
Kleinübing pede
investigação para
os empréstimos
o senador Vilson K.lei

nübing, ex-prefeito deBfu
m:enau e ex-governador,
propô� uma auditoria na

a.binistração de Paulo A
fonso. Alegando dúvidas
numa sucessão de emprés-
timos. Página 3

Amin considera as

medidas de Paulo
,

Afonso como farsa
o senador Esperidião

Amin (PPB) disse no início
da semana, que o "pacote"
de contenção de gastos
anunciado pelo governador
PauloMonso éuma farsa de
um executivo despreparado.

P"na3

nentemente eleitoral.

CATARINENSE

'Ms pilotos sulamcricanos já
estio contratados pelo grupo
Marlboro para as disputas na

categoria Indy-Ligths. O objetivo
é encaininhar novos pilotos para o

autormbílísmo, Página 8

A Bretzke Alimentos esti
in'\'estindo mais US$ 1,2 lDlbio.
Desta vez na informatização de seu
setorde vendas, buscandoau�
a participação no mercado de
achocolatados. .......7

Malwe8. Gostosa como um abraço.

.�'-r; •..
.�: o'.

AlIxßio do governo Marlboro põe lUIS pistas Bretzke Alimentos
lIio tdctmça objetivo pilotos sulamericanos investe -US$ 1,2 mi
o mini..., da Plewclêm:ia

Social, peocupado'com as frau
eles, acaba de cometeruma delas,
talvez a maior, commdo o risco
de grave desgaste num.ano emi-

Página 2
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Juventus busca tranquilidade antes do campeo "",,""� :
..

.'
'

--1ft \ <\�V'lll

O pf�>;:: ....

Juventus deverá
' �j;;,

realízar uma pré-temporada ,.,;\...I g ,

antes do início do cam-
. t��i t;. I�

peonat� estadual, mar�o 00

o

m:-:,,! ..J
para día 11 de fevereiro.

' o

Neste dia, o Juventus cum

pre seu primeiro compro
misso contra o Blumenau,
no estádio João Marcatto.

Segundo o presidente A�
gelo Margutte, o clube está
procurando um lugar bem
tranquilo e que deverá ser

escolhido entre o seminário
de Corupá e um hotel no

município de Ttmbé do Sul,
quase na fronteiracom oRio
Grande do Sul. Neste prazo
o treinador Celso Roth

poderá avaliaro elenco que,
antes da competição oficial,
deverá realizar pelo menos

o

três jogos amistosos,
PáginaS

TRADiÇÃO

Festa Pomerana deve repetir
o mesmo sucesso neste ano
A Festa Pomerana, que

renne as tradições germânicas
de Pomerode, prossegue na

área do pavilhão municipal
atédonúngo, 21. Considerada
como a cidademais alemãdo
Brasil. Pomerode oferece,

o nesta.festa, que é frequentada
pelapopulação de todo o Vale
do Itaporu e turistas de várias

cidades brasileiras, absoluta
tranquilidade para quem
gosta de provar uma típica
comida alemã, tomar um

chope bem gelado e dançarao
som de boa música. E,
também, comprar produtos
fabricados no município e

região.
Página4
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CORREIÓ DOroVO - z QPINIAO" Jaraguá do Sul, 17 de JanEiro de 1996

EDITORIAL,. &
.. "

Uma fraude desumana
G

e
p, 50 na:uerra e az: anos

O ministério da Sal1de anda muito pensão de um salário mínimo para cidadãos que, Bsta remíníscêncía leva a foto de dinárÍa de material bélico e de bens
preocupado - enão é dehoje, em aumentar a receita com mais de 70 anos, não têm como sobreviver, Brwíno Zettel, oficial aviador da
pela descoberta de fraudeS Da Previdência, seja nos ou seja não 1rabalham enão tem quem os suflente. FAD, numa foto dedicada à .sua tia
atendimentos hospital� ou nas aposentàdorias.· E, também, para inválidos c.ga renda tamiiar, Ida Zettel Schmöckel,. já falecido,
Nestes dois casos, historicanlente o Brasildeve ser por pessoa, não uUrapasse R$ 25,OOlmês. Ora, no mas foi combatente com as outras

o campeão m1Dldial da ladroagem que não ocorre primeiro caso o governo reconhece que suapolítica forças aéreas da Segunda Guerra

somente em cida�� do interiormas, também, pua os idosos em tas condições é nenhuma - M:!al�ncarte do CORREIO DO
nas grandes capitais e, ainda, em cidades. já slogan de Fernando Collor de Mello, "vamos POVO, na ediçlo nO 3.985, de 06/
consideradas CODlO metrópoies. acabar com os descamísados". No segundo caso, 09/1995, que comemorava a nóssa

E, a cada vez que aIgumà, coisa é descoberta, admite, como se fosse possível, alguém sobreviver Independência, destacamcs unia
faz-se, via mídia da chamada grande imprensa com R$ 25,00 por/mês.

.

frase pronunciada por Eisenhower:
bruileiIa, um escareéu digno do Japão onde os Enquanto milhares de pessoas sofrem em idas "Co�spir. eOD.... s�. própria
ladrões confessos do dinheiro publico ou se de hospitais nas grandes cidades e, é bom dizer, grandeza o povo queaão c:ultiva os

cidade bé Ó seus feitos heróieos".suicidam ou vão a julgamentos sumários. Pois o nas menores stamm s que com menos

mini�o. da ·Previ�a Socíal, comandado pelo intensidade e invariavemente sem nenhuma ou.
Os heróis 8(0 universais e não se

tido re$peitlveJrtnédieo Adib Jatene - um miniStro pouca divulgação,- o governo tenta, num ato pura- �!?o:nAféo�:;�:"�:a��:�
"de ouro" na av8Iiaçâo do presidente Fernando mente patemaJista, melhorar sua inagem em um definiroherói-"Oheroismonãoestá
Henrique Cardoso, acaba de cometer a mais das ano eleitoral.Inf�ente, há que se reconhecer, naembriaguezimpulsivadacegueira
abom;náveis frandes, quem for beneficiado é porque não tem onde cair diante dos perigos: está na

Elcplicando: o governo resolveu conceder uma morto. E estes votos o governo terá em outubro. indiferença diante da morte pela
verdade, pela liberdade, pela honra,
pelobem".
Mas houve quem procurasse

discrimin..- os combatentes, os

heróis. Foi o jomálista William
Waact. em seu livro "AsDuas Faces
da Oueaa", denigrindo o valor do
combatente brasileiro, que ele
considerou como indolentes e

.pticoI. pouco preocupados com a

higiene e comandados 'por oficiais
incompett,ntes.
Mas' o autor daquele livro

encontrou defensores dos nossos

pracinhas, napessoa do expedicioná
rio Nilson V�co Gondin, traçando
paralelos entre as nações envolvidas
na guerra, mostra que o Brasil

sempre foi um País de índole

pacífica, seria razoável supor-se com
deficiências para esta dnica Nação
Sul Americana a honrar compromis
sos internacionais, diante de uma

conjunturaque envolviam sentimen
tos americanos do norte, do centro e

do sul,mesmo que diferenciados em
tennos tecnológicos e o prazo de

adaptação do brasileiro para se fazer
credor junto de países muito
desenvolvidos.
O combatente Gondín argumenta

com povos da própria Europa não

preparados como os poloneses, cujo
país foi invadido em 24 horas; .

preparados não estavam os russos

que foram levados, empurrados até
as portas de Stalingrado; preparados
não estavam os ingleses que 'foram
encurralados em Dunquerque e

jogados n'ãgua, Somente com a

entradaefetiva dos norte-americanos
no conflito (e os brasileiros eram

integrantes.como parte considerável
do 5° Exército Norte-Americano),
com base em produção extraor-

opor quê? do trabalho!
It John Lone/lne••

.: (;Para quê voeê aprenda a

oferecer, .

o' que'. é nato do

ß,:únano;' sua finalidade,·
ajuda mtltua em todos os

sentidos! Aqui estamos, mais
.

d
. d' d'�prea.saD o,' necessítsn 0';.. e ,

Temos de estar acordados

para sabê-la, em consequên
cia, ela 'não cairá' ou nem

perceberemos, se estivermos
alheios.

Para termos a beleza da

natureza, -é necessário estar

mos gastando, o tempo.
Quando estiver então no

IWCOmp.IlSó .

.Ó trabalho, não creiaser de todo
boração; O tlObolllo escravo; não o és! Apenas
mas co- definharias, sem ele; mas se

mo ainda r.ol/zodo por algo maior, não tratado

aqui, já possuir garantias de

sobrevivência, melhor!
Você não trabalha, você

vive, aprende, retribui... tudo
que bem ou mau possui!

Sua obrigação é a com

preensão! Degrau em degrau,
até conseguirperceber, que a
pessoa com quem lidas, não
é um adversário, não tem

prioridade, ou se quermerece

c omum

acordo,
na busca
de cola-

s o mo s

imperfeitos, exigimos paga
mento em dinheiro; pois
tainbém somos desconfiados,
não acreditamos que .o

próximo, vá demonstrar

gratidão, pelo que foi rea-:

lizado; assim, à vista, quere
mos ressarcimentos!
Cai a chuva e a pagamos

com avidal

sua indiferença.
Cada indivíduo, adquire \

seu ideal, nos detenninados

estágios da existência. Na
imaturidade, aindulgência; na
infância, os primeiros erros;
na adolescência, a íntransi

gência; namatuódade, cons
ciência; e na velhice, a

paciência. Em cada ínstaate

desses, nadase perdeu, houve
sim, enriqaecimeatos. Se é
esta vida, a única chance que
temos, não 'cabe também ser

complicado nestaaänhas.

Espero apenas transmitir
uma mensagem, de trabalho

caríssimo, - a vida! Que não

tem preço, mas a pagamos!
Cada cents. No escoar da

energia no pulso, fluindo no

sentido de melhorar, os

embates da rebeldia.
* O autor reside em JS
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A comunidade cresce
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e de todos. Fo_n. (047J) 71 nrr
.Mf� do Sul· sc ..

" ....

•

em geral é que os aliados bem

supridos conSeguiram estabelecer
resístêacía-ãs forças alemIes.
Tanto que os próprios

correspondentes, os jornalistas
brasileiros, acompanhavam a Força
Expedicionárianas suas tarefas, que
amargaram perdas humanas e foram·
tratados pelos próprios soldados
alemães com respeito quando já
jaziam mortos aos seus pés. Esta
notícia circulou aqui no Brasil,
segundo a qual, cessada uma luta
sangrenta, duramente disputada, os
soldados alemães encontraram

corpos de soldados brasileiros e

sepultaram três deles e escreveram

num pedaço de madeira a seguinte
frase: "Hier st.rbeD drei
br.sili.Disehe HeldeD", que
traduzido queria dizer: "Aqui
morreram Iris heróis brasileiros.
O herói brasileiro Nilson Vasco

Godin lembra que, apesar do
mencionado "despreparo", a FES foi
responsável pelas conquistas de
cidades como Camiore, MQnte Pra-

.

no,MonteCastelo, Montese, Zocca,
Collechio e Fornovo, que podia não
'seromeihorquefoiparaaItália, äo
porque, "os varões da classemédia,
esconderam-se, e quem realmente

participou, na sua grande maioria,
como Sempre acontece no Brasi'l,
foram as classes mais hUJi:tiJ.des; oS
trabalhadores braçais, os operários
e colonos, que õs fuzis eram de 1908
e que as roupas com que saíam da
Brasil eram inadequados para um

inverno de 22 graus negativos.
Mesmo denegridos os nossos

heróis, numa àpreciação superficial,
mais alto falaram os documentos do

major general da US Army, Wtllis
D. Crittenberger, que considerou
toda a FEB como membros
honorários do IV Corpo Americano.
Pois é!
FritzVOD JIIr1IIÚ - 01/96 ,
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DESCONFIANÇA

" Senadorpede auditoria nas contas, dO'ROI!JIIII,O;"
'.

.

/: :

F lori.�ópoHs - Uma
concessão de novos empréstimos
mderaisjápedidospelo governa
dorPaulo
Afonso

Vieira,
levou o

senador
Vilson

KläriIlq

etiloSlll'6
l.ratIo lItI

p'.1tIatII
rIollttpllillto

a propor uma auditoria no

governo de Santa Catarina.

Segundo o senador, a maior

preocupação é com o rombo nas

contas públicas de 1995, "com
despesas inexplicáveis". "Uma
das mais graves foram a criação
de cinco secretarias e a abertura
de 1.800· cargos comissionados,
com salário altos, promovendo
uma elevação de todos os

salários", garante Kleinübing,
acrescentando que, quando
deixou o governo a Antônio
Carlos Konder Reis, o compro
metimCntó da receita comafolha
era de 63%. "Só em seis meses
do atual govemo, quase toda'a
receita - 90% - foi destinado a

folha de pagamento.
K1eintlbing deverá seteunirna

.

próxima semana com opresidente
Fernando Henrique Cardoso e

"levará a questãop� o Planalto..
visando evitar problemasfuturos
de "ingovernabilidade" 'pela
falência. "Se não houver uma

rigorosa auditoria, o governe fe
deral poderá estar jogando
dinheiromra com SantaCatarina,

.

e quem pagárá, é o contribuinte",
avalia o senador.

'OPINIÃO

Esperidião Amin critica
atuação dePauloAfonso
FlorbDópolis -Outro senador nar"."Se ele (pauloAfonso) criou

catarinense descontente com o tantas secretarias e cargos,
atual.govemo éEsperidiãoAmin, descrie.Mas acredito quenão tem
que afirmou ontem, em entrevista aatoridade moral política para
à Rádio Gaúcha, que o pacote cortarsalériosdos servidores. Foi
anunciado há uma semana'por , ele quem trouxe despesas".
Paulo Afonso Vieira, para Sobre avisitafeitapelo.gover
contenção de gastos, "é uma nador à Brasília, solicitando
farsa". Amin atribui o inchaço da recursos para os desabrigados

..
folha de pagamentos ao próprio pelas chuvas,Amin afumou que
governador, que segundo ele, PauloAfonso não levou nenhum
"está despreparado para gover- dado, e não fez pedido algum,

... J «r. 't' ..;.',

Es�do de .Santa Ca�.r�.., .....,.
I Prefeitura Municipal de Jaraguá do S�I...- sç,
lSecretaria de Habitação e Ação C�m�n'�f�'i

II,
I.

./ I
I ....

INTIMAQA()
"

A Prefeitura Municipat de Jaraguá do Sul,·convoca os senhores, para que contpaI'CÇafIl no dia 23 �
janeiro.de 1996 às 9:00 horas, na Secretaria de Habitação e Ação Comunitária c Secretaria dê'
Planejamento, para tratar de assuntos de seus interesses, referente a loteamento imgulaÍ' CIQ sua

propriedade.
.

Adelfino A1drovani
Adolfo Dalri
Adriano Felipe
Afonso GregoleNCZ
Agncl Rícbter e Dircemari/A.Vick ',

Albino Lemke .

IvoAldrov8l;1di
Alftedo Buetgen
Alftedo Hersching
Amarildo Gervi
Anilda Schuh.
Antes - Jaraguá'841Baennann - Flor Silva
Antpnio Rodrigues Costa
Ari Venturi .

Arlindo Ropclatto
Arnaldo Modro
Benvindo Fiamonçini
BertoldilAlberto Bertoldi
Boa VISta/AgOstinhO.Venera
BorbalAVe1ino Borba

BrusecklLeopoldo
CasaNova

Chico de PaulalAlibCft9 Sprcdmann
CoeIhosIHerdeiros lo CoelhoS
Diolinda Meiser
Elcido Braun
Eliana Schulz
E1iaslAicebiades Souza
Érico Krutzch. )
Ernesto Alberto WdlyNasel
Felipe/Andteas Felipe
Felipe'
Ferraz/Carlos Ferraz
Ferra:za1Paulo FCÍTaza
Florentino Tomazelli

.

Francisco Batista
.

Fred. Koeller
GadottilLordivino Gadotti
GuimarãeslHerdeiros
Heinz Flor

Jaraguá 84lPrefeitUra
.-

Jöão Vieira
Junckes ,
Jurandir Schiochet
KoeUer/Alftedo Koeller

KopschIWriliam Kopsch

Lauro Franzner

Leopoldo Wmtrich

LeM:renzlHugo�
Lourdes de Assis
Machado
Marina Silva e Frederico/Grande
Markie�czlVicente Markiewicz

MarquardtlRenato Marquardt
Nelson GaedkeINeIson Gaedke
Olávio Leitemberger/Olávio L&:itcmbeiga"· J.',
ParanáIMoacir 1, Ropdlato " '

Pedro F1o..lPedro Flor .

Pedro RibeitolPedro R1õeiro
RaaschlAdolfo Raasch
RachadeINdson Rachadcl
RadünzlRadunz.

Ropelato 1IHiIário Ropelato
Ropeleto llIRopclato '

Ropelato llIIRopctato
Rolanoo. SchroederlRolando Schroeder
Schubert/Osvaldo Gadotd
Scrinha I - LeuchteprechtlElisaldo
Serinha llIKrutsch
Silvino Kiatkoski
Sofia FClipe
SouzalAicebiades Souza

SpredmannlAmandos'Spredmann
TIfa d4 MoscalValdcmar'KIug
Van Vossen - Herdeiros

I

Vila ParaguailWalder'niro Kramer
WalzlAdcmar Walz

.

WendorflAdwin Wendorf
Lameu Voltolini
Pedro Vieira
Hilário Schiochet
Amélia Aben

RolfGeotg
Renato Kroegér
Vva. Maria Bridarolli Campregher
Célio Planinscheck

.

Bertoldo Bilke'
André Horongo$o
Egon Henstchel .

Ricardo Ehlert

Eugenio �arsten
Butzke

I �'
.

,,'
I,

!I -

,

Ademir IzIdon
Secretário de Habitação c Ação Com1JDitéda .

Otmmo PlIIIlploaa
.
secf�(ffae Plànêjiiménto
� • '. '" .�� 1 .•

·'1;', .,....•. ,. -",' 'c'

'.� (1:;-:., ·r.... y'. .-'.� -

�
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NOVIDADE

,:Festa Pomeranacomeça
.

.' ,
,- )o, r t

.emgranâe estiloeste ano
#

". P�•...od.:- A Festa p�
;:. mcia1íldniciou em Srande estilo

,

com o desfile das várias so

�i ciedades esportivas, o quadro
i dos lavradores e outro dos

'; empresá- n..�'
.

;. rios, muna .,,�
, ,demonstra- IoIdtidttlS

.,0,; .,\,",

çao
.

per- 'J_.�AI'A_
feita:de ln- fIfUII'......

tegra9ão_lIIfj'." _111111de todos 1"""
os seguimentOs d4l sociedade
pdma'od.eme. ASTadouCm cheio,
o desfile pela vari�dad:e de
uniformes multivariados e de

� _: muito bom gosto, atrancan.do
j ,

mUitos aplausos dos 8S!Iistcntes
locais" dos m.uoi��� viZinhos
e&; turistas que prc;stigiaram as

. comemorações do uoidopovo�
, Pom.()�,\waosf� 09D1-,
seus oostqmes, suas vestimentas
e aprumo 'em bem receber OI!

f�,-nacidademais aléqlã'
doBrasil,.txn:justo�., "AninuJçlo du,triúe lIS,noites da FestaPomerana

_. Repercutiu entré os f(>'fall- _ -_
,

'

teiros apresença doprefeitomu-
'

nicipal, de seus .SCOI'ctários e .,or especial deferência do origem européia, mas que se

? departamentos e diretores da pesquisador e historiador Udo misturam numa policromia na
'; Fnnda9ão Cultural, mostrando o Ramlow, 'que teve uma bela vastidãe brasileira, integrada
'. quanto se pode diw18aí" a sua participsção na divulgação da como tJa9ão de múltiplas faces,
cultura e SW1111n.di9Ões qúe são . festa, \DIl verdadeiro embaixador

I

teuto-brasileiros, vcr.melhões e

1ev:3dos pelo' paiá udeiro, sem de boa �ont8de, 'apresentando- de olhos predominantes azuis
Contar êomdiversos alemães que nos os caseis Manoel (Alcyr) que se entrelaçam com outras
fecharam o vínculo germano- FcaeiraFiJho,doRiodeJaneiro raças, na formação" de uma

brasileiro, com suas casas de e Cláudio (Lúcia) Dias, de unidade que tem tudo para dar
praiana orlamari�, ,qUe taotQ Brasília, além de outros, m1:1i.tos todos os passos para o progresso
apreciJun.

'

'que lá viveram wn Brasil' e o desenvolvimcDto que o paíS
Por uma feliz cOincidência e difcrCnté-em usos e costumes de ' precisa urgentemente. (E.Y.S.)

I

O
�,

�
,�

.��..�
O

'

I'

....I.,

, "

ÁRI'ES - Algumas TOURO - Multas ,GêMEos - F,se em

c�riedades em seu oposiç6es deverio que receberá benefl
lar estario pevlstas, surgir, mantenha a elos Inesperados, con
para o perlodo. Por calma, pols corise- 'seguirá atralr,a slmpa
outro lado, o ftuxo é gulrá superar todas, tia cios outros e será
favorável' para con- com facilidade. LI.Icro n1lito feliz, em sua vI

seguir jogar nna Inesper,ados, attavt.s' da familiar, amorosa

loteria. Bom ftuxo para de jQgos, sorteios e da e bem sueecldo, pro
neg6clos. loteria. Pode amar e fissional e flnancei-

viajar. r_mente.
'

ESCORPIÃO - Agir SAGITÁRIO 0_ Dedi
cam prud!ncla é de- car-se a rotina é o rne
cisio, será a norma Ibor que pode fazer

principal e válida parà nesta·seniana. Pense
esta semana. Quais- fiOS problemas c�mo
quer clflculdades qUe quem tenta solucionar
possam surgir, serio úm quebra-cabeças e

facilmente, cOfltoma- encontrará a soluçio
das. Conte com os adequada.
familiares.

CAPRICÓRNIO - P8tr AQUÁRIO - Pessoas
se no seu exito e- nio amigas,

\

notadamente
de imPortInela a boa- de leio e �ries estio
tos e impress6es n. .

propensas e colaborar
. gatlvas: AtJravessa um com seus projetos e a
bom perlodo material .primorar suas Idéias

I�O ano. Poder' pro': originais. Embora te

gredlr·multo'- através nha esplrito criador,
�do pr6pr1o. esforço. nem sempre é realiza

Clor.

-

PEIXES - A vida pro-
fissional, os neg6cIQs,
as assoclaç6es, esta
rio bastante favore
cidos. Faça novas

amizades e procure
auxiliar a quelll ne

cessitar de sua ajuda."
Perfeito ao amor e as' •

via eflS.

LIBRA - Grandes pos
sibilidades de sucesso'
estio ào seu redor.
Basta est8f1der a mio
confiantemente; Pro
CU'e ser mals anigo e

cortes, a Im de ganHar
clnhelro e...conqlistar
sinipatlas. Possibilldà
des 'de ganho na lote-

. ,

,

, ..

"

J.-qaá do SuJ,.17 de Jmeh de 1'"

,.'" l". '"

Co'1'o • PrtMlafoi .."ltatlo "O cemitério •Vila Lent.i

TRISTEZA

Aldo Prada morre aos 73
anos em Jaraguá do Sul

,

Germânia que, depois, passou
para o Baepcndí, lotava todo O

estádio em eletrizantes torcidas.
Aldo Cl'&-"radialista e foi um dos
idealizadores da Campanha do
dr. Laurean.o, de comb!1te ao

câncer, organizando \DIljogo em
benefício dessa campanha, iJUma
PlJ8D8 de grande cnvc:rgadura,
ra:aUndo a jmprcnsa/rádio contra
os bancários, ele mesmo par
ticipandO do jogo. Foi agente do
Institute de Aposentadoria e

Pensões dos Comciciários, teve
participaçãopolítica, debaixo da
bandeira do PTB. de Getúlio

Vargas e João Goulart e dedica
va-se auma agêncialotérica. Era
casado comd. Cacilda e tinha os

seguintes filhos: Marcos, Aleio
ne,Márcia. e Carlos.

Seu corpo foi velado na

Capela da V,i1aLcnzi e sepultado
naquele eemitério, com bom

acompanbaJncUo de familiares,
plU'eotes, am\g� e admiradol-es.
�\DIl dial,(E.Y.S.)

.
,

Jarapá doSul-Äcidadefoi

sacudida no dia 10 do cerreete,
às 13: 15 horas, com a notí� do

passamento de Aldo Puda.
Natural deNovaTrento,:61ho de
FJtaDcisco'e IsnczPrada, fez�eus
estudosno Colégio Scráfico São
Luiz deTolosa, na cidade deRio
Negro-PR � veio se estabelecer,
em 1948, nesta cidade, onde
granjeava um grupo de sólida
amizade. Nos bons tempos em,

que a emergente vila dava os

primeiros passos nuno ao seu

destino, duas coisas importantes.
aconteciam: uma era ouvir a

ZYP-9, Rádio Jaraguá, a

primeira a se instalar, ao re<b
da qual os então JOvens', entre
eles' Aldo e suas irmãs se,

reuniam em grupo para entreter

os rádio-ouvintes,'naScendo dali
a idéiá do� seapresentarem
rádio-novelas, muito apre
ciadas; segundo, o lazer, era
muitc .límitado, daí porque, as

partidas de futebol nO campo&

LEÃO - Fese em que
exigirá o máximo, de
sua IntellglFleia para
que possa conseglir
reaHzar seus anseios e
desejos. O fluxo astral
é dos melhores a, sUa
saúde, para tratar com
religiosas e para soli
citar favores e ·amar.

CÂNCER - Os ftuxos
poderio ajudá-lo,
su-preendentemente, ,

,neste perIodo. Tudo se
resolver' da melhor
forma posslvel e com

perspectivas das
'melhores. Lucros e

vantagens.:
I

'VIRGEM - Há lnelcios
de exito nas�
que de�m sigilo,
loteria, jogos, espottes
e casamento. Fase
exceleme para resol
ver um problema
financeiro.

\
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línica São Caßli"lo,
Dr.Marcos Femando F. Subtil

�������"ii••�Wt.u.IM".i._,,-.gg@�m��d",.Rtiit �
Medl�ln. do Tr.b.lho - Fr.tur_ - UrgOnc"
Doenv_ de Colun., 0_ do _porte .:. Clnlrgl_ do Joelho
Ex.m_: .dm...lon d!8m...lon." e perI6�lc�
Hor6r1_ .tendlmento: .:30 .. 11:30 e 14:00" ,.:30....

,>

MODA
,

FEMININA
E MASCULINA

Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, n" 23
JaragulÍ do Sul - sc

Fone:372-3690
-

,

SCBIDCBE!
110NE (<<M73)

:11:J-():J25
Flua Athanásio Rosa, 1645 - Guaramiri� - Santa Catarina

Fábricade Calhas
_ -,Industriais

.

eResidenciais

CENTRAti Phllips
TELEFÔNICA Intelbrás

Eq�ltel
Nutron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

FAX

.

TEMOSPlANOSDECONSÓRCIO·
ACESSÓIIOS,EQjJlPAMENTOS E

S\PIIMEWTOS SlNALIN'IERIOR

\

RevendedorREPRESENTANI'E COMERCIAL DE
ASSIATURAS

. "

TV A CA80 • NET JARAGUA'

INFORMÁTICA'
COMPUTADOJU;S

COMPAQ

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

CAUSAS: CRIMINAIS, TRABALHISTAS E CIVEIS EM GERAL

Rua Guilhê.,ne 'VVaage, 136
Fone (047) 371-0302.
JàÍ'aguá do Sul - SC

oAROMA EOSABOR DOS BONS TEMPOS VOLTARAM
PANFICADORAECOI\FEITARIA

PÃ08V1NBO
�Aberto .ariamente das 06:00 às 21 :Oohst
� .

.
inclusive domingo.. f.riados ','

.

Av. Mal. o.odoro, !J.6/Centre .
.

RuaV."incio da Silva Porto, 226 - Vila Lanzi .(próximoWeg I)
Fana: D2-1243

\

"Você pode ter uma.vida normal, lavar e escovar
os c�belos natura!mente"
- Marque um entrevista sem .compromisso e faça
uma análise desde o comprimento até o cor.te.
TRAGAESTE ANÚNCIO EGANHE 10% DEDESCONTO

, .

RuaHenrtquePiazent. 137
Fone(047)m.1598- JS

Tudo em rnánno e granito, soleiras, pias, úmpos de bal-
cões e Túmulos, acabamentos- em geral

.

ORÇAMENTO SEM COMPIlOMISSO "

BR-280 Km 60 (Antiga instatac;ões da Mflrmoraria Prüsse)
Guaramirim - SC -.·Fone: 73-0162

(

'.

/
.J
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Cla�ificados de
,

'-Z "

, �-,

Planos 50 e 60 meses ' ;S·rOF;.\DOS VHJ'I�\1
Cons6�Nacional�11cSw.�Q e Amauri

-

coNSOi.EsSOBIUEDlDAP�'AlJ'I'ONItNEISECAMWHÕes
"

NAo perca tempo. e venha fazer sua Inscrl�.
' INSTAl.AÇAODESOM

na maneira mais fácil d, conquistaro ..u va' -

C,UIO. .

1:1
'

,

. �
, .

,

_ Ibae 047- 8710488
Menegotti Veiculos !I

,

AAUTONOVOVE,I'C1'1L'O',S' v

-:.:.:.:.:.:.:.:.::�uu••:.:.:••.:.:.mal.. .
.

R JOINVILLE,2050

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

: Anuncie n.os
!

r <

-. >classificados
, .

do Jornal
- \

Correio do Povo.

371�19.19'
, !.

-

EGANHE,
.'

T.EMPO!
,

,

i

Rodovia Bß.280 - Km 56
, 'Guaramirim - sc
Fone: (CM7t373-0194 , \

.-,
. \

R.
<,

'!N@[Jd/bV@'
F 1000

,

azul, 94
C20 branca 91

WIlIys 'azul 76

Saveiro branca ' 84
VeronaGLX grafite -9'1

,

DelRey verde met . 82
Corcelll branco 80'
Corcell branco 77
GolGTS bordo 88
GolLS bordo 88

GoIL� i bege· 87

GölLS bege 84
Paratl bege 85 -

Passat, cinza 79
Fusca' branco 81
,Kadett SLE , bege 91
Monza - grafite 88
Chevette branco 84

Rua Joinville n° 3573- Fone (047) 371-9822
JARAGUÁ DO SUL - sc

•

,I

A MenagOtti lança pra vocit • melhor. ptomoção cis
. paps orIglnais- do ano: IIpROMOI,»EÇAS." ,1+'I DISQUE PEÇAS 371-12811 "UGUEAGORAqtJVENHA VlsrrAß.M)S� _ 'Foae047-371CM,89

Menagotti Veículos

. I

, I
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Cfl4TRO- VlLÁ NOVA - Excelentes VLA
Permuta-se terreno na lotes financiados em 10 Terrenocom BAEPENlI-
apto.c/03 Domingos da .. meses - Próx. a Fórum e 1.395,00m2- Terrenocl
qtos no Edlf. Nova

. ao Breithaupt próx. Javel R$ 490,40m2
"

SIlvaha
.

R$ 60.000,00 70.000,00

CENTRO- ILHADA VILA NOVA- CENTRO - Excelente Jote' RIODALUZ-
Excelente FIGUEIRA Casade Terr,eno cl Sftlocl

sala comerciai Casa em alvenariacl cl 740,OOm2 - Próx. Ed. 600,00rnZ edif. 45.000,00rnZ -
-

cl 55,00"" alvenaria 215,()()m2 Carvalho - R$ 60.000,00 com casa e próx. aCEVAL.
c/4 quartos alvenaria

CENTRO - Excelente BARRARIO ILHADA
RGUEIRA- Nllreu Ramo. -

Casá em Casaem cobertura no Edif. Riviera
' CERRO- Área'com TemlllOd

343,OOm2, alvenaria Terreno ç/ 2OOO,()()mt5(),OO
fundos da

c/90;OOm2
alvenariacl cl 246,OOm2 próx. 5ge,30m2 5.893,08m2, metros paJa BR280JARAGUÃ' piscina, cl Loteamento

estuda-se e40,OOmetrospaJa
FABRIL

235,46m2 Beira-RioCube deCampo Papp" permuta por .

Ala JUioTl88I A$
carreta 35.000,00

VILANOVA -

CENTRO - Cobertura no VILALENZI- - Excelente
Barbada casa Terreno de Terreno cl terreno comerci-
em alvenaria cl Ed. Residencial Dunker

esquina cl 733,OOmZ- alclcasaem
03 qtos. (em construção) 579,OOrnZ Edificadocl alvenaria porApenas prédio comercial apenas�R$ 30.000,00 55,000,00

INTERIM6VEIS
CRBCI0914.J

'VAIFICAR...
* Casa mista com 120m2
terreno com 430m2
Rua Arduino Pradi,

Só: R$40.000,00 (com telefone).

* Casa de alvenaria com 70m2
terreno com262,50m2
RuaAntônio B. Schmidt

Apenas: R$ 20.000,00.

,

- *Terreno com 468m2

Loteamento Papp
(próximo ao Posto �m 7)

Preço a combinar.
,

I'

AICOÇANDO?·

CORREIoDOPOvo.3

. Imobiliária-"II1'

Menegotti
CASA EM BALNEÁÀIO CAPRI

Vende-se ótima casaem alvenariacom áreade 113,00rn2-
\

todamobillade contendo 01 suíte, 02 quartos, e demais
dependências. Vale a pena conferir.
Valor R$55.000,00 (negociável»

.

CASA FINANCIADA
Contendo 02 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. Localizada no bairro Estrada Nova,

IMÓVELPARA
COMÉRCIO / RUA JOINVILLE

Casa contendo 80,00m2 e terreno com área de 345,22m2•
, Bom ponte> comercial.

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

financiado em até50 meses.

AU. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
m. MEHEGOTTI - 1" ANDP.R - SAlA 107/108

FONE: (047) 37H1031 -JARAGUÁ DO SUL - SC
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CASAALVEN'ARIA'
RuaAngeloiancon nI' 106 - Terreno
2.698,83mZ - área construrda:

,

6OO,OOmZ - Ilha da Figueira
R$ 200.000,00
._-----

.���
�LE�ETI ....

�

s;:_
.....

S
CASA ALVENARIA .

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

/
i�

, rr:;--.APARTAMENTO .

RuaLeopoldo Malheiro, 15 - Ed.
Cardênia � Apto. 303 - cl 2
quartos + dep. R$ 35.000,00. /

APARTAMENTO
Av. Mal. Deodoro - 22 andar -

Um quarto e demais
dependências

VENDE0
�.S

APARTAMENTO
Rua Adélia Fischer - 311 andar
3 quârtos demais dep.
R$ 35.000,00

CASA ALVENARIA
RuaLuiz Satler n2 63 - Barra -

01surte - 02 quartos e demais
dependências - R$ 55.000,00

�._-----CASADEA:LV�E:N:A:'R�IA����
R. José Menegotti, nI' 271 - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x
R$2.ooo,00

CASAMADEIRA
·R. Antonio C. Ferreira n" 1784 c12
quartos e demais dep. RS 22.000.00

CASA ALVENARIA
RuaJosé Baruffi nli 160 - Hha da
Rgueira - 03 quartos, demais
dependências, com piscina
R$120.000,00

CASA,AlVENARIA
Rua Adélia Fischer nll 248 - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00

..

TERRENO��----��
RuaEleonora Satler Pradi cl
áreade 396,00m2
R$26.000,00

Jãf�jl"Lf= rr--�---'

SALACOMERCIAL
'Av. Mal. Deodoro, 855

� Edif. menegotti - 111 andar, sl101
cl área de 110,OOf112

'

R$ 60.000,00

TERRENO
Rua lot. Versalhes - Vila Amizade -

Área 396,OOmZ
R$ 10.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. loteamento Juventus -

Jguá-Esquerdo - surte + 02 quartos
R$ 65.000,00

PRÉDIO
R.Preso E'pitácio Pessoa" 27'1.
03apartamentos
02salas comerciais
R$265.000,00

TERRENO
Rua Antonio Gesser'- V.'Amizade
Área 468,OOmZ
R$ 12.ßOO,oo

,

TERRENO
Loteamento Versalhes II com
área 396m2 - R$ 10.000,00

=---::::-_:----
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.

•INFORMATICA JUNIOR
.•DIGITAÇÃO

.

•MS�DOS INICIANTE
.WINDO S 95 .

•PROGRA AÇÃO C�IP
.CO PU

� ÇAO GRAFICA-
.SECRETARIA INFOR IZADA

� ,

Ihor urso
átic ..

/

. TRAZENDO ESTE CANHOTO AO FAZER SUA MATRicULA GANHE:
- CAMISETA· _' PASTA .. DISQUETE - E TODAS APOSTilAS

SID � .Jaraquá do Sul - Rua Reinaldo Ra�� (Esq, Procópio Gomes.l - Fone (047) 371-2933 '

.\ '
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CORREIO DO POVO - , "..... do Sal, 17 de Janeiro de 1'"

Gente& Informações
Marrakech inova choperia
As obras estio em ritmo acelerado tudo leva a crer que
emmais alguns dias a choperia da boate Marrakech ésteja

de éara nova. Como Serginho Cunha adiantou ano

passado, es investimentos de 96, iniciais, seriam
.

destinados para o lado extemo da casa. Acertou em
cheio. Será mais uma opção de lazer que o jaraguaense

te� pata curtir durante todo o ano. Agora, resta
prestigiar!

Stone em seu
"

· melhor filme

-

Pomerode

em festa
I.

PareCementira,mas
Sharon Stone, a
sensuaHssi:ma loura de
Instinto Selvagem e outros

filmes do gênero, não foi
considerada 'pela crítica a

.

melhor atriz por estes .

trabalhos,mas simno filme

"Rápida e Mortal;', quando
interpreta uma pistoleira. ,.

·

Stone e6tá formidável
dentro de uma roupa de
couro e "Com o rosto sujo

·

de poeira, além é claro de
sua performance com o

revólver na mão.

Pomende está,
desde sexta-feira,
em festa. A ddade

promovemais UJDI

edição da "Festa
Pomerana"�no

pavilhãomó.nidpaL
Muita música

tradidonaUsta echopp,
alémde 'pratos tipicos

marcam os sete

dias de anbnação.
Os organizadores

acreditamque neste ano
a festa seja uma da.s

�oresJ�naHzadas•. � _

Hollywood R(Jc
Tudo pronto para a maior festa
do rock no Brasil. Começa neste
�ado, 20, em São Paulo, no

Pacaembu, o HoUyvwod
Rock'96. As principais mações

são: Caetano Veloso e con

vidados, The Cure, Cidade .

Negra, e os lendários Tmuny .

Page e Robert Plant, do Led
Zeppelin. Dias 27 e 28, os

shows .acontecem na praça da

Apoteose, no Rio de Janeiro.

Nada de shows para 96
Por enquanto, César daNotre Dame e Serginho da

Mauakech, não adiantaram nada sobre possíveis
bandas que desembarcam em Jaraguá do Sul neste

ano. Sabe-se somente uma coisa: Serginho
começará. .as especula�es só depois do Camaval..
Os. comentários são de que pelo menos duas bandas .

consagradas tocarão aqui: Titãs e Cidade Negra,
mas por enquanto, são só comentários!

BarraVelha
continua
linda, com
·certezâ,
você
duvida?

..
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São Paulo igual. aos outros estados
CRESCENDO

Bretzke investe US$ 1,2 mi
no departamento de vendas
J aragaá do Sal - A em

presa de acltocolatadosBretzk:e

Alimentos, terceira maior no

pais do ramo investiu para este

a no,
cerca de
US$ 1,2
milhão

para in

forma-

6p'.,
Iwstotlltllldttr
""'111'0
tHalll/o

tizar sua
área de vendas. A empresa visa
aumentar a participação no

mercado nacional de aehocola
tados, pó para milk-shake,
sobremesas, temperos e choco
lates em pós, combinando um

projeto demodernização indus
trial e informatização.ABretzke
industrializa em média, 1.6
tonelada de produtos pormês.

Este processo demoderniza

ção permitiu que a empresa ad

quirisse equipamentos de última
geração e treinamento de

pessoal, somando inves
timentos de US$ 3 milhões.
Desde 1993, a Bretzke já cres

ceu aproximadamente 95%,
pretendendo para este ano,

alcançar 25% de aumento,
revela o gereute de marketing,
Renato Brcztke.
'Com a infomatização, mais

de 90 representantes da em

presa, espalhadOs em todo pais,

Info17JUltiqJção agilizará depll11amento devendas daBretdce

trabalham munidos de micro
computadores Palmtops (tama
nho de uma calculadora), impres
sora e periféricos de transmissão
de dados. O software é composto
de cadastro de pedidos, imprcs-/

'd· !_4:...
sos atraves e ralOS uw..-vcrme-

lhos, correio eletrônico, cadas
tros de clientes e informações
estratégicas. "O objetivo é de

aproximar e anteilder melhor
nosso cliente. Todo o sistema é

personalizado", ressalta o

gerente.

III K111118 Kleber

Aquelo título da Folha de S. Paulo de quinta-feira - "SP!lDtrega Fepasa
para ..-umir Banospa" - resumo a�êoäa com quo muitos paJJlisIas
viram o IlClOl'do en1ro o govemador Mário Cova. o o Banoo Central para
preaorvar o oontrolo sobro o banoo esmduaJ.. É inCif9ÍVel a vitória poU1ic:a do
govemador o da bancada paulista, mas é dific:il cIisfalvar o otgUlho ferido de
um estado quo está ficando cada vez mais foderalizado. ou sqja, igual 808
oU1ros, embora insista em SOl' mais igual quo os outros.

Quanto aos três aeroportos também "entregues", isso Dio tem muita

importância. Só seu solo. prati�te, é de propriedade dogov._o pauJiml
o eles são (mal) administrados pela Jnfraero. do Ministério da AoroIIáutic:a.
Tudo vai oontinuar lia mesma. Volta o moia, Dio haverá teto em Cambial,
enQhentes impodiriIo o acesso a CoogonhM o a VU1ICOpos, o Dão faltario
também perigosos dia!a de oéu de brigadeiro. O quo d6i é São Paulo ter de

en1rtlßU, para QODsortar seu baneãc, uma forrovia tio oxtonsa, tio
ooooomic:amente viável o com um patrimôaio tio rioo oomo a Fepasa. Corto,
seus 1rens vão oontinuar rodando DOS trilhos desto o dos estados viziDhqs, os
seM908 podem até'melhorar comaprivat:iza9io pnMsIa, más-perspootiva
Bio diminui o 8OIltünooto de quo alguma ooisa 80 foi. '

A Fepasa estaylou DOS últimos govemos, mà8 o valor de 81188�
pátios, material rodante, hortos o tommos devo ser superior aRS 3,6 bilhéSes,
quo é quanto o BNDES vai adiantar por ela. E a empresa passa limpinhapara
a Rodo Ferroviária Federal SA (RFFSA), � a c:arga da.�
dos seus funcionários, . quo oontinua de responaabi1idade do estado. E o quo
restará do patrimônio histórioo-sentünental dafenvwia quo resultou dajunçio
das malhas da Paulista, da Sorooabana, da AraraquarOll8O o da Mogiana,
estradas de feno quo abriram 80 desenvolvimento regiões inteiras do estado,
às quais davam o DOIDO até pouoo tempo. Abandonar_ bandeiras Dio ó

poucaooisa ooooômic:a opolitic:amento. Como quopara80reIIg1J8I1Iar. o estado
OOD8OlVOU a adm.inistra9io dos ramais da Fepasa na ar.uto São Paulo o o

direito de 00IIS1ruir DOVas ferrovias.
QuMe uma naçio den1ro da nação. São Paulo sofro um desfalque, mas

ainda 80 dafénde bem. O estado tem ainda 1rês oompaahias do eletricidade
(Cesp. Ele1ropaulo,o CPFL), quo podemvir a SOl' emp. privatizadas, JII!lI
seria ilusão 'penaar quo a toonoburooraaa· estadual deixaria voluntariamente
quo os invelJtimentosD_ área p8880lll a ser detormioados por BrasiIia. A
Elelropaulo é hojo um problema, mas foi o estado que quis fic:ar com ob

quando da oompra da light ClBIladenso. A fodoraliza9io. quo ip8lÍl Outt08
estados é uma bêoçio. é vista em São Paido oomo uma 8IJKl89IL E aio sem

razio: basta rodar pelas rodovias fodorais o·estaduais DO estado para peroeber
a diforen98.
É o tal do otgUlho paulista. Por umaD� de auto-suficiêooia, até um

pouoo irritante, o estado de Sio Paulo foi Icwado a ir bravamente 81M1Uß1indo
enaagos. Sio Paulo Dio ó BpOllM o úoioo estado a possu.ir uma.femMa, 1rês
aeroportos o três Qompanhias do .eletrieidade; sustenta também 1rês

universidades. (USP. Uuioatnp o UNESP, oom 80US hospitais, laboratórios,'
esta\)iSeli experiment.. o "tbiDk tankB") o uma diversidade de _tutos de
pesquisas (IPT,Adolpho Lutz, Instituto .Agrônomioo de Campinas o fundaç5es
diversas). Essas iDstitui\)iSeli estio entro o melhor quo há DO País.

São Paulo IIOIIIJII'O oonfiou em sua robusta reoeitaprópria o sua Cl8pIIQi.dade
de endividamento. A atitude de seus govemantes quanto a essas questêSes é
siogular: estio IIOIIIJII'O dispostos a renunoiar avorbasfodorais, mas reivindiCl8lll
absoluta libordado para endividar-se. Exigem avais do TesouroNaoiODal oomo
um direito líquido o certo o, quando a divida ohCßlllá em oima, aUniio devo
assumir oomo ooorreu agora. O valor dMD� dM dividM de todos os
estados, doterminado ,polo govemo federal. é do RS 2 bilhões.' Para o

salV8lDODtO do Banespa, sorio omitidos RS 7,2 bilhões em títulos fodorais
para oobrir a divida do estado com o banoo. Privat:izações o oonClClll8Õo8 do
seM908 públiClOS precisam SOl' feitas o vão SOl' feitas, mas adiantarãO po'QOO
80 as finan988 estaduais Dio tomaremjoito. A Dova divida, oom quo o estado
torá de 8l"Q8l" até 2.025 podo vir a ter de SOl' ren�ooiada forçoll8iDente de
OD1re@,IIr outros do seus valiosos o queridos ativos (o Banespa, inclusivo). Se
sobrarem 88 universidades o os institutos do pesquisa, ainda bem.

,

* Editor da Gazeta MErc:antil

Bem casada com o
seu futuro. BESC·

O Banco de Sant� Catarina.
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TREIt�AMENTOS

Jogadores começampré..:
� '. ,

"

teltiporada nesta semana
J araluá do Sul - o

presidente Ângelo Margutte
'espera acertar ainda nesta

semanaümlocal onde o olube
irá fazer a pré-tem.porada,
antes de Dlr«lII'Ioiniciar o

Campeo
nato Ca

taI:itxDe.
O obje
tivo, se-

,

gundo Margutte, é de um

•tranquilo, descartando,
assim, as praias 'da região.
"Estamos para escolher entre
o Seminário, cmCorupá, e\BD.
hotel, em. Timbé do Sul",
revela Margutte.
A pré-temporada que vai

até o dia 29, servirá para o

técnico Celso Rothanalisar as

condições físicas de cada

jogador. "Em três dias de

trabalho, percebe-se que estão
bem", FCSSalta, acrescentando
que depois deste período, o
grupo irá trabalhar com

coletivos e amistosos. "É
importante, pelo menos, três
amistosos antes do Estadual",
garante o trcin.�dm-.

Apresentação
Hoje termina o prazo do

6ustolugor

"

zagueiro Omar para se

apresentar ao olube. CasoDão
apareça, será dispensado,
"como aoontcoeu com /.)meia

Alexandre", diz Mar:gUttc,
que contratou Ramálio, do
Cruzeiro,para a vagadeixada
pelo jogador, Por outro lado,
Charles, que estava de malas

pronta para a Alemanha,
deverá ficar no olube devido

a exisêocia do técnico.
Aú ontem, no final da tar

de, a diretoria não tinha 8Qa"

tado com os últimos rcfOf9óS
para o campeonato: \BD. golei
ro e \BD.lata:"al. "Estamos com
dois goleiros e dois lata:"ais.
Somente sai \BD. de cada posi
ção, por isso, não vamos t0-

mar nenhuma atitudepreoi.pi- ./
tada", de6ne Margutte.

Botafogo Futebol Clube
Assembléia Geral Extraordinária

Edital deConvocafão
Pelo presente edital, ficam convocados' os associados,

quites com suas anuidades para Assembléia Geral

extraordinária, a serrealizadano dia 20.01.96 às 14horas
em 11 ceavocação e 'às 14h3Omin em ']! convocação, com
qualquernúmero de sócios presentes. Tendo por local a
sede da sociedade, para deliberarem sobre os seguintes
asSlDltos:

,

10 Leitura da ata e prestação de contas
20 aprovação de anuidades
30 Àsslm.tos diversos

Jaraguá do Sul, 11 de janeiro de 1996
Adiretorla

INDY-lIGHTS

Mar/boro acerta com três

sulamencanospara 1996
São Paulo - O!J'4)OMarJboro

Latin Amerioa Team confiimou,
semana passada, a participação
de três pilotos su1amcrioanos na

categoria Indy-Ligbts, para a

próxima temporada: os brasilei
ros Tony Kanaan e Hélio de
Castro Neves e o argentino Jose
Luis di Palma. O objetivo do

grupo Marlboro, é ericanrinhar
novos pilotos para as principais
categorias do automobilismo.

Um dos principais pilotos que
integram a equipe brasileira na

categoria, Tony� espera
repetir o bom deSempenho do

Campeonato Italiano de F-3�
quando tcnninouem.quarto lugar,

,

na Indy-Ligbts. "Vamos tentar K.....: aperllllp ......
aproveitar o máximo do 08lTO

logo nas primeiras provas, assim'
teremos chances de sairna frente,
no campeonato", ressaltou o

piloto.
Kanaan não aceitou o convite

feito por uma equipé interme
diária da Fórmula Um, para
correr' na categoria este ano, e

com contrato até 1998. "Quero
primeiro oonheoer o automo

bilismo�erioano e tentar

conquistar o titulo da Indy-Ligbts,
no rumo da Fórmula Indy",
detiniu
Outro integrante no grupo

Marlboro, argentino José Luis di

Palma,já correuano passado.pela
Indy-Ligbts - seteprovas, ocmquis
tanto 24 pontos - espera, com o

apoio' da empresa norte-amcri
cana, ficar entre os três primeiros
do campeonato.

.,,";:- .
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INSTITUTO OMAR CARDOSO
CAIXA POSTAL 5224 - CAMPINAS - SP - CEP n031-270

Nome:
Endereço: CEP:
Cidade: Estado:
O.ta de Nascimento:
Hora do Nascimento:
Cidade e Estado onde Nasceu:

Junto com suas infolmações, envie cheque no valor de RS 25;00 nominal ao Instituto
OmarCardoso, ou faça um dep6sifo no Banco Bradesco para a agência 595-9 ClC nO 41.096-9,
anexando um xerox do comprovante do dep6sito,

...
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