos
produtos. os FequisitoS das nomas ISO 9000,

Todo este investimento está cuja certificação deverá ocorrer

direcionado ao aumento do abate neste ano.

Câmara tk re�friame"to de cai-caças terá capacidatk para resfriame"to
de 1.300 suí"os ou 2.600 carcaças. É toda automatizada

C%ctlfiio deportão eletrônico a/anne e interfone
VENDADEMATERIALELÉTRICO

Fone: 372-1720 e 973-5662

Jaraguã do Sul- SC

INSTALADORA

BRIDAROLLI
Posto de Lavação
e Borracharia

SEVEGNANI
Rua Carlos Frederico Ramthum, 17.405

Santa Luzia - Jaraguá do Sul - SC
II

II

MATEUS MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Uma comunidade cresce e se desenvolve, à medida que
lideranças assumem o próprio desenvolvimento.

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM DA

CONSTRUÇÃO DO SEU BAIRRO

: "Antes de comprar, consulte nossos preces'
Matrrz: RuaMal. Castelo Branco, sl"O \

Fone: 374-14()0 - Schroeder - SC
Filial- Rua Carlos Frederico Ramihum,
Comercial Sayonara t , Bairro Santa Luva

laraguá do Sul - SC

Consertos em geral de rádios, gravadores,
toca-fitas, tõca-dlscos e televisores

. IN�TALAÇÃO DEAUTO-SOM
(Fundos da Igreja CatóUca de Santa LUZIa)

ELETRÔNICA

DEPUTADO ESTADUAL UDO WAGNER PPB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Malwee e comunidade católica
mudam visualdo bairro

BaITa do Rio Cerro
Urna negociação en1re a

comunidade católica da
Barra do. Rio Cerro e a

MalweeMalhasmelhorao
Visual da área central do

bairro, bem como

I oportuniza mais
crescimento e enpego.
O interesse daMalwee

Malhas era negociar um
terreno de fundos. Então,
manteve contato com

representantes da
comunidade católica, que
bemmais tarde, através do
residente JoacirB<11olini
iniciaram conversação,
A primeira oferta

sugerida elou apresentada
pelos membros da Igreja
foi uma pedida exagerada
e não houve acerto, Após

6 neses, e com mudança
até nos planos daMalwee
Malhas, a comunidade
católica voltou a negociar
com a empresa, havendo
acerto depois de mais três
meses de negociação.

O projeto de

construção apresentado
pela Malwee Malhas foi
realizado pelo secretário
de Planejamento da
Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, Otaviai1o
Pamplona, através daSPL
Arquitetura e Construção
Ltda., e a execução da
Construtora Hahne.

Se para a conunidade
eatölica a finalidade da

negociação visava a

obtenção de rendiemtno,
bem como de um

ambiente adequado para
ministrar aulas de

Educaçio Religiosa elou

catequese nas salas da

parte superior, o objetivo
da Malwee Malhas era a

aquisição do terreno. -

A intençio da empresa
era ampliar a obra,
construindo uma sala
ainda maior para a

instalação de uma

biblideca, beneficiando a

população da Barra do
Rio Cerro e região, A
negociação não se

. concretizou, mas a

empresa terá outras

oportunidades para
realizar mais este

importante empreen
dimento wltural.

FotoVisAo

HCHornburg
I :\IPLEl\IENTOS

,-

R()DOVIARIOS
Furqoes, Frigoríficos e semi-reboques

Fone (047) 371-2511 - Fax (047) 371-2130
Jaraguá do Sul - SC

DespachanteCllO
;:ON E� 376...8421

RUA ÂNGELO RUalNt 9n
;:IUAl DA BARRA DO RIO CERRO

JARAGUÁ D.O SUL ... sc

II
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Daquer Modas e Atelier aposta
no crescimento da Ba"a

Barra do Rio Cerro - Em Schutz dedicava-se às suas

geral as pessoas manifestam atividades em sua própria
suas tendências' e/oú residênciaemRioCerroI(Hfa
capacidades desde cedo. Com daAlma)nas proximidades da
o decorrer des anos as Metalürgíca LonDardi, onde
inãmeras situações vividas começou tanDéma formar sua

facilitarão ou não o grandeclientela.
desenvolviníefi:to das "Para a realízação do mm

potencialidades de' tóso ser sonho,ainstaIação doatelierna
humano. ruaÂngeloRubíní, 872- Fone:

Com Gerda Schulz a 973-9950, no início tive a
.

experiência corrprova que sua importante participação elou

capacidadeprodutivainiciouna ajuda de minha irmã Rute",
sua infância, quando desde os lembrou.
8 anos fazia as roupinhas de . Comurra grande clientela
bonecas com bastante daBarra doRioCerro eregíão,
perfeição. Jaraguá Esquerdo e Ilha da

Os anos forampassando, e Figueira, entre outros bairros,
at,ualmenté com 20 anos de Gerda Schulz faz roupas sob

experienciaepráticaemoostura medida, atendendo a pedidos
de alto padrão, Oerda Schulz ' especiais.
tomou-se pt0prietária e é a Aprop6sito, até o dia lOde
idealizadora da lojaDAGUER rmrço aDaguerModas eAtel
MODAS E ftJEIlER naBarra ier está com uma sensacional
do Rio Cerro."Optaroos pela promoção. Nas correras à
abertura de nossa loja neste vista 25% de desconto; e a

bairro, em função do seu prazo, para pagamento no 50

gsande crescinento, etanDém dia ütil (cheque pré-datado),
porque serrpre quis ter o ImU com 10% de desconto. Nos

próprio negócio", disse a pagammtosem6denmço e6
proprietária Gerda Schulz, de abnl o desconto é de 5%/
acrescentando que as filhas "e nas compras acirrade R$
AndréiaeSandranuitoajudam 70,00, fazemos com uma

.
no atelier, instalado neste entrada de 25% e mais dois

iIqx>rtante bairro no dia 10 de pagamentos em30 e 60 días'',
junbode 1995. destacou..

Por nníto tenpo Gerda
FotoVisão

"Em 27 de fevereiro de 1881 nascia Bertha

Karsten Weege, esposa deWiMlelmWeege,
fundadores em 1906 da firmaWeege".
Pelo impulso ao progresso, nosso

reconhecimento e gratidão.
Vereador Flávio Manfredo Hornburg

(PMDB)

II

II
II

"QuaUdade e bom atendJmento"
Rua PastorAlbert Schneider, 811

Fone: (047) 973·9111. • Bar:ra do Rio Cerro
Iar.

'

do Sul» SC

FALTAM

216 DIAS

PARA AS ELEICOES

MUNICIPAIS/96

II

LuminososII I,

Jaraguá I,

FoneIFax 376-3811
Rua 546, n" 20

Barra do Rio Cerro

Jaraguâ do Sul- SC

TECIDOS E
'RETALHOS

. ,

IA'RAGUA
Artigos para cama,
mesaebanho

* Artigos para b�bê
* Tecidos em geral

RuaÂngelo Rubini, 971
(prOxinidades doPostoKm 1)
Barra do Rio Cerro

AUT9-EI.ÉT1ICA
CESAR
Especializada em

dínamos, arranques,
alternadores eparte
elétrica em geral

·FONE:372-0631

Rua A.plo lIuIlIaI, 770
BIIITII ·410 RIo CaTo
Ja...... 111 do Sul

,

I

DAGUER
MODAS

EATELIER
(fone: 973-9950)

Roupas adulto e infantil,
costuras sob medida e

modinhas em geral
. RuaÃngelo Rubini, 872

Barra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul - SC

.

. �

Dra. Marlen. Brandi Lacas
Cirurgiã-Dentista .

éRO 3736

At..dim.'lfo a adultos e çrianças
Rua Ângelo Rubin., 774 - _Ia 5
Fon.: 37&3821 (Fundos do Posto Km 7)
Bal18 do Rio Ceno - Jeraguá do Sul .. SC

PORD

gun•• • CHlVflOLB'
PlAT
VOLK_AGIN

COMPRA DE c.o..MOS BAnDOS
Fon.: 376-022.

Rua Angeio Rubini, 903 (Fundos)
Bamt do. Rlö Cen'O - Jal'8guá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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[,

.ITALIANO

SERViÇOS DE PINTURA
(AnneUndo Stolf) .

PintUtrlS residenciais, comerciais e industriais
Se"'lços de IavIlfÍÍO de telhados e outros

FONE: 376-2321

Rua Frida Piske Kriiger, 80 - Barra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul - SC

II

II
II
[,

enha n08 V181,tar
8eJa 86clo-cllenle

da
FLASH VIDEO

Voe' encontrar' uma
variedade de filmes
de lançamento e

super-lançamento.
Artigos par.
presentes e

suvernlrs

Prestação de

Servlç''08 - Fotos &

Filmagens damelhor
qualidade

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

Segundas"às Sextas:
12:3Ohs às 20:30hs

Sáb,ados:
, 8:30hs às 20:30hs

Domingos
'9:00h$ às 12:00hs

Rua Pastor
Albert

Schneider, 450
Tel: 376-3684
& Arte Fotos

"A Barra do Rio Cerro quer a sua

autonomia e independência,

emancipando-se de Iaraguâ do Sul...

,

Já temos o nome dó futuro prefeito".

Mudanças no trânsito
Jaraguá do Sul - Após

. um ano de debates com

segmentos representativoS
da sociedade jaraguaense,
no 11ltimo dia 23 de
fevereiro a Prefeitura Mu

nkipal implantou o novo

sstema viário em caráter

experimental nos primeiros
30 dias.

O novo sistema de
trânsito vai tirar o tráfego
pesado do centro dacidade,
facilitar o acesso de entrada

aJaraguá do Sul, bem como

humanizar o centro da
cidade com a implantação
do calçadão.

As principais alterações
são as seguintes: a rua

JoinviUe, qúe dá acesso a

cidade, terámão thlica até o
posto Becker, em frente à
recreativa da Marisol. Já a

parale!aBemardoDorbusch
(rua da Marisol) será mão
ünica para quem sai da
cidade desde a Procópio até
encontràr com a JoinviUe. A
MaxW'tlhelm (rua daRádio
Jaraguá) serámão thlica até
o trevo com opção para a

direita em direção a

Marechal e à esquerda para
a Procópio Gomes, que da
altura do Banco do Brasil

até aReinoldoRau terá duas
mãos.

As ruas Jorge
Czerniewicz, Epitácio
Pessoa, Getl1lio Vargas e

Emílio Jourdan _ não

sofrerão alterações, mas a

João Marcatto mudará o

sentido.

Também estão previstos
semáforos na Fti1z Barte!
com Bernardo Dornbusch,
proxímidades Estação
Rodoviária, Reinoldo Rau
com Procópio Gomes e na

Get11lio Vargas, em frente
ao Banco Nacional.

Estudantes são beneficiados
,

.

com ônibus do Canadá
Barrado Rio Cerro Vaselrecebeuatravés de pio terá uma economia

- Aproximadamente 300 doação do Canadá. Os deR$ 10milporano em

alunos do primeiro e ômbus da marca Ford, viagens de estudos",

segundo graus resí- ano 77 também serão assegurou a secretária

, dentes no bairro Gali- utilizados ras viagens de municipal deEducação,
baldi: serão usuários dos estudos das escolas Rosemeire Puccine

ônibus que o Governo municipais. "O municí- VaseL-

VIDEO CENrER -LQCADORA
SOM E IMAGEM

"Agora também

alugamos CD's"

RuaÂngeloRublnJ, '14
Fon&'Fax 376-1'35
Barra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul - SC

FLORICULTURA
(Asta Fischer e
Ivone F. Henn)

Decoração de Igreja - Buquês e arranjos
Fone: 376-2568
RuaBerthaWeege

(lateral) n° 535 - proximidades da Ponte de acesso ao

ParqueMalwee - Barra do Rio Cerro

Cirurgiã-Dentista
CRO 2457

Clínica G-eral
FONE: 372-0055

[,
u. II

,II

Canarinho divulga horário
Rio da Luz- De acordo com o setor competente

da Viaçã0 Canarinho, - Localizada n� � Roberto
Ziemann,480 - Fone: 371-1422, o quadro de horário
das linhas Centro - Rio daLuz e vee-versa, é o seguinte:

Rua José Papp, 520 (Loteamento Dona Juliana
Papp) Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

De segunda a Jexta:

Rio da Luz: 04:00 - 06,:00 - 06:35 - 08:15 - 09:30 -

12:15 f 12:45 - 14;30 - 16:00 - 17:00 -

21:00 - 22:001m1
Centro:05:10 - 07:20 - 07:30 - 10:30 - 11:45 - 13:30 - 13:45 -

16:00 - 17:40 - 18:40 c 22:001ml.
Sábado

Rio da Luz: 04:10 - 06:30 - 08:15 - 10:00 - 12:30 c 15:001ml;
Centro:05:00 - 07:25 - 09:00 - 11:00 - 13:30 c 16:001m1

Domingo
Rio da Luz:

-

08:00 c 17:001ml. (21 :00hrs 8Omcnft; a� na

MALWEE)
Centro:09:00 c 18:001m1

Dicas dafoto visãoparafazer
boas fotos, neste verão

•2MANTENHASEUSEQUIP.wENTOSS€MPREUMPOSEGU.t.RDE-OSEM
.lI.IGAAFRtsCOEAAEJADO SEM

UMIDADE.

7
PROCUREFOTOGIW'�COMBOA
ItuMINAÇÁO,SUASFOTOSSAlF!ÃO

WJS80NITAS.

M3NAcr!MPRAOOFn.ME.06SERI.'EOPRAZOOfYA!.IOA!lE.A
SENSIBlllDADE.FATOIIES

IMPORTAHTESPARAUMAeOA
FOTOGRAfIA. •8MTEAlUZOOSOl.OOM�

QUEPROVOCASOMBRASNUITQ

FORTES,PRINCIPAlMENTE,"ROSTODAS""""

.. '._....ri .. """""
OUACORREIAOAcAMAAANAoesrAo

NAFIlOOEDAOtIJETlYk

•.
5

CUIDADOAOFDTDGRAF.lIlOE
PEIITO. CERTIFlCAII o

FOG,
o � EvITE

CORTARPARTESDAPESSOA
FOJOGIlAFADA

REVELAÇÃO
FU�I E
KODAK

FilMAGENS
FOTOS ds EVENTOS SOCiAis E iNdvsmiAis

Rua Ângelo Rubini, 41.
Barra do Ilio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Pelapassagem doDiaMundialda Oração eDiaNacionaldaPoesia
_ (02/03), Dia do Mete.orologista (03/03), Dia do Filatelista (05/03),
Dia Internacional daMulher (08/03), Dia da Família (10/03), Dia
Nacional do Bibliotecário (12/03), Dia do Vendedor de Livros, Dia
Nacional dos Animais e Dia Nacional da Poesia (14/03), Dia
Mundial dos Direitos do Consumidor (15/03), Dia da Escola, do
Artesão, dó Carpinteiro/Marceneiro (19/03), Dia Mundial da

Infância� nosso reconhecimento eparabénspelos serviços emfavor
da comunidade local e regional.

y-, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r�HAB"AT
COMPRA' VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

.MC-__)f3ll lAR A
C�tCI4J.IIO

TERFEN'l8
Terreno cl420m2 - rrtadaMosca
Terreno de 15x30 RuaRC)berto Ziemenn
Terreno de15x34Rua Leopoldo Janssen
Terrenocl20.000m2RuaJoaquimFco.dePaula
Terreno cl 1.020m2 RuaProcópioG. deOliveira
Terrenocl460m2RUf..JoãoJanuárioAy,roso
Jerrenocl450m2VilaRau
Terreno cl430m2Lot. Bemadete Dombusch
Terreno cl440m2 BairroÁguaVerde
Terreno cl513m2fundosWeg I
Terreno390mZ ltajubaPraiaGrandt
Terrenocl31.000m2Vila Nova próx. Fórum
Terrenocl560mZLoleamentoChampgnat
Terrenocl2.600�uaJoinville-Ótimoponto comercial
Terrenocl430mzLoteamentoVersaill..
Terrenocl589m2 (esquina) Ilhada Figueira
Terreno cl400m2RuaMarcelo Barbi

.

Terrenocl1.700mZRuaEpitécioPessoapróx.KOhoIbaoh
- aceita-se carro no negócio
Terrenocl532m2 - EstradaNova pr6x. Posto MarcoUa
Terreno cl 500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno cl500mZ (esquina) RuaHenriqueMarquardt
Terrenocl10.000ecasadealYenaria, ótimoplemprMa
- Ru.WolfgangWeege (RioC'rroln
Terreno 3.600mZRuaMarceloBarbi - Vila Lenzi
Terreno CI70.000mZ clarrozeiras e 2 fontes de água
natural emNereu Ramos.
Terreno cl 28.000m2 frente para o asfalto em Nereu
Ramos.

'

T.,.enocom43OmZ noLoteamentoChampagnat.
Terreno cl 1 ooomZR. carlosVasel
Terreno 15 x45 (ótimavista da cidade) Vila Nova

CASAs
CasadeAlvenaria emconstrução ã300mZ -Vila Lenzi
Casa em alvenaria cl 260m2 - terreno cl 1540m2 -

Schroeder
Casa em alvenaria cl 180m2 - 3 dormitórios (1 surte)
demaisdependhias,Proc6pioGomes.
Casaem alvenariacl 160m2- RuaHenriqueSohn
Cllsa mista - Loteamento Corupá - aceita carro no

negócio.
Casa dealv, cl95m2 terrenocl370mZem TrêsRios do
Norte
Casa de alv. cl 1 00m2terreno cl 538m2 - BairroÁgua
Verde
Casa deaIv. 215m2 - Praia de Itajuba
Cas.adealv.100m2- BarraVelha
Casa de aIv. 220mZ 1 surte + 3 dormitórios - Rua Max
Zlenwln

APARTAMENTOS
Apart. emconstruçãocl2 ou3 dormitórios, entregaem• meados de96, ruaGumercindodaSllva (localiza9io
: Privilegiada).Financiamentopróprio.Consulte-nos.
• Apart.CondomrnioArrizadecl2 qtos.Entradafacilita

dá.

-

•
•
•

c:

e

-

•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apart. cl 313mZ cl 3 surtes demais depend'ncias,
acabamentodealto padrão,aSOmdomar:CambGrUi•.
AptoEd.lsabelacl123mZ-2 dormit6rios+ sufteedemais
dependências.

ALUGA-SE

Sal� comercial rua Joinville próx.Arweg
Galpãoclescritório- R. Leopaldo Janssen
Sala comercial40m2 - RuaGumercindodaSilva
Salá cQmercial42m2 - R. Domingos da N�va - semi
mobiliadopr6x.Marisol.
Casaalvenaria 3 dormitórios - R. JoinviUe próx.Weg II
Casa3 dormitórios - R.AnitaGaribaldi

VENDETEL,EFONEPREFIX0372
•
..
•

RUAJi'EUPESCIIMIDT, ß7.,
(Ao IADODA1001JERRAGENS)

FONE: 371.acJ09

CLASSifiCADOS DE IMÓVEIS CORREloooPOvo-5

Rua 25 de Julho, 317 -Vila Nova -JaraguádoSul-SC
. FONE (047),372-0153

VENDAS
- Terreno cl 480m2 - Rua Vila Nova - R$ 25.000,00
- Terreno cl 461 ,92m2 - Barra do Rio Cerro - R$13.000,00
- TERRENO C/5�OM2 - RUAWALTER MARQUARDT - R$ 32.000,00
- Terreno cl 9.700m2:. Rua Prefeito José Bauer - R$ 24.000,00
- Terreno cl 4.800m2 - Rua Bahia - R$ 80.000,00
- Terreno cl 500m2 - Járaguá Esquerdo - R$1 0.000,00

.

,

- Casa mista cl 63m2 - Rua Máx E. R. Ziemann - Pröx, Canarinho - R$ 37.000,00
- Casa de alv. cl 140m2 - Rua CarlosOeschler - Ilha da Figueira - R$17.000,00
- Casa de alv. cl 150m2 - Rua PedroWinter - R$ 30.000,00
- Casa mista cl 84m2 - Rua Paraíba - R$ 15.000,00

LOCAÇÃO
- Casa de madeira - Rua Domingos Demarchi
- Casa de madeira - Rua Guilherme'Wacherhagen
- Apartamento - Centro
.. Sala comercial

ESTES �� 371-7931
III IMOVE I S

Rua Antonio C. Ferreira 197

SAOOS
CREQ 1.741""

COMPU ' 'ENDE ' LOrEIA ' IDMINISrU • INCOlPOU

TELE· III6vIL 112 CIto. Gu ...iao IIncIereço/Pmto W • PIIÇO 1$ IDfonações Geai.

SoIIl'lIdo 300 ' 6 4 C8Dao I. Com:ado Ri.l, 127 130.000 SOMate .. Dbhe1ro

FONES SOkado 280 , 1 laizacle I. Roberto Z.ie..an,2920 '70.000 lceita· trOca/carro/puc.
CID .Alv. 200 3 2 Leud . I. vitoriDo strillCJlri, 80.000 '1'rooa p/apto quit. ç/2 CJU
cu. 11v. lto 4 1 SCIIIODD. I•. P.i:iDcesa Iaabel, 547 80.000 terreno 6.562 112 - Plreell

PAJIA
CUlllv. 140 , 1 Leu&! I. DrlNlJlo Relu, 517 35.000 SOMate .. DiaJlll1ro
cu. .All'. 1to 3 2 Jc)ú I'.aq. I. OUvil Pr..I1, 34 55.000 Aceita ternao pdl.1IIG II,

. cu. llv. 130 oi 2 Lead I. Ilpidio llartiM,s/a 34.000 lceitl ternao/o.uro
CIII .All'. 240 • 2 ÍUTI I. lIrcos v.Girolll,474 85.000 -lceita Clrro/IlI6vel - vlJ:
CUll),v. 205 4 2 AD. Pauli R. Victor litbosbi, UO 45.000 lIe9OCi4veis,

i A caaa All'. 115 3 1 Clllao a. rerd.lJaudo Prldi.ll' 80.000 Aceita tal!HM lU 40.000

VOCE
CIsa Mi•• 145 oi 1 Cfttro I. Joio DolIbrava, 373 45.000 ·lICJOCi4vei.

CoINIrtura 220 3 2 ceDao EcI. Argua - 8/" lIIdar 160.000 APto IIOVO • todo IIlBILIADO
Apto Ql 78 2 1 laÍlacle lies. laia. - )' ladar 18_000 + r!une. Clr - 13 lIIOa

APOOAR
APto Ql 1.4 3 1 CeDtro Bel. ClrYalbo - •• .udar 70.000 + rillllJÇ. CU - 13_

Apto Ql 171 3 2 OIDtro Id. ClrYallIo - 5' lDdIr 85.000 QUitado / 2 vagas gar..,.
APto Ql 144 3 1 e..tro Id. Miner - l' AIldIr 50.000 Troe. por casa

Apto Ql 63 1 1 CeIItro Id. virginia - 2" bdar 30.000 Quitado / todo IIob.iliado
Apto Coa. 112 3 1 IHrI .... llan:i IlarqllUdt 6.600 + 100 pvcelu de 300,00

NO
Apto.c- 175 3 2 CIIItro Rua da Clr - 3' bdIr 65.000 Dt. 06/96 -.troca p/cua
sala c:o.J. 25 - - c:eaao SIOI'PIIIG JWc;ol Box 44 23.000 + 2 ClUI-llCe;1ta troe:.
sala c:o.J. 25 - - oaatro SIIlPPIJIQ JWGC! Box " 30.000 + 0.93 CUB _/I89OCil '

l'IHIto CciII 50 . - - eeatro Mil.Deodoro (pr61.LO$S) 22.000 Atual Loja Benet:toa

CORREIO Lote 601 - - Jc)ú fIIcJ· Condo.tnio lzal.las 27.000 Ace!ti parr;elll'jteleto.e
Lota 1790 - riqueira Próx. Poate da IIIG II 35.000 PIl'çala ou. velllle ea lote.

I
Lote 695 - lau Rua ela rar;uldlde - rw 15.000 IIltrada 5.000 + PIl'r;elail
Lote 750 - .! lICIIIOlDli Próx. CoI. Miguel Couto 5.000 OU pIl'celaclo .. at' 25 I

DO
Lot. 450 - - AIIhade .... 'Versallles III 11.000 legocUvela
'fKreIIo toOO - - Vieira lo lado do Posto Bogo 160.000 V...,. tucIo ou úe« _r
rerl'_ 27675 - - lIIhacie PrÓx. SaUo laiz. 350.000 lceita carro/telet/l�,.i.
Lotas 465 - - Pl9Ut!ra ...idençll1 Piazera I 6.000 Int. 2.000 + U x 210 .

Lotes 300 - - Rau tot. IIefteqotti '.000 lat. 3.500 + 50 x 150

POVO
Lotas 385 - - lIIhlcie Residellcial lIéhlill9 10.000 IIlt. 5.000 + 5 x 1.000
Lotes 630 - - vn. JIova Próx. J'ORQIftidio IM 35.000 Int. 15.000 + 10 x 2.000
totes 483 - - Sb LUda ResicleDeial G4tr.mi_ 6.000 lat. 1.5OQ + 50 x 200

Cbkara 26549 - - Sta Luzia Centro de SiD.ta LUJia 140.000 Galplo 800 112 /eas. 233 '112
- .- ,

<2I4c:ara 180000 - - Glribaldi Zstr. Guibaldi - Ia liS 80.000 Casa,alv. - Aoeita trocar
aMc:ara 111500 - - Guibeldi libeirio 1NnC)ar0ll-1a 13 20.000 se. aoiad1a .:tr_/parwla
Cb6c:ara 125000 - - lereu l1beirio Grandl - Ia • 120.000 CMl' alv. - Melta trocar
a.KIl'a t5000 - - SCBIIOII)Il Ist. BrI90 do SUl-III oi 55.000 casa All'. - Parc:ela 10 x

LiDdo lot. 110 Colidamo UAÚIAS
(Jangu4 Iaprdo)

hM • 601 '112 (Plano - todo aproveiUvel)
1 dita - 1$ 27.000,00

(lceita.... talef_ ou pucelar)

les. GDAIIIIlII (Oelltro de suta Lulia)
Lotas 00. toda illfra-eatl'utllrl
(tllllllllo Mdio de 500 112)

1 viSta a partir di 1$ 7.000 ou
EDtrllda de 1.500 + 50 I 2 Salái. _ú.
ou , I 500 (fbol + 50 x 2 SlUri. Mia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



APARTAMENTO
RuaJoão Picolli, 473 - 6:d. Karine
-Apto.204 - 211 andr cl2 quartos
edemais dep. - R$ 32.000,00

VENDE
,,'

CH ". _ •

• �
APARTAMENTO

I
ARPAARdéT1•AF�EhNT0311 .

R. Bailo do Rio Branco, 760 • EdH. ua Ia ISC er - anaar
Schiochet - 68 andar· s;I 01 suite + 02 3 quartos demais dep
donnit61ios + demais dep. R$ 35 000 00

.

RS 48.000,00 + Anandamemo
. ,

--:�_rr...
···

...

·····

.....

··_·

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

ASA DE ALVENARIA
R. José Menegotti, nIl2n - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x

.

R$2.000,oo

-=9 Q �ii__Ej§�IIII""!:iii-'�e::::;;.c::":A:LI.gg"A�A nl: AI \lI:IUADli aífJ
CASA ALVENARIA
R. João Sother Correa, 1081
03 dorm. e demais dep.
R$,.88%'

CASA ALVENARIA
RuaJosé Baruffi nll160 - Ilha da
Figueira - 03 quartos, demais
dependências, com piscina
RS120.000,00

CASA
R. dos Escoteiros, 193
03 dorms. e demais dep.
R$ 30.000,00

CASAALVENARIA
RuaAngab Tancon n" 106 - Terreno
2.698,83ni" - área construfda:
600,oomZ - Ilhada F"rgueira
R$ 280.000,00

CASAALVENARIA
R. Bruno Schuster nll 153 -

Barra do Rio Cerro cl03 dormit.
e demais dep. - R$ 25.000,00

CASADE ALVENARIA
R. Loteamento Juventus -

Jguá-Esquerdo - surte + 02 quartos
R$ 55.000,00

ERRENO
R. Sem nome • Vila Lenz! • pJÓX. SaIlo
Unllo· cl 611.00ma• RS 5.00,00 entIada +
parcelas de RS 700,00

SALACOMERCIAL
Av. Mal. Deodoro,855
Edif. menegotti -1l1andar, sl101
cl área de 110,OOmZ
RS 60.000,00

�
.,

TERRENO '

RuaEleonora Satler Pradi cl
áreade 396,00(112
R$26.000,00

��.

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

�"":I!.,.,.,..��TERRENO
Loteamento CarnoSampiero •

Jaraguá-Esquerdo - d 56Qm2
R$ 8.500,00 entrada + financiamento

TERRENO
Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Area 468,oomZ
R$ 14.800,00

.TERRENO
R. Amazonas - Centro
Área: 385,70m2
R$ 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. �

Larlmoveis
Av. Mal. Deodoro,141

VENDAS
Terreno na BR 280 com área de 7.000ma
Terreno 15X30mts na rua João Planischeck
Terreno Lot. Vicenzi e Gadotti lida. - Bairro Slo. Antonio .

Terreno na rua An�, IOio Carlos Ferreira de 19x30l11s - Centro
Casa de alvenaria com 63ma no Lot. Vicenzi e Gadotti lida. ,

Casa de madeira com 113ma na rua Alberto Carlos Meier no Bairro Centenário
Troca-se Casa,de alvenaria (12O,OOma terreno 700l11s) em BarraVelha, por uma em jaraguá do Sul.
Apartamentos com100,OOma na rua Antonio Carlos Ferreira.
Casa de alvenaria rua Julios Verch - Terreno de 399 ooma
Terreno rua Max Doering, área de 365,88ma .

'

Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa luz e água
Chácara em Corupá com 131.800ma com toda a infra�rutura

Gluftinete rua Arquimedes Dantas - Vila Lenzi.

LOCAÇÃO
Casa de alvenaria 03 dormftórios, sala, coz., banheiro, área de serviço e garagem. Rua Joaquim Fco.
dePaula
Casa de alvenaria 02 dormftórios, sala, coz., copa, banheiro, lavanderia, si garagem. Rua ÁguasClaras
n° 85 - Ilha da Figueira
Casa de alvenaria 01 quarto, sala, cozinha, banheiro, lavanderia. Rua João da Cruz de Souza.
Casade alvenaria03 quartos, sala, copa, coz., banheiro, lavand. churrasq., garagem. RuaJoão da Cruz
deSouza. ,

Apartamento 02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, si garagem - Rua Pastor Alberto
Schneider - Barra do Rio Cerro.
Quftinete 01 dol1Tlitório, cozinha, banheiro,lavanderia e churrasqueira camunitária - Rua Arquimendes
Dantas.

.

,

Sala comercial - Rua Leopoldo Manke, 46 - Centro

� INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

SUA
CHANCE...

* Terreno com 747m2, Con
domínio das Azaléias

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

combinar)

* Casa de alvenaria
com 60m2

Terreno com 420m2, Rua
. RioMolha

Preço: R$ 25.000,00

* Vários apartamentos
\ de 2 quartos

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

,

E AGORA

•••••••••••••••••
· �,;:'

.

= CRECIW 1589J� i
• •

: Ba�..a Sul =
• IlIftovais •

I Fone: (047)372-2734 I
• Vende I
• TERRENOS I
• Terreno c/337 Lot. Werner Marquardt, na Barra. I
• Preço R$ 6.500,00 •
•

Terreno 334m2, Lot. Werner Marquardt. BARRA •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
• Terrenos Lot. Jardim Hruschka IT, Bairro São Luís •
I

- R$ 6.500,00 - entradaR$ 2.000,00mais 20 vezes
I225,00

• Terreno c/ 530,OOm2, na Barra ao lado da Igreja •
I Evangélica - R$ 14.000,00 •
I Terreno c/ 1.762,91m2 - Rua 25 de Julho, vux I
I NOVA - negociável - R$ 85.000,00 ICASAS
• Sítio c/62.000, na TifaRAPP, distância 3.000mts. •
• daMalwee, Rua Exp. Amoldo Homburg com casa •
• de alvenaria de 155,OOm2, caa de caseiro com I
I 50,oom2, piscina7xll, bastanteáguaR$ 50.000,00 I

.

I
- negociável, aceita outro imóvel, apartamento etc..

ICasa em Alvenaria c/152m2 - RuaOlício C. Pradi,
I Jaragua Esquerdo, defronte condomínio Azaléias - I
• R$ 40.000,00 . •
I Casa demadeira c/162m2, RuaWalterMarquardt, I,
I n° 2732 - R$ 30.000,00 - Aceita carro. I
I

Casa de madeira c/ 3 qtos, garagem, lateral, R. I
. Walter Marquardt - R$ 21.500,00
I Casa em alvenaria c/ 170m2 - Rua Pastor A. I
• Schneider, na Barra - Aceita carro - R$ 37.000,00 •
I Casa em alvenaria c/1�Om2, 3 qtos, 2 BWC, gara- •
• gem, na BARRA, Aceita carro, terreao.com 50%

•
I

entrada e saldo a combinar - R$ 55.000,00
LOCAÇÃO I

I Loja comercial c/33m2, RuaLuis SatIer, BARRA - I
• R$ 220,00 •
I Loja comercial 156m2 - Rua Alberto Schneider, •BARRA - R$ 220,00

, I Galpão em alvenaria com 150,OOm2 - Rua Walter I
I Marquardt - defronte ARG! - R$ 350,00 I
I Casa em alvenaria cl 2 qtos, garagem, todas peças I
I grandes - Rua Beftlfã'Yeege - R$ 450,00 I
• Loja com 36m2, Rua Angelo Rubini, ao lado do

•DESPACHANTE CILO - R$ 250,00
I Casa de madeira 3 qtos, garagem - R. Verônica I
I Demarchi, 64 na BARRA - R$ 270,00 I

II RUA ANGELO RUBINI, 1223 IISALA9

lMiM'......

UMA JÓiA NA RUA BERTHA WEEGE

C LOTES ::>
• DIVERSAS OPÇÕES

A SUA E S C O L H A.
• COM TODA INFRA

ESTRUTURA

, CFINANCIADO(:::>
• FACILITADOS EM ATÉ

50 ME SES .

COMPRE LOGO A SUA
JÓiA NO LOTEAMENTO

A\ARCATTO'
IA\ÓVEIS

AV. MAL. DEODORO, 1179
CRECI093

V 3·71·1136
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coRREloDOPOvo.8 PU8UCAÇÕES LEGAIS JaraguádoSuI, 3demarço del"'

EDITALAl"'Slt�l b� tral�$
�te carnaval seja umfolião

a1etJre e óem vestúfo com os trajes
camaoalesco« ia t])oce Mel. .9I.áqui

Ta ° seu e entre nafolia com
,

estilo t])oce Mel
.RUAEXP.ANTONIOCARLOSFERREIRA,l84

FONE: 372-3349

PROCLAMAS DE CASAMENTO'
Ma ...ot Ad.o. Gnabba L.baIa... ORelal d. R'llStro ClvU do l° Dlstdto da Comarca d. Janlú
do Sul, Batado de Sa.ta Catad.. , ra••aber qlie comparecenm Hste Carl6do exlbl.do seus

docum.ato. pela lei, atlm de se habUltarem pan casar os lelulatea:

EDITAL N° 10.379 de U·01-.",
LORmERT HOPPMANN E SANDRA REGINA' RADELLO

Ble,' lnaileiro, IOlteiro, aUlti1i1f de ea:ritc!rio,' IlMural de JIfIgU' do Sul, domiciliado e �sidcMe .. rua JoaqWm
FrmcilCO de PIOIa. 2.486, lICIta cidade, filho de Ado�o HofliDann e Frida HofflllanD.
Bla. btIIileira, solteira. i_11m.. , D.sI de Schroeder, De. Estado, doJDÍC)iliado e �sideMe Da Rua Saibrcira, em
SclKocder, De. Estado, filia de ADtGDio Rabello e ADastkia SdJeta.

EDITAL N° 10.380 de 11-01-""
WICTOR EDSON S'KALBE E TARCISIA GI:.ATZ

B1e, btIIileiro, solteiro, tiJlÚftiro, IIItInI de NovaSalia Rosa. P...... dÓmiciliado e iesideme DIl Rua Horacio RmiDi,
8'1,D_ do. Rio cerro, Delta cidade, filho de ArliDdo Slralee e Hilda Dae &Da SlWee.
Bla. bnlileira, solteira. fllX:iOllilta,Datlnl de JaCIgU' do Sul, domiciliada e resideme Da RuaHoracio RmiDi, 861, _ta
cidade, filia de BlfiDO Olltz e'leoDBda Ileldle Ola.

EDITAL N° 10,381 de 11-01-1'"

C6,Ia recebida do Cart6r10 d. Pros'deate GetliUo, aute Batado
EDENILSON lOSt ANSINI E IRANI ARLETE PAVANELLO

Ble, bralileiro, solteiro, metalwgiCo,'Datlnl de JoiDville, De*.Eatado, domiciliadoe relideDte DaRua 1010 PlaDiDIICheek,
94, Delta cidade, filho de AdeIiDO ADsiDi eHeleu ADIIiDi.
Bla. btIIileira. solteira, comerciafria, IIItInI de PlesideMe Oetdlio, Delle Estado, domiciliada e relideDte· em Mirador,
PresideMe Getulio, DeIte BItado, filha de AdeIiDO Pavaaello e Faust. PaDdiDi.

EDITAL N" 10.381 de 13-01-""
ILDEMAR DUTl'ENDORP E RENITA PEREIRA SILVA

Ble, btIIileiro, solteiro, o(ledrio, ..tlnt de JaCIgU' do Sul, domiciliado e resideJile em Ri>eirlo Rodrigues e Garibsldi,
Desta cidade, filho de 11100 ButteDdorf'e de Rosslia HafellBDD-BWteDdorf.

,

Bla. .btllileira, solteira. eolllureira. IlMural de Corup4, Deate Estado, domiciliada e resideMe em Ri>eirlo Rodrigues e

Garhlcli, Delta cidade, filha de Adonio Ovídio P=.h Silva e de MaN VsliDda da Silva.

EDITAL N" 10.383 de 13-01-1'"
OSN! EPPTING E CLEONICE GASPAROTTO

Ble, btIIileiro, solteiro, operador de lIIIIqoiDa, ..tini de Tai6, Deste Estado, domiciliado e r'esideme Da Rua da Aboliçlo,
200, Vila RIU, Delta cidade, filho de BertoliDO BtCIiag.c de AlziraBfttiDg.
Bla. btIIileira, solteira, bslcoDista. IlMural de CIJqIiDa da Lagoa, P...... domi.ciliada e resideme .. Rua Quilombo dos
hlmlfes, 38; Vila Rau, lICIta cidade, filia de ÂD!Flo OlllplfOtto e de Maria IJJ8)ulada OUe1ete Oaroparotto.

EDITAL N" 10.384 de 1'-01-1'"
ADENILSON JACOBI E SILVANA SIQUEIRA PERNANDES

Ble, btIIileiro, solteiro, o(ledrio, DIltlnl de Ouaramirim, De. Estado domiciliado e reli4eme .. Rua Loiz Ooozap
IfrolO, 211, J...gu'-Blquerdo, Delta cidade, filho de Nilton NeIIOD JEobi e de LoDi Jacobi.
BI.. btIIileira, solteira. oper.. , ..lmsl de Bela Vista do PicpJiri - � da Lagoa, Par.... domiciliada e laideDte
.. Rua Joio CItlOJ SteiiI, 1.288, Jlfagu,"� Delta cidade, filha de Jo� PlOlo Fer_des e de Jaadira Siqueira
PeriaaDdeJ.

EDITAL N" 10.385 de 16-01-UlI6
OSMAR DÄBR E MADALENA KREUTZPELDT

Ble,bralileiro, IOlteiro, motorista, Dllluralde J"'PdoSul,domiciliadoe relideDte DaRuaS13, 290,Barrado RioCerro,
.

Desta cidade, filho de Ewald Bllbr e I:!dla Boeder Bllbr.
Bla. lnaileira, 10lteira, cOstureira, DIllmsi de J...p do Sul, domiciliada e resideMe ein Estrada Oaribsldi, _ta
cidade, filia de qualdo Kreutzfelcl. e de Maria Madaleaa Kreutzfeldt.

EDITAL N" 10.386 d. 1'-01-""
GILBERTO GONÇALVES E MARIANE EPPTING

Ble, btIIileiro, IOlteiro, operàdor de JDfqWDa, DIllmll de Barra Velha,.Deste Estado, domiciliado e rellideDte naRua 47O,
110, Bairro Vieira, Desta cidade, filho de ErmeliDo Ooaçalves e de Olga AlIa, 0Oll9a1ves.
Bla. brasileira, solteira, opedria, DIltural de PIe lideMe Oetdlio, Deste Estado, domiciliada e resideme DI Rua da

Aboliçlo, 200, Vila Rau, _ta cidade, filha de BertoliDO BtCIiag e de Alzira BfttiDg.

EDITAL N" 10.387 de 17-0Z-"'6
MARCELO LUTKE E LfDIA DE PRANCESCHI

Ble, brasileiro, IOlteiro, bi610go, Dlllural de Sio BeDto do Sull domiciliado e resideDle Da Rua Maria 0__ KleiD, Vila
l.eazi, .em cidade, filho de cellO aviDO l.Otte e de Margot DoriDha l.Otlle

Bla, brasileira, solteira, fUDciooafria Pd>lica, Datural de CODC(!rdia, DeSte Estado, domiciliada e resideDte DIl Rua Maria
Gere_ KleiD, Vilal.eDzi, Desta cidade, filia de AliDDio Malimo de Fraacea:hi e de DeoDilda Milhoretto de Fraacea:hi.

EDITAL N° ZO.388 de 17-01-1'"
EDILSON LEITHOLDT' E ADRIANA ALVBS

Ble, brasileiro, solteiro, aUltiliar aimiDistrativo, DIltlnl de JaCIgU' do Sul, Delle Estado, doJDÍC)iliado e resideDle DI Rua
Alltoaio carlos Ferreira, 851, Desta ·cidade, filho de fleQato l.eilholdt e de Idetc KleDeD l.eitholdt.
Bla, brasileira, solteira, do llf, aatursl de Porto UDiIo, De. Estado, doJDÍC)lliada e �sidcDte DI Rua Jo� Theodoro
Ribeiro, .2.647, lila da Figueira, Desta cidade, filha de Pedro Alves e Ulera A1ws.

EDITAL N° 10.3" de 17-01-UlI7
RENI JOSÉ DA SILVA E LURDES JANESMAR PEREIRA

Ble, brasileiro, solteiro, comereiaMe. Dltlnl de PrOgIUIO - Lageado, Rio GraDeIe do Sill, domiciliadoe residente DI Rua
carlol Sdiulu. Desta cidade, filho de Julio Joio da Silva e de Maria de Preitas Borges.
Bla. brasileira, solteira, professora, aatural de fleDl1lCle1lÇ8. ParaD6, domiciliada e resiclcDfe DI Rua C..los Schultz, _ta
cidade, fi'lha de &Destidei Rodrigues P=.h e de DoardiDa da Silva Pereira.

'

EDITAI:. N° ZO.•311l de 18-01·""
ROBERTO ANTONIO PEREIRA E MÁRCIA MARIA DERNARDETE VBNTURI

Ble, btIIileiro, solteiro, �ojeüsta. IlMural de Floriaa6poUs, Deste Estado, domiéiliado e �aideMe Da Rua Jo� Theodoro
Ribeiro, 499, lila da Figueira, Desta cidade, filhQ de Jo� Marçal Pereira e Maria JiR BitteDCourt Pereira .

.
Bla. brasileira. solteira, aUltiliar admiDislrativa, DIltlnl de Rodeio, Deite Estado, domiciliada e relideDte Da Rua Joti
Theodoro Rileiro} 499, lila da Figueira, Desta cidade, filia de FeliciaDo VeDluri e Miraada VeDturi.

E pan que cbelue ao coabeelme.to de todos, maadel passar o preseate Editai que sen pubOcado
pela Imprensa e em Cart6rlo, o.de sen an:lado por 15 (quinze). dias.

PATRICIA. TAVARES DA Cl»IHA GOMES Tabelil e Oliclal de Tlulos da Comarca de Jaragu' do Sul.
Estado de Sanla Cálarina. na lorma da lei. elo.
Faz saber a todos lJIanto este dai wem lJIe se acham neste Tabelonalo PlD Prlllesto 08 llulos ooOOa:
Ademi" Brudt - R Pedro Virgllo ftibili - Nesfa;

.

Artesanatos Artes Bahia Uda.• Av. Prinoesa Isabel, 251 • Neela;
À G M Com de Prod. e Serv. de Ump. - R Felipe Sohniel, 218 - Neela;
Auto MeoAnioa NIcoluzzi - BR 280 Km 69 - Nesta;
AM S Móveis Ilda. - R. PrefeRo José Bauer, 1361 - Nesta:
AlarIa MiIIIas Uda. - R fritz BarteI, 772. - Neela;
Alberto Biancliini· R. Roberto Seidel. 1217 - C0rup6;
AmßIon de Uma - R. Richard Pllke, 358 - Nesta;
Aldo de Souza - R. Joinvile. 5130 - Neela;
Alena Cooelora de Se�ros - R. Waller MarlJlarel. 640 - NBsta;
Auto MiIoInioa FIohIer • R Roberto Seidel, 1123 - Corupjj
Aloeu Sebastllo Rosa • R. Leopoldo l'o1aIIeko. 15 - Neeli;
BIIety Transp. de Madeiras Uda•• R. Angelo AlbinI, 1119 • Neela;
.Bertoklo HlnllChlng - R Ano Bom ShIt - C0rup6;
Baumgarlel Qulnica Inel. Uda. - Ro BR 280 Km 61 - (Ülrariim;
Cln:ullo &II Comércio de Malhas Uda. - R. Exp. Antonio C. Ferreira, 22 - Nesta;
Com6n:Io de Thlas MC Uda.• R Proo6pio O. de OlIveira, 1550 - Nesta;
Comén:io de Conl. Bardim Uda. - R. BR 280 Km 64 - Neela;
Com. Mals. de ConBIr. Narkx:h Uda. - R. Joio Planlaolieok. 94 • Nesta;
Celso OIveira Burtan - R OIto Mayer, 66 - Neela;
éonfecçaos Fasclliatlqn Uda. - R. Wflll.er Marquarel. 623 - Neela;
DorIval Sei - R Goiú. 111 - Nesta;
Óllmar VoIICmam - R. Jorge Lacerda, 270 - Neela;
Dagl Com de Peças e Rap. Uda. - R. ErnI Burow. 9 - Neela;
Oamapro Conlecç6e8 Uda. - R Rod. BR 280 - Nesta;
Belroclaoos Com. de Dlaoos Uda. - Av. MIl. Deodoro. 391 - Nesta;
Eunice lapela - ME - R. loupava Açu - Nesta;
Beiro MeoInIoa Fosoolos Uda. - R Erwlno Menegolll. 10 - Nesta;
E R Artemasol·�d. de Pias Uda. - R Ano Bom smt - Nesta;
BeIrica Volwe Uda. - R JoiJvIIIe. 2818 - Nesta;
Bfrkl NemageI - R ErriI Burow. 30 - Nesta;
F'brioa de Art. de Cimento Ioker! Uda. - R 327 smt - Nesta;
flavio José (Jovan.1a • R. Rio Molha smt - Nesta;
ciJaracy José do. Santos· R Joio PIooIi. 104 apto. 104 • Nesta;
�do CIaue GIIow • R. da luz Primeiro· Nesta;
<lovrido Trindade - ME - Rod. SC 416 RIo Cerro I • Nesta; ,

Hit6rio Kreulzfeld - R RIo da luz - Nesta;
Ind. Artefatos Borrachas SM Uda • R. Joio Maroalo. 40 - Nesta;
Ind. de Artefatos de Borrachas SM Uda. - R Apilna. 157 • Sclu-'er;
Ind. de Artefatos de Booachas SM Uda. - R. Apiuna, 157 - Nesta;
Ind. Com. de CaÇ. JarlQlá Uda. - R. Bernardo Dombusch, 'i137 - Nesta;
Ind. Comércio Calçado. "'agu6 Uda. - R Bernardo Dornbusch. 479 - Nesta;
Ind. Com. Repres. R C Uda. - R. Reinoldo Rau, 366 - Nesta;
Ivolnei lombard - R Joio PIcot•• 473 - Nesta;
Irena Saplin8ld Dorn - R MaIhias AIy.... 15 - Nesta;
jaß Jose da Silva - R Galdêncio Campos. 108 - Nesta;
Jocéino Pauly - R JoalJlin Franoisoo de PAIiIa,.63 - Nesta;
Jose Pedro Rodigues • R Zeoa Coqueiro. 272 - Nesta;
Jose Diomar MaIos - R. Rod. BR 280 - COI1.Ipé;
José Pereira Mercado S. Antonio - R. Três RIos do Norte smt - Nesta;
Kecl Moda Intima - R da Corticeira smt - Nesta;
Wz Kienen Bebidas Uda. - R Manoel Franelaoo da CosIa, 930 - Nesta;
lànchonete Fornalha Uda. - Av. Mal. AorIano Peixoto smt • Nesta;
lOYÍ de Borba e CIa. Uda. - R Joinvile. 1 (J89 - Neela;
tuwa.Frigorlioo Com. Carnes - Est. Geral • Nesta;
làeft:iö liidoro - R Wflll.er MarlJlarel, 1425 - Nesta;
MeI.1m Ind. de Maq. lida. - R .Max Wlhehl, 786 - Nesta;
Meldm Ind. de Maq. lida.• R Max Wllhehl, 786 • Nesta;
Metálin Ind. de Maq. lida. - R Max WiIlehl, 786 - Nesta;
Miiiálril 1iId. de Maq. lida.• R Max Wllhehl, 786 - Nesta;
Maka-kus Com. Mil. CorIstr. Uda. - R Jo. Theodoro RIbeiro smt - Nesta;
l\.WIlnho Jose Hem - R "'a� - Nesta;
MC Maoanhan Ind. BelrGnioa - R Saudade,. 180 - Corup6;
MarIa Zela Azevedo de Jesu. - R Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 615 - Nesta;
Mereják Textil Uda. - R Rod BR 280 KM 55 - CMarantlm;
Manoel HIIario da Veiga - R. Manoel F. da Costa, 1.381 - Nesta;
Maroos LuIZ Tornai. - R Francisco Weiss smt • Schroeder;
Marivaldo BornhaMen - R EmI Burow, 9 - Nesta;
MelaUgica Rbo Uda. - R Erl::h Sprung shit - Neela;
MelaUgica Rbo Uda. - R Angelo ftibili, 15 - Nl!sta;
NR Video locadora lida. - ME - R: Pastor Albert. 420 - Nesta;
Nazm10 Corrl. de Móveis e CoIchi!es U� - R Joio PIcoI� 174 - Nesta;
Nazzario-�om. de Móveis e CoIchi!es Uda. - Ro Joio PIcoI� 174 • Nesta;
Nazzärio Com. de Móveis e CoIchi!es Uda. - R. Joio PIooII� 174 • Nesta;
Nazzario Com. de Móveis e CoIchi!es Uda. - R Joio PIooII� 174 - Nesta;
Nazzarin Com. de Móveis e CoIchi!es Uda. - R Joio PlooIIl. 174 - Nesta;
Origene,. ;om. Conl. Uda. - R. WaIIa: Marquarel. 632 sV12 Vda Nova - Nesta;
Posto de Medi:amentos Hio da luZ - R Es!. RIo �ande smt - Nesta;
Robello low81190 - R. Antonio C. Ferreira. 25 - Nesta;
Rogério Borges MadeirO\! - R Praça Inaia. 73 - Nesta;
Rei dos Botaos Com. de Aviamentos Uda. - R Rodolo Tribess, 400 - Nesta;
Rone Fa80hIon Com. Uda. - R. Pecto Menezes. 84 - Nesta;
Sél:gio Antonio Peron Frine - R Joio Plcoll, 44 - Nesta;
SkIne'f Gon�lves Santana - ME - R AdeRa Ascher - Nesta;
Samuel TêxlH Ind. do Vest. Uda. - R Garios Bianck. 221 - Nesta; ,
SI!Jl1a Papelaria It livraria lida. - ME - R Mal. Deodoro da FonIll108, 1067 - Nesta;
Santa Marta Constr. e Imob. Uda. - R. Relnoldo Rau, 541 - Neela;
Super Alberto Bianohill - R. t;loberto Azaidel smt - oentro - Coru'"
Três Rios ConIeoç6es' - R Roberto Zimam. 3720 - Nesta;
Tomazelfi e Ml'8I1I .lIda. - R Angelo Plazera. 33 - ·Nesta;
Wlpe Mélalúrgloa Uda. - R. 25 de Julho, 1971 - Nesta;
Zonta ,Maleriáis de Constr. lida. - Ro Joi.o Planlnscheck, 205 - Nésta;
Zonta Materiais de Constr. lida. - R. Joio Planinscheck, 205 - Nesta.

E. como 08 (litos devedores nAo lorarg encontrados Oll se real_Im a _lar a devida iltmaçlo. laz pOl'
intermédio do pFesenle editai. para lJIe os mesmos compareçam nes.te Tabelonato na rua ArIIu MIIer, 78. no

prazo da lei a fim de NlJlidar o seu débito, Oll entlo dar razio porlJle liÃO o laz, sob a pena de serem os referldot
protestados na lonna da lei, elo.

KElJara!JIá do Sul, 28 de leverelró dê 1996
Tabelil'

II
NOTA DE AGRADECIMENTO '

A famaia enlutada de EDI GlATZ, ainda consternada

pelo seu falecimento no último dia 26/02/96, agradece
aos amigos, parentes e conhecidos, pela solidariedtlde
prestada.
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Beatriz Sasse

Você sabe o que está na moda?FIQUE LINDA O. ANO TODO ...

estão em alta sempre combi

nados auma cor lisa, mas lem
bre-se, obranco é sempre lindo
e feminino assim como as ren

das para darum ar casual/chic.
O tecido também é impor

tante,jérsei, nylon, couro bran
co, jeans escuro, prometem
sucesso.

Os vestidos vão ser ou bem

longos ou bemcurtos, nada da

queles perto do joelho e se vo

cê pretende esconder as gordu
rinhas escolha. as túnicas, o que
deve reaparecer é a moda dos

anos 70, comamanga boca de
sino e o capuz.

Se for sair à noite e estiver
em dúvida, prefiramesmo um
vestidinho preto, antes parecer
tradicional do que escrava da

.

moda.

temos condições de usufruir

das coleções dos estilistas

famosos, podemos pelomenos
nos atualizar e saber o que eles
andam inventando, quais as

tendências de quem dita a base

da moda em todo o mundo e

com isso criar a nossa própria
modapara desfilar semprebela

pelas' ruas e corredores.
O que continua fazendo

muito sucesso são os brilhos

como o cetim por exemplo..
mas cuidado, ele émuito bonito
para usai à noite, e em uma

peça só, nada de exagerar.
Guardeum pouco as roupas

pretas, aposte na explosão de

cores, do azul, verde, e laranja
até o marrom que promete ser
unanimidade em todos es

lugares. As estampas também

Vira e mexe estilistas do
mundo inteiro estão lançando
griffes, coleções de todo o tipo,
acabaram de ser lançadas as

tendências para o Verão 96/97,
é isso mesmo o mundo da

moda não pára.
Mas, afinal, o que está na

moda?Aposto que ninguém sa

be definir ao certo, sendo assim
fica difícil saber ó que usar e

comprar para não parecer bre

ga, cafona ou ultrapassada.
Vou dizer que o que está na

moda éa diversidade, o correto
é cada um ter seu próprio
estilo, manter a sua auten-

.

ticidade e seubom senso, saber

nOÇÕeS básicas de combinação,
a ter sempre à mão peças
básicas e de boa qualidade:
Mesmo �sim e já que não

o verão continua e pro-
.

mete ir longe, por isso não

se esqueça ,de algumas coi
sas que não podem faltar para
ajudarvocê a se cuidar, deixar
a sua pele e seus cabelos
bem hidratados, bonitos e

perfumados, para estar linda
em todas as estações.

- ÓLEOS NATURAIS: são
excelentes para massagens
relaxantes ou para umedecer
a pele ressecada pela ação do
vento e do sol,

- ÁGUA FRESCA: revita
lizam e corpo e perfumam
delicadamente, nad, melhor
para o verão.

- PROTETOR SOtAR:

les protetores labiais com

filtro solar, mas à noite pode
ir de vermelho que continua
cada vez mais sensual.

- BASES: prefira as hi
dratantes e sempre um tom

acima da cor da sua pele,
em todo o verão procure
usar pouca maquiagel1'1 já
que a pele transpira muito.

- SABONETES: prefira
os neutros e se você tem a

pele oleosa use também

loções tônicas de, limpeza.
- :XAMPU: Com tanta

praia, piscina, sol, vento,
seus cabelos precisam cui

dados especiais, uso xam

pus neutros para uso diário

Sempre é bom lembrar: ..
. * Por favor, muito obrigado,

desculpe, posso ajudar, são

expressões que não deveriam
deixar de ser usadas, ser gentil,
ceder passagem a uma pessoa
idosa, faz parte daboa educação
e com certeza não fazem mal à

ninguém.
* Asmadrinhas de casamento

devem evitar as roupas brancas

que são exclusividade da noiva
e o preto é muito sombrio.

* Uma forma de fazer um
convite de casamento diferente
é colocar apenas o neme dos

noivos, sem o nome dos pais.
* Uma festa de Bodas de

Prata é feita pelos filhos e a

exposição de fotos da família é

-,.una boa idéia.
'" As lembranças do casa

mento podem ser docinhos
do tipo "casadinhos", mas

conte dois por pessoa, e os deixe

na porta de saída em uma

bandeja..
'" Quando se visita um doente

permite-se levar um livro, flores
ou frutas, o que não se deve, é
demorar, fumar ou exagerar nas
piadas.
* Dizer "saúde" quando

alguém espirra é correto em

ambientes mais informais, e se

deve agradecer cada vez que
,

esses votos lhe sejam feitos.

Nem é preciso dizer que ele e com protetores solares,
é indispensável, escolha o para cabelos desidratados
mais apropriado para o seu vitamina E.
tipo de pele e se proteja. - HIDRATANTES: para

- ESMALTES: aposte nas todo o corpo, todos os dias,
"

cores claras, como o rosa. sem esquecer os pés eles
- BATOM: durante o dia também são importantes e

prefira os incolores ou aque- sofrem com o calor.

Alguns números que alarmam, outros que espantam...

te por jovens 52% deles entre 13
e 20 anos e 40% entre 20 e 30

segundo o Centro Bras. de Inf.
sobre drogas psicotrópicas.

- O aparecimento dos pro
blemas causados pelo CRACK
são imediatos, não são como o

da cocaína que demora4meses,
nem o álcool que demora um

- Só na cidade de São Paulo
existem 5.000 pontos de venda
de CRACK, sendo que são

150.000 usuários, diz o departa
mento de nar

cóticos de S.P.
- O uso do

CRACK é
feito geralmen-

ano.

- A ONU calculou a quan
tidade de dinheiro que deixa de
circular porque as mulheres são
descriminadas e recebem em

média 30 a 40% amenos que os

homens, a estimativa é de 11
bilhões de dólares a menos na

economiamundial.

Apartirdessa edição estou iniciando como umajovem co/oboradorb desse
jornale voumededicarà assuntosdirecionados especialmente asmulheres.
Sendo assim estarei sempre a sua disposição, para isso gostaria de saber
suas sugestões, criticas e elogiospodendo tirarsuas dúvidas e trazersempre

,

, novidades.

I'
II
I'

li
Está escrito...

A CLTexige que toda empresa que possua mais de 30
mulheres com mais de 16 anos que sejam mães, mantenham

uma creche.Av. Mal. Deodoro, 122 - Cx. Postal 19 - .Jaraquá do Sul - SC
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Iaraguaenses Orlando Orfei
, .

a ver navtos

Uma vergonha para os jara
guaenses quenão dispõe de eine
Dia na cidade. Até Rio do Sul

(sem menosprezo), que tem

poucomais de 60mil habitantes

possui uma salacom 200 lugares.
A cultura é um ponto fraco em

Jaraguá do Sul ..

Exemplo de
bem atender
Umdosmelhores lugarespara

reunir os amigos, é na sede

campestre da Sociedade Diana,
em Guaramirim. Área arejada e

garçons receptíveis, fazem o

ambiente ficar ainda mais agra
dável.

".

estrela terça
Circo Nacionale ItalianoOr

lando Orfei tem sua estréia pr0-
gramada em Jaraguá do Sul,
para a próxima terça-feira (5).
Leões, elefantes e palhaços irão
fazer você mergulhar no

maravilhoso e fantásticomundo
docirco.

Falta de lugar
prejudica shows

Serginho Cunha, da Marra

kech, revelou que só não trouxe
os Titãs, ano passado, porque
Jaraguá do Sul não tem um lugar
apropriado para shows. Certo
'ele. Mais uma vez, a juventude
da região sai perdendo.

Arrasando corações a gata 1111111�111f
. ..' . �:�:;:�:�:�:�:�:

MIchelle Elias SIqueira, filha do :1:1:1:1:1:1:1�
al R Näil EI' S'

. :::::::::�:::::
cas ene e aJ a las íqueira ;:;:;:;:;:;:;:;

Gente � Infonnações

GarotãoAllason Sonagllo comemora nesta segunda-feira (4), seu primeiro
ano de vida. Os pais, Valcir e Gessi, festejam a data com muita alegrial

Inscrições para
o Garota Verão
Até ontem, quinze gatas

tinham confirmado presença no
GarotaVerão, promoção daRBS
lV, que acontece logo mais à
noite na Marrakech. Quem não

fez sua inscrição, tem chance
ainda de concorrer ao título.
Basta ir ao escritório da l)()ate.

Não. perca mais tempo, pro
veite!

Cinema

Alguns filmes em cartaz nos

eines Palácio II, Americanas I
e Il, Cidade I e II: Atração
Explosiva, Street Fighter II,
Assalto Sobre os Trilhos e o

Poder (oAmor. Em Joinville.

Para nós, seguro não é só garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços
SEGUROS GARCIA

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

Ferj ampliando
dependências r=:1

;:1:::1: apagou velinhas o :1:1::
ln�l: garotão Celso luiz 11111
!11111� Nagel Júnior, que 1111�
i1�1�1� completou 1 2 anos. ����l
!111113 Ontem foi a vez do 11111:
i1�1111: nosso companheiro 111�
;:::::� de trabalho ::::::.
:::::::. '\ ' ::::::

!11111?: Arialves laus. lll�l:
�;;;;�;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;!

Convidados, professores e

alunos da FundaçãoEducacional
Regional Jaraguaense participa
ram, quinta-feira, da solenidade
de inauguração do bloco 'D".

Agora, resta apenas trazer mais

cursos superiores para a cidade.

Espaçotem!

11

�m@lYJ�@
...............,.

..
Mm�

Pink and blue
Para crianças à partir de 05 anos.

FREEDOAf
Para adolescentes, jovens e adultos

Cambridge
Para adultos. com conhecimneto

.

básico
Cursos Prepa,.tórlospa,. os
exames de RE.T. e F.C.E.
0bI.:A PInk anti bIupoauI�
pt6ptIa ptJItJ lttJMjxJtIe IM tJAInóI

RuaLuizKienen, 61- Centro - fone..312-2899
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I{l'�p(l�ta para a pl'I')!Unta da última
semana: a parte do rorpll humano que
Jefírev Beaum\ll1t(I\\"le Mcl.achlan)
encontra no mato eni li'llld() ..1:111 ( Hlue
Velvet, l�)l\ti ), de David I',\'n('h, é uma

orelha, Para a próxima semana a

pergunta é: Que famoso diretor de
cinema interpreta a si mesmo no

clássico Crepúsculo dCM deuse« (Sunset
boulevard, 1950), de Billy Wilder'!
e ESÉ<1 o Ismael me passou c eu passo
para vocês sem cobrar cachê: "O
machado corta árvores. A espada corta
a carne.A árvore torna a crescer. A
carne cicatriza. Mas as feridas causadas
pela lingua, estas jamais cicatrizam".
® Bingo Premier foi inaugurado on,tem,
mas como a coluna tem que estar ,

fechada na quintá, os detalhes eu conto

depois. ,

® Você já ouviu falar na CLb\:iCANJM
Se não, aguarde maiores informações
nesta coluna em breve.
® Não sei porque me veio à lembrança,
depois do dia 23 de fevereiro, uma
comédia que assisti há muito tempo e

cujo título em português é "Trânsito
Muito Louco", Porque será, heim?
® Decididamente eu estou cada vez
mais amando viver em Jaraguá do Sul.
Um beijo no coração, linda Jaraguá.
® Meu querido amigo Germano Quandt
a todo vapor com sua NOVA
MARKETING MIX. Ví a marca e todo
o material de papelaria da empresa,
Ficou ótimo, não ficou Rô? E claro qUI!
não podia ficar diferente,
® Dia 8 de março Information Society
detonando o primeiro grande show do'
ano na Notre Dame. Ingressos no

Smurf's e Mery Doces. Falando na

Notre Dame, o Cesar está prometendo
que este ano vai fazer muita gente não
ter pressa de ir para casa nos finais de
semana. E isso aí, meu rei. E obrigado
pela gentileza da sexta passada. Só não
vale esquecer de mandar as fotos outra
vez.

Agradecimento Luto no

Sambao pessoal da Compuarte
Editoração Eletrônica até hoje
nunca me deixou na mão na

hora de preparar a

diagramação e printar esta
coluna. Além disso, eles
também são bons demais para

fazer catálogos, folhetos,
manuais, transparências e tudo
nesta área. Para o Luís, a
Margot, a Rosane e a Adriana,
aquele abraço. Tá valendo,
pessoal. O telefax deles
é (047) 372-0868.

Enquanto rolava o maior
bafafá por cansa dos

"apenas 35 mil reais"

pagos a Paulinho da Viola
no show-tributo-vergonha
à Tom Jobim, no réveillon
cio Rio, quase nada foi
falado sobre o assassinato
do sambista Roberto

Ribeiro, criminosamente
atropelado próximo a sua '

casa em Jacarepaguá, dia
31 de dezembro. Puxador
da Império Serrano em

inesquecíveis
performances, Roberto
Ribeiro viveu 55 anos,

tempo suficiente para
imortalizar sambas
incríveis como "Vazio",
"Todo Menino É Um Rei",
"Acreditar"e "Vem".
Roberto Ribeiro não foi
convidado para nenhum
show da Prefeitura do Rio
e sua morte, um erime que
ninguém se habilitou a

investigar, também quase
não foi comentado pela
mídia. Já aquela
palhaçada em que
transformaram o tributo a

Tom ...

PRA QUEM DÁ OUVIDOS
AO QUE É BOM

CENTER
SOM

MARECHAL DEODOR01 406
CENTRO

FONE: (047) 371-2847

,Rock na Rede
Informação e interatividade no

mundo do rock você encontra na
revista Addícted to Noise
( http://www.addict.com/ATN).
A ATN é comandada por
Michael Goldberg, um dos
editores da revistaRolling
Stone. Por aí você vai viajar por
grandes reportagens sobre o

mundo pop, seção de cartas
interativa, críticas de CDs com

audição de trechos de músicas
e, principalmente, notícias
quentíssimas e diárias no Music
News Of The World. Outro
endereço que reforça todo o

"auê" em torrio da internet é o

cio camaleônico David Bowle
( http://liber.stanford.edu/
+torríe/Bowíe/Bowief'íle.html),
que prima pela quantidade de

informação. São 5 ícones
principais com centenas de
subtítulos. Neste endereço você
vai ter acesso à díscografia
completa, letras, biografia
resumida do astro, todos os

filmes, clips, livros, fanzines
e ...ufa! Tem mais: todas as datas

das turnês até a recente
Outside Tour e muitas fotos de
toda a carreira de David Bowie.
Muitos outros astros, da
música, do cinema,
da literatura, etc., estão
febrilmente contaminados por
esta nova onda que assola o

mundo. Breve a coluna vai
fornecer uma lista completa
dos que já estão plugados na
rede.
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'Simplicidade
Quarta-feira à noite tive o prazer
de conhecer Wander Weege, que
estava aproveitando o ar fresco
da noite para saborear um

chopínho na Choperia da Praça
acompanhado da esposa Laurita

.

e da cunhada Lorena. Trocamos

algumas idéias muito
interessantes e eu pude'
perceber como o bom humor e a

intelígência, aliados a uma

grande dose de simplicidade,
podem fazer bem a um homem.
Taí o exemplo.

"",

8.ARAO
�-+-tIVíDEO LOCADORA

BANCA • PRESENTES • TABACARIA • CONVENIÊNCIA
BARÃO I: 372-2058 • BARÃO II: 372-3044 • BARÃO NI: 376-1140

Falha Cinematográfica
ótima recomendação. Na próxima
semana prometo que não vou faltar
com vocês.

Já tem gente, e eu acho
muito gratificante, me
ligando de vez em

quando para pedir dicas
sobre algum filme, Toda
semana eu deixo aqui
uma ou duas sugestões,

.

como vocês já devem ter

percebido. Infelizmente,
desta vez vou ficar
devendo. É que os

últimos dias foram tão
corridos que não sobrou
tempo para ligar meu
vídeo e fazer o que eu

amo de paixão, que é
assistir filmes. Mas não
tem nada, não. Basta dar
uma passadinha lá na

Barão II e falar com o

Fernando, depois das 3
da tarde, que ele,
também cinemaniaco,
com certeza vai ter uma

Autógrafos
Se você tabém sonha com uma, o
mercado hollywoodíano de fotografias
autografadas de astros e estrelas tem'
para todos os gostos e bolsos. Basta
ligar para 1-800-382-3075. O telefone é
da agência Autographed Collectibles,
em Nova York. Confira abaixo os preços
de lO fotos disponíveis.
Julia Roberts US$ 195
Harrison Ford US$ 150
Jodie Foster US$150
Michelle Pfeíffer US$ 125
Sean Connery US$ 125
Winona Ryder US$ 95
Cindy Crawford US$ 75
Mel Gibson US$ 75
Sharon Stone US$ 75
Tom Cruíse ; US$ 65

MATERIAL DÊ ESCRITÓRIO - LIVROS - REVISTAS

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 42
- CENTRO-

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

II

Correspondência para esta coluna:
. Carlão Pacheco

Marechal Deodoro, 353, Apto 2-B
89.25l-701 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMVALI

PM registra 36 acidentes nos Deretti quer construir

seteprimeiros dias damudança S�!����ia este�'!!!
construir a sede própria e dar

.

J
continuidade aos planos diretores

aragwi do Sul _ Depois
implantados pela ex-presidência.

de completar nove dias do novo O que você acha do novo sistema viârio ,?
Este é o objetivo do presidente

sistema viário, os motoristas de
da Amvali (Associação dos

Jaraguä do Sul ainda estão
F<*ls: C4a.J00k8sICP Municípios do Vale do Itapocu),

���::��::�:�= ';':1: ?a�:n���;:;�q:� f��m=-
de Opera-

"Para nós caminhoneiros, aduba.

ções da Po- Set/e/o/lo
trânsito estâmal elaborado. Deretti destacou que o

Iícia Mili-
Precisamos entrarpor ruas terreno, de 400 .metros quadra-

tar (Co- tOMIdem que nem conhecemos e dos, já foi doado pela prefeitura

pom), re- L_I. � �
muitas vezes, ospróprios de Jaraguá do Sul, para a

,

velou' que,
IiHiIIXO riOritJS policiais que, auxiliam, construção da sede e o custo da

nos sete do polído tambêmnão conhecem", obra será em tomo de R$ 250

primeiros LuizFulpi, caminhoneiro.
mil. "Através dos deputados da

dias, 36 acidentes foram regis-
região, pretendemos conseguir,

=-�",:=se;::= ,- _:::::,�:;�=d':,"�t;:."�
que estávamos calculando o

restaute será dividido entre os

dobro de colisões, este número
sete municípios que compõem a

é surpreendente", diz o secre-
Amvali", ressaltou o presidente.

tário dePlanejamento, Otaviano
Na reunião que elegeu a nova

Pemplena,
diretoria para a gestão 96/97,

Porém, o' tenente do 80 "Está bom, mas ospoliciais aproximadamente 100 pessoas

Batalhão daPolíciaMilitar,Da- estãomau orientados, mul- compareceram no auditório da

niel Fernandes, considera ex- tgndo amaioria dosmoto-
Câmara de Vereadores. Entre

pressivo o número, de acidentes ristas. que ainda não se

registrado depois damudançano adaptaram àsmudanças",
trânsito. "Isto porque as placas lrineu Kasteler, contador.
indicativas foram colocadas um
dia antes de vigorar o novo

sistema A falta de atenção dos
motoristas fez com que, só na

sexta-feira, dia 23, na liberação
das nias modificadas, regis
trássemos 20% a mais de
colisões do que em dias nor

mais", lembra o tenente.
Na próxima semana, mem

bros da secretaria do Plane

jamento e gerentes de lojas
situadas no centro da cidade, se
reunirão para discutir o trânsito
de caminhões acima de 4
toneladas no perímetro urbano.
"Vamos colocar em pauta um

novo trajeto para estes veículos
e definir os horários de carga e

descarga", define Otaviano

Pamplona.

SISTEMA VIÁRIO

"Beneficia ofluxo de cu

Ias, mas aindafalta a
adaptação dos motoristas.
Muitos não olham aspla
cas indicativas e cometem

imprudências", Nivaldo
Alves Ribeiro, segurança.

llll!!!!!!!!!!!!!!!i!illllll!lll!i!i!i!ilililililliiiiiiiiiiilililiiiiiiiliilill

UM UNO
MILLE MAIS
6 PRÊMIOS

, CODEJAS - Companhia de Desenvolvimento deJa�' do Sul S/A
EDITAL 001/96

Prova de seleção
Tomamos publico, para conhecimento dos interessados, que de 04 à 08
de março de 1996, das 8:00 às 15:00h, estarão abertas as inscrições
para prova de seleção, a Ilm de preenchimento das seguintes vagas:

,

* Auxiliar de Serviços Gerais
. ,

• Servente'
• Pedreiro I
• Pedreiro II
• Instrutor de Operador de Máquina
• Engenheiro Civil
Documentos para Inscrição: Carteira de Identidade e/ou Carteira de
Trabalho.
Local de inscrição: Rua 469, sm, fundos do Parque Municipal de
Eventos, Barra do Rio Molha.

.

As respectivas provas e entrevistas serão realizadas, no mesmo endereço,
em 22 de março de 1996, às 8:00h.
Todas as demais informações deverão ser obtidas pelos interessados no
local da inscrição.

.

1Jeretti: construir sedepr6pritJ

elas os deputados estaduais,Udo
Wagner, Ivo Konell, Geraldo
Weminghaus, Eni Voltolíni,
Carlito Meers e Adelor Vieifa,
federal, Paulo Bauer, além da
secretária estadual de Desen
volvimento e Família, Fernanda
Bornhausen.

II Jar�guá do Sul, 26 de revereiro de 1996,

HumbertoJosé Travi Gervásio Pauli
Diretor Presidente

,
Diretor

�--------------------------���------�I,
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