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.�Estudantes ganharão
novostrilhas ecOlógicos

PTB analisa os pré
candidatos às eieções

A bancadamunicipal do PTB
se reuniu na última semana para
analisar QS pré-candidatos à
sucessão do prefeitoDurval Vasel
às eleições deste .ano. Malwaa. Gostosa como um abraço.
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..Produtores dearro:
colhem 15% amais
do queanopassado
os produtores de arroz deMassarand�bà.

tiveram um aumento na colheita em tomo de 15%,
em relação à 95. Uma nova técnica de adubação, que
contém nitrogênio, fósforo e potássio permitiu

melhorar o desenvolvimento da semente e fortalecer
a raiz. A partir demaio, os agricultores começam a se

prepararpara colher a conhecida safrinha, plantanda
.

no fmaldejaneiro. Página 7Produtores eSperam colhercerca de J.millúio de sacasde arrozest« ano

PARCERIAHomem émorto
comdois tirosna

rifa Germânica
Educação querapoio da iniciativaprivada

A secretária de Educação, de Jaraguä
do Sul, Rosemeire Vasel se reunirá com a

.

classe empresarial nos próximos dias,
visando dividir os gastos das doze creches
existentes nomunicípio. Das 1.700 vagas

.

na pré-escola, pelomenos 1.400 será

preenchida por filhos de funcionários de
grandes empresas.

o barman Florisnaldo

Pereira matou com dois.

tiros, domingo, o pedreiro
Adair Antônio Lazzarotto.

o crime aconteceu na Tifa

Germânica, em Garibaldi

,

e abalou toda a comuni

dade. O homicida ainda

estã foragído ea delegada Governo quer viabilizar
JuremaWulf, acredita que
ele se apresentará nas pró': Programa de Parcerizaçãoxímas horas
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EDITORIAL

A·dUra vida no campo
o s atuais confrontos entreagricultores e

ponciamilitar,sobrearefonmnosetor,mostram-'

, Agricultores 1140

recebem ajuda ,

eaindasão
,

espancadospela PM,

. No;lítundo do comércio eletrônico
;..�. \"

"

c'P:��s�o� 'd�'�eta� da
década de 90. Hoje uma pessoa
de passagem por Tõquío.vem
alguns instan�s pode obter um
extrato de.suä conta bancäria em
sua' ag,ênci� .em Tabatinga, no:
An:laz�a$. U� comercíente em '

Cingapura pode pegaró cartão de
crédito, .passã-to- na .Jeitora

'

, in,stalada 'na c� registradora e, '

.

em poucos segundos, receber
autoriZação do banco dÖ cliente
em Los Angeles para efetuar a

venda da mercadoría que o
mesmo acabou de adquirir.'A
fusão, entre computadores e

telecomunicações vem trans
formando signifí::ativamente o
dia-a-dia de pessoas e orga
J$�Qes de úm: nl'odo elll gesal,
em J040 0 planeta. ,Em aJguns
países com mais rapidez, em

outros nem tanto, mas em quase
todos existe o mesmo objetivo:
transformar o mundo em que
Vivem de uma economia iíldus1rial
para uma economia de .ínfor
mação.
A teClioIogia da infoimaçã@

alterou o ,mundo dos negöcios de
ferma ·úteversível. Estão sendo

..Alexand"RQ,. de Paiva

criadas enormes oportunidades
para aquelas empresas capazes
de explorar essa nova ciên

<tia. O comércio eletrônico ''lfuka"
compradores, vendedores e

investidores com uma velo
cidade sem precedentes e efi
ciência, com custosmenores. Para

,este 'movativo way of doing
business, o tamanho da empresa,'
a distância" o fuso horário e o

papel são variaveis.ínceívelmente
irrevelantes.

Diversos serviços de .redes de
valor agregado, como GE'
Information Services, Info-South,
OEA-SICE, Dun & BradStreet,
Kompass, além, é claro" da
Internet, bem como outros
diversos 'bancos de dados oh-Une
ou não, facilitam enormemente a

interpretação do potencial do
mercado a ser alcançado pela
empresa e a ajudam na melhor
maneira de aproximação com esse

mercado, indo diretamente onde
interessa e colocando ou.

localizando o que lhe interessa.
Sempre vale a pena lembrar que
nunca as decisões finais devem
ser baseadas tão somente nas

informações obtidas através
desses meios, cada organização
deverá desenvolver sua própria
estratégia de atuação, procurando
adaptar as informações recebidas
às suas condições e neces

sidades. Isto traz à tona a

capacidade das pessoas na

anãlise e interpretação das
in(ormações obtidas. Por exemplo,
será que vale a pena dispender

.

tempo e recursos para verificar se
hámercado para aparelhos de ar
refrigerado na Groenlândia? Cada
vez mais o desenvolvimeato de

pessoal capaz e treinado
/
dentro

das empresas é fundamental. Sem
esse requisito, do que vale Uma
informação comeroial valiosa?Ou,
para que vai servir uma super-

"

estrutura tecnológica?
A 'informação será a

ferramenta estratégica para
aumentar a competitividade e

eficiência das empresas 'no

pröxímo século. As pessoàs serão
as responsãveís pelo seu

manuseio.
Gerente de Informação e

Estotística da secretaria para
Integração aoMercosul

FXPEÖlEN'lE

CORREIO DO POVO
CGC 84.436.591/0001-34

.�VictorSdunödreI
DiretorGeraI

A,. 14 ueo"" Deodolo di Foauoi. 122 -

.- ..dll - ula, 1 - Jaunf do S1I1 _. sc

PRODUÇÃO
Gráfica e Editora CP Ltda.

���'������I1I1I1...n11
Anual , , .. " ..•.•": ,,, .R$ 711.,10
Sanatr.L RS '31��
PREço_EClALRBGIÃQAMVALI
.......L , R.s 60.00 1+2 x RJ lO.OO
s. Ir.L. , ,., .. RJ 311.00 I +1 x RJ 11.00
OI1l'RAS CIDAIlESJIiST OOf!I
......d , .••• , ••• " , ..

' R$ 100110
S "'!'; .. ,." , ..

" , ,.i.• , .. ""."RJ 60,00,

A� Frandsco Alves

IlqJto. c.im..daJ: Mada Ar!' Alves

• 'fetccsOO AIelIanda:' IzIdcro;
*'Yvomo A. S. 6mçaJveil'MTB.DRT(SodaI) 219

, Compoolçio: I!léllOOlca a Laser

Arte GniIIca: A� TRDIini

Revtsór: AIIalves Laus
FotOlIt",,: Cesar ll111kes

c� Dalva Ro I!. �I
I

"

'

1do\ÓÓI MiâIIioIiaçio. NtilaIe: Av. MIL Deod...,. 122. 1° ..dar· SlIa 2 • CGC, OO.IOS.7sS/()(J()1-SO lTucr. 8.t.' 2Sl.769.244 ICEP 89251·700 I Cllxa'
P<l!!al 19 CEP 89251·9]0· JUllUl do SUl Fone/Fax ,/041\ :17I'19L9. o. IIrlj�, IUrilUJdo•...0 ,..J/lt.m a o";,,w, 40 jorMl.

Reniinis'cênci:as

ApantamentÓ$para aHistória âe Rio do Se"o (l) .'.

Há alguns anos já nos referimos à
região de Rio do Serro, que hoje se

· escreve Rio Cerro, uma das regiões
mais prósperas do município de

Jaraguá do Sul. EraGerhard Roeder,
empresário, politico e vereador à
Câmara Municipal que era

entrevistado e contava como poucos,
com sua prodigiosa memória coisas
do passado, especia1inenteno período
emque, aquelaregião do Cerro II, antes
do pé da Serra de Jaraguã, tendo por
limitesum travessão de terras de quem
de díreíto e os demais limites os rios'
do, Serro e Aurora, numa área de
268.264m�" sé criavaaColônia Rio
do Serro, ínclusívernas.

Bntendía o governador Hercílío
Pedro da Luz, eleito em 28-0�-1893,
'que havianecessidade de se povoar o
vasto interior, o que foi seguido pelo,
seu sucessor, o engenheiro militaF
Ill!ljorFelippe Schmidt, determiriando
legislação que permitisse a ocupação
da terra.

. .

Era uma vasta região e pela su�
extensão os trechos eram conhecidos
por Barrado Rio do Serro, no local

·

onde ele entra com o Garibaldi para
formar o Rio Jaraguä, depois de
receber as águas do Rio da Luz, pela
margem esquerda e ele mesmo - Rio
do Serro - era formado por um braço
do Rio Preto, tendo como afluentes
ou ribeiros 'Aurora e Alma, pela
margem direita, este äítímo servindo
nos días atuais a alimentar às
instalações de "Recanto Turístico
Paraíso" com seu parque de águas,
terminando o Rio Cerro I, no Posto
km416, seguíndo para o Rio Cerro n
até a.dívísa com o atual município de
Pomerode.

.

Opontocentral denegócios ficava
no Rio Cerro II, dentro da Colônia
Rio do Serro, uma casa comercíal.a
l.iliaI deWilhelmWeegdurante Iengo
tempo, passando este e sua esposa
BerthaWeege a favor de Johann Julius
Möller (registrado como JoãoMöller,
naescritura) que lavraramnoTabelíão
do Distrito de Jaraguá, da Comarca

· de Joínvííle, no 'livro n° 51, às fls. 22,

em 22-07-1932, quando os
.

Vendedores falando em alemão pçr_
não conhecerem a língua vernãculaé
traduzido pelo intérprete Victor
Rosenberg diiiam a Venâncio da
Silva Porto, que sendo senhores e

legítimos possuidores dos terrenos,
casas, ranchos e benfeitorias,
situados na povoação do Rio Serro
deste distrito de Jaraguá, município
de Joinville, pela presente escritura
se comprometiam '11 vender os

terrenos, casas, ranchos e. demaís
benfeitodas ao contrataute
comprador, JoãoMöller, pelo preço
certo e ajustado de quarenta centos
de réis; (Rs. 40:000$000 emmoeda
corrente do país, com os juros denove
por cento (9%) ao ano pagos
anualmente, pagos pela forma
seguinte: 10:000$000 em 20-12-
1932; 4:000$000 em 31-12-1933;
4:000$000 em' 31-12-1934;
4:000$000 em 31-12-1935;
4:000$000 em 31-12-'1936;
4:000$000 em 31-1Z-1937; e o

restante de 10:000$000 no ato da
assinatura da escritura defínitíva

, de venda e compra; II.a. falta de

pagamento de uma das prestações
acimamencionadas, considerava-se
rescindido o contrato índependente
de qualquer interpelação judicial,
perdendo o outorgado em favor dös
outorgantes todas as quantias que até
então tenha pago bem como as

benfeitorias que tiver feito nos

terrenos; que eles outorgantes, uma
vez pagos do preço se obrigavam dar
a escrituradefínítíva de venda ne dia
em que ele, outorgado a exigir" em '

havendo arrependimento da parte dós
vendedores, estes se comprometíam
a devolver o dinheiro recebido por
conta do dito preço, em dobro. Iste

tudonapresençado tabelião Venâncio
. da Silva Porto, do tabelião ajudante
que o escreveu, Jardelino Tristão
Monteiro .e das testemunhas Álvaro
de Campos Pinheiro e Augusto
Schrauth, além do intérprete, Victor
Rosenberg,

Fri'tz,:vo"Jaraguã -ft2/96

o verdadeiro lado do governo Fernando

Henrique Cardoso, A

agricultura da região Oeste e
SUl deSanta,Catarina foram '

'dllia�ente castigadas pelas
enchentes no início desteano,

que causaram prejuízos esti
mado em RS 200 milhões.

��'�U;u�spara0Esiado,mlisaté
agonios produtores de milho, arroz e feijão,

principalmente, não viram nem acor do di
'. nheiro. Estão 'favelados'e obrigados avender
suas propriedadesparaquitaremas dívidasem

bancos. Isto se reflete nas

. gratdes cidades, que a cada

dia, recebem pessoas destas

regiões, qúeacredítamémurm
-. vidamelhornacidadegrande.
Engaoo. Só terão peja frente a
misériaeadiscrimimçã6.Tudo

·istopebdesgoverOOdeFHC,queusouarreara
agriculturaparafitmaroPiamReal

; ,

r

A eemunídade cresce;
. e se trànsforma 'pelo
trabalho. De eada um

e de 'todos.�

IDeIas Rodas
Inelastrlal

ALTA 7ECNOL.0Gf,A
EM IIA7SRJAU'RJ1IAS
PARA ÁLJIENTOS

'Fone (047) 371-'12n
Jaagu6 do Sul - sc '
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Anotações(p.L' Partido analisa os pré
candidatospara a eleição

Salário suado
Um verdadeiro milagre o prefeito Durval lbsel fez para

.

pagar o salário de janeiro para os funcionários públicos.
Correu para todos os lad�s e acabou encontrando uma

"mãozinha santa" no Issem. O empréstimo foi de R$ 500 mil,
quase a metade do total da folha, incluindo encargos sociais.
Neste mês a prefeitura conseguiu, mas para fevereiro, as
previsões são "negras", devido ao alto valor da folha
salarial dos 1.900 funcionários (R$ 1,2 milhão).

Empréstimo
Uma das colocações de Vasel, na

entrevista coletiva de ontem, foi sobre

possíveis demissões; O prefeito dei
xou claro que se persistir esta crise,
algumas 'cabeças irão rolar', muito
embora não tenha economizado

cargos no concurso do Codejas.

Multiplicando
Em poucos dias, o número de fa

mílias cadastradas para receber auxi
lio do Condec praticamente dobrou:
de 282 para 400. Os investimentos
na aquisição de materiais de coas

trução giram em tomo deR$ 160mil.
A prefeitura entrará com tijolos,
cimento é etemites, e as famílias, no
sistema mutirão, como a mão-de
obra.

Reunião na CDL

Reuniãomensal, hoje às 12 horas,
.

entre os comerciantes promete ser

agitada. Entre alguns Pontos napauta
está as �as do calçadão que afeta
sensivelmente o comércio. A solução
é, como já acontece em algumas
lojas, realizar promoções.

Made in Canadá

Deverá chegar nos pr6ximos dias
dois ônibus doados pela Cancer

Fundation, do Canadá. Cada um

custoupara a prefeitura cerca de R$
15 mil (pagamento de imposto), e

. serão utilizados, inicialmente para
transportar alunos da região do
Garibaldi e viagens de estudos. Cada
"bus" tem capacidade para levar 40

Ó,

pessoas.

. Partido ProgressistaBrasileiro - PPB
Comissão ProvisóriaMunicipal de Jaraguá do Sul

J araguá do S� - A

cúpula do PTB (Partido
Trabalhista Brasileiro), se

reuniu na semana passada,
para uma análise das pré
candidaturas à sucessão do

prefeito
Durval 'olildo 1160
Vasel.O

deslOllo tISlíder do

partido
em Ja

raguá
do Sul,
vereador Lio Tironi, disse
que a primeita etapa con
sistiu na definição dos
interessados em concorrer

ãs eleições. "A maioria dos

pré-candidatos fazem parte
. da atual administração de

.

Vasel. Por isso, a preocu
pação é demanter uma sis
temática de ações", avalia
Tironi, acrescentando que
pretendemanter a união do
partido, diferente com o que
ocorre em outras siglas.

pDssívels
lDl/folies

candidatos à candidato,
. além do pröprio prefeito
Durval Vasel, que de
monstrou interesse na

reeleição, e· a definição do
cabeça-de-chapa deverá sair
nos próximos meses,

"quando realizaremos .a

convenção municipal",
lembraLio.

CoHgações
Sobre possíveis coliga

ções, Tironi revela que o

partido já se reuniu com

membros do PSDB, PDl'�
PL. além de iniciar uma

conversação com o PPB,
Vaselquera reeleição mas adiantou que ainda não

"Vamos evitara falta de sin- tem nenhuma posição coo

toniademuitospartidosque ereta no que diz respeito a

se degladiam interna-
.

coligação, "A decisão de se

mente", ressalta o vereador. coligar ou não, vai ser bem

Segundo o líder da ban- estudada. Se houver,·
cada petebista, os contatos iniciaremos uma outra etapa:
com Afonso Piazera Neto, de analisar qual o melhor.
Rosemeire Vasel, Otaviano nome para encabeçar a

Pamplona, Alfredo Guen- dobradinha, através de uma

ther e AdemarWinter. todos pesquisa popular", comenta.

1>, '

',,�;. <
"',.

.'t:::-,-�
���,

SALÁRIOS

Prefeitura recorre ao Issem

QUER LER
. , .

I ULTIMA
DO

1/11

.CARLAO?
Dicas e informações sobre literatura.
'Em fevereiro, tudo sobre isso você vai
ficar sabendo na coluna do Carlão,
todos os domingos, no Caderno de
Variedades do Correio do Povo.

Jaraguá do,SuJ - Se não fos
se um empréstimo junto ao

Issem (Instituto de Seguridade
dos Servidores Municipais) de
R$ 500mil opagamento do fun
cionalismopúblico jaraguaense,
neste mês, estaria canprome
tido. A informação foi dada on
tem, pelo prefeitoDurval Vasel,
na coletiva com a imprensa .

Segundo Vasel, a prefeitura
teria apenas R$ 700mil nos co
fres públicos Para o pagamento.
dossalários,já incluído osencar
gos sociais - a folha do funciona
lismo de Jaraguá do Sul é de R$
1,2 milhão. "Sabemos das difi
culdades financeiras, mas nos

desdobramos para pagar em dia
nossos funcionários", diz o pre
feito, lembrando que a prefeitura
de Balneário Camboriú, está
atrasada em três meses com as

salários de seus funcionários.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃOMUNICIPAL

O·Presidente da Comissão ProvisóriaMunicipal do Partido Progressista
Brasileiro - PPB, Seção de Jaraguá do Sul, na formadaLeiEleitoral vigente e
de acordo com o Bstateto Partidário, convoca os convencionais habilitadas

para Convenção Municipal a realizar-se no dia 08.02.96, na Câmara de
Vereadores, sito à ruaGumercindo da Silva, às 12 boras, que se prolongará até
às 19:00 boras, nesta cidade para a deliberação da segúínte:

ORDEMDODIA
'

a) Eleição dos Membros e Suplentes do DiretórioMunicipal;
b) Escolha dos Delegados e ,respectivos Suplentes à Convenção Re-

�onru; ,

c) eleição do Conselho Fiscal;
djeleição do Conselho Consultivo Municipal;
e) eleição do Conselho de Ética e Fidelidade Partidária;
f) Outros assuntos de intetesse partidário.

Jaraguá do Sul, 31 de Janeiro de 1996

NELSIO HENN ,

Presidente da ComissãoExecutivaMuilicipal do PPB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cer.c4de 1.700 crianças de"erão sernuúricultulas nas creches de Jarag::!J do Sul, este ano
i � '. .

q:FjÊQ8És

Sêc,.�tªria busca ajuda de

Jaragu4do Sul, 7 de fevereiro de 1996

MEIO AMBIENTE

Trilhas ecológicas visam
•
'I

.

conscientizar estudantes
Janlguá do SUl - Conservar área de várzea, portanto, as

a natureza.no centro da cidade e espécies são diferentes das do
formar a consciência ecológica que existem na outra trilha", .

entre os estudantes de Jaràguá explica o secretário Jngo Robl.
do Sul. Este é o objetivo da Original

.

secretaria de Agricultura eMeio A proposta da secretaria é

Ambiente, que implantará, no fi- implantar uma sala de aula ao ar
nal deste mês a. segunda trifua. livre, inclusive com bancos de

ecológica - a primeira, instalada pedra. Além disso, todas as

há um ano no Juvenato, atrás do árvores são. identificadas, com
colégio São Luís, é freqüentada sua classificação e folhetos

'.praticamente por alunos das es- distribuídos aos alunosexpli-
colas centrais. cando as características do lo-

ESta nova área destinadapara cal."Ali vamos encontrar espé
a ecologia estudantil fica pró- cies como Guaca (Cedrinho)

.

xima ao Hospital Jaraguá e tem' Tajuba,. Maçaranduba e Jagua
cercaße 20.000 m2, equivalente randi da folha pequena, todas em
a quase três campos de futebol. extinção, principalmente nesta
'''Esta trilha está localizada numa

.

região", define o secretário.

empresaspara custeargastos
\

t
'� �

/

-

-J� do Sul- A secre- são filhos de funcionãrios de maiores, principalmente com o

tária de' Educação, Rosenieire graudes empresas", lembra a pessoal, - além de merendas e

Va�el devera' se reunir nos secretária, acrescentando que materiais de limpeza", garante,
prpMimos diascom membros da atualmente as empresas entram' Até agora 1.350 alunos já
Acijs (Associação Comercial e . com 17% da receita destinada iniciaram o ano letivo pré-és
Industrial de Jaragliá do Sul), as creches, ficando para a colar, "mas este número deverá
paJia dis- prefeitura p restaute das chegar a 1.700, <pie é o nosso

cutir 'uma JoI'tIgu6 do despesas. limite", diz a secretária.
maior par- - Demissõ es Dados divulgadospelaU�cef '

tiópáção,- SUlllltllllim, Caso 'permaneça CODl este revelam que Jaraguá do Sul está .

da iri�i-'
um LJLJdmo percentual, aprefeitura, segundo em terceiroIugar, em Santa

c i a t i va"'-- Rosemeire, terá que demitir Catarina, no ensino fundamen-
privaWina tI_ 9uolldod- cerca de 20%, dos 260 funcio- tal de O a 6 anos, sexto na faixa
ajuda de

,

. närios, que trabalham direta- etária de 6 a 14 anos, e é, 9 49°
custodas 12 creches existentes mente com as creches. "Com' municípe que mantém um

no muäieípie .. IIiPeios menos, aumento de crianças matricu- padrão de qualidade no ensino
90% das crianças matriculadas

.

ladas, nossos gastos serão catarinense.

G�NEoS - Evite, neste
período, questOes
com vizinhos e a pres
sa, ao viajar. Os ami
gas. leais o ajudasäo
em qualquer dificulda
de e conseguirá reali
zar boa parte de seus

anselos e dasales.
ótimo parao amor e o,

Robldefine a
imporlâncià
�trilhas
ecológicas
como depreser

,

"ação di!meio
ambiente �
conscientização
dosjo"ens'

ÁFiIES - Aproveitando TOUR9 - Perlode em

suas oportunidades que poderá lhe trazer

para viaJar, mudar, fa- desentendimentos no

zer novas amizades e ambiente de trabalho

arquitetar novos pla- e até atritos e discus
nos para ganhar dl- sOes, mesmo com

.,heiro, demonstrará pessoas desconhe
ser prático. Tudo esta- cídas, Evite, pois, via
rá bem neste perlodo .. géhs e negócios.
Esteja atento.

CANCER - Sob a

influência de sua se

gunda casa zodiacal,
pode fazer compras
ou vendas lucrativas.
Procure cuidar ds'sua
saúde. Atividade brl
Ihailt.e na vida social.

LEÃO - Você está VIRGEM - Muito bom
vívsndo um perlodo aspecto astral pára
que muito o lavorece. lucrar em' negócios
Faça tudo para evitar que há muito iniciou e

atritos, discussões e para ser bem su

cena de clüms. Boas cedido profissional e
noticias' a tarde e financeir�mente àtra-

.

. , vés de InfluêncJa de
novos conhecjmsntos nativos de aquárto.de bens resultados Sucesso romântico e

para o futuro.

LIBRA - No período ESCORPIÃO'-Perlodo SAGITÁRIO - Deverá.'
\A:lcê �rá'duplamente um tanto .quanto agi- dar mals atenção a
beneãciado no plano lado para você, mas, .possibilidade de fazer
social, pois terá as para que tudo saia novos e 'proveitososme.lhores inf.luências bem deverá tomar, contatos pessoais,que poderia esperar.
Uma ootícia virlda por un;Ja atitude otimista e asscclar-se a alguém
telefone ou por qual- inteligente, evne o ner- e absorver a continut
quer outro meio de co- vosismo que nada a- dadé que virgem lhe
inunicação"o deixará dianta:' 'contere. Visite pes-muito contente. soas influentes;

AQUÁRIO - A influên- PEIXES - Neste perto
cladaluapromete-lhe do, vocêserá benefí
bons ganhos e lucros elado em questões
em negócios rápidos, comerciais e na solu
viagens curtas e es- çäo que deseja, para _

peculaçOes razoáveis. um problema protls
Especiai atenção aos sianal. Por outro lado,
assuntos domésti- procure não perder de
cos, familiares e vlsta seus. principais
profissionais. obtetívos financeiros.

CAPRICÓRNío - Não
se preocupe. com o

que possa acontecer
e nem sé deixe levar
pelas más lrnpres
söes oll idéias nega
tivas. Lembre-se que
tudo passa. Tanto a
dor quanto a alegria,
o fracasso e a der
rota.
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APARTAMENTO
RuaJoão Picolli, 473 - Ed, Karine
-Apto.204 - 211 andr cf2 quartos
edemais dep. - R$ 32.000,00

yENDE �
APARTAMENTO

Iª" ARPAARdéT1·AF�EhNT� dR. Barlo do Rio Branco, 760 • Edif. '.
ua Ia ISC er - 3 an ar

Sçhlochet - 6Q andar - cl 01 suite + 02 3 quartos demais dep.
donnlt6rios + demais dep.

. I R$ 35 000 00
RS 48.000,00 + Financiamento

• ,

CASA DE ALVENARIA
R. Jesé Menegetti, nll 277 - 03
dermitóries e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x
R$2.000,00

CASAALVENARIA
RuaLuiz Satler n2 63 - Barra -

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

CASA'ALVENARIA
R .. 591 casa 119 -

-

.

Jguá-Esquerdo cl 04 donnit6rios
e demais dep. ,

R$ 43.000,00

CASAALVENARIA
Rua Angelo Tancon nll 106 - Terreno
2.698,83m2 - área construfda:
600,00mZ - Ilha da Figueira
R$ 200.000,00

CASAALVENARIA ....................
R. Bruno Schuster nll 153 -

Barra do Rio Cerro cf 03 dormito
e demais dep. - R$ 25.000,00

CASA ALVENARIA
RuaJosé Baruffi nll 160 - Ilha da
Figueira - 03 quartos, demais
dependências, com piscina
R$120.000,00

CASAALVENARIA
R. Antorno B. Schmidt sfrfl- Ilha da
Figueira cl 02 quartos e dem�is dep.
R$ 10.600,00

�B · r4C"--'
sE

SALACOMERCIAL
Av. Mal. Deodoro, 855
Edif. menegotti - 111 andar, sl101
cf área de 110,00rn2
R$ 60.000,00

ERRENO
R. Sem nome - Vila Lenzi - próx. Salão
União - cl 611 ,00m2 - R$ 5.00,00 entrada +
17 parcelas de RS 700,00

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

CASA DE ALVENARIA
-

R. Leteamente Juventus "

Jguá-Esquerde - surte + 02 quartes
R$ 55.000,00

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

TERRENO
Leteamente CamoSampiere
Jaraguá-Esquerdo - cl 560m2
R$ 8.500,00 entrada + flnanciamento

TERRENO .

Rua Antenie Gesser - V. Amizade
Área 468,00m2
R$ 14.800,00

TERRENÖ
R.Abrame Pr'adi - Barra
Cf área de R$ 5.632,OOm2
R$ 10.000,00
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CORSA. 1.0 WIND OKm
,Con_ór,cio co�templado R$

II' .7.500,00 +. 24 PAR,CELAS DE

R$�232,00 • CAR.RO· A RETIRAR,.
� NA AGÊNCI�. TRATAR 371-9822

Planos 50 e 60 meses
.. COnsórcio Nacional VolkSWagen e Amauri
Não perca tempo. e venha fazer sua Inscrição,
na manei� mais fácil de conquistar o seu veí -
,culo.

. (

, EX'CURSAO
, '.

Piratuba (Águas Termais)
Saída 12/04/96

-. Retorno 14/04.96

'.
Valo'r R$ 134,00 por pessoa

" �., ".inclui,no preço - ônibus leito-turismo,
�.' '·per.noite\2 catés- .. 2' almoços e 1 jantar.
,I,. Tratar: 973-8281 ou 375-1056

.:} ,'-OPORTUNIDADE ÚNICA
, .'

'Be'vo,cê está procurando uma

• ". "'; _oportunidade de ter seu próprio
t

� negócio; encontrou! Procura-se sócio
,

'. com capital de ,R$ 10.00(),OO para
empreendimento sério e rentável.

,

. 'Treter 372-0337 apto. 135

': .' (somente quarta-feira)

93
93
91
82
93.
.84
80
91
88
88
86
86
84,
83
83
·81
79
95
88
85
90

R, JOINVILLE, 2050
FONE/FAX (047) 371-1574 - 973-9753

I�J
- Feme 047- 3710499

MenegoHi Veículos

JiI.. . !m@[fdfbV@
Escort GL

.

Escort L
MonzaSLE
Del ReyL
Ipanema SL
MonzaSLE'
Chevette Hatch
Goi CL
GolGTS
GolGTS
GolLS
GclLS
GolLS
GolLS
Parati S
Fusca L
Passat L
'Flet Tipo
Uno1;5R
UnoCS
Trailler - Luxo

cinza
bordö
bordõ
marrom

grafite
verde
verde
prata
bordõ
branco
verde
vermelho
bege
branco
verde
branco
verde
verde '

vermelho
marrom
branco

Rua Joinville n9 3573 - Fone (047) 371-9&22
JARAGUÁ DO SUL - sc

�'
� \'

�
:i......�,

..'.-.....--......------__.

I �t���OST'O·MARECJlAL LTDA .

1 DISQ�R PEÇAS 371-1281.1 :

'I

.

� Liquigás ....
FONE/FAX (047)

372-0705 * 372-1888 * 371-0905

·COMBUSTíVEIS FILTRADOS
·SUPER TROCA' DE ÓLEO
·,LAVAÇÃO COMPLETA
·LAVA 'RÁPIDO
·'_AVAÇÃO ,ÁGUA, QUENTE

,

·LANCHONETE
,

: �,' Avenida Marech�1 Deodoro da Fonseca, 961 ,;. CEP 89251-701 - 'Jaraguá- do Sul - se

- ,

p: It. O· M O P t; e A S
-i . ,,' /

,Pt.. Menegotti lança para você a melhor. promoção •
peças originais do ano: IIPROIVIOPEÇAS.II '\!II
LIGUE AGORA OU VENHA VlSrrAß.NOS! II1II

MenagOffi Veículos
Fou 047� 3710499

"

.'
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Jaraguádo Sul, 7 defevei"elro de 1996 CLASSIFICADOS

Imobiliária--

Menegotti..

CENTRO- VILA NOVA - Excelentes
SAO LUIS

Apto.c/02
VLA GONZAGA - AJa

terreno na lotes financiados em 10 Terrenocom BAEPENlI-
Joio Franzner-

quartos - Ed ..

Loteeoom 15,00

Karine - Rua Domingos da m.eses - Pröx, ao Fórum 1.395,OOm2- Terreno cl m.� de·frente •
'

João Picolli
Nova

e ao Breithaupt próx.Javel R$ 490,40m2 390,00II1.

R$ 60;000;00. 70.000,00
R$15.000,OO
cadalote

CENTRO- ILHADA' ILHADA·
CENTRO·AJa " RIODALUZ-

Excelente FlGU8RA FlGUEIRA- CENTRO - Excelente lote Waller MaquardI •

T8ITano cl Sftiocl
sala comercial Casa em

Terreno e/ c/740,oom2 - Pröx, E:d. 3.000,ODm' • ptOx. 45.000,OOm2 �

c/55;00m2
450m2 edificado catume Sc:hrrH,

alvenaria e/ casa Carvalho - R$ 60.000,00 Ir8llle plWaller .com casa próx.aCEVAL.
c/4 quartos mista

.

MaquardI em 30,00 mista
_ malltl8
R$ 90�OOO 00

CENTRO - Casa ILHADA
em alvenaria e/ CENTRO .: Excelente FlGUEIRA- FIGUEIRA-

.

343,00m2, Casaem cobertura no Edit. Riviera Terrenocl Área com

fundos da .

alvenariacl 450,OOm2- 5.083,08m2,
JARAGUÁ piscina, çl

cl 246,00m2 próx. ao R$7.500,OO estuda�se
FABRIL

235,46Jn2 '
.

Beira-RioClube deCampo . permuta por
, carreta

VILANOVA -

CJ:NTRO � Cobertura no VILA LENZI -
Barbada casa Terreno com
em alvenar� e/ Ed. Residencial Dunker

Terreno e/ terreno comerei-

03 qtos.
454,43m2 733,50m2- ai e/casaem

Apenas
Valor (em construção) Edificadoe/ alvenaria por

.

R$ 30.000,00 R$8.500,OO prédio comerci81 �enasR$
55.000,00

INTERIMÓVEIS
CRECI0914.J

.

SUA VEZ...
*Casade alvenaria com 60m2

terrenocom 420m2
Rua José Narloch

Preço: R$20.000,00,
.

* Terrenos na Praia noGrant à 1 Km da Praia

PreçoR$3:500,00

*Apartamentosde 02 e 03 quartos
.Ed, Cipriani .

Preço a partir de R$ 30.000,00 e
R$ 40.000,00 (à combinar)

·DECQ'MPRAR·

SALA' COMERCIAL
Ótima sala comercial com 135,77m2 contendo 03

.

banheiros, .locallzada no 1 º andar do Ediffcio

Menegotti.
Vale a pena conferir!

04 CASAS
02 casas em madeira é- 02 em alvenaria localizadas
na Rua Onélia Hertz (Vila Lenzi) em terreno com

área de 810,00m2
Valor R$ 55.000,00

SíTIO
Com área de 62.500,00m2 contendo 01 casa mista'

com área de 80,00m2
Valor R$ 18.000,00

ESTAS E OUTRAS OFERTAS VOCÊ ENCONTRA
NA IMOBILIÁRIA MENEGOTTI LTDA.

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
EO. MEHEGOTTI- 1 () ANDAR - SAlA 107/108

FONE: (047) 3710031 -JARAGuÁ DO SUL - sc
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Você está preparado
para o inesperàdo?

A Mega está I
\ , ,

EIS AQUI ALGUNS BONS MOTIVOS PARA VOCt E SUA EMPRESA ESCOLHEREM A MEGA INFORMATICA.

I

�'.'.".'.'M'X.'.'.'.'.X'.'."__•
BARRA VELHA

Lotes fin�nciados em 48 meses,
,'., 'com uma pequena entrada.

,
\

.

.

A 70 metros da praia
.".

.,', "']TAJUBA
Lotes financiados ,frente para o

mar. Financiamento em até 36

meses.

LOCAÇÃO PARA
c>

.

TEMPORADA
Casas e apartamentos

TULHA AliR1:':�:�ais
Alimente-se somente com produtos naturais: cereais à
granel" chás, aveia, granola, sucrilhos e muitomais!!!

Venha conferir!!
Rua CeI. Procópio G_ de Oliveira, 1493
próximo ao semáforo da Duas Rodas

1R�
CENl'RAJS Phillps
TELEFÔNICA Intelbrás

Equltel
Nutron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

FAX

..m1loll ; CB.ULAR
REVENDEDOR

'.���fj ·�.LSrAil
. TEMOSPLANOSDECONSÓRCIO ([!yMOTOßtJLAACESSÓIIOS,EQUIPAMENTOSE

.

'JFmEPOT.
SInIlEffTOS �ALIN'DIöOR

.

REPRESENrANrECOMERCIALDE INFORMÁTICA.
ASS.MAS

#

.

TV A CABO. NET JARAGUA cO�U����RES
Revendedor

{fJ[fdOfN!JfffgBII/
Rua CeI. Procópio Gomes, 680 - FONE: 371-9999

línica Sã'o Camilo
Dr. Marcos Femando f. Subtil

�1!lllllllllf!IIIIIII!I�I!I�IIMhllll�II�llllfillll
Medicina doTrabalho - Fratura. - Urgência.
Doença••Coluna, Lesõee doesporte - Cirurgia. do joelho

.

Exaines:'admissionais,dami..i�nai.e.,..ódi�
Horáriosatendimento: 8:30ã. 11:30e14:00ã. 18:30h._

Além de oferecer diversas

opções na compra de
Micro Computadores;

. treinamento; e uma consagrada
equipe de manutenção

� tlIM IMRI EI�.iUGSI
_UIO'I illlI�G

"INFÓRMÂTICÄ�",,"" ""�

. 'Manutenção - Vendas": Treinamento
'. 'ä.'ua Reinoldo Rau, 21 - Fone (047)372-2900 CEP 89.251-600 - Jaraguá do S1Il - sc

.

t�

I Ji!I
" II
i1
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,SE VOCÊ"QUER FAZER
BEM FEITO EM 96,
FAÇA COM Q,UEM
SABE F ER.

,

CASO CONTRARIO,
• VOCÊ PODE ACABAR

OUVINDO UM
, '

,

IIBEM, FEITOII
,

.

,.,
,

."

QUE HAO TEM NADA
A VER COM ELOGIO.

,

',Fazer bem feito éa regra número um para quem quer se dar bem em qualquer
negócio. Por isso, na hora que oocê precisar de editoração eletrônica, arte
final, fotolito, enfim, qualquer trabalho rdadonado mm artes grdficas, fale
logo, mm quem entende do, assunto: Pro', Imagem Estúdio Gnifico. Porque
além de entender do assunto e ter os melhores profissionais, a Pro 'Imagem
também tem equipamentosde última geração que vão sempre'

Rfazer bonito para você. Porque depois, como diz um'outro' -
velho ditado, "não adianta chorar sobre o leite derramado"... 'Pro
Pro Imagem Estúdio Grdfico. Para, quem 'gosta de ouvir '!!l€l9f!!lIl '

"bem feito" apenas na forma de-elogio'.
'

(047) 372-3294

---
.

Soluções criativaspara um novo mundo.

I
. I

I

.
, I
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CORREIOOOPOVO-6 SOCIAL

Invasão Básica comemora 15 anos

.J8ragoá do Sul, 7 de feva:eJrO de 1"6

,IDI'_IIMIII'II SO,"II BOIUI ""'_11 com ."11 belerJJpOl' ondeP"..II

Sca! começa 96 em março
Está praticamente tudo pronto para o reinício das

atividades daSoar (Sociedade de Cultura Artística), dia 6
de março. Sob a regência do maestro Aristeu Klein, o Coral

�Car que coota atualmente com 38 componentes, manterá
os mesmos horários para os ensaios (quartas-feiras, das 20

.

às 22 horas). A diretoria para obiêaio 96/91 será
empossada na reabertura dos trabalhos. Os interessados em

se inscrever, gratuitamente, para participar do Coral da
Soar, deverão procurar omaestro, durante os ensaios.I,

�H
I

I

,

I
I

Gente& Informações·
Encontro na Pink
and Blue/Freedom
A Pink and Blue prepara

uma grande festa amanhã,
sexta-feira e sábado, na sede
da escola, com o I Encontro

Regional para treinamento de

professores de inglêsPink and
Blue/Freedom, que terá' a
participação especial da
coordenadora pedagógica da

FundaçãoRichardHungFisk,
de .são Paulo, Alessandra
Apollcaio Caixeta.

Banda Mil
ClubeAtléticoBaependi con

firmou o
.

grupo que animará o

Carnaval deste ano: BandaMiJ,
do Paraná, tocam dia 16, no tra
dicionalbaile"Azul eBranco" e
dia20, no baile de encerramen
to. Neste dia também haverá
tarde infantil . As mesas já
começaram a ser vendidas e

estão à disposição dos foliões na
secretaria do clube.

Da esquerdapara direita, Ale,DavideNeto, que eStanJo
na reabertura da boate Notre Dame nesta $exta.felra

Nadamelhor para reabrir a boateNotreDame, nesta
sexta-feira: banda InvasãoBásica, de Joinville,.que

comemora este ano, 15 anos de estrada. Ale (baixo e vocal),
Neto (bateria).eDavid (guitarra) prometemcontagiar a
galera com suasprópriasmúsicas e covers de diversas
bajulasnacionais e internacionais. Ano passado o trio

marcou suapassagemem grandes casasnotumas de São
Paulo, comoAeroanta e Café Brasil. Vale conferir!

Mamonas
Grupo Mamonas Assassinas,

que empolgaram ii turma tee"
ano passado, dá um tempo nas

apresentações. Todos curtem

fériàs no litoral paulista, prome
tendo voltar só a partir do se

gundo semestre deste .ano,

Mensagens
QUER
SABERA
,

ULTIMA DO
""

CARLAO?

Jamaismaldigas a tua sorte, Ela é a luz interior de teu ser.

"''''''''''''''''''''''''''''

Quantomais andarespelos caminhos deDeus,mais brilhará tua
luz interior emais te bafejarão as brisas da bem-aventurança

"''''''''''''''''''''''''''''

Siga teu caminho segundo os ditames do amor universal, eDeus
.

te ajudará a encontrares a felici� que hámuito teu espúito
procura.

"'''''''''''''''''''*''''''

Esparse o bem ao seu redor, para que amanhã pOIlll88 colher
flores no caminho. .

.

.

"''''''''''''''''''''''''''''

IEstende tua mão ao irmão que te impIoJa ajuda, para que o

Seohorteabenço� .

Dicas e informações sobre vida, política,
.

Jaraguá, noite, cultura em geral e muito
mais.
Tudo sobre isso tudo você vaificar sabendo.
na coluna do Carlão, todos os domingos; no
Cader1(lo de Vqriedadrs do Correio do Povo...

Quem dá aos pobres -- resta D diz di·tado P"';"'reste a.

- "illP a ewa, O • ,..,.....,
Deus, po�.:.nto, para que avida sempre te sorria em bênção e

��a�. .
.�

"''''''''''.'''..... '''
O valor dos homens se aquilata por iieU8 atos e por suas ações.

"''''''''''''''''''''''''''''

Jesus nos abençoe ARNALDO
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Jaraguádo Sul, 7 de fevereiro de 1996 ECONOMIA CORREIODOPOVO-'

PARCERIZAÇÃO

Produtóresfestejam aumento Governo assina convê?io
.

lr,.. "ta'�
.

t
J\ com BNDES na capltal

na co na ae arroz nes emes
.

FlorlanópoUs - o governo de rizaçãe. O BNDES também será

.EdIm..b*IIsICP
Santa Catarina assinou um oon- responsável por avaliar os bens
vênio com o aNDES (Banco queoEstadocolocaràdisposjção
Nacional de Desenvolvimento e adiantar 50% do valor estabe
Econômico e Social) que estabele- lecido. No ÕDl\l do processo, se o

,

ce urna série de ações para viabi�' valor superar a estimativa 40
lizar o Programa Catarinense de

'

banco, o excedente será dividido
Parcerização. O convênio prevê igualmente entre os dois órgãos.
compromissos das duas partes na Além disso, esse convênio
implantação da parcerização, que abre uma linha de fmanciamento
vão desde a análise da viabilidade para a iniciativa privada ínteres
de empreendimentos até o sela- sada em associar-se aoEstado em
mento de parcerias entre os seto- projetas prioritários. O programa
res público e privado. prevê um limite de crédito que

Pelo acordo, fica.estabelecido pode atingir até 65% do valor da

que o BNDES vai prestarcoope- obra e que pode, inclusive, ser
ração técnica para identificar feito através de um consórcio de

projetos' de interesses do Estado empresas. "Este sistema vai per-
, e estudar fontes de recursos para mitir que muitos investidores e

viabilizá-los, além de negociar sua empresários se interessem, por
implementação. De outro lado, o exemplo, em construir estradas

governo do ;Estado se compromete como a interpraias, sem que para
a fornecer. as informeções e o isso o governo do Estado tenlia

apoio necessários ao ,desenvolvi- que fazer qualquer investimento ''',
mento das atividades, além de : lembra' o secretário do Desen
implementar as ações para l!I. voIymentriEconÔmico,Científico'
execução do Programa de Parce- e Tecnológico, Neri dos Santos.

Alguns produtores disseram

que o principal motivo,do au

mento de sacas colhidas este

ano, foi o processoutilizado para -collieitadejane;;osuperou expeellllil'aB tios produtores
a adubação das sementes. Uma

'

mistura composta por nitrogê
nio, fósforo e potássio, que for
talece ocrescimento daraiz. Em

'

anos anteriores, os agricultores
aplicavam apenas nitrogênio,
tomando a planta mais viçosa,
mas o desenvolvimento, em

termos de qualidade, ficava
abaixodamédia.

Para este novo processo ser
.

colocado na prática, os agri
cultores acompanharam pales
trasministradas pormembros da

Epagri e atémesmo da secretaria
de Agricultura domunicípio.

Safrinha
Para a próxima semana, os

produtores começam a se pre
parar para colher, o arroz

plantado em setembro, outubro
e novembro. E a partir de maio
os agricultores fazem a colheita
da safrinha - arroz plantado após
a colheita de janeiro.

SUPERANDO.

M assaranduba - Os cer
ca de 1.200 produtores de arroz
de Massaranduba comemora

ram a colheita da sàfra 95/96,
que aumentou em 15% em re

lação ao ano passado. O plantio,
realizado

, emagosto
de 1995,
foicolhido

II«MSO de

odubolio
!o//o/eteuno final

dejaneiro.
Com este

aumento

na produção, o município pre
tende superar a marca de i mi
lhão de sacas de arroz colhidas
anualmente - cada .saca tem 50

quilos de sementes - confir
mando assim o título de "Capi
tal do Arroz" em Santa Catarina.

QUER VER A
,

ULTIMA DO
"cARLÃO?
Dicas e informações sobre vídeo.
Em fevereiro, tudo sobre isso você

. vai ficar sabendo na coluna do
. Car1ão, todos os domingos,

.

no Caderno de Variedades do
Correio do Povo.

QUER
OUVIRA
,

ULTIMA DO
CARLÃO?

"

Dicas e informações sobre música.
Emfevereiro, tudo sobre isso você vai

ficar sabendo na co/una do Car/ão,
.

todos os domingos, no Caderno de
Variedades do Correio do Povo.

o Banco de �anta Catarina.

Bem casada com o
seu futuro. BESC
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DESENTENDIMENTO

Barman mata um eiere Briga,quase.ter�nae�
t 'T';/;" A..'morte domingo a noite

OU ro na .ll.JQ uermanlca Jaraguád.SuI-Umabri� ruaepedirajuda",explica
entre casal, na Barra do Rio Marlize, lembrando que não é 8:

Foa: P.__ AIJJdaIaICP Cerro, quase terminou em primeira vez que este problema
tragédia domingo à noite. O acontece. "Só não me bateu
laminador Lorenço Borehinski. porque consegui fugir, senão
de 25 anos, quebrou todos os seria mais uma surra, como

móveis da casa depois de aconteceu há meses", diz
discutir com sua amásia,Marlize revoltada a/vítima, quepretende
Vonzeschan, de 27 anos. entrar na justiça e solicitar as

Segundo a própria compa- guardas dos fillios. "Mesmo que
ribeira, Borehinski chegou em os filhos estejam registrados no ,

casa embriagado e começou um nome dele, ninguém vive com

bate-boca com ela. "Só deu um homem doente da cabeça",
tempo de sair e correr para a define Vonzeschan.

ESTUPRO

Tentativa termina na DP, ,

'�

Ddegtulll espera apresentação t/8 homicidlllUlSprÓJd1lUlS horas

FLAGRANTE

Polícia prende ladrão
de palmito em .Corupá
Corupá - Uma pessoa foi'

presa e duas conseguiram fugir, '

sexta-feira à tarde,' em Corupá.
José de Lima, 22 anos, é
acusado de furtar 12 cabeças de
palmito da fazenda do agricultor
Irineu Antônio Ruckt, na

localidade Subida da Serra.
De acordo com o depoimento

de Lima, os três vieram de São
Bento do Sul para trabalhar no
corte de bananas na fazenda do

agricultor. "Os outros dois tive
ram a idéia de furtar os palmi
tos" ,afirma Lima, que no mo

mento da prisão em flagrante es
tava armado com uma espingar
da. "Eu nãoteebo culpa de na
da" , garante. Lima poderá pegar
de um a quatro anos de prisão. Lima:"só eslava ajudant/8"

HOMiCíDIO

J araguá do Sul - A

pequena comunidade de Tifa

Germânica, em Garibaldi, ficou,
chocada com um dos piores
crimes acontecido naquela
localidade. O barman Floris-
naldo Pe-

reira, o

Zé, matou
à queima' IItNTlIIIlI.II

1«0/ tllll
dtJlstlr.

roupa,
com dois
tiros de
revólver
calibre 38" o pedreiro Adair
Antônio Lazzarotto de 24 anOs

-

- .. ,

e acertou na altura do braço,
lderaldo José Burgér, O crime
aconteceu sábado à noite, na testemunha .chave do caso será
"Cancha do João". Burger, quefoiatingido comum

Segeado a' delegada Jurema tiromais não correrisco devida.
Wulf, umdesentendimerto entre "Vamos OllVÍ-Io ainda esta sema
Pereira e Lazzarotto, há uma na", garante Wulf, que espera,
semana, teria sido o motivo do também nos próximos dias, a

-

, disparo contra o pedreiro. apresentação do assassino.
"TestemUllb8s- disseram que na �gunda..feira, a reportagem
primeira discussão, avítima teria do CP procurou a mulher do
acertado uns socos no homi- indiciado, mas ela não foi
cida. Por isso, suspeitamos que

, encontrada. Porém, uma das
tenha sido v:in&mça", acredita a filhas de Pereira disse que ouviu

delegada, acrescentando que a quatro tiros, mas não soube

explicar qual foi o motivo da

briga. "Só sei que o comentário
era de que ele (Lazzarotto) teria
ameaçado meu pai com �
faca", lembra a filha.

Desde dezembro do ano pas
sado, este é o quarto homicídio
que 8COIIiece na microrregião.

Sc:hroeder - Uma tentativa de
.

estupro terminouna delegacia de
polícia, em Scbroeder. A, cos
tureira E.M., de 25 anos, regis
trou queixa contra seu vizinho,
LeocirDeolindo Colling, oQuei
jinho, na semana passada por
forçá-la a manter relações se-

xuais. SegundoM. o tarado teria
entrado pela janela e se jogado
(�obre a_ vítima .. "Consegui
escapar e comecei a gritar. Por
isso ele foi embora", revelaM.

No depoimento à polícia,'
Queijinho afirmouquepretendia
apenas observá-la dormindo.

er M8tAAllIIAL 15
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IINOME: CIDADE: __ � _

�-----------�ADO:------------__�
IENDEREÇO: CEP: _
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