
.
Guenther acha que
obras terão solução
o vice-prefeito de Jaraguá

do Sul, AlfredoGuenther, disse
ontem que voltou satisfeito do
encontro em Florianópolis com
secretários estaduais. Página3

'. I . .

.

BOM NEGÓCiO
. �'

Projetodoagroturismo e uma realidade
�'O projeto/ para a

,-

.
.

exploração comercial do

17".agroturismo, criado pela
secretaria municipal da

Indústria, Comércio e

Turismo de Jaraguä do Sul
começa a sair do-papel. Na
localidade. de Rio. Cerro II,
Raul Eskelsen investe na

ampliação de sua casa para
poder receber e hospedar
turistas já no próximo ano,
mantendo as atividades

agrícolas e pecuárias em

sua propriedade exata

mente como são hoje. Até
agora 14 produtores ru

rais de Pomerode, Massa
randuba, Guaramirim e

Jaraguã do Sul já se

engajaram ao projeto, bas-"
tante comum em países da

Europa. Página 4

AlUI Paula Taballpa

Malhação põe a

·atriz Ana Paula
em evidência
A· atriz Ana Paula

Tabalipa caiu nas graças
do público adolescente de

Malhação, exibido pela
rede Globo durante as '

tardes da semana. Modelo,
ela começou sua carreira
aos 13 anos, com partici
paçãoem vários comerciais

que acabaram por dar a ela
suagrandeoportUnidadena
televisão. Caderno de
Variedades

Rizicultores vão
conhecer as novas

técnicas de -plantio
Cerca de 40 produtores .de

arroz participam dia 11, em

JaraguádoSul, de um encontro

organizado pela secretariamu
nicipal de Agricultura e Meio

AmbienteeEpagri.Vãoreceber
orientações sobre novas

tecn-ologias. Página 4

o Procon de Jaraguá do Sul
, drvutgouoestasemanaaprtmeí
ra lista contendopreços da ces
ta básica em cinco supermer
cados da cidade. Página 6

-

••.• ", .... '-1
. petersotiA.I�

ObrllS. de ampliação da cIISa de �skelsen em andamento

IPVA

Fazenda notifica quem deixou
atrasar licenciamento de carros'·
A secretaria estadual da

.

va. O prazo é detrinta dias
Fazenda já está notifican- apartírdanotifícação. Para
do os contribuintes que os proprietários de veícu-

.

deixaramde recolhero Im- los complacas de final6 e .

..",. posto de Propriedade de que optaram pelo paga
Veículos Automotores nos. mento em três parcelas, o
prazos determinados para, próximo vencimento se

em seguida, se não houver dará no dia 10 de acordo

anecessãriaregularização, com tabela
-

da Fazenda.

enquadrá-los em dívidaati - Página 5Final 7 vence no dia 28 dejulho
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EDITORIAL

Critérios mais justos
o Estado, através do proJe�o de lei pios e que variam de acordo com o nú

que estabelece as diretrizes para a merodehabitantesde cadaum.Wemin

elaboração do orçamento para o exer-. ghaus entende que a proposta original,
cício de 1996,_ sutilmente estabeleceu, em função da receita dos pequenos'
no parágrafo terceiro do artigo 30, que municípios - que são amaioria no Es-

\' os municípios beneficiados com con-
-

tado - inviabilizará obras importantes
vênios relativos a obras, deverão arcar já que obrigatoriedade dos 30% ficará

com, nomínimo, 30% dos custos. Isso impostá por determinação de lei.

querdizerque, alémdecostumeiramen- Werninghaus lembra que em especi
te cederem, terrenos, infra-estrutura e aI as obras de infra-estrutura nestes
mão-de-obra para projetos que o Esta- pequenos municípios é 'que possibili
do executa com impostos arrecadados tarn um crescimento harmonioso e pla-

. pelosmunicípios, estes aindasãopena- nejado evitando que problemas hoje
lizados financeiramente ao invés do existentes nos grandes _

centros não

contrário. ocorram no futuro em cidades de pe-
Mas pelo menos para um deputado queno e médio portes, Correto em sua

(GeraldoWeminghaus) amanobranão observação, oparlamentarpropõeparti
passou desapercebida e, .agora, a As- . cipação de í0% para municípios com
sembléia analisa emenda sua à LDO, até 10 mil habitantes, de 20% para até

que foi relatada pelo deputado Ivo mil, de 30% para até.50mil e40% para
Konell, estabelecendocritériosdiferen- os de 50 mil ou mais. Corrige, assim,

.

ciados para a participação dosmunicí- critério unilateral.

Um começo de forte recessão
-'

Na semana passada estivemos
emRioNe8l'0externandopês�s a
estii:naclafamfiiaBussmann,pelofa
lecimento desuaentequerida e nos
sa prezada amiga Albany, e depois'
estendemos a viagem até Curitiba
fazendo uma visita aos nossos

parentes.
E su- " �.IJ

cedeuque
../OSS. m.p/O

ta�to em. pl.juditOdORIO Ne- -

• tJsptJbm
bllMRtlOdÔI

It Jos� Castilho Pinto

de supermercados e de outros ramos
de comércio, as queixas de que uma
grandepartedçclientes estãopagan
do commuito atraso as compras que
fizeram a prazo; e que um número
nada menor que esses compradores
partem para uma atrevida e total

_ ínadímplêncía, Mas não é só ísso,
pois;há também o receio deque es-

.

sa forte recessão por enquanto no

começo, venhaaseagravare,segun
do alguns, é consequência do eleva
do consumo, pois, as promoções de,
vendas com cheques para 30 e 60
dias de prazo animaram o povo a

'comprar de tudo em grande quantí
dadt?, bens que agora não precisam

- ser recomprados e vem daí, sem

dúvida, boa parte _
da recessão. E It Jornalista;

fala-s�,iguaImente,queaclassemé
diaque tinhapoderio decompra, foi
penalizada nos seus salários com,o
Plano Real, enquanto que os pobres
tiveramaumentaclooseupoderaqui
sitivo.

No tocante ao atraso dos paga
mentos e que não raro chegam a

inadimplência, acredita-se que o

povo deu um passo maior do que a
-

perna comprando demais e agora
não pode cumprir o convencionado
com os vendedores. E o pior dessa
sltuaçãcéquecóncordetasefalêncí
as já estão acontecendo, e se-essa

recessãocrescerepersístír, vaigerar
'

uma quebradeira. assustadora e

gravissima mesmo.

grocomo
nacapitai
paranaen-
se notá-
mos amigos receíosos de perderem
seus empregos devido a. recessão

que aíestá; ouvimos de empresários

EXPEDlEN'l'E
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Confira a História"

- Em 1985, o prefeitoDurval Vasel no
-

dia2� demaio tinhaaudiênciamarcada
, com o presidente José Sarney para
solicitar o repasse direto dos recursos
da União que lhe eram devidos.
- A Secretaria de Cultura, Esporte e

Turismo, através 'da Companhia de
Turismo eEmpreendimentos de Santa
Catarina (Citur), realizava diversos
seminário s microrregionais, envol
vendo servidores publicos municipais

Barão de ltapocu

- Em 1901, Hugo Schneider que fazia
circular o primeiro jornal em Jaraguá -

Jaragu'-Bote, desembarcava no

Desterro.em 1 890,juntocomumaleva
de imigrantes russos e alemíleg. Como
a quarentena não se fazia na Ilha das

Flores, no Rio de Janeiro, eles já fica
vam na capital de SC. Quando eram

distribuídos paraseguirao seudestino,
o jornal "Republicá", na ed. 260, p. 2,
publicava uma: "DECLARAÇÃO -

Os colonos russOs e alemães abaixo

assinados, que se acham lia

-'_'A Hist6ria de nossa

gente MO pode.flcar �6
na

'

saudade Ir.
O POISadO s6 I impor.
tante se» seu tempo foi
bem' empregado

H.Hanos

hospedaria dos Imigrantes no Saco
doPadre, ne@eEstado,penhorados
pelobom tratalQento que tiveram no

referldoestabeleclmento,agnadecem
cordlalnÍenteosempregadosdomes
mo, pelo bom 'zelo que os contem

plou. Desterro, 6 de outubro de
1890". Vale dizer que o Saco doPadre '

fica no lado continental do Desterro

(Florianópolis) onde hoje se localiza a
Escola Aprendizes de Marinheiros. à
rua Marinheiro Max Schramm.: no
Estreito.

-H470anos
- Em 1925. o comercianteEnu1ioStein
anunciavaasúltimas novidades. enxo
vais para casamentos, vestidos, véus,

-

grinaldas e fazendas de fantasias
modernas.
- Hermann Puachkeit e esposa, pais de
Kaethe (casada com João Batista

Rudolf), em 16 de abril, completavam
as suas bodas de p�a e �ram muito

- Em 19"35, a reviravoltadapolíticapor
ocasião daescolhado GovemoConsti
tucional Catarinense. vinha por mais

destaque à figura do dr. PlácidoOlym,
pio, cuja interferência em Jaraguá se

deve a suaemancipação, ii. comarca e o
Grupo Escolar "Dr. Abdon Baptista",
ele"que foi um dos fiéis e leais amigos
do cel, Aristiliano Ramos.
- Para dirigir o Tiro de Guerra 406.
chegava à Jaraguá, para iniciar as

Instruções, o sargento José Correia
-

de Araújo,
.

-

felicitados pelo "CORREIO DO
POVO".
- Chegavam à Jaraguá os ciganos (nô
mades) que se estabeleciam em onze.

barracas, no pasto do sr. José Koch.
- O preso da República, dr. Arthur
Bernardes, tendo em vista os movi
mentos sediciosos, prorrogavao "Esta"
do de Sítio" até 31/12/1925.

H.BOanos
- Eranomeadoprefeitoprovisório, pelo
Interventor Pederal em SantaCatarina
o sr. Waldemar Grubba, em lugar do

-

sr. José Bauere tomavaposse às 14 hs.
de 20/05/35,dadapelo sr. JoãoBaptista
Crespo, presidente do Çonsel�o Con
sultívo, ocasião em que falava; tam
bém, RiC8(Cio Grünwaldt, felicitandoo
novo prefeito. O "CORREIO DO
POVO" era representado pelo diretor
Honorato Tomelin. Em Hansa, Carlos
Jantsch deixava o posto de Intendente
Distritalquep�savaparaJoãoTossini .

H. tO,anos

í A comunídadecresce

�DCIIIsRDdu ii·
e se transforma pelo . Industria"
trabalho. De cada um MtläiAlAS II

e de todos,
-

"----------"""""--��

ligados à atividade, reunia-se em São
Prancisco do Sul com a presença de

Joinville,Baln.Cambori,ú, Itapema,Ga
ruva, JaraguádoSul, Itajaí, Araquari,
Barra Velha, Piçarras, Penha, Nave
garites e Porto Belo. Os cursos mm
ministrados por técnicos da Citur, vi-.
sando oferécer sub-siclios para estru

turação de siStema de infonnações,
através do diagnóstico da oferta.

Fone (0473) 71 22n
JsraguA do Sul- SC ..
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Retranca
,(C.M.)

Ainda bem
Interinamente no comando da prefeitura, o vice-prefeitoAlfredo

Guetuherfoi a Floriandpolis participar da reunião com secretários

estaduais, juntamente com outrosprefeitos das regiões norte e

nordeste, para saber o que o governo tem em termos de obraspara
Jaraguá do Sul (leia matéria ao lado). Disse terficado satisfeito

com amaneira comotoi recebido na Capital e a atençõo dispensa- ,

-

da às questões não sómunicipais como regionais. Para o bem de
todos, é torcerpara que 'o diálogo prossiga. Estabriguinha

doméstica entre o prefeito Vasel e o deputado Konell nõo imeressa
a mais ninguém que nIJo elespróprios. '

Mais caro
Desde ontem os usuários do

transporte colettvo urbano e

tdxis estãopagandomais caro
, pelos serviços. A passagem do
ônibus subiu deR$ 0,30 para
R$ 0,50. No tau, bandeirada a
R$ 1,48,' BandeiralaR$ 0,74,'

, BandeiraUaR$0,96ehorade
esperaporR$5,18.0saumen
tosforamautorizadospeLopre
feito em 'exerc{cio, -Alfredo
Guentner, acatandoargumen
tos sobrecustos depeças, aces
sórios e salários.

, Reviravolta
A seeretâriaestadualdeSe

gurança Pública, Lúcia

Stefanovich, disse ontem que
pretende vir a Jaragud do SuL
"logo". Ntio confirmouoanún-

, cio feito pelo deputado Ivo
Konell de um rompimento do
convênu: para obras de cons

trução do presidio, IML, Casa
doALbergâdo eduas delegact
as. Pelo contrário, reconhe
ceu que os valores do convénio
assinado no ano passado não
são suficientes.

Serd?
Correügionârios do secre

târto estadual de Desenvolvi
mento Urbano e Meio Ambi
ente, AdernarDuwe, garantem

-

que há recursos para Jaraguâ
do Sul. E que só não são libe-

\ rodosporqueoprefeitoDurval
Yasel não oficializa os pedi
dos. Se isso � verdade, erram
os dois em prejuíza direto da
cidade. Duwe, porque retém
recursos que poderiam estar

sendo aplicados e Yasel por
nutrir ranço politico da elei

ção de 92.

Preocupante
Loteamentos impiantailosem

Guaramirim e Scnroeder cau
sam potuição dos rios

Itapocuslnho e Itapocu; com

despejo direto dós esgotos do
mésticos de centenas de casas.

PoluiçtJo que se junta às das

empresasqueaindanão implan
taram estações- de tratamento,

aniquilandoplantas aquáticase
peixes sem nenhumaperspecti
va de soluções a médio e longo
prazos. É a herança das prõxi
mas gerações.

Alterando
Em análise na Assembléia

Legislaüva emenda do deputa
doGeraldoWeminghaus(PFL)
à Lei de Diretrizes Orçameniâ
rias que estabelece, em seu

projeto original, parücipaçõo
de 30% das munidpios nos

custos de obras conveniadas
com o Estado. Werninghaus
acna opercentual alto demals
diante da receita dospequenos

-

munictpios que são a maioria
em Santa Catarina. E propõe
participação de 10% a 40%,
conforme o númerode habitan
tes.

Diferença
Estes encontros que Paulo

Afonso Yieirae seus secretários
programaram com prefeitos de
todas asmicrorregiões asseme- ,

lnaram-se aos chamados "go
vernos itinerantes"da época do
ex-governador Jorge 'Konder
Bornhausen: Com uma diferen
ça: das reuniõesde agora; salvo
alguns dinheiros já programa
dos no orçamento. tudo ainda
não passou de previsões.

.

Bornhausen costumava cha
mar o secretário da pasta cor

respondente e mandarjazer.

DIÁLOGO

Secretários expõem projetos
•

e prefeitos reivindicam obras.
J araguá do Sul - o vice

prefeito. Alfredo. Guenther deve
retornar af'loríanõpolís na quar
ta-feira o.u

quinta-fei
ra da pró
xima se-

......
"vIII

man a, ..J,.1a�
quando. .....,..
man t e r á

fII,1JIItIItItII,duas im- ,,-'

portantes audiências; urna delas
com o. vice-governador e secretá
rio. dos Transportes eObras, José
Hülse, e outracom o. secretário. do.
DesenvolvimentoUrbano. e Meio.
Ambiente, Adernar Duwe. Guen
therestevenaCapital, em compa
nhiade outrosprefeitos daregíão,
ouvindo de vários secretäríos es
taduais explanações sobre os pro
jetos do. governo voltades à região.
e sobre os recursos existentes.

Como príoridades regionaís os
prefeitos definiram três obras, to
das no setor viärío: rodovias de
ligação. entre Guaramírím e

Joinville, Massaranduba a São.
João do. Itaperiu e o. contorno. de
São. Bento do. Sul. A bancada
suprapartidária de deputados que
acompanharam os prefeitos, de
verá acrescentar outros pedidos
que formarão ummemoríal único.

,

com o. qual partirão. em busca de
recursos. Dizendo-se satisfeito
com amaneira que foram recebi-

,

dos em Flonanöpolís, Guenther
acrescentou que o. asfaltamento.
da ligação.Rio. daLuz/Ceval, onde
a prefeitura praticamente já con

cluiu todas as obras de infra-es

trutura, deverá ter a participação.
do. Bstado.

Este' é um dos assuntos que o

leva de volta a Floríanöpolis na

semana que vem, incluindo. uma

possível nova ligação. (com retifi

cação de curvas e pavimentação)
entreRio daLuzeRioCerro. Com
o secretário dos Transportes e

Obras Guenther também deu ên
fase às obras do. contorno viário.

-de-Jaraguä do Sul.Iígandoo bair
ro de VHa Nova àMassaranduba.
Sobre o impasse criado em rela

çãoàconstruçãodo novopresfdio
Guenther acha que o. problema
poderá ter uma solução na próxi-

.

ma semal,la.

Alfredo Gue"ther

� ..

·e�
Dalmar

petsonalidade é

para apessoa o

que operfumei
paraaf[or.

(Charles M. Schwab)
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ARROZRENDA EXTRA

casa Plantadores vão conhecer
novas técnicas de cultivo

Produtor amplia sua

para receber os turistas Jaraguá do Sul - A .secretaria
municipal de Agricultura e Meio
Ambiente e a Epagri promovem
no próximo dia II um Encontro
Técnico daa Cultura do Arroz.
Durante todo o diaa cerca de 40

produtores do município ouvirão
palestras de conteúdo informati
vo e técnico sobre as expectativas
de produçãona região, sementes,
brusone e plantas daninhas. A
área cultivada com arroz em

Jaraguádo Sul éde 1.800 hectáres
com rendimento médio de 100
sacas por hectare.

Porém, segundo o extensio
nista rural Dejair Pereira, esta

média, que já foi de apenas 50,
poderá subir para 150 sacas por
hectare pois para isso já existe

tecnologia disponível, permitin
do maior produção e, conse

quentemente, produtividade com

aumento da renda do produtor.
São 300 produtores envolvidos
com a cultura do arroz nomunicí

pio. que é todo processado por
agroindústrias da região com co
mérciogarantidoem estadoscomo
São Paulo,Rio de Janeiro, Paraná
e nordeste do país.

Segundo Dejair Pereira, este
encontro também servirá para in
cutir aindamais nos produtores a
necessidade de se profissio
nalizarem no que fazem. "É ne

cessário que eles sejam eficientes
e competitivos, principalmente
com aaberturademercados como
o Mercosul", salienta o exten

sionista. A prefeitura, através da
secretaria de Agricultura, pelo
programa troca-troca, distribui
nesteano2.500 sacas de sementes
de qualidade,'o que também tem.

permitido ampliar a produção.

Jaraguá do Sul - O casal
Raul e Ivone Eskelsen está ampli
ando sua casa, - uma residência
localizada
na comuni- ,..••
dadedeRio
Cerro Lna pi/IIItIíD
área ru.r�l .J-..ß
do mumcr- .,., 19

pio - para _IM..,
receber tu- I"flfJVHM
ristas. Os

"--------

primeiros hóspedes, segundo as

previsõesdo casal, serão recebidos
por ocasião da Schützenfest do

próximo ano, numa implantação
concretadoprojeto"Agroturismo",
críadopelasecretariamunicipal de
Indústria, Comércio e Turismo.

Oprojetolemporobjetivoampliar'
o lequede opçõesno setor turísticodo
mUnidpio e região, e ao mesmo

tempooferec.eraltemalivasoconômi
cas aos produtores rurais, explica o

venderseusprodutos caseiros (quei
jos, pães, bolos e strudel) na feira
livre.

.

A ampliação da casa, que deve
ráestarprontaaté o fmal deste ano,
está sendo feita unicamente com o

objetivo de oferecermais conforto
aos futuros hóspedes. ''Teremos 10

. quartos bons, amplos, arejados e

com ar condicionado" especifica
Ivone, que não faz questão de luxo,
mas de "comodidade".

Além decomodidade, oshöspe
des de Ivone eRaul também terão a

oportunidade de ver de perto a or
deuhade 70 vacas leiteiras, produ
ção de vários tipos de queijos e

provar da famosa culinária alemã
Tudo feito pelos próprios donos da
casa. Alémdaboacomida,ohóspe
deestaräem contatodiretocomum

dosmais belos recantos naturaisdo

diretor da Divisão' de Turismo da

prefeitura, Loreno Hagedorn. Até.
agem, 14 produtores rurais daregíão
já seengajaram ao projeto, incluindo
umcursode fonnaçãoministradopor
tOCnicos daFundação 25 deJulho, de
Joinville.Receberamcertificados três

produtores de Pomerode, cinco de

Mas-saranduba, cinco de Jaraguádo
Sul e um de Guaramirim.

Hospedarturistas dentrodaprö
pria casa ou transformar acasaem
pousada éum negóciomuitoprati
cado ua Europa, especialmente na
França, onde o Agroturismo já é
conhecido há mais de 20 anos.

Ivone e Raul serão pioneiros, pelo
menos à nível de Santa Catarina
"Sempre sonhei em ter um hotel,
porque gosto muito de lidar com

pessoas, mas nunca imaginei que
fossepossívelumnegóciodesse no

interior", afirma Ivone. que duas
vezes por semana vem até o centro

município: muito verde, campos DIFíCil
floridos e ar puro.

Maldanerpedeapoiopara
Colatto quer rigor com auto-escolas dargarantia amoveleiros
TRÂNSITO.

acidentes que acontecem

comprovadamente por falhas huma
nas, especialmente sobre sinalização
e manutenção dos veículos. Diz que
seu projeto procuraevitar aprolifera-

.

ção destas empresas sem que sejam
responsabilizadas pela educação.dos
motoristas por elas habilitados.

Brasília - Em projeto apresenta
do na Câmara Federai, o deputado
Valdir 'Colarto pede mais rigor na

legislação que permite a criação de
auto-escolas. Segundo ele, os testes

aplicados aos futurosmotoristas obe
decem a formas retrógradas e que,
por isso; não adianta falar em novo

código nacional de trânsito se regras
duras e fiscalização rigorosa sobre as
auto-escolas não existirem. "Se este

trabalho não for qualificado, certa
mente a fatalidade aumentará", disse
o deputado numa relação direta entre
o que as auto-escolas ensinam para
habilitar o motorista e o número de

Brasa1ia-OsenadorCasildo
Maldaner (pMDB), em docu
mento enviado aosministros da

äreaeconômíca, apelaparaque
ogoverno federal criemecanis
mos quepossam reverter a <li,fl
eil situação porque passa a in

dústria moveleira de Santa

Catarina, muítas delas emesta

do pré-falimentar e demitindo

funcionários. Segundo o sena

dor, a taxa de câmbio vigente
no país está aniquilando a ren

tabilidade das indústrias
moveleiras e que os juros
escorchantes praticados pelo
sistema financeiro, por deter

minação da equipe econômica
do governo, completa o quadro
desesperador, ameaçando a so
brevivência das indústrias ex

portadoras do setor,

Critico
DisseMaldaner que o preju

ízo das indústrias jáé insusten
tável, numa situação que per
dura.desde o advento do Plano

Real, pois chegaram ao limite

de Suas possibilidades de cap

tação de recursos necessários à

manuntençãodocapital degiro.
Segundo o senador, existem al

gumas medidas viáveis para
reverter este quadro, entre elas
financiamentos a longo prazo

através do BNDES, para capi
tal degiro e reativação imediata
doprogramade financiamentos
à produção para exportação.

Saída
Isso, no raciocínio do sena

dor, colaboraria, não apenasna
recuperação do setor exporta�

. dor mas, também, na retomada
do superávitda balança comer
cial. Maldaner concluiu afir

mando que se um programa de
estímulo às exportaçõestivesse
sidoadotadono anopassado, as
indústrias do setor moveleiro
estariamhojecom recursos para
investimentos em bens decapi
tal superiores a US$ 20 mi

lh�.

•

11
•

INFOQUE PROMOVE CURSO DE INFORMÁTICA
Acontece na próxima semana, (Laboratório de Informática do Colégio Divina
Providência) curso de atualização para os usuários do sistema Infoque.
e curso versará sobre conceitos e comandos básicos de DeS; detalhes
importantes de configuração de equipamentos; tópicos avançados dos Siste
mas Centrium; Configuração e operação da rede local Lantastic (a Infoque é
revendedora exclusiva na região) e utilização correta de alguns utilitários.
Pretende o fomecedor repassar conceitos e métodos que permitam aos
usuários uma maior independência nas suas operações diárias, bem como
dotá-los de maior conhecimento para utilizar todo o potencial dos sistemas
Centrium (Sistema Administrativo Integrado).
Informa também a Infoque-�e está previsto para os próximos dias o lançamen
to oficial daversão doCentrium em ambienteWindows (ICentriumforWindows")
utilizando linguagem baseada em objetos com todas as vantagens inerentes
a este ambiente operacional.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

FlOrianÓPOliS - Oscontri
buintes em débito com o Impos
to de Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) serão no
tificados pela secretaria estadu- "mo prazo para o pagamento da
ai da Fazenda e terão 30 dias cota única dos veículos com fi

pararegularizaremadívida, caso
conträrio serão inscritos em dí
vida ativa para cobrança judiei - ,�

alo
Segundo a secretaria, no ano

passado a arrecadação do IPVATUDO PRONTO foi de aproximadamente 54 mí-

An·
� ·

'da ':,1111:,1;'" � �n Ihões de UFRs e neste ano, até
- lversano CUlUl,re Ja, Uím,'·=�.cerca de 28 m�lhões de

Dívísâo..

a sua progratnllfão definida I"'!"'D_Ot_otal_'au_eca_dad_O,5_0%_é
-_

F.ira 'daMalhajá I tradição

JáFaguá do Sul - A progra
mação que, marcará as come
morações dos 119 anos de Jara

guá do' Sul, com abertura no dia
13 às 19:30 no parque de eventos
(agropecuário) prevê uma série
de eventos, Juntamente com a 9�

,

Feira da Malha e a 2& Feira
Industríal da Pequena e Média

Empresa (de 13 a 18), com

atrações culturais, esportívas..
sociais e lazer. A abertura, dia 14,
se dará; com o início dos Jogos
Escolares, seguindo-se com

folclore, ,teatro, shows, pásseio
, cíclístico, concurso de declama-

, ção de poesias e noites especiais'
que. homenageiam descendentes'
de italianos,poloneses, húngaros,
alemães e gaúchos.
No dia 21 � destaque fica por

contadabandamineiraSkank,no
, estádio JoãoMarcatto, quando se
esperaumpúblico em tomo de 10
mílpessoas. AeIitradaseráfranca

para quem levar um quilo de ali
mentonão perecível, caso contrá-

,

rio o ingresso custará R$ 5,00.
Nodia23 anoiteficaporconta da

Orquestra de Cordas da Scar. No
dia 30, encerramento da progra
mação, show coma dupla ser

taneja Maurício e Mauri, irmãos
de Chítãozínho e Xoror6.

Segundo o secretário munící
pal de Cultura, Esporte e Lazer,
BalduínoRaulino, aprogramação
foi elaborada de modo a agradar
todos os segmentos dacomunída
de. "Durante 17diasapopulação
poderá escolher e participar dos
eventos já defmidos", diz o se

cretário, acrescentando que, além
disso, a Feira da Malha também,

já é, não apenas uma' tradição,
mas um evento de ínteresse do'
consumidorquepode, durante sua
'realiza_Ção, adquirir produtos'de
excelente qualídade a preços'
compensadores.

POLUiÇÃO

AssOCÚlfões .. acusam empresas'- '

'PeDhalPiçarras - A Assocía-:
ç!io dosMoradores do balneário de
Penaaestãdenuncíendc asempresas
de pesca-Costa Sul e Pescadós Sil
veira,

, pelapoluíção dapraiae tam
bémdePiçarras, sltuaç!io que. diz a
assocíação;persistehámuitos anos.
Adenúncia,queéígualmenterespal
daclapeloGrupoEcológicoQuilom
bo, Iate'Cíube Piçarras e Iate Clube,
dePraiaAlegre, diz que aprefeitura
de Penha continua fornecendo os

alvarás de funcionamento àquelas
empresas sem nenhuma 'exigência
em termos de meio ambíente. '

Chamamaatenção parao fatode

estar localizado justamente napraia
de Penha um dos maiores comple
xos turísticos do país - Beto Carrero
World - que continua investindo
mílhões de dõlares no setor, sem

que as denúncias, nemmesmo junto
aFatma, tenham tido até hoje
providências por parte dos poderes
públicos e órgãos govemamentaís- -

-

responsáveis pela aplicação da le

gislação vígente.r''Os tempos .são
outros e apopulação não mais vai
aceitar passivamente tais atitudes",

.

'diz, em um trecho, a nota emitida,
pela Associação de Moradores de
Penha.

.

CORREIODOPOVQ - 5

IPVA

Fazenda vai acionar cobrança na justiça·
repassado aosmunícípios, repre
sentando o imposto, em média,
2,5% da receita tributäria líqui
da do Estado. Ontem foi o últi-

nal de placa 6. Pata quem optcu
.

pclopagamentoemtrês parcelas
o próximo vencimento é dia 10
de julho, conforme o indicado
na tabela abaixo fornecida pela
secretaria estadual da Fazenda,

Placa Cota única Parcelámento éotas
.. -

5 último dia útil ' 10.07
.-I .. , ma;" ,

,'6 último dia útil 10.07 10.08
deiunho

'f ultimo día útil 10.0'1 io.os io.os
...._ ; .. lhn

8 último día útil 10.08 10.09 ' 10.10
.-I.. ao�·'�

9 último día útil
,/

H)'o9· 10.10 10.11
de setembro J

O último dia útil 10.10 io.n � io.u
de outubro , II�

- )

Adquira
agora mesmo
/

seu celular
corn gara\nti� tolal.

(

I {f!!A

,n��
,

LOSS- More(hol, 286/302
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_

'> AVANÇOS
_

Procón divulga lista de preços R�1atórW mostra e{�s �.
d "

·
-

.

�"l
· mudanças na adnumstraçao

e Clnco supermercauos. ocalS JaraguádoSuI-llmre1ação- -

.

aómêsdejaneirode 1993,quan-
, J ·do assumiu a atual admínís-

araguá do Sul - Pela cas determínadas com o objetivo Esta campanha ainda não tem tração, a prefeitura de Jaraguã
primeira vez os consumidores de 'de traçar um parâmetro entre os uma datadefmidapara ser inicia- do Sul estácom 50 funcionários
Jaraguä d01S,Ul passama ter aces- mais caros e mais baratos. ' da através dos veículos de coma- amais, incluidos osACTs (pro-
so a urna Ista de preços de Segundo a coordenadora do nícação,mas envolverá, também, fessores contratados em caráter
produtos deprimeiranecessidade Procon,Maria das Dores de Sou- palestras educativas eumconcur-
comercializados em cinco láWO,mter, "com a- lista' namão o de da ã b temporário). Porém, dos 900

so e re ç o so re o assunto.
írregulares da época (semsupermercados da cidade. A íní- consumidor terá maiores possí- "Nossaíntençãoé.também.cons-

ciativa é ' ,bilidadesdeopção". Alémdalis- eíentízar o consumidor sobre os
concurso) existem hoje apenas'

do Pro- Umo s6 ta de preços, o Procon pretende- cuidadosquedeveternãosóquan-
90 que, até o fmal de julho, de-

con, que
.

/'

deflagrar uma campánha educa- do fór comprar necessidades bá-
verão ser dispensados. Estes

também /IIOltOMllMfI tivaque visaráo envolvimento de sicas mas, também, em qualquer
números estãocontidos emrela

definiu alunos das escolas de primeiro negõcío quefízer'j esclareceMa- törío preparado pela secretaria

os esta- ()mflDDIPM!O grau, objetivando orientar a po- ria das Dores. Reativado recente- municipal de Administração e

be.le c i- flDIODtlOdo pulação quanto a seus direitos. mente,oProconjájustificou,pelo entregues ao prefeito Durval

mentos; "O trabalho de base será feito volume de reclamações, a sua -Vasel que os divulgou nesta se- Sigmar Lucht
entre os com os alunos e, através deles, existência. Na tabela abaixo, al- mana.

dias 12 e 13 de junho, para o : chegaremos às famflias", racio- guns dos 78 itens pesquísados Eram 1.700semdorescontra
levantamento de preços de mar- cína a coordenadora. entre 12 e 13 de junho. os atuais 1.750 de hoje que, se-

gundo o relat6rio, não tinham

plano de cargos e salários e nem
assistênciamédica e odontolö

. gica que não fosse através do
INSS ou da rede municipal de
saúde. O documento da secre

taria de Adminístração diz, ain
da, quenaépocaos aposentados
eram praticamente margina
lizados, sem qualquer com

parativo com o pessoal da ativa,
havendo ainda, para estes últi
mos,umadisfunção salarial ede
habilitação .:

,

No relatório o secretário
SigmarBennoLuchtacentuaque
"os concursos s6 serviam para a
investidurano serviço público e

que, uma vez admitidos, os

funcionários exerciam ativida
des de acordo com interesses,

. tanto deles próprios visando
maiorganho, comodaprefeíture,
'não sendo obedecidos os

elementares princípios de habi
litação e o. próprio concurso

prestado". Lucht afirma, tam
bém, que os aumentos salariais

PESQUISA

Açúcar Porto Belo 1kg 0,51 0,70 0,44 0,45
Arroz Urbano 0,57 0,61 0,55 0,67
Café' Sasse 500grs 3,40 3,62

.

3,39 3,60
Creme de Leite OÍória 300grs 1,21 1,40 1,39 1,28
Ervilha Arisco 200grs 0,42 0,39 0,'44'
Milho Arisco 200grs ,,0,66 0,65 0,73
Margarina Doriana 500grs '1,37 1,35 1,19 1,28 . 1,29
Macarrão Todeschini 500grs 1,10 0,85 . 0,72 1,18 �

Óleo de Soja (Soya) lata. 0,90 0,96 0,79 0,84
Ovos brancos dz 0,80 1,00 0,80 0,80 0,82
Ovos vermelhos dz 0,92 1,10 0,90 0,91 1,10
F�ijão preto 1kg 0,73' 0,99 0,91 0,89 0,78
Farinha de mandioca Marcia 0,27 0,57 0,65 0,50
Trigo especial Boa Sorte 1kg 0,44 0,48 0,39, 0,46 0,45
Leite 'condensado Nestlé i.os 1,06 0,98 1,15 1,35
Carne Suína (bisteca) 1kg 3,15 2,88 2,90 2,41 2,95
Charque de la Ikg '6,20 4,80 4,80 �,4S
Frango Sadia lkg 0�g2 0,89

,-8 Frango Macedo lkg 1,02 0,99
::! Carne bovina Acem/agul. 1 kg 1,40 1,54 -1,60
•
N Carne bovina Coxão mole 1 kg 3,80 3,75 .3,95i Carne bovina Músculo lkg 1,20 1,54, 1,48

Carne bovina filé ining. Ikg 11,20 5,80
Carne bovina Filé simples 3,20 1,97 2,75
Carne bovina Fígado lkg 2,20 1,20 1,80
Carne bovina Filé du lo Ik

.
380 309

.

398
-c,

concedidos eram discrimi->

nat6rios, sem autorização da'
Câmara de Vereadores.

Segundo o secretário, o qua
drohoje ébemdiferente: régimc
único (estatutário), plano de

cargos e salários. aposentados
recebendo o mesmo que os' da
ativana função correspondente,
concursos, aumentosaprovados
em leis, e concedidos a todos,
medicina do trabalho implanta
da e assistência médica, odon
tológica e ambulatorial através
dolssem.

Divisão de Compras total
mente desestruturada, sem

cadastro de fornecedores,Divi
sãodePatrimôniototuladacomo
"um amontoado de escrituras e

contratos", Divisão de Proces
samento de Dados, agora
informatizada e Divisão de

ServiçosGerais, "umrepositário
de pessoas idosas", são outras

ações. que constam do relat6rio
da secretaria de Administração
como providências fundamen
tais para que o setor pudesse ter
a produtividade desejada.

, :Hli::
\I I A ç- Ã O'
CANARINHO

..
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A favorita da academia
POR ROBERTA COSTA

,

TVPRESS
Ela nunca fez teatro, jamais

trabalhou como atriz e chegou
para ser apenas mais um rosti
nho bonito dentro da academia de
Malhação. Ana Paula Tabalipa,
no entanto, acabou chamando
mais atenção que os protagonis
las da novela teen c caiu nas gra
ças do público adolescente. Sua
personagem, Tainá, segundo pes
quisas daGlobo, é a que tem maís
identidade com os jovens. Aos I ó
anos, a estreante atriz vivia uma

carreirameteórica como modelo,
o que despertou o interesse da

direção da emissorae o convite
para Malhação.

Após fazer o curso dc rnodc
lo na Maisou Munique Evans,
Ana Paula começou a carreira
aos 13 anos, como contratada da
agência Funny Face I!, posterior
mente, da Elite. Fcv muitos tra

halhos � a maior parto deles para
televisão

_
até prouigonizar uma

campanha' de rclrigcrantcs. na

qual cra o brotinho que acompa
nhava o guaraná. "Soube há

pOlle'o tempo qlle foi pot causa
desse comercial que fui chama
da para o teste na Globo". re

vcla.
O tal teste foi um episódio

curioso. Ana Paula recebeu um

telefonema, convidando-a para
um teste na emissora: sem saher
do que se tratava ou pura que pro
grama seria. Primeiro. foi suhme
lida a uvuliaçã« dc imagem 110

vídeo e depois le"e que fazer um
outro leste �Iue incluía um texto.

Foi aí que ela soube que seria

para um papel para Malhação.
O resultado deveria ser informa
do numa segunda-feira, o que lhe
tirou o sono por todo o final de
semana. "At� saber para o que
seria, eu estava tranqüila. Mas
depois foi diferente", lembra.

Quando foi informada que
deveria comparecer à emissora
para assinar o contrato, Ana Pau- .

'

la ficou triste. "Achei que não
tinha dado certo porque nin
guém disse que eu tinha passa
do u, recorda, garantindo que
não percebeu o óbvio: a contra

tação necessariamente significa
va a aprovação. A partir daí, to
dos os seus planos mudaram. uA
minha vida virou de ponta-ca
beça", define Ana Paula.

.

Antes de começar a gravar, a

jovem atriz acordavapor volta de
5 h 30 da manhã, ia para o colé
gio I! aproveitava o tempo livre

para ir ao cinema, sair-com ami
gos, passear em shoppings e co

mer brigadeiros, doce pelo qual
é totalmerite obcecada. Hoje, Ana
Paula praticamente só faz três ca
minhos: de casa para o colégio.
de lá para a emissora c da Cinédia
_
onde Malhação é gravada _

para casa
..

Os planos para o vcstihular
Iicanun confusos. Antes. ela pre
tendia prestar exame, no final do
ano. para Engenharia dc Tcleco
munícuçõcs. •·

..tgora. se conti
nuar como .atriz; talve: parta
para Histõria", especula. Certo

VIA MÓVIJ�l
Móveis Exclusivos \

mesmo. é que pretende cursar

uma faculdade, seja ela qual for.

A grande mudança, no entan
to, foi uma ímposíção da perso
nagem ao seu corpo. Ao ser cha
mada para interpretar Tainá, Ana
Paula soube que teria que usar um
aparelho nos dentes perfeitos. O
que ela não esperava é que fosse
um modelo fixo. A produção pro
videnciou um dentista, cobriu as
despesas com a confecção do apa
relho e já se prontificou a fazer o
mesmo processo para comprar
um novo, capaz de corrigir o es

trago que o atual está fazendo em
seus dentes.

A opção pelo fixo, segundo
ela, aconteceu porque interferiria
menos na fala. "Se fosse o mó

vel, eu ia falar cuspindo", jus
tifica, meio semjeito. Nos primei
ros dias, no entanto, ela quase não
conseguia falar por causa do

inchaço no lábio inferior. Ana
Paula teve aftas, cones na boca e

diz que sua língua ainda prende
eventualmente nos grampos do

aparelho.
.

Apesar de todo o incômodo,
ela mantém o bom humor c afir
ma que agora não escova mais os

dentes. "Hoje, escovo .wí apare
lho". ironiza. referindo-se ao es

paço que ele ocupa Ba boca. Mes
mo com lodos os inconvenientes,
Ana Paula afirma que não é mui
lo sacrifício usar esse pequeno
instrumento de tortura por causa
dc Tainá. Sö não esconde que não
\'ê a hora de tirá-lo. .

Doces. tentações
Ana Paula Tabalipa nem de

longe assume o rigor das gran-
.
des modelos no que se refere aos

cuidados com o corpo. O motivo
é tão singelo quanto banal. Ela
simplesmente não consegue man
ter distância de um prato de

brigadeiros e detesta a ginástica
tradicional. "Eu até acho que
tenho que ter esse tipo depreo
cupação, mas não resisto aos

doces", confessa, sempre hesi
tando entre o constrangimento de
assumir o que poderia ser uma

falha e a graça de quem não tem

mesmo motivo para levar muito
a sério os efeitos de um quilo a

mais.

fica logo abatido", confidencia.
O que chama atenção na es

pevitada adolescente é a paixão
tão radical por guloseimas e a

. total falta de conseqüência dessa
gula. A obsessão é tão. grande que
Ana Paula não.esconde suas in
coerências: chega de uma sessão
de limpeza de pele. e mergulha
num prato. de brigadeiro. "Não
posso passar um dia longe . dos
doces porque eu choro", assu
me.

Submeter-sé a aulas de ginás
tica ou terapias físicas para dei
xar o corpo mais em forma 'por
tempo indeterminado? Nem pen
sar. Ana Paula afirma veemen

temente que detesta a ginástica
tradicional. Mas elajá fezmuito
esporte: ginástica ritmica e olím
pica, nado sincronizado, natação
e capoeira, "Fiz tudo por pra
zer, não por necessidade", reve
la, Assim que tiver ternpo, ela es

pera voltar correndo para a ca

poeira; uÉ tão gostoso' que vi

cia", explica.

Com 1,61 metro c 50 quilos,
Ana Paula não precisa sc esfor-

_

çar para manter o peso, Não. tem
dificuldade para perder ou engor-

. dar um quilo ou dois. Desde, que
começou a gravar a soap opera,
ela ganhou dois quilos a mais e

ninguém consegue encontrar esse
excesso de tecido adiposo. "StJ

emagreço milito no rosto, que

ENDEREÇO:
RUA PROCÓPIO GOMES DE OLIWEIRA, 1149

SALA 01 JARAGUÁ DO SUIL

SANT'A CAT,ARINA

FONE: 72�2453
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Aprovada com louvorCinco perguntas para JAIME MONJARDIM

'Os segredos da loba as pessoas que sempre sonhei",
Um momento marcante: A vin
da para o Rio, em 1986. "Não
conhecia ninguém aqui. Vim

para batalhar e quatro meses

depois fui fazer o filme Ele. ()

boto".
'

Uma atuação Inesquecível:
Laura Cardoso na peça Vem
buscar-me ,;ue ainda sou teu,
de Gabriel Vlllela. "A cena fi
nal, em que ela vira santa, é
apoteótica" .

O que gosta de ver na tevê: Os
espeçiais da Terça nobre e as

minisSéries.
O que falta na tevê: "Progra
mas infantis mais culturais que
preguem valores que não sejam
apenas consumistas",
O que nunca assistiria: "Os
atuais programas infantis"
Livro de cabeceira: A Bíblia.
"É um livro que se pode abrir

'

em qualquerpágina e ler qual
quer ,pedacinho".
Vídeo de cabeceira: "Tudo so

bre o Chaplin. Tenho vdriosfú
mes gravados".
Símbolo sexual: "Um só? Ah,
tenho vârios. Sou realmente
uma grande admiradora âos
homens. Só para citar dois:
Gerard Dêpardieu e Marlon -

Brando"

POR ANA CRISTINA lOSELLI
TV PRESS

Dira Paes chega ao final dc
Irmãos Coragem com a certeza
de ter realizado um bom traba
lho. Na pele da meiga e arreba
tadora índia Potira, formou com

Ilya São Paulo, segundo pesqui
sas realizadas pela emissora, o
casal de maior empatia com o

público. Tanto que até agora não
se sabe se os dois acabam mor

rendo
_ como está previsto na

história original _
ou se termi

nam vivos e juntos. "Torçopara
que elesmorram. O amor deles
é imortal. É um amorpredesti-

, nado, subjugado aos deuses",
argumenta Dira, jurando que não
sabe o destino de Potira.
Nome: Ecleidira Maria Fonseca
Paes.
Nascimento: Abaetetuba, no

Pará, em 30 de junho de 1970.

Superstição: "Sou fã do núme
ro 13".
Primeiro trabalho na tevê:

Araponga, em 1990.
,

Trabalho que gostaria de ter
feito: "Gostaria muito de fazer
um trabalho de época, seja em

teatro, cinema ou tevê",
Com quem gostaria de traba
'lhar: "Pode parecer piegas,
mas jd estou trabalhando com

novela tem que jogar com dois
horários. Esse processo do públi
co mudar de canal demora. Para
iniciar um horário novo numa e

missora, você tem que usar os

artifícios de tentar reprisar em
outro horário e, principalmente,
fazer os capítulos compactos de
fim de semana. A pior coisa do
mundo para o público é acompa
nhar uma novela que já começou.
P

_
Você tem contrato de um

ano com a TV Plus, que inclui
outros projetos.Quals são eles?
R

_
Tem coisas pensadas, como

Contestado, Flor de cêra, Uma
rosa com amor. Quando a gente
chegar ao capítulo 40 de A Ida
de da loba, VQU começar a pen
sar na próxima novela.

P
_
Comenta-se que os salários

pagos pela TV Plus estão aci
ma dos valores de mercado...
R

_
Na TV Plus os contratos são

por obra certa, as pessoas ga
nham umpoucomais porque não
recebem diária, seguro saüde,
não têm uma série de benefícios
que uma empresa tradicional dá ...
Você tem que pagar 30% a maís
para cobrir essas faltas. Qualquer
salário de televisão é' baixo para
a receita que a emissora conse

gue pelo que nós fazemos. Uma
novela é o maior patrimônio de

.

uma emissora. Qualquer novela,
seja ela boa, média ou ruim, dá
lucro.

na história, quatro emissoras es

tão brigando, efetivamente, por
um espaço. Lógico que a Globo
domina esse espaço, mas uma vez
não tomou providências e se deu
mal, por menosprezar o que as

outras emissoras estavam fazen
do. Há uma preocupação natural
deles em perceber que existem
outras emissoras produzindo no
velas, num horário, onde a Globo
hoje está carente de audiência.
Há quatro ou cinco anos, a gente
falava em 70% de audiência no

horário das 20 h. Hoje, você não
vêmais de 45% nesse horärío por
nada.

P
_
O que gerou essa debanda

da de telespectadores?
, R_ As coisas tãomuito repetidas.
Os temas, o elenco, a forma...
Existe uma saturação da forma de
fazer novela. Não há mais emo
ção. A gente vem de um período
de 20 anos em que.as novelas fo

.

ram feitas, fora alguns diretores
como o Avancini, com umames
ma linguagem. O que aconteceu
com a televisão é que ela virou,
um clipe.

'

P
_
É possível que a Band en

tre com dois horários para a
.

exibição de A idade da loba?

R
_
O Daniel Filho

_
diretor ar

tístico e de operações da Band _

temmais condições de responder
isso. Eu acho que toda a emisso
ra 'que começa um processo de

POR ROBERTA COSTA
TV PRESS

Para reabrir o horário de no

velas da Band, JaymeMonjardim
_

diretor geral de dramaturgia
da TV Plus

_
não faz pormenos.

Ele cerca de grande segredo o dia
e a hora da estréia de A Idade
da loba. Na TV Plus, a expecta
tiva é de que a novela de Alcione
Araújo entre no ar dia 12 de ju
nho, mas a data ainda não foi
confirmada oficialmente. Mon
jardim diz que o segredo não é
gratuito e indica que o público
poderá ter uma reprise diária dos
capítulos, como forma de acom
panhar a trama.

Competindo com mais três
emissoras que estão alinhavando
suas produções de novelas quase
ao mesmo tempo, o diretor sabe
queretomar o espaço para aBand
não vai ser fácil. Jayme não es

conde que ofereceu salários me
lhores aos profissionais para que
eles tivessem um motivo a mais

. para embarcar naprodução inde
pendente. Ele faz ainda uma aná
lise da queda de audiência para
as novelas.

'

P
_
Por que a data e o horário

da novela ainda não foram di·

vulgados?
'R

_
Por estratégia de lançamen

to. Está havendo, na Globo, uma
troca de novelas em função do
que nós e o SBT estamos fazen
do. Resumindo: pelaprimeira vez MUNDARÉU

Planejamento de Ambientes Ltda.
Idealizamos o seu projeto, funcional
e criativo, segundo seu orçamento.

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

tapetes, almofadas, etc.
�.A
�\}
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R. Presidente Epitácio Pessoa 203
Jaraguá do Sul- SC - Fone 97-9414/97-9741

o endefeço onde a gualidade telT! bom preço, fabrica:' Jacguapd,
Soft, Cotton, Moleton, Meia Malha lisa e'estampada, Stanflex,
Xadfez, Listrado, pafa-atendef çonfeccionistas do famo de mallhas

MALHAS . LTOA.

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROMOÇAO P�RA o MESDE JULHO/95.
Granit() Camboriú 10 x 10 de R$ 10,00

por R$ 8,00
Granito Camboriú 10 x 20 de R$ 10,50

por R$ 8,80
.

Pedra revestimento pl parede a partir de R$ 9,00m2
.

�ra 810 Tomé mineira apartir de R$ 13,90m2
CONHECA NOSSA GRANDE VARIEDADE DE PEDRAS

Rua Silveira Júnior, sln2
(Próximo ao Ginásio de'Esportes)
Guaramirim - SC

Fone: (0473)
73-0027

Completa Linha dê Lingerie,
.

"

- Meia calça com lycra importada da Itália (não escorrega)
- Pijamas (masc. e fern.) camisolas em sedaemalhamercerizada

-

- Cuecas \',
- falcinha e soutien, maiôs e biquínis

Condições facilitadas
Rua José Menegotti, 323 - Sala 02 - Bairro Nova Brasília

Fone (0473) 72-3364 FONE/FAX (0473) 72-0318
Jaraguá do Sul - sc

,- ,I " �,
�

@W�W [;!}�[b��w [bv@Wc SCIIICIIt'
Fábrlca'de Calhas

.

'

. Industriais

_

eResidenciais

DMSÃOIlECONCRETO .

(1'UliosEARlEFATOSIECQNCfETO)
___ RuaJoitJvnle, 1016 - Fone 72-1101 _
IJVISÃODE�1ICOS(1UBOSDEPVC.EI..E1R04.NtAS
ESGOTO·1UBOSDEPOI.JE1LENOIMANGUEltAPRETA�

Rua BemardoDornbusch, 858 - Fone 72-3025
Rua Cei. Procópio Gomes, 89

____.FoIl871-0066 _

,FONE (0473)

7:1-0325
Tudo .... mármore e ....nito••oleira•• pi...

-

tampos de baleiH e meu.

TÚlllUI-. acabamentos' .........1

BRo280 Km 60 (Antiga instalações da Marmoraria Prüsse)
Guaramirim - fone: 73-0162 Rua Athanásio Rqsa, 1645· Guaramitm • Santa CaBina

II TratamenúJ de Obesidiule, Enxaqueca, Dores Musculares, Coluna,II
Sinusite, Estética Facial e Clínica GeralI'

RELO;!������JD� II�. AC'i!.��:!"qu';'RA
0- � CRM6465

Além de Consertos -de Jóias e Relógios
-

Rua Roberto Ziemann, 175 - Bairro Czerniewicz

Jaraguá do Sul - SC
R. Paulo Butschardt, 84 • Galeria Paulo Donini

_

Sala 05 • ,="-one (0473) 73-0393 • Guaramirim • SC

3X sljuros

Conjunto Sanitário

$ 52,00
Piso Forte

20x30

$ 410m2
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CIRURGIA DENTISTA

Dm. AIc&Roodro NoiCXJói
CR04&'86

HORÁRIO DE ATENDIMENTO ··ADULTOS E CRIANÇAS
3"'8Ir. ·19:00hs às 21:00hs

,

4', S' 8 6.."lr.· OBlOOhs às 12:OOI1s ·19:OOhs às 21:00hs
,

SM»1d0l' 08:00hs às 12:00hs '

'�r8io's Cabeleireiro
HORÁRIOPente.do'

m.qull.gem par. nolv••
Cortel_____ TERÇA A SEXTA DAS
M.qul....na

.

8:00 às 12:00/13:30 às 2O:00bs
, QufmlOll AOS SÁBADOS DAS
M I

R_ Athallasio Rosa, 363
Fon e 73-0879 - Guararmrirn - SC

MesoCliniea
MEDICINA ESßTlCA

...xaNAEITbIcAElPECIAL2ADO EM:
• 1IIIImIn1D deCeIu.....OOrt*lll LoCIbIdI
.........EIft�I;
• TrIIInnIoRICkIIIMIlIeu•
..... AIIdoINmI. 8cUp1illl'
.........10;
.IIrII..,nUlf8C1
• 'II'IIInwIto EllßCI FICIII
.... 1IIIIIChIt "'1IjIMn1Mft1"'1CIm1llll.llblnto�

!U.IilMd),13·Sill0HdI,IlaIqosQíkMti
Fonn (0473) 73-0818. 7Z-2294

.

Jng'" do SUl· SC

• CRCSC
Serviços

.

151:>1

Contábeis
UMA EMPRESA INFORMATIZADA
PNIt'fão de ServlfOl TNnlcOi • ProfIIIlonall Cí!P'clttcIot •
Orlent'fão FIIeII, RecuNOI.hUllllßOl • Abertura de flrnNII,

contáblll" em ..ral
HII,. lo". \ klll'�oI1L \2 \ - ",tI,1 I

ILIIIIO' '\0' ,I BI ,.",It,1 - 1,11 ,I�."I .I .. "III - ,,(

I ( ) "\ I IH__' 7 � I 7 I -X7X7

I v x (O__'7�) 72-0�IS

PG MOTO PIEÇAS
BICICLETA IBM • FREIO CANTILEVER •

.

AROS, ALlJMrNIO·CAMBIOS IMPORTADOS SOMENtrE .,,,,,,, RI 110,00
KlT 18MCOMP. " .. " .. "".. " " RI 31,00
CORRENTEßROSSAIMP .: RI 2,10
CORRENTE FINA KMC 1" LINHA R. 4,10
PNEUMOUNTAINBIKEFAIXAKÉNDA : R. 8,00

61�:����.:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::,',':.:','.:','.:::::::::::::::::::::::::::::: !::

BIKA D'ÁGUA
Encanadores -'Eletricistas e Pintor"
SERVIÇOS ESPEC/AUZADOS EMÁGUA QUEN
TE FRIA E ESGOTOS; CONSERTAMOS vÁLvu
LAS DEDESCARGA QUALQUER MARCA,OU

MODELO,' VAZAMENtos DEÁ,GUA E
DESENTUPIMENTOSEPINTURA DE PAREDE'

Ru. CeI. Pro06plo G� d,Ollv.lr., i82
Em frente. F.m.o • FONE (0473) 17-8':17

Para nós, seguro nãoé só g�rantia de riscos
.

: Seguro é Prestaçäode Serviços
SEGUROS GARCIA

RuaExpedicionárióGumercindodasilvänÍlSO,
19andar,sala2·Fone/Fax: 71·1788

. Jara ádoSul-SC

o ARoMA E o SMOR DONS BONS TEMPOs"YOLTARAM
,

e..
..

�.�FK:�ECOOFErrNllA, . P�08VJNHO'
Abertodiariamente'etas 06:00à821 :OOha,

. incluaivedomin�8eferiadoa'
Av. Mal. Deodoro d. Fon.ee., 8151 Centro
Ru. Ven.nclo d. Sliv. Porto, 225 vii. IAnzl

(Pr6x1mo Weg I)

DtUM NOVO,CURSO EM SUA VIDA, UM CURSO MEGA

RUA REINOLDO RAV, 21 � FONE (0473) 72·2900

MATERIA�S ELÉTRICOS
-

AGORA TEM NOME
'

-

. CASA'ELÉTRICA .

:(J1:'i"i:n!!JmlilU,lI'JU�t2m. :==1):
TEMOSELETRICISTAESPECIALIZADO

.

R. ATHANÁSIO ROSA, 363
GUARAMIRIM· SC

EMPREIT�IRA ÓE MÃO DE OBRA EJP
.

. Projetos e ConStruções
Ftlfa um o1'famento,sem compromisso dos
_sos preços! Profissionais especializ;a40s em
colocação de pedras, ctrâmkf,lS e c01l$In4çiio em.

�
. 8eral -

Val do cir C Fill" - CREA/SC 38.400-1 Eng" CIVil

LIGUE E COMPROVE!!!
Av. GetúUo- Vergas, 689 - Sala 1 - Cen.tro /

Fone (0473) 71-5033
.

CHUTEIRASHENSY•••••••••• ., ••••••••• � •••••R$19,90"

VEN'IfA CONHECER DE PERTO
, ,

TODAS AS NOV'IDAaES ESPORtiVAS
,

• •

.

J

'QUE SO.A DOURADOTEM.

MARE.CHAL, 383 - FONE 72-27'25
.

- -. . -

PATINS ROLLE� I,MPORTADO••••••�.R$100,OO
, --'��--------�----�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOpovo-llJar do Sul, 1 deJulbo de 1995

APARTAME
RESIDENCIAL VAlRA - EM FASE DE CONCLUSÃO

NOVOS

.

II" ln til
.1 Rua Angelo Schiochet
Entre Barão do, Rio Branco e

Marina Frutuoso
'_

Apto. 1 ,. 2 e 3 quartos
- 1 ENTRADA· SALDO EM
'AlÉ 24 MESES'

CENTRO- Ed. FIGUEIRA- CENTRO - Casa em
Miner, Rua Loteamento alvenaria cl 270,OOm2 - Casaem CasaemMal. Deodoro - em 10 meses·

Apto. e/02 Prox, ao Fórum e do Juca -

Rua Jorge Lacerda alvenaria, cl Casa em alvenaria cl
à Rádio Brasil 'Lotes cl alvenaría cl' qlilartos Novo_ 337,OOm2

3 quartos
140,OOm2

126,OOm2

CENTENÁ- LOTEAMENTO 'RIO DA LUZ - Sítio
RUA BERNARDO

Casa em RIO � Casa GARCIA - • Casa em
DORNBUSCH .

Terreno de Terreno cl 542fn1,
alvenaria cl em alvenaria Casaem cl 45.000,OOm2 -

esquina cl alvenaria cl casa em alvenarlá.
210,OOm2 ' e/2 qutos + 1 alvenaria cl Próx. aCeval piscina, cl '

PREÇO: &0% In-

sufte 115m2 579,OOm2 tRIcla ..Ido em'"
235,46m2 10m....

BAiRROSÃO FIGUEIRA -

VILA NOVA - Casa novaJUDAS _. Caia Casaem : Loteamento'
• Terreno cl

em Alvenaria alvenaria cl Versalhes-Terre- em alvenaria cl Casaem
'

532,OOm2
e/70,OOm2 piscina cl ne cl 450,OOm2

3,94,40m2• Rua Guilher- alvenaria cl'
edlflcadocl

. 178,OOm2 edificado cl casa prédlode2i -

em alvenaria me C. Wackerhagem 186,OOtn2i pavlméntos!

VILA NOVA· Casa
RIO DA LUZ I

Terrenooom - Terreno cl
'

1.395ml• Rua 29 Terreno cl em alvenaria cl 9.000,00m2 Casa emdeOutubro- 3.400,OOm2 edificado cl alvenaria cl
_ prox. a Já1l81 181,OOm2 300,OOm2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tudo pelo
jornalismo

Caco. Barcellos gosta mesmo.

de missões perigosas e quase im
possíveis. Já está praticamente
tudo. acertado. para que o. repór
ter investígatívo da Globo entre
viste o. mafíoso italiano. Tomaso
Buscetta para o. Fantástico. Caso.
consiga .cumprir a missão, será o.

. primeiro. repórter a extrair algu
mas palavras de um dos bandi
dos mais famosos do. mundo.

Versátil
Angélica está mesmo empol

gada para descobrir suas outras
facetas. Recentemente a moça
aprendeu a mergulhar para fazer
uma reportagem para o. TV Ani
mal, que está prestes a estrear no
SBT. Agora, a lourinha está to.

mando. outras aulas. Está apren
dendo. japonês por conta de seu

novo disco que terá uma música
no. idioma oriental.

.

Geografia
A novela O rei do gado de

Benedito Ruy Barbosajá tem pro-
.

gramada o início das gravações
parajulho. Os lugares escolhidos
fazem um tour pelo interior do
país. do Pará atéo Sul dc Minas.
passando pelo Rio Araguaia. E ao

que tudo indica a direção da no

vela deve ficar com Marcos Pau
lo que. enquanto não aceita a pro
posta. vai lendo os primeiros ca

pítulos da novela.

Talento juvenil
A bela e competente Georgiana Góes está rindo à toa. Seu traba

lho está sendo. bastante elogiado pelo. público. e pela crítica em A pró
xima vítima

_
onde interpreta a burrinha e româritica Yara. Mas,

além disso, ela foi praticamente intimada a aceitar o. convite de Dani
el Filho. para voltar ao elenco. do seriado Confissões de adolescente.
O programa reestréia na Band, depois de ter feito sucesso. na Cultura,
ano passado. Enquanto Georgiana estiver na Globo, no entanto, Da
nie I Filho arranjará uma viagem para a personagem para desculpar
sua ausência na história. "Fico muito feliz com este tipo de
reconhecimento. Estimula a gente a trabalhar cada vez melhor",
diz a menina.

.

.

Peão de plantão
Vai ser difícil Marcos Palmei

ra se livrar do estigma de ator
rural. Depois de emendar quatro
trabalhos

_ Pantanal, Renascer,
Memorial de Maria Moura e

Irmãos Coragem _ do. gênero,
ele emplaca agora seu quinto
caubói. Vai montar acavalomais
uma vez no filme Buena sorte,
com roteiro e direção de Tínia
Lamarca.

Aquisições
A Band quer estrear a sua

nova programação no dia 17 de

julho co.m atrações infanto-juve
nis recém -compradas, A emisso
ra conseguiu epísödios inéditos
da série Anos incríveis que tan
to sucesso fez na TV Cultura e

para setembro. promete a série
cult Tales from the crypt, de alta
voltagem de terror com pitadas
de humor negro.

Por partes
DiogoVillela terá a chance de

extravasar o seu lado. mais som
brio, já que sua imagem está sem
pre associada à comédia, É que o
ator vai interpretar Jack, o. estrí
pador num episõdío ao Você'de
cide baseado na história .do fa
moso assassino inglês. No elen
co. estão. ainda Luciana Vendra
mini e Guilherme Fontes. A di
reção ê de Mauro Farias.

Cotação alta
A blondie Vera Fischer pode

voltar mais cedo do que se espe
ra às produções globais. Vera está
sendo assediada pessoalmente

. por Fernando Morais, que escre

ve a míníssérie sobre a Revolu
ção. de 1932, para ser a estrela do.
projeto que deve começar a ser

gravado. neste ano. Resta saber se
a direção da emissora vai apro
varo

Baixa
importante

Desfalque de peso em O rei
do gado, próxima novela das
oito, escrita por Benedito. Ruy
Barbosa. A atriz Glória Pires re
cuou na decisão de aceitar inte

grar o elenco. da novela rural-ao
ler a sinopse de sua personagem:
uma moça virgem e inocente.
Glória preferiu deixar a vaga
para uma atriz que se encaixe
melhor neste perfil.

t[!J
DECORLIVE

?'I�� e� «JM

� Ú ait4 tútA4

Presentes - Decorações e Luminárias

{Zecodive a ar.te em deoo�.a1t

VISITE NOSSO
SHOW-ROOM

Rua Domingol da Nova, 154
(lO lido do .ina/eiro di Reinoldo R,u)

Jaraguá do Sul- sc - TELEVENDAS: (0473172-1890

Rua Proc6plo Gome. de Oliveira, 380
FONE/FAX: 72-0743
Jaragu' do sut- SC

., .

maxmo

In
IM"'" ,e�NlS.

Acidente de
percurso

Norton Nascimento. e Isabel
Fillardis passaram por mo.men-·
tos de apreensão na gravação. de
uma cena para a novela A próxi
ma vítima. Tudo porque o casal
tinha que circular nas ruas da
Barra da Tijuca, no Rio de Janei
ro, com uma câmara adaptada na
lateral do carro. Norton não pou
pou críticas ao autor Sílvio. de
Abreu e até ironizou: "Por que
o SOvio nãofazmais cenas como
esta? É uma delicia!", O humor
contrastou com o medo. do casal
em bater com o equipamento. em
outro veículo ou.nas árvores da
estrada, Mas a produção arrumou
um improvisado escudo traseiro.
para evitar colisões, escalando
uma gigantesca perua atrás do
carro. O batedor chegou a segu
rar um grupo superior a 10 car

ros
_ infelizes que passavam pelo.

local na hora _, enquanto o. ator
Norton driblava as dificuldades,
até receber a aprovação do dire
tor.

MPB na tevê
o cantor e compositor Eduar

do. Dusek aceitou o convite de
Walter Avancini, diretor geral da

.

TVE, para produzir um progra
ma de MPB no estilo do. antigo
Entre amigos. O novo programa,
que leva o. nome de Alô, alô, Bra
sil, já está sendo gravado e pro
mete mostrar toda ii irreverência
de Dusek. Na estréia, o progra
ma tem como primeiras convida
das a veterana Emilinha Borba,
que vai cantar seus sucessos e

eontar causos, e a eterna Miss
Brasil Martha Rocha, As duas
vão. cantar a música Abraço, de
1955. A data de estréia ainda não
está confirmada.

Esquecida
Zilka Salaberry anda triste da

vida. Recém-recuperada de um

problema no coração que a obri

gou a se internar, ela lamenta que
"a Globo não dê. valar aos ve

lhos". Seu último trabalho foi
uma pequena participação na

rninissérie Engraçadinha ... seus
amores e seus pecados C não tem
a menor perpcctiva de entrar em

qualquer outra produção . crnbo
ra a Globo esteja fechando o clen
co dc três novelas,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Anjo assume oRotaryClub
o�dico Douglas Anjo assumiu a presidência do Rotary
Club de Jaraguá do Sul quarta-feira passada, quando a

entidade promoveu um jantar no restaurante Itajara para
mais de 60 pessoas. Douglas, que substituirã o então

presidente, Luiz Alberto Leigue, disse que pretende dar
continuidade, ao trabalho já elaborado por Leigue, como
o Natal da criança pobre, e principalmente trabalhar em
parceria com a secretaria de Turismo na Feira da Malha
deste ano. Anjo afirma que desenvolverá a 3a campanha
de ética, que em sua gestão terá o apoio do criador da
Patota-do Jaiminho, Darion Decleverson Anacletto.

Dougllls Anjo ao Iodo da espOSll, Se,".A"jo

Roberto e Rosane Breithaupt também prestigiaram o evento . Rodolfo e Karen Hujfe"üesller ta.",wm estiveram nojantar

. Beberpassa a diretoria da CDLà Vargas
Arno Beber entregou oficialmente na quinta-feira à noite a presidência da CDL ao empresário Ildo Domingos
Vargas, qúe na oportunidade recepcionou mais de 120 convidados no Clube Atlético Baependi em um jantar

dançante. Vargas estará àfrente da CDL na gestão 95/96.:

lido Domingos Vargas (E) e o 'preside"te da C8mara, Valdir
Bordin'

' DelegadocircunscricionalAdhemarGnibbaeesposa,Rosangela
Grubba

Sintonia
* Hoje, a partir das 23

horas na sociedade

Vieirense, o grupo Tchê
Guri comandari a festa.

* Nesta segunda-feira,
(3), imprensa e convida
dos estarão conferindo as

candidatas do Garota Es- ,

tudantil. num coquetel no
Clube Atlético Baependi.

'

* Por falar em Garota

Estudantil, o baile de es

colhadamaisbonita estu
dante jaraguaense/9S
acontece no dia 15, tam
bém no Baependi. Os in
gressos já estão à venda
na secretaria do clube.

* Ingressos e mesas

também estão sendo co

mercializadospara o baile
de inverno, que será rea

lizadadlaõ.naéssoctaçõo
Atlética Banco do Brasil.
* Para quem gosta de

. apreciar arte de pintura
em porcelana é tela não

pode deixar de visitar a
exposição de Lia Franz
Lenzl eMiriamAntelo de
3 à 14 destemês no Banco
do Brasil, das 10 às 15
horas .

* A Arweg promoverá
nopróximodia 7umjantar
com a Orquestra Cassino
de Sevilha, da Espanha. O
baile começa apartir das
22hpras e as mesas já po
dem ser reservadas dlre-

, lamente comaAssoclação.
A mesacustaR$40,OO(R$
10,00 por pessoa), e 11,40

poderáservendido ingres
so avulso.

III Os que gostam de um
bom vinho, galinha e'

polenta, poderão se deli-
.

ciar na 54 Noite Italiana,
dia 22 deste mês, a partir
das 19 horas, -na sede do
Circolo Italiano. Apresen
tação degruposfolcl6ricos
mar-cam as festividades,
que começam ãs 15 horas.
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do
,

E incrível como variam os

conceitos que tem os homens pú
blicos dos jornais que circulam
no interior dos Estados.

Recentemente (de 2a4junho),
realizou-se no Rafain Palace Ho
tel, em Foz do Iguaçu o V

Congns.
so dos

Jornais
do In-

WIÓD
dlllDltidtl

terior e IDbM ti

Mtllldtld.
é o nos-

so amí
. císsímo
confrade Tribuna de São José

CORREIODOPOVO-'

que noticia o conceito em que é
tida a iIÕprensa interioriana do'

-

vizinho estado do Paranä, É ele
Arenhart (centro), Gobbi, Westphal e FernaluIes (e)

Conceitos sobre os jornais corupácoínemora�fundação
· '.
de'

.

esperando 20 mil visitantes
imenor e Santa, mann« Co";pá-ConJeÇamhoje. esportivos e. no mesmo

as festividades de come� horärio, Banda Municipal e

moraçãodos 98 anos de fun- Escola de Música Jazz Band
dação e 37. de emancipação Elite no salão pàroquial. Para
política de Corupá, com uma

. quinta-feira, 6, aberturadaex
extensão programação pre- posição Agro-industrial no

vendo várioseventos até día9, seminário, exposição foto

domingo.
.

gráficadeMarcosPiske, sobre
A cidade espera receber o Parque Bcoíögíco Bmílío F.

algo em tomo de 20 mil vísí- Battístellatsemínãrioleretreta
tantes durante os nove dias da na praça Artbur Müller, com
festa onde as promoções Mário e Léo (Som da Terra).
culturais e esportivas predo- Sexta-feira, 7, desfile cívico
minam: Já hoje, organizado às 9 horas, disputa do Mole
pelo Rotary Club, acontece o que Bom de Bola (fase
BailedeAniversárioanimado mícrorregtonal) às 10:30,
pelajä consagrada bandaCa- churrascada de confra
valinhoBranco.deßlamenau, ternização na Sociedade Ano

.
que tem se destacado nosúlti- Bom às 12:00. grupo de dan
mos anos nas noites, da ças Laços da Tradição (se
Oktoberfest. minário) às 19:15. show com

Amanhã,2,festanacapela Gaúcho da Fronteira (se
Nossa Senhora das Graças minário) 20 horas e baile na

(RioNovoAlto),mAbertode Sociedade Ano Bom com o

Mountain Bike (10:00) e' grupo Gaitaço às 23 horas.

retretanapraça.ArthueMülíer A programação de säbado,
com o conjunto Expresso 8,prevêacontinuaçãodoMo
Brasil (18:30). Jogos lequeBomdeBola,anlFeira
esportivos organizados pela do Colono e do Motorista

govemo e o povo. .

d
-

Arecentevísítado govemador
Fun ação.Municipal de (seminário)às 14horas,IFes-

Paulo Afonso, às duras penas Bsportesacontecemnasegun- tival Sertanejo do Sesi e

convocada pelas classes da-feira, 3, a partir das 19:00' Prefeitura (seminário) às 18
conservadoras, arrecadaram no' ginäsio de esportesda ci- horas' e baile na Sociedade

. lacônicas chamadas de capa,pelo' dade e, no mesmo horário e Guarani, às 23 horas. Parado
clima nada animador entre as ' local na terça-feira, 4, alémde

. mingo, 9, chegada da Maria
Iid�r:Ulças �ölíticas e e�re- apresentaçãódogrupo Fazen- Fumaça procedente de Rio
sanais, um discurso de 45 mmu-

d Arte Pu alà'nh
.

tos, enfadonho, sem obras e sem
o· , com a peça . ner Negrí o, às 9 horas; show

verbas, não assumindo nenhum Brasileira, às 19:30, no salão com o grupo Gaitaço, às 14

compromisso em relação a obras da igreja evangélica. horas (seminário) e tarde dan-
, refvíndícaõaspelacídadedesde o Na quarta-feira, 5� a pro- çante na Sociedade Ano Bom
governo anterior. gramação é esta: 19:30,jogos às 19 horas. -

Maldosamente ou não, foi ou
vido na recepção de pessoas que

. cobravam a secretaria da Comu

nicação, o titular referir-se à visi
ta, em palácio, que teria sido

intrepretado comoumpessoal que
só queria dinheiro, o que custa

acreditar tenha sido dito por pes
soa-de boa família e responsável
pelos seus atos, daí porque seria
bom que o jornalista Paulo
Roberto Arenhart conflrme ou

repudie essa informação, ou que,
eni próxima convenção dê à as

sembléia explicações convincen
tes sobre o episõdío.

que estampa as palavras do

governador Jaime Lerner: "É o

momento de reencontrar com os

profissionais que divulgam o

Paraná díaríamente através dos

jornais". Durante uma audiência
concedidaaopresidentedaAdjori
-PR, o jornalista A1vir Preisner,
confirmou a sua presença, acom

.

panhado da secretáriaestadual de
Comunicação .Cila Schurmann e

assessores, presentes o diretor de
comunicações daSaneparCarlos
Marassi, opresidentedo Sindica
to � Agências de Propaganda
do Paraná, Antônio Feitas, além
do palestrante publícítãrío João
Batista, do Rio Grande do .Sul,
queabordouotema "aimportância
da publicidade em sua fo� e

tratamento" e a supervisora
_comercial, Sandra Regina Silva,

.

representando a Agência.
- •..•.. , 1

Preísner, analisava as dífícul-
dades enfrentadas pela classe- e
buscava soluções para os

problemas comuns.Por sua vez o
ex-presidente. da Adjori-RS e

Abràjori, o publicitário João Ba
tista: há 25 anos disse que o local
era propício para buscar
alternativas diante' da reallda:<1e
do mercado publicitário e que
procuravaidealizarpropostasque
seadequemarealídadedoParaná
com os jornais semanários,
característíca do interior, deba-
tendoo tema "Qualidade ToW",
Visando o aprimoramento dos

funcionários dos jornais.
.Ór Claro é que o conclave não
solucionou todos os problemas,
aventados;

.

entretanto, ficou ,um

saldo posítívo de procedimentos
quemostra o reconhecimento e o

. respeito aos jornais do interior

que cobrem o vasto terrítörío
paranaense, divulgando oParaná
aos seus leitores.

. .

,

Diferentemente acontece em

nossoEstado, especialmente com
algunsgovemosdo passado que,
agora, no dia 13 de junho foi
renovadocomumaaudiênciacom
osecretãríodeestadodaCornuní
cação (veja foto), queocorreu aos
atropelos de lima Praça dos Três

"-

Poderes conflagrada, osgrevistas
mandando enviados ao palãcío
para tantar a solução dos

professores, 'reunindo o

govemador, secretário, sindica
listas e parlamentares ..

.

Depois dos mal-entendidos

aplainados pelo secretário adjun
to, foi a diretoria da Adjori.SC,
após 2 horas de intermináveis
rodadas de cafézínhos, recebida
pelo secretärío Pauo Roberto
Arenhart,meço desta terra e con
tando com três deputados estadu-

,

ais,que'fezumaexplanação sobre
a penúria em que vive o setor; no
antedímento das grandes e

histéricas agências de publicida-
de e os jornais do interior que
recebem mídia por pequenos

-
.

,

grupos, de que se deduzia que o

projeto de parceria namídia, por
intermédio da Associação teria

que percorrer um longo caminho
para sua aplicação aos jornais

-

que semanalmente alcançam um

público acima de,um milhão de

leitores, que ficam privados de
conhecer o que acontece entre o

/

EM FESTA

.

. DlvulOa9iO.

No seminárió, boas atrações
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AO PÉ DO ,OUVIDO
Adel'bal Machado

I
A.

nco'erencla---
Aindasobre as obrasde'Segurançaf'üblíca

"

de campanhade investigar;ir a fundo e punir
e a ameaça de rompimento do convênio, por
parte do Estado: o munícípío deu (dinheiro

'�so, do contribuinte) o terreno e ámão-de
obra, numa ação de inteira responsabilidade
do Estado. Este deu o dinheiro e ainda fica

querendo - dizer que um erro técníco pode
derrubar o projeto. Tanto zelo em címade um

erro técnico, por parte deste governo, não é
-

-

igual quando se trata de cumprir ii promessa

os responsáveis pela roubalheira da Ponte

Pedro Ivo Campos (leia-seMiguel Oroãno), .

nc Governo Pedro Ivo/Casildo Maldaner, a,

cujos exemplos Paulo Afonso recorre; como
fez aqui, para dizer que "se empatar com as

realizações, estará satísfeíto".
Do jeito que está agindo, nem empatará,

nem ganhará, nein abrirá o marcador.Mas o
povo perderá. _

Bxperiência
.

Depois de muitos anos, voltar a

empenhar-se na comunicação
socialcomo profissãodiuturna, é
como recuperar as funções ple
nas de um órgão vital do corpo,
debilitado por qualquer .dísfun
ção.
Fazer rádio e fazer jornal depois
do hiato da Assessoria de Im

prensa da Prefeitura'de Jaraguá
de Sul émais ou menos como, de

repente, você vóItar a ver e con
versar com uma pessoa querida ""

, sumida há muitos anos do seu'
convívio;
É como ressuscitar do limbo.
A Assessoriafoi uma bela expe
riência, que valeu maismais pelo
que conheci de submundo do ca
ráter de certas pessoas, cujo ape-
go a cargos e dinheiro é algo ._

indescritível, e, ao reverso, pelo
que conheci de outras pessoas',
como o prefeito, dono de um'
caráter invejável, na minha opi
nião.

lo

Pessoas que vivem se auto-pro
movendo ou colocando nas suas
conversas demonstrações de de

. terminaçãoquenãopossuem, são
apenas, para mim, joguetes do
destino.

-

_

São o pior tipo de hipócritas.
Quando assumem postos de co

mando, expõe ao mundo sua sa

nha sanguinária de destruir a

honra alheia e tentar derrubar

projetos de quem não lhes goza
da simpatia,
Vivem, em geral, a paranóia des
loucos: querem.ser, mas não são;
acham que podem, mas sabem
que não podem. São incapazes
morais.

Não adianta
Nenhum prefeíto.ao serentre

vistado, deixa de revelar dados

chocantes da desestruturação dos
sistemaselétrico, deabastecfmen
to de água, de saneamento básico
e de investimentos econômicos

.
_

.

pará a geração de empregos.
Massaranduba (Odenír Dere

ní, coligação PPRlPMDB), recía
Dia de tudo isso emaís um pouco.
O fato de ter tido audiência com
o governador e de ser aliado do '

governo não adiantou nada, pelo
menos até agora, pelo que se pode
depreender.

Não há-dia em que não se

veja rodando pelos bairros da
Ilha da Figueira e

adjacências, o vereador Lio
Tíroní (PTB), olhando neces-

,

' sidades e assumindo soluções.
Este é um vereador que
merece o salário de (R$
1.400,00) que ganha. Até
porque o salärío, para ele, é
um fator seçundário, poís ele
gasta quase tudo, ou tudo, em
assistência às suas obriga
ções.

,

Como suplente que é, sena
urna pena se Lío Tíroní
tivesse, por qualquer razão,
de deixar a Câmara. Ele é o

suplente mais efetivo da'

paróquia.
. Na pröxíma eleição, será

urna injustiça não colocá-lo
na Câmara, desta vez como
vereador eleítoeíetívamente e
não como suplente, Se ele for
candidato, é claro.

,
,

No outro dia, fiz na rádio uma menção ao

presidente nacional do PFL, Jorge,
Bornhaunsen.Enaltecisuapersonalidadepo
lttiça, como sendo o único dirigente partidá
rio que sabe onde tem a cabeça e sabe como

usá-la.

Fiel aos seus companheiros, pareeiros de
jornadas, articulador emérito, Bornhausen
tem, apesar de sua pose aristocrática, uma
alma cabocla e simples.
Éumapena que não tenha sido reconhecido

como a opção mais atual e ideal para Santa

Catarina, na eleição de 1994.

Era, e é, o mais preparado-para governar.
.

Em todo caso, tê-lo em Brasília já é uma

vantagem.

..

IN'CONVENIÊNCIA
Durante todo o tempo de penúllla, ninguém imaginou

� pedir udescredenclamento de qualquer hospital da cida
de para os atendimentos do SUS. Os pagamentos atrasa
ram, o dinheiro sempre fói pouco, as dívidas sempre
aumentaram e as dinculdades sempre estivetampresen
tes no dia a dia.

Agora que o sistema é gerenciado ..pelo município, o
dinhe1ro chega em prazosmenores e·muito mais impor
tan�, CHEGA -, a direção do Hospital Jaraguá anuncia
vontade de se descredenciar.

Pode até ser uma vontade real e pode até acontecer.
/ .

Mas cheira a pressão indevida. Ainda mais porque o

município mantém seus compromissos com os hospitais
de forma reUgiosa. .'

. Dian1e d'isso, que tal se o município cortasse � manu

tenção do pronto-socorro e do raio-X? Aísedaumdesca
so social.

_

Mas hospitais particulares, qu� deveriam sobreviver

sozinhos, podem tomar dinheiro dos poderes 'públicos
para semanter em pé. E só por isto estão de pé.E preciso
reconhecer e não assumir atitudes inconvenientes para a

população. -,
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JOGOS DE CAMA EXCLUSIVOS (LUXO)
Casal - Solteiro - Bebê

PARA PESSOAS DE BOII GOSTO - VENHA COftiECER

Rua Marechal Deodoro, 1092
(ao lado do Cali Cabeleireiros)

Jaraguá do Sul- SC

Nota de

Agradecimento
Osfamiliares enlutados de fRENEKRAUSE

BARTEL, ainda consternados com seu fale
cimento no último dia 25/06/95, com idade
de 42· anos, vempor meio desta, agradecer
a todos que de uma forma ou de outra se

solidarizaram, pelas palavras de conforto,
manifestação de carinho, aos que enviaram
flores, coroas, cartões e telegramas.
Em especial agradecem ao Dr. João Biron,
enfermeiros do Hospital e Maternidade

Jaraguápeladedicação, aoPastorGuentber
Rueckertpelaspalavrasdeconfortoproferi
das, aos funcionários do Banco do Brasil e
a OASE (Ordem Auxiliadora das Senhoras

Evangélicas), pelo apoio dado.

convidam a todos para culto de Ação de

Graças a ser realizado no dia 02/07/95, na

Igreja Evangélica Centro às 9:30 horas.

A familia Enlutada

Proclamas de Casamento
MargotAdeliaGrubbaLebmann,Oficial doRegistroCivil do 1° Distritoda
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cataríne, faz saber que
�am DesteCartórioexibindoseus dorumeDtospelalei, afun de se

habilitarem para casar os seguintes:
'

Edital N° 20.002 de 21/0611995

Cópia recebida do cartório· de Guaramirim, Deste Estado
EMILIO MuNOZMOYA E MICHELE KRÜGER

Ele, brasileiro, solteiro, consultor, natural de Miraflores, Bustillo, Bolivia,
domiciliado e resídeete emBairroAvai, Guaramirim, Deste Estado, filho de.

MelquiadezMuftoz ePatriciaMoyaGuzmán.
Ela, brasileira, soIteira, professora, natural de Rio do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente Da Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 428, Desta
cidade, filha de Jackson Alfredo Krüger e Lorita Krüger.

.

Edital N° 20.003 de 21/0611995
Cópia recebida, do cartório de Massaranduba, neste Estado
ARGANGELO FORMIGARI E MARILENE BRYCH

Ele, brasileiro, solteiro, manutenção elétrica, natural de Rio dos Cedros,
nesteEstado,domiciliadoeresidenteDesta cidade, filhodeMariDOFormigari
e Maria Formigari.

'

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de encarregada, natural de Massaranduba,
DesteEstado,domícílíadaeresídeateeml.inhaTelegráfica, emMassaranduba,
Deste Estado, filha de Joio Brych e Hedwiges Safanelli Bry'ch.

Edital N° 20.004 de 21/0611995
JOSÉELICEU,CIESLAK EJOCELIA KRÜGER

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de lrineópolis, neste Estado,
domiciliadoe residente narua JorgeCzeraiewicz, 1.297, Desta cidade, filho
de Antonio Cieslak e Tereza Maria Cieslak.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Taió, Deste Estado, domiciliada
e residente na rua Henrique Sohn, Desta cidade, filha de Adolfo Krüger e
Selvelina Krüger.

Edital N° 20.005 de 21/0611995
ADAIR JOSÉ LÚCIO E ELISETE REGINA DOS SANTOS

Ele. brasileiro, solteiro, operário; natural de Pinhalzinho. neste Estado.
domiciliado e residente na ruaEgon Koch. Jaraguä-Esquerdo, nesta cidade,
filho de Rosa Soares Lúcio.
Ela, brasileira. solteira, do lar. natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e

resideete na rua Egon Koch, Jaraguâ-Esquerdo, Desta cidade. filha de

Agerior dos Santos e Ivone dos Santos.
Edital N° 20.006 de 21/0611995

ADENIR SIBIRINO E TAIS PAVANELLO
Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Indaial, nesteEstado, domiciliado
é residente na rua Max Doering, 79, nesta cidade, filho de José Manoel
Sibirino e Apolonia de Mélo Sibirino.

.

.

Ela. brasileira, solteira, telefonista, natural de Jaraguá do Sul; domiciliada'
e residente na rua JoséTheodoroRibeiro. 281. IlhadaFigueira. nesta cidade.
filha de Germano Pavanello e Veronica Jagelski Pavanello.

Edital N° 20.007 de 22/0611995
CARLOS SOUSA E SIRLENE CORREA

Ele, brasileiro. solteiro. operário. natural de Rio do Oeste, neste Estado,
domi.ciliado e residente em Loteamento Rosä, Barra do Ria Cêrro, nesta
cidade. filho de Ana Maria Sousa
'Ela. brasileira, solteira. do lar. natural de Pouso Redondo. neste Estado,
domiciliada e residente em Loteamento Rosä, Barra do Rio Cêrro, nesta
cidade. filha de Manoel Correa e Lorena Nazario,

Edital N° 20.008 de 22/06/1995

Cópia recebida do cartório de Guaramirun nestc Estado
JAIR BORnlARDT E CLARICE TOMASELLI

Ele. brasileiro. solteiro. contador.naturaf de Jaraguá do Sul. domiciliado e

residente na rua Nelson Nazatto. 115. nesta cidade. filho de Ingo Borchardt
e lisa VolkmanD Borchardl.
Ela. brá.�ileira. solteira. auxiliar d.: wnda.<. natural d.: Guaramirim. n.:ste
E.<tado. domiciliada e reSidente na rua Alfredo Zimmo:rmann. 187.
Guaramirim. neste E.�ado. filhadeA.tolfoToma.<<!'IIi,' AnaMurara Toma<<!"IIi.

Edital N° 20.009 de 23/0611995

Cópia recebida do cartório de Sduoeder, Deste Estado
CARLOS ULLERE VANIA MARA PICCOLl

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de motorista, natural de Blumenau,
nesteEstado,domiciliadoeresideDtenaruaValentinZoz,emSchroeder,
neste Estado, filho de José UUer e Ivoníka Steinert Uller.

_

Ela,brasileira, solteira, professora, DaturaldeJaraguádoSuI,domi.ciliada
e residentenaruaCarlosFredericoRamthum, SantaLuzia, nestacidade,
filha de Adalberto Piccoli e Maria Bonomini Piccoli.

Edital N° 20.010 de 23/0611995
GILMAR COLASIO E SUELI DA CUNHA

Ele, brasileiro, solteiro, funcioDário público, natural de São José do
Cedro, DesteEstado, domiciliado e residente Da ruaWalter Marquardt,
1.193, Desta cidade, filho de Adéliha Colasio.

-

Ela, brasileira, solteira, auxiliarde escritório, nanaal de Jaraguá doSul,
domiciliada e residente Da ruaWalter Marquardt, 1.193, nesta cidade,
fllhadeOsni da Cunha e IracemadaCunha.

Edital N° 20.011 de 2310611995
WALTERAUGUSTO EUGENIO FREITAG E SOLANGE

,

MARIA ODORIZZI
Ele, brasileiro, solteiro. técnico recepcionista, natural de SãoPaulo, São
Paulo, domiciliadoe residenteDaruaArturRopelato, SantaLuzia, nesta
cidade, filho deWaldir Freitag e Celia Freitag.
Éla, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Águas de

Lindóia, SãoPaulo, domiciliadaeresidente naruaArturRopelato, Santa
Luzia, nesta cidade, filha de Alcide José Odorizzi e Jovita Mokwa
Odorizzi.

�taI N° 20.012 de 23/0611995
VANDERLEI KÖNIG E ADRIANA DA CUNHA

Ele, brasileiro. solteiro. cobrador, natural de lraí, Rio Gsande do Sul,
domiciliado e residente na BR-280, DO 278, Vila Lenzí, Desta cidade,
filho de Harlei Helio KÖnig e Leoni OIma Preuss KÖDig.
Ela, brasileira,solteira, secretária, natural de JaraguádoSul, domiciliada
e residente na rua Neco Spezia, 120, Jaraguâ-Esquerdo, nesta cidade.
filha de Tarcisio da Cunha e Teresa da Cunha.

Edital N° 20.013 de 27/0611995
CLAUDINEI ROBERTO MARTINS E LEOTIDES MARIA

M01TER
-

Ele. brasileiro, solteiro. auxiliar de produção, natural de Rio Negro.
Paraná, domiciliado e residente na rua Joaçaba, nesta cidade, filho de
Alicio Martins e Maria Vieira.
Ela, brasileira, solteira, industriâria, natural de Nova Trento, neste

Estado. domiciliada e residente Da rua João Januário Ayroso, 915;
Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de LuizMotter e Maria Vollolini.

Edital N° 20.014 de 27/0611995
CELSO MATHJAS E ELENIR HORNBURG

Ele. brasileiro, solteiro. auxiliar de estampador, natural de Maripá,
Paraná. domiciliado e residente em Rio Cêrro I. Desta cidade. filho de
Nelson Mathias e Elsira Mathias.
Ela.brasileira. solteira, costureira, natural de JaraguádoSul. domiciliada
e residente.em Rio da Luz li. nesta cidade. filha de Elmohr Hornburg e

Irene Piske Hornburg.
'

,Edital N° 20.015 de 27/06/1995
ROGÉlÚO JOSÉ Fl..ORIANI E CLÁUDlA VASSEl.AI

EI�. brasileiro.cselteiro, latoeiro, natural de Corupa, lIéSIL" Estado.
domiciliado 0:, residente na rua Alberto Murara. cm Nereu Ramos. nesta
cidade. filho de José Hilario Floriani e Elfina Danna Floriani.
Ela. brasileira, solteira, auxiliar técnica. natural de Joinvillc, neste Esta
do. domiciliada e residente na rua Alberto Murara em Nereu Rarnos.
nesta cidade. filha de Alvaro Va<selai e Tereza da Costa Vassdai.
E para 4u,� chegu.: ao conhecin)<!nto de todos. mandei pa.·;sar o presento:
Edital4u,: será pub I icado p"'la impro:nsa " em (:aJ1úrio. ond,' será afixado

por 15 (lluinze) dias.

DECLARAÇÃO DE

RETRATAÇÃO
Declaramos para os devidos fins e a quem

possa interessar que Marcos Luiz Glatz
ME., sito a rua João Januário Ayroso, 527
CGC: 81.845.810/0001-40, nada deve ref.
fatura N° SC029780/5 com vencimento 28/
04195, enviada indevidamente ao Cartório
desta cidade.
Declaramos ainda, queMarcosLuizGlatz

ME, liquidouemdia seus débitos, nada tendo
até a presente data, débitos que possam
denegrir sua imagem.
RETRATA: CIA. CATARINENSE DE

RÁDIO E TELEVISÃO

IDI,.AL
PATRICIA TAVARES DA <;UNHA GOMES

Tabeliã e Oficial de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se

acham neste Cartório para Protesto os Títulos contra:
AndrellzaCalçadosLtda - Rua Alberto S. Dumont, 138 - NESTA
AndrellzaCalçadosLtda - Rua Alberto S. Dumont, 138 - NEsTA
Alvlno Engelmann - RuaProc, Gomes, 100 - NESTA
CasaNorte Cnm.Mal. Constr. Ltda - RuaFatima, 2237 - NEST>A
'Casa da PIntura Com. TIntas Ltda - Rua Av. Josue de Bernardi,
240 -NESTA
Chalut Ind. Com. Ltda - RuaJosé T. Ribeiro, 1265 - NESTA
Confeitaria Centenário - Rua Pe. Jacobs, 172 - NESTA
CourUer Repres. e Serv. Ltda - RuaReinoldo Rau, 170 - NESTA
Dimas José Bertl • Rua 28 de Agosto - GUARAMIRIM
Edelso José da SUva • Rua José T. Ribeiro - NESTA
Elias Chaus Dias - Rua Emi.lio Stein. 70 - NESTA

;Jranelseo de A Cunha Llma- Rua Cabo Harry Hadlich, 304 -

NESTA
GilbertoOssowlsekl- Rua Pe. Alberto Jacob, 683 ap. 02 - NESTA
Gustaw Serviços Comerciais ttda - Rua Gustavo Bruch, 210 -

NESTA
Gouveia e GouveiaLtda - Rua Alberto S. Dumont, 138 - NESTA
Iod. e Com. Móveis Delta Ltda • Rua Rio Grande do Sul. 63 -

NESTA
,

J. B. Com. Repres. Ltda - Rua Rega 11 n° 770 - NESTA
Luiz C. Watzko Ltda - Rua Canoinhas, 54 - NESTA

Masegue Com. Rep. Ltda- Rua Annando Estringari - NESTA

Mercado Mareio Bltteneourt ME- Rua Três Rios do Norte -

NESTA

Miraei Engel- Rua Joaquim F. de Paula. 4235 - NESTA
Panosul Iod. Com. Ltda - Rua Max Wilhelm, 550 - NESTA
Reslmel de Astrid Menel • ME - Rua BR-280 km 75 - NESTA
Silvio Luiz KIImekowsld - Rua Águas Claras - NESTA
Toazza Artes Gráficas Ltda - Rua Carlos Barbosa, 141 - NESTA
ViadutoCom. RaçõesLtda - RuaVenanciodaSilvaPorto - NESTA
Weihemazza Ind. e Cnm. Repres. Ltda - Rua João Tozini, 87 .

CORtJPÁ
Weihemazy.a Ind. e Com. Repres. Ltda . Rua João Tozini, 87 -

CORUPÁ
Welhemazza Ind. e Com. Repres. Ltda - Rua João Tozini, 87 -

CORlTPÁ
Supennereado Europa Ltda - Av. Getúlio Vargas. 546 - NESTA

Supermercado EuropaLtda - Av. Getúlio Vargas. 546 - NESTA

E. como os ditos devedores não foram encontrados ou
se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédio
do presente edital. para que os mesmos compareçam neste

Cartório na rua ArthurMüller. 78. no prazo da Lei a firn de

liquidar o seu débito. ou então darrazão porque não o faz. sob
a pena dc serem os referidos protestados na forma da LeI, etc.

KF./Jaraguá do Sul. 29/06/1995
Taheliã
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<,

Confira til oito clllldItItúiu 'I". düp"tam o dtulo d. GtlrottJ CoUgio
laUus Kars"n, no próximo dia 8 de julho, boate Marrakech.
Ingressos à venda na secretaria do colégio

II Festitália de Blumenau

Participando de
U1IUl das festas
mais anlmiulas do
Estado da cultura
italiana, o amigo
Edson Muller,
que, ao lado de
U1IUl das cantoras
mds famosas na
década de 60 e 70,
Gigliola
Cinquetti,
festaram sem

parar.

Imprensa visita monumento
. Órgãos da imprensado sul do paísestiveram emGlorinha

. (RS), no Lar e Parque Alzira Zarur, conhecendo as

construções do Parque,' que servirá para programas de
atendimento a menores carentes do Brasil.

Gente & .Informa,ões
'" Os amigos Élcio, do grupo no palco enapia- Florianópolis.'

Márcio, Stenio, Rafael, téia, a galerá apática. Não '" O . Instituto de
Paulista,BlumenaueLuís, vale a penapagar para ver! Parapsicologia e Potencial
preparam para logomais à * O Sebrae de Santa

-

Psiquico desenvolverá em
noite,naboateMarrakech, Catarina já reservou Jaraguá doSul nos dias 10,
uma grande festa com espação para empresas 11, 12 e 13' deste mês o

sorteio de duas caixas de catarinenses na XXXIII curso de Parapsicologia e

cerveja. A portaria abre às FeiraIntemacionaldeSan- Relações Humanas, onde
23h30min, mas um pouco tiago (Fisa), no Chile, que vocêpoderáaprendercomo.
antes; às 22 horas, a aconteceráentreosdias27 se relacionar melhor em
"tchurma" reuniráa galera . deoutubroe5denovembro. ambiente de trabalho,
mais íntima para festejar.

.

A
.

Fisa/95 terá familiar e social, além de
'"Umgrupo feitodefllli- aproximadamente 2.500 descobrir o porquê de suas

tivamente para estúdio. expositores de mais de 40 reações e comportamen
Esta é a conclusão para a países. Os organizadores tos .'O local do curso será
banda baiana de reagee, esperam superar os no auditório do Sindicato
Nadegueto. Aquela que resultados da feira do ano dos Vestuaristas, das
canta

" baseadonaminha passado, e projetam mais 19h30min às 22 horas.
cabeça ". Em shows, a: de US$ 300mil em giro. Valor das inscrições é de
b�da deixa desejar. Mui- Telefones para contato R$ 30,00. Vagas limita
tafestaentreosintegrantes

.

(048) 224 9022, em das.

'VESTINDO YOC�
DE ÇORPO INTEIRO
GETÚLIO VARGAS, � �

,
.

Parabén, a todM "k/onütllS, 'lu. com�oraram o Dia da'Tek/onüttJ 'luinta-/eira, 29. Umjantar no
restaurIlIlIe IllIjara marcou os /e,"jol

PARABÉNS
* A Idésia Mais, a Dézinha, de Massaranduba, que

recepciona amigos para festejar idade nova.
* Ao poeta e professor João Luiz de Souza, que trocou de

idade no último dia 23. Amigos e parentes animaram a

comemoração.
*ATatianaCerusaPeixer, deGuaramírím,quecompletou

16 anos no dia 27 passado.

De 21/06/95 à 07/07/95
'"

j
Na compra de 2 calças
e 2 camisas desconto

de 17'-0 à vista ou 1+ 4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMBRIAGUEZ

. PallClA

Carro desgovernado atinge três veículos
JaraguádoSuI-OCorcel

ß, placas lK-8789, conduzido
por Ewaldo Daniel Prestini, 41
anos, causou pânico aos

motoristas e ciclistas no início
da noite
de ter- II, � .1/1

ça-feíra rlmtl "tlM/1/

passada.
.

lomblmlDI
O con-

dutor do .lIvD/vldtl

;::!�� /ltl btlildtl
do, ba-

num Escort e s6 parou quando
colidiu novamente com um

Kadett, desta vez pröxímo à
Marcatto Chapéus, quando a:

polícia fechou o veículo. Neste

percurso, ainda foi atropelado
mais um ciclista, que sofreu
fraturas no braço.

O motorista do Corcel estava
, embriagaçlo e dirigia em alta ve
locidade dentro do .perímetro
urbano. Segundo Bwaldo, no de
poimento à polícia, ele teria per
dido o controle do carro. "O índí-.

teu em três carros e atropelou ciado afirmou que estava sóbrio.

dois ciclistas. O primeiro atín- no momento da confusão, mas

gindo foi um Kadett, em frente não se lembra como foi parar na
do colégio São Luís, depois um delegaciaedenenhumacolisão",
ciclista defronte a igreja 'Apös explicou a escrivã Sandra Lúcia

alguns metros do colégio Divi-: Ronchi. Ewaldo pagou fiança e

na Providência, o Corcel bateu
.

responderáprocessoemliberdade.

J '

,
_. .

.

Corcel está detido no qutUtel dapolkiamilitar aguardando liberaçilo
_\

ENCERRADO

. Políciaprende assassinoâeoperário
Jaraguá do Sul- Foi preso no

começo da semana, Laureei

Lourenço de Souza, o Laíeano.
Ele é acusado de matar com três
tiros o operário Jonas Moreirahá
um mês atrás em sua própria
residência. Alceu Lourenço' de
Souza, irínãodeLajeanoeRamires
Losi também estão sendo

.

indiciados porparticiparpassiva
mente do.críme,

No depoimento à polícia,
. Lajeano disse que a brigajá se

prolongava por três meses até o
.

assassinato. "O motivo foi que,
um disse que era paranaense e o

outrocataripense", revelaaéscrívã
Sandra Lúcia Ronchi. Lajeano

,

afirmou que no dia do crime, à
tarde, Jonas o teria seguido até
umbarpröxímoalanchoneteDuas
lrmãs. "Ele foi para casa, pegou a
arma e, em companhia de seu

irmão e de Losi, foram até a
residênciadeMoreira" , finaliza.

REQUISITOS BÁSICOS:
- 22 Grau Completo ,

- Desembaraçado e. Facilidade de Contato
Inter-Pessoal

- Experiência em Vendas
/
.. Verculo Próprio
-Iniciativa, Dinamismo e Criatividade
ÁREA DE ATUAÇAo:

.

- Jaraguá do Sul
.

.
- São Bento do Sul
- Mafra
- Canoinhas
OFERECEMOS:
- Salário Compatfvel com o Mercado
- Assistência Médica
- Treinementc e Bom Ambiente de Trabalho
'" Ticket-Refeição
híteressados deverão encaminhar Curriculum Vltae

Para Caixa Postal nll 169 - Jolnville

OF'leINA ELETHICA-- HOC.HA
.. CONSERTO E REbobiNAMENTO dE MO'TORES ELÉTRicos, MOTO,bolilbAS E CONSERTOS de

FURAdEiRAS BoscII,
�

MAkiTA, BLAck li 'OEckER d« -TodAS AS liNhAS E MARCAS.
.

RECONÓicioNAMOS iNóuzielos de TOelAS AS liNhAS
c

II

II

II
II

Rua Bernardo Dornbusch, 220 - Fone: (0473) 72-2262 - Jaraguá do Sul - SC
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VAI COMEÇAR
A '.

'
"

." •

Tres JogOS. marcam reuucio

do campeonato estadual hoje
J aragwidoSuI-�barão

x Joaçaba, em Tubarão,
, Chapecoense x Blumenau, em
Chapecó e Figueirense x

Concórdia, em Florianópolis,
abrem a

terceira
rodada
do cam

peonato
catarí-

JogD 11111"
C,ltl/moll
MON/liD

Tabela da terceira fase
Grupo A

1" r()dtula (0217)
Tubarão x Joaçaba
Chapecoense x Blumenau

2- rodtula (05107)
Blumenau x Tubarão

Joaçaba x Chapecoense
3- rodtula (09/07)

Tubarão x Chapecoense
Joaçaba x Blumenau

Grupo B
r rodtula (02/07)

Figueirensex Concórdia
Criciúma x Marcílío Dias

2- rodllda (05/07)
Marcãío Dias x Figueirense

,

'

Concórdia x Criciúma
3- rodtidll (09/07)

Figueirense x Criciúma
Concórdia x Marcílío Dias

= .,6omtJfl/lõ
comple-
ta a rodada a partida entre'
Criciúma e Marcílío Dias, no
HeribertoHülse, emCriciúma.

Para o jogo dehoje à tarde o
, técnico Vanderlei Paiva, do

Figueirense,esperamelhorsor
te dos atacantes, que nos últi
mos jogos estão sendo os res-

, ponsäveísdíretospelasderrotas
:

da equipe. "Se tivéssemos
aproveitando as chances lá na

frente, com certeza o resultado

seríaoutro", afirma,lembrando
, fi'

que o gol perdido pelo atacante
Barbosa aos 40minutos do se

gundotempccomraoCncníma,
- quando a partida terminou

empatada' -, desclassificou o

"Figueira". "Só espero que o

Totomelhoreomaísrãpídopos-
'

sfvel", comentou Paiva,' tou a ficarpesado. Jogadores e recebidos há mais de dois me

ressaltando queToto é funda- comissão técnica .se reuniram ses. O :aEC joga centra o cam
mental para o esquema tático em frente aos portões do está-

I peão da segunda fase,
de sua equípe. dio Aderbal Ramos da Silva Chapecoease, no estádio Indio

Blumenau ' para reivindicar salários e bí- Condá, no oeste de Santa
Em Blumenau, o clima vol- chos atrasados, que não são Catarina.

Jaraguá doSul-Adiretoria
do Juventusespera,nomäxímo,
até segunda-feira' uma

confirmação da Federação
Catarínense de Futebol para
garantir presençanaCopaBelo
Horizonte de futebol júnior. De
Santa Catarina apenas o

Criciúma está confírmado pata
'

participar do campeonato. Se
gundo o secretário do clube, Zé

\

Mário, outros times estão na

Returno
r rodada (16/07)

.Tubarão x Blumenau

Chapecoense x Joaçaba
2- rodtula (19!ó7)

Joaçaba x Tubarão
Blumenau x Chapecoense

3- rodadli (23/07)
,

Chapecoense x Tubarão
Blumenau x Joaçaba

Semifinais

Jogode ida
20 do B x IOdo A
20 do A x lOdo B

Jogo de volta
IOdo A x 20 do B
IOdo B x 20 do A

Returno
r rodtula (16/07)

Figueirense x Marcílío Dias

Criciúma x Concórdia
2- rodtula (19/07)

Concördía x Figueirense
Marcflío Dias x Criciúma

3- rodtula (23/07)
,

Criciúma x Figueirense
Marcfiio Dias x Concórdia

Finais

Jogo de ida

2deagosto

Jogo âe volta
6 de agosto

mesma situação do Juventus.
,

"Eles aguardam a resposta da

Federação", salienta.
Condições

O Juventus, que está na

liderança do campeonato
catarinense, região Norte, tem
boas perspectívas de um bom

desempenho naCopa BH. "Sa
bemosdo nível técnico dos de-

Barrlchelo: tranquilo e otimista para o GPda França

ESTR�IA

Jordan apresenta novo

motor noGPda França
Magny-Cours - A equipe

Jordan/Peugeot, do brasileiro
Rubens Barríchello, prepara
para este final de semana, no

circuito de Magny-Cours, na
França, aestréiadomotorV10
Evolution 2. Com este motor

tanto Eddie Irvine como

Barrichello terão chances de
subir ao pódíum maís vezes.

Esta afirmação partiu de Jean
Pierre Jaboullí, diretor da

.

Peugeot-Sport. "Osproblemas
mais sérios foram resolvidos,
por isso podemos confiar em

mais resultados como o do GP
do.Canadá", comenta.

Para mecânioos, técnicos,

diretores e os próprios pilotos,
a Jordan/Peugeot começa, a

partir do GP da França, uma
nova fase. "Vamos correr em
casa,França, Umrecomeço em
grande estilo", garante Jean
Pierre, afirmando que o

rendimento donovomotor será
sentidonamaioriados circuitos

que aíndafaltam para terminar ,

a temporada.
BarrichelloeIrvinesentiram

maciçamenteamudançadoan
tigoparaoatualmotordocarro.
'Os pilotos daescuderia franco
irlandesa treinaram durante

quinze días na Inglaterra 'tes
tando o VI0 Evolution 2.

JUVENTUS _

JunioresparticipamdaCopaBH C��::!��de�9u:,��!muf:!a:�:�:��,
"

gumas modificações em seu e com o volante 'fixado dentro do
to à regra", explica Simão .

regulamento. A decisão foi- to- cock-pít também poderá ser in-
Saturnino, treinador do time, mada na quarta-feira passada em cluso no regulamento do CMEA.
afirmando que os jogadores es- Paris, na reunião do Conselho Mas aprincipaimudança será, se
laDpreparados fisicamente para Mundial de Esportes Automo- aprovada, no que diz respeito aos
esta competíção, "Somos ome- bílístícos. Uma das novidades pilotos e suas equipes. Nesta
lliortimejunioresnaattÍalidade poderá ser a antecipação das temporada, o piloto que fizer o
do futebol catarinense" ,lembra. provas, quehojechegama flcarde tempoabaixode 10% dediferença
A Copa Belo Horizonte co- uma a três semanas sem grande do pole-position é desclassifica

meça no dia 18 deste mês, em prêmio. Se aprovada, poderemos do.Anoquevem.quemfízerabaí
Minas Gerais e terá a particí- ter em 96 provas de Fónnula-1 xó de 7% estará fora do grid de

mais times do Brasil, mas Q pação de 40 clubes de todo o quasequetodososflnaisdesema- largada. Com isto o Conselho

grupodoJuventusnãofogemui- Brasil. na. pretende nivelar os pilotos ....
<,
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