
Vereador escapa de Varzeano com as . CP divulga tabela

� emJamguá
,

inscnções abertas '

Uma discussão entre o mora-, A Fundação 'Municipal de
dor Leonir Lenz e o vereador Esportes mantém, abertas as'

WJgalldo M�er quase termina em inscrições para o XIV Torneio

agressão no bairro Jaraguá 84, Varzeano de Futebol "Raul Valdir
sábado à noite.

"

Rodrigues" .

PlíglDa 4 PlÍglna 8

ESTIPULADO

Banco do Brasil
I

cotJneça a cobrar
,

.

, estacionamento ' f

Apartir demarço, oBanco doBrasil de Jaraguá do
'

Sul.começaré a cobraruma taxa no estacionamento
,

.privativo da agência. Amedida foi tomada devido a
.

utilização das vagas por pessoas que não eram clientes
do banco, Garotosdas Casas daCriança e

Adolescentes serão os responsáveis pelo controle
'

intei1to. O valor será deRS'I,QO/hora, com descontos

para àqueles queutilizarem os serviçosdo BB.
'

Página 3 D�1'ÜI an"nciDu, "ntem, a c'!!J1YIIIç,; da tllxaplll'll " estIIciDnlllllmto privativo'tIo !Jane"

DEFINIDO'.
.

.

.

'.

.

td ti P l'
·

dNovosistemaviário 'começa nestemês For�gl �,�., o

!Cl�Ptre�
e

,

'

pemtencana e mo ..orlS- a com

preso na região dinheiro falso
o secretário de Planeja

mento prometeu para o

prÓximo dia 23 deste mês o
funcionamento do novo

sistema viário da cidade.
'

Ser�o cerca de dez ruas que
passarãopormodiíicaçõesno
seu trajeto. A principal
avenida da cidade,Marechal
Deodoro da FOnseca, tam
bémganharánovo sentido. As
placas de sinalizações e

semáforos já estão sendo

instalados. Em trinta dias, .

membros da secretaria irão
analisar as' mudanças, que
contará com o apoio da
PolíciaMilitar. Página 4

João Batista de Borba, A polícia de Guaramirim

foragidodapenitenciáriaSão ' prendeu em flagrante, neste '

Cristóvão, emCuritibalios,foi final de semana, o motorista
, preso sábado em� JoãoPedro daFonseca Com

depois de tentar roubar um' ele,foramencontradosquatro
automóvel no bairro Rio notas 'de R$ 100,00. falsos.
Branco. Borba está foragido Pelo menos três estabeleci
desde o dia 6 de janeiro, mento, foram lesados. A

"'f",' quando saiu para visitar a polícia acredita que uma

. família, na cidade. Além de quadrilha no Sul do país está
perder a regalia, de viver em' repassando asnotas, oriundas
regime semi-aberto, também' do 'Paraguai, para falsifica-

responderápor falta grave. dores' da região.
Página7Plllllpmna glllYlide mudança n" sistema n"jiillIl deste mês Página7
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EDIT0RIAL

Dinheirofalso
,

,

- A recentes apreensões'ck,polícla da temna cadeia públicaws estelioutários'
região de cédulasmIas estãofazendo os ,que também tentaram aplicar o golpe
comerciantes a desconfiar com cédUlas'''frias''. Aga-
de tudo e de todos.'Algo- ra, senãobastassemos fa-
'masnotas são quase que Preocupação mosos cheques voado-
idênticas, impossíveis de res, proprietários de esta-

,
serem descobertas a olho extra do comércio belecimentos comerciais
nu. Enquanto outras, são t estão preocupados com o

escandalosamente mal
no pagamen o

rodízio de dinheiro falso
feitas. Só emGuaramirim, em dinheiro 'vivo' que, segundo a polícia,
'neste final de semana pas- , . ".

'

pode estar sendo 'produ
sado, policiais apreenderammais deRS zido' na região sul do país, em alguns
150,00 em notas falsas, Iaraguá do Sul casos, nasmáquinas coloridasde xerox.

i,
�f
i:, � •

,
,

.
, :

o quefazer.
·PeuloDemo

A situação da saêde, no expedientes ,escl,lSOs, .que
país, está tão' caótica que já "prejudica a imagem de todos,
ultrapassa a qualquer nível de A situação hospitalar, em

cempreensão e possibilidades de laraguá, está muito .diferente, se
m!ll1utenção das casas de saúde. comparàrmos o nível de '

.A título de: quebra da Previ- atendimento e retidão de gêrência
dência Social, tudo acontece.' dos�tec.Q1sos, .

mas na mesma
. Hospitais não têm como receber penúria finan�à dos demais.
os pacientes, por total falta de Em 1995, o Hospital e

condições tisicas e humanas, que Matemidade� São José pàgou' RS
acabam perdendo a vidajogados 296.119,61 de juros, sobre seus
ao. relento. próprios créditos,' para manter
A União, simplesmente, alega funcionando. os serviços de

que não tem recursos e paga 'enfermagem, ho,telaria e provisão
quando e como quer. Os valores demedicanlentos, por não receber

,
pagos para procedimentos hospi- " suas receitas. em dia
'talares estão defasados, de aJgu-' As AIHs .(autorização de

,

mas centenas' de percentual, não internação hospitalar), que o SUS
cobrindo as custas, de hotelaria, (SistemaÚnico de SaUde)fomece,
quanto menos as de enfermagem, 'não são, suficientes para 50% das
medicamentos e intervenções.

' intent8ÇÕes, que, são superiores a

Neasa ciranda, acumulam-se 750 por mês, com 321 AIHs 'à
prejuizos diariamente, tomando a disposição.
situação inSuportável, perante os

. Com o objetivo de in:vestir em
fomecedorçs e fimcionários. 'Bem tecnoto.gia, -equipamento$,
verdade que somos uifcmnados pessoal e em modernidade, os·
de instituições' hóspitalares çom Hospitais (Jaraguá e São José)
problemas administrativos e, por ctjar� o plano'União saUde, que,
isso, se vê, ,constantemente pela no·momento, está servindo muito
mídia, a situação e� que se financeiramente; mas sem força
'encontram: destroçados, ou nos objetivos, pois' fornou-se
envolvidos em irregularidades de receita para amenizar a deficiência

's

do sistema social de saUde.
O HospitalSão José amatga

divida, de aproximadamente, RS
500;OQO, por isso, não é boa a

perspectiva de receitas, tendendo
portanto a crescer,

Melhoria de nível hospitalar,
colocando-os en1re osmelhores da
'região, foi possível graças a

benevolência jaraguaense com

do;IÇÕes, que se aProXimam a RS
1.000.000, pelo desejo de ter o

atendimento da saúde ao nível de
sua gente.

Para agravar o quadro, surge,
agora, sentenças judiciai,
trabalhista de mais de 10 anos

'

atrás, .no valor de RS 68.000:00,
que, infelizmente, não se tem conl..
o quepagar, indo aleilãO agarantia
que' simplesmente imobiJjza o

Hospital.
Persistiitdo a situação, não há

como suportar. A benevolência
das pessoas abnegadàs está ,no

limite, até porque estão carregando
a responsabilidade que é da
União.,

'.

O guefazer?
* Presidente do Conselho

Administrativo do'Hospital e
Mlllernidade São José
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ReDliniscências:
ApontamentosparaaHistó�doRiô doSmo'

o oompromillo do oompra o pouco abaixo do JIIIl'OO comemorativo
vendafoiaElitreWllhoJmWoet,o o 1lII8' ali existonte, filho do Karl 8iobort o
éspoaaBeithaoJohannJuliuaM!llor Ana Friodel, bati2!8do polo Pastor
teve oxoou\)io em todol OI. 10UI Runtoi, do lado de Pomorodo. Brich'
t�OI, moamo ooorrendo ;alguna ora um homem oXtraordinário, que
08801 imprevistol com a evolu\)io "ouow'uadasontreviatJiadacoluoa
�dial, poiS, 8OOdoMölleralomão, 'FlaaheadaCidade', comotítUlo"Opa
lol(oiro, viljöu ,para a AlomaDha, Sieb_t", artfftce. fern e fego,
quando tudo já indicava opronúncio profiaaiooal competentequofoi avida .'

de uma coofIagt'89iio mundial quo só toda. Enquanto o. entrevistador se
.

terminou om ,08�05-1945. OI
_ encaminbapolahojOfaixaaafiílticaaté

neg6cios, oop{onilO 80 verá adiante . Rio Corro n, quaao 80 pé da� elo
continuaram, p'ois, M611or, antes dp 'OODg)ara a vida de "Opà" Siobort com.
'contrate? era gerento do Wilholm .

o quo olorovou o inglês H.W.

Woogo, fendo oatoaéde�BlK1'8ofil.ial Lougfoll'ow (1807 - 1882); quando
em 'Rio daLuz (B1Iig), 8IIIIini oconia . aquolo poeta rodigiu o . bolílllimo
com Möllor que tinha em Ricardo trabalho"O forroiro da aldoia",
Roedor o 10U oontinuador, tranl- traduzidapeloPo. RaulinoBuaarollo,
f011llllldO-80 áquoloemprooo�to daBam, oquefoi dado apublicidade

'

om loeiodado anônima, dopoil nojomalNIV.Gençie,deCollIIina,
. p8888lldo para soeiedade de reapon- Estado doBapúito Santo, repetindo o·
aabilidado limitada o ainda está em poota: "Stb e cepa fr••d...
mAos da família Roodor, tendo jo..... ,ErpHe • ferraria da
Gerharcl Rooder àfrente de um novo al"'; I O ferr•• li.... f.rte
ompreor;tdimonto imobiliário, repéfin- lIe é, 'De_'1 c:alejaclas e Iaqu;
do, poderia 80 dizOr�o pasaado I E., .•úsnIos de seu bafOS
o início de pmloteamonto, 'por onde r.buto" ! Si. a•• teuzes de .

80 II@jIUpariO muitol moradoros em fern"... Tudo isto 8QOIlteQo na sua

propriodado do
.

ároas rostritas. inoradia, numa louga mesa o bancos
Bmborà o ,im6vel de propriodado de quo lK)OIJIjIanham o conteúdo deUma
Gorhard.Roodor, naquelo oatabeloci- " cozinhab_ClUidada.
mento IKlha-� .instalado a.firma "A� "Meus pais compr8Iam. uma eolô-

. gropocuárioRioCerlo", adnriniMrado Dia llIIquolo lugar,- infOÓDava "Opa"
pela ara. Lilian Rafaela Baorwaldt., Siob�- ároamuitograÓdeoondoain
atendendo a numerosa clientela dos-. da hojo 80 vS. aquolagrande .podroim,
Dloradoroa do Rio coiro Ir, da.Anrora nas�de Stoinott. Para chegar até
o d.a oham.adá Klebte Seite· Qado ládeTestoRqytfoilllllitodifiäl,-con
poqueno) o lado esquerdo do Rio nnua Siobort - nom podia-so chamar
Coa0 quo demandaaoRio Jaraguá, lá de .oamiuho, os moradores P01Ja)S o

'adianto na barra, rio quo fluo espalhados, cada um na sua faina.
8Ol'onamente, quom lIabo há muitos PlaotavlHO .9, aipim, b&t.llta, fei-

, aéaJloa,DI88 quo em dias tonnent08Os jio, utra0fÚI9i0 de porcologado para ,

olosalta de 8U88 tII8lgOII80'ó capaz de o leito.Brâpouco, ••"Iavaparaviy«. .'

oausarmuitol os1rIIgoI 8OIlavradoros Ofciroiro Sieben lembra lICftI8av6s
quo plantant nas torraS deal�. o- diz porquo os pOmoraoOI vieram.

Contam OI primeirol'O pionOU'08 para o Brasil. "Meus av6. paternos
\ colonol como encontraram a regiiO - oram August Siob.Ol't o Emostina

.

do Rio do.Sorro, transpondo a Sena Borohardt o 08 maternos, Wilholm
do Jaraguá. Dentre olos o já falecido Frioélolo Johanna Roz. Elos estavam.
Brich Siobort., falava de sua 'Vida, 010 no Tosto Rega o r,ostavam. do lugar.

.

n8soido em 20-04-1900, no divisor. N6s tinhamos quo procurar outras
das águas do MOlTO do Corro, diviSa torras.
comBhmenau (hojoPomorode), um Fritr. von JiD'tlglltÍ.- 02/96.

r·

A comunidade'cresce
e 'se transforma pelo

. trabalbo. D·e cada tim
..

..
e de todos.

'1:U":t�:rI,�_ ALTA TECNOLOGIA t,
EM MATÉRIAS.pRlMAS
PARA.:AUAfEN-TOS

Fone (047) 371·2277
Joroguó do Sul - SC·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J..... do Sul, 14 de fn"- de lf" POUllCA/GEAflL CORREIODOPOVO -3

Anotações G;�t�s serão
� ��.•I�.)�: .

Definido

A partir do próximo dia 23, começará a funcionar o novo

sistema viário de Jaraguá do Sul. As placas já estão
sendo colocadas em algumas ruas. Segundo o secretário
Otaviano Pamplona, a data escolhida foi, em virtude da
volta às aulas' e é claro, depois do Carnaval. Imagine se

as muda1tfas ocorressem antes das festas. Teria muita

gente desfilando pela contramão, sem saber.

Deixando a terra ..Bate e volta

I Amigo e jomalistaAderbal PrefeitoDurval Vasel

Machado, que já foi àsessor ontem na coletiva a

de Durval �sel neste impralsa, questionou o

mandato, e qÜe até pouco seguinte para os jornalistas:
tempo editava o jornal.A8c "e a política em Jaraguá
Notícias, elnbarca em

.

do Sul". Rapidamente
definitivo para 'sua terra" foi Jhc devolvida a

CriciÚIna,.onde fará jamais pergwta, mas. sem nenluuna

para as rádios locais, além de resposta olara, deix8ndo claro

circular omesmo jomal "

qúe mailterá segredO sobre

naquelaregião, abrangendo;
seu sucessor atéjuohó,

quandb os partidos terão queentre outros aSSlDltos, sua
'

especialidade: politica apresentar seus candidatos

para o pleito de 96.
..

-AfIEDIX),--...,..---------------.I

Atenção Jaraguá do' Sul

para o novo sistema viário'

Apartir do.dia 23 de fevereiro a prefeituramtmicipal vai (em
caráter experilnenW), alterar o sentido do tráfego de

veículos parame1horaro fluxo do trânsitonoperimetro urbano
Motorista - faça a sua parte observando com atenção a nova
sinalização, placas e semáforos, e o novo sentido � veículos.

PrefeituraMunicipal de Jaraguá doSul,
por umamelhor qualidade de vida.

�ItAL""�
,

"
I '

QiiaJIdRde de_ .

v
.

'. o Banco de Santa Catarina.

,

OS responsavelS
pelo estacionamento do BB
J ....... doSuI-Adire9io

gorai do Bancc' do Brasil de
Jaraguá do Sul decidiu deixar
sob a rcspODÍlabilidade dasCasas
de Apoio a Crian9a e Adoles
CCDtcs a cobr&ll9à no estaciona- ,

m�to.da
CI._agência,

queficaao
lado do
banco, na
avenida
Mareohal

,.
dttscililm
_111%'

•

.

Orltnrski tIIIIIncio" 0111.. ti cobrtIIIÇIIlW attM:io1UllllDllo

Atualmente a vasa' no

estacionamento é gratuita. A
partir do próximo dia 3 de

maI'9O,� começa a vigorar

a cóbrança, omotorista terá que
pagar RS 1,00Ihora. Clientes do
Banoo do Brasil pagarão apenas
50%

.

deste valor.

Flcriano
Peixoto. O anúnoio foi feito
ontem, pelo gerente Henrique
Orlowski, durante uma réuoião

,

coletiva com a imprensa e mem

bros da diretória. "A atual situa
ção do trânsito de Jaraguá do Sul
nos levou a tomar.esta decisão",
explice Orlowski, lembran&'

·

que segunda{eira, pelo menos"
SO Q81TOS estavam na área, do
estacionamento, com capaci-

· dade para apenas 34 veículos.

OportuDidade
Com estamedida, sarotos na

fáixa,et:ária de 13 e 14 anos serão
os responsáveis pelo tráfego
dentro do estacionamcdo. "Com
isto, alémde ingressaremnavida
profissional, tmnbérD. terão uma

·

rCllda ni'ensal,n, revela o gerente.

.

DISCUSSÃO'

Morador ameaça Wigando Meyer.
J.rap' do Sul - 'l1ll1a dis

cussão. entre o morador do

bairro Jaraguá 84, Lconir Lc;oz,
e o vercádor Wigando Mcyer
quase· lamina em luta corporal,

.

Seguodo o registro do Bole
tim deOcerrêeoies na delegacia

de polícia, em Jaraguá do Sul,
uma outra briga, envolvendo o

ouobado de Lenz'c o gem:o do
vereador foi o motivo do
desentcndú:ncnto.

Fato .

De acordo COIil a queiXa de

, ,

Meyer, omorador o teria amea

çado em uma 'festa de casa-

. menta, dizendo que seu cunhado
não teria agredido fisiCamente o
genro doWigando. "Discordei e
comecei â receber ameaças" , diz
o vereador tio B.O ..

Bem casada com 0,
seu futuro. BESC
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MODERNIDADE

J.... do Sul, 11 de feva" de 1996

Escolas aderem a injiQrmática no ensino r�gular
aJ.úoos taiomais a8iJidade
Das pesquisas de dooumcntos
e os prcfessores na �laboração

'A
'

'de'suas aulas", comeota a

, partir deste ano os diretora do colégio, hmâ Inês
colégios éIitram COl'I;l toda Kaulin.g, ressaltandó a impor- "

, ii força 'na área de informática � das infOlJD89ÕeS - a1ra-
,

educacional. Os invéStimeotos vês da Intcmet - junto ao

'foram altos, Dias garantem. aos alunO.
'

alunos UOl aprendizado Já O Colégio São Luís busca
modemo novos� com a

e fácil. ,'1111/01WÕII equipagem total de seu

Uma das -laboéatório, de informática.
cinco. pr6llt* tti. ',"Estamos éom 20 com-

:0:: tljldo ,. =:�b.�:�oridas' e, ,

particular ttlllpl(lt:lt/tl., um aparelho de scaoncr", diz o
'

de ensino Irmão Gervásio Oecbler, que
", de Jaraguá do Su1., InStitut(> substituirá o Irmão Adilson
Educacional Jangada, conta Sobúltz nà diretorl8 do colégio.

,

com dois labol'atórios ' OUtra possibilidade que o
totalmente informatizados, 'colégio estuda é a implantação
com cercá de 30 cómputado- de 'UID$ escola de informática
.ree, celOOando a disposição . extra-classe. "O projeto está
dos 470 alunos� educaçã9 'sealdO elaborado e;,de acordo
de primeiro mundo. "Este com a dispOnibilidade de
ensino' á1ravés de computador alguns professores, é possível
vai desde aprimeira série: até o colocá-la em funcionamento a

Terceirão" , revela a diretora do partit: de abril", comeota.
Instituto, Josc;mary Amodio

' lfovidades também ,estão
.Lezzaris, lembrando que a sursindo no Colégio Evangé-'
escola também dispõe de a,u1às licO JaragUá.A instalayäo de
extra-classe de inf01,llJática. "É" uma �� nos 15 comp_- A",lUIs tkixtJm,__ de _III pll1'tI IIJIr--em em lIIborfllório de mform6lica
ÚDl atrativo a mais para os dores - modelo 486 DX2 - que' ,

,

'

,

'

alunos", lernbEa. a escola possui, beneficiará o OPÇÕES

�==,,,: =",!;:.fisica Atividades extra-classemovimentam alunos
está implantsndO,para este mo, aproximadamente RS 60 mil. I

o correio eletrônico e a "Vamos intenslficar os eStudos Com o óbjetivo deof�, espbrtes indivj.duais, como
Internet, além de informatizar com alunos acima de 4 anos", aos alunos uma atividade de ,tênis-de-mesa e xa<kez, são as

'

a biblioteca e a sala de diz o�Antôni.o Paulo ,lazer, todas as escolas da rede' opções para o aluno. Uma
professores. "Com isto, os Schcwingel.'

'

,', particular dispõem de cursos .novidade este ano no Colégio
_------

' extra-câasse, A� dC dança - Evangélico Jaraguá foi a
modema, contemporânea,

, reCente'� do Clube
folclórica e jazi -, escolinbas Escolar Colégio Evangélico
de futebol de salão e campo, Jarà.guá. "Agora, a eqeipe
vôlei e basquete, além de pab;'ooinada pelo nosso colégio

, ,

Tenos: Peterson A1exaDdi'e lzidoro

"

,JL\JOIil
UNIFORMES

Não esqueça:
AMAJOKAnão
está apenas Com
você na volta às

aulas, ·mas o ano,

inteiro ao seu'
,

'

lado para melhoi:
lhe atender COm'

UNIFORMES
ESCOLARES.

'

, \

poderá disj,utal" çampeonatoll
nestas modalidadeS à nível

,

es�", explica o diretor
Antônio Paulo Scl1wingel. Os
colégio São Luís e DivinS
Providência e Jmgada também
mantém convênio com. a

FundaçãoMunicipal de
Esportes de Jaraguá do SUl.

MODERNIZAR; MAS, COM TODO O
, ' -

, RESPEITO ÀS NOSSAS: TRADiÇÕES
R. Esthéria Lenzi Friedrich, 130
Fon'e (047) 371-3022 - Fax 371-3321

,

JARAGUÁ DO SUl. - SC
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EDITAL DE, CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

Na forma do Artigo 28 de Estatuto Social, ficam convocados, os
senhores sôcios, quites com a tesoaretie, para a ASSEMBL�IA
GERAL ORDINÁRIA, EI realizar-se no dia 10 de março de 1996, ne
Sociedade deDesportosAcaraf, sita à rua JoãoManoelLopes Braga
sln!2 ne$ta cidade, CßCMF 83739459/0001-76; Fone: (047) 372.-
2066;, cep: 89253-200, às 09:OOh. em l' convocação ou ás 10:00
horas em 2' convocação com qualquer número de associados, na
sede social, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1 - Prestação de Contas dos exercícios 94196;
2 - Eleição doConselho Deliber:ativo, ,

Jaraguá do Sul, 01 d� fevereiro de 1996 .

OÚMPIO FAGUNDES
Presidente / .

Nasce em Jaraguá do Sul uma pequena empresa de editora{ão grálica,
e como todo recém nastido nós ainda estamos dando os primeiros
passos; mas com esperan{a que estes se tornem cada vez maiores.
A PAPYRUS" OF€RECE A \fOC� OS"

\ '

S"ER\lIÇOS" DE ARTE FINAL E CRIAÇÃO DE •
'

Logomarcas AFI�ncios em jornais'
Cartões de visitas o Calendários
Panfletos Cardápios persona-
Layout de placas lizados
Cartazes e muito mais.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
sala 03 l' andar Fone:372-3905

Você está.preparado.
para o Inesperado ?

A �ega estä! o

,

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

.

. -'<f�r).�

.j,�\

�:�.' '.'); "�?,;��.�..,:;:;� -:

:$6'a,i"-änti��

�St!r.Yi99��I\�:<.

.

'

Pr:,��,'" 'ri.', .

-; 1:ß:t ,�::":';.:. ;:;�?;<::.,-. 'ii. 'i<:.
"

Manutenção - Vendas � Treinamento
, " A�:�. . ....... :>;: �. , ...",;, .�h!it",. ..', , .• �.."

,

Rua Reinoldo Rau; 21 • Fone (047) 372·2900 CEPo 89.251-600 -'Jaraguá do Sul • sc

0'0 t

I <

,

os
.TULHA·Allrn:'-:'�:�aiS
A//mente�se somente com produtos naturais: cereais à '

granel, chás, ave/a, grano/a, sucrllhos emulto ma/slll
Venha conter/rll

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

Revendedor

fPfiiOlMfiBlllll

CB.ULAR
REVENDEDOR

�.LSrAll
f[!YMO'TOllOLA

'DSIEfOT.,
�' SlNALIN11!RIOR

TR fCXMNCAÇOES
CENTRAIS Pblllp.
TELEFÔNICA Intelbrá.

Equltel
N°utron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

FAX

1'EMOIPLANOIDECONSÓRCIO
ACEIIÓIIOI�EQUI'AMENTOIE ,

IIPIIIISfI'OI

, .INFORMÁnCA
COMPUTADORES

COMPAQ

REPRESENTANTECOECIlL DE
ASSMMAS

TV A CABO· NET JARAGUÁ
Rua CeI. Procópio Gomes, 680 - FONE: 371-9999

línica São,C·amil'o
Dr. Marcos Fernando F. Subtil

'

111••llil.I::�::",·�'$:iil!lll�1.�tlll�11!1.lllll
Medicina.doTrabalho-·

" '.

.-UrginciH
Doen�••CoIu�, La�'!do...,rta-Cirurgia. do joelho
EIé'aInM:admiMionaia, cIamiMionai••paricidicoe'
Horárioe...ameMo: 8�30 ã. 11:30 .'14:00ã. 18:...._

'

"
'

�.......

Além de oferecer diversas'
'

opções na compra de
Micro CQmputadores;

treinamento; e uma consagrada
equipe de manutenção

'

! tmß�& !�M IIK_M�SI
t�i 10'. illlÇÃO

.i].�IO MAS�'�
Melhor Empr�a de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-

AUTONOVO
, 'VEíCULOS

R. JOINVILLE. 2050
FONE/FAX (047)

371-1574 / 973-9753
I

.�.
:��

II

"

ANUNCIE
. r .

'
,

�:' EM JORNAL
!!' A MíDIA QUE

MAIS'TEM
/

'CRESCIDO NOS.
,

"
,

! '

ULTIMOS,ANOS.

37'1-191,'9
, '

'372-3363

I'
I.

, I,

• UONOeJUNOftICÓ'
oWIrTRO E CUR8O: 44 li 42

Ao It601C111

çU'AÇlo.t.Dt:DO TANGIIl: .. LITROS

.
'

ESPEC1HCAÇOES

!
'f GARANTIA DE 6 MESES E ';

'" ASS/�NCIA TÉCNICA AUTORIZADA .J

,

CLASSiFICADOS DO CORREIO DO POVO - 371-1919

II

iii. Im@[Jdbf@II

Gd CL, cinza 91
II Gd�TS ,

' branco 88
GdSL vereie 88
GoISL eílZ.a 88
GoISL Vellnelho lia
GoIS bege 84
GoIS branco 83
PàratiLS • ven:le 83
EscortGL 1.6

'

pnata 9a ,

Escort L 1.8 bordb 9a
DelRey <J1ia pnata

,
88

DelAey marrom 82

�SL ,grafite 9a
MonzaSLE vereie 84
Chev.ue Hatch vereie 80,
F1atTlPo vereie . .95
Ulo1.5R vennelho 88
UloCS marrom 86
Flat147 em 80
f, • .Jt I..

. f

RU.1 Joinville n° 3573
For.e (047) 371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - sc

!W'.'�=_M<*'_·
.

BARRA VE'LHA
"

Lotes finànciados em 48 meses,

I ,com uma pequ,na entrada.
#' -

.> A 70 metros d,a pra,ia

\

ITAJUBA"",
L'otes financ:i'ados tren'te para e 'mar,

F'ina,nci'amento em até 36"meses •

LOCAÇÃO PARA
.

. '

TEMPORADA
, Ca-sas, e apartilmentos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaragUá do Sul, 14 defeverelro de I'"

,CENTRO- VILA NOVA _ Excelentes VLA
Apto.c/02 lotes financiados em 10 '

Terrenocom BAEPEN>I-terreno na
1.395,90m2- ,

,

TerrerlOc/quartos - Ed.
Domingos da meses _ Próx. ao FórumKarlne - Rúa pr6x.JavelR$ 490,40mz .Nova e ao BreithauptJoio Plcalll R$ 80.000,00 70.000,00

�

ILHADA RIODALUZ- .CENTRO- ILHADA
FlGUEIRA- CENTRO _ Excelente lote Sltloc/Excelente FIGUEIRA
Terreno c/ c/740,oom2- Próx. Ed. 45.000,OOm2 -sala comerciai Casa em 455m2 edificado

Carvalho _ RS 60.000,00 com casa pr6x. aCEVAL.c/55,OOma aivenarla c/ casa
t , mistac/4 quartos mista

ILHADA BR-280/Trevo
VlLALENZI- CENTRO _ Excelente FlGUEIRA·- FlGUEIRA- Nllreu Ramos .

, Terrenod Álea com TemlllOo'343.00m2• ,Oasaem cobertura no Edif. Riviera
5.083.08m2; 2OOO.()()ml 50,00fundos da 8Ivenariao'

.

cl 246,oom2 próx. ao
' 450,oom2- melnlepanlBR280
R$7.500,09 estuda-se e40.(lOmebo8paraJARAGuA piscina, d

Beira-Rio Clube deCampo permutapor RJa JIJIo 11881 FI$
,FABRIL

235,46m2 carreta 36.000.00

VILANOVA - RIOCERRO CENTRO ,;, Cobertura no VILA LENZI-
Salbada c;asa . Terreno 'com Terreno c/ terreno comerci-em alvenaria c/ 454,43m2 Ed. Residencial Donker 733,50m" ai c/casa em03 qt08. Valor (em construção) Edificado c/ alvenaria porApenas R$8.500,OO prédio comercial apenas FL$FL$ 30.000,00

55.000,00,

INTER1MÓVEIS·
CRECI0914,J

SUA CHANCE...
. *Terrenocom 747m2, CondOmíniodasAzaléias

(Jaraguá�Esquerdç»" I

Preço: R$29.300,00 (à combinar)

�Casade alvenaria com 60m2
.

Terreno com 420m2, 'Rua RiO Molha

Preço: R$ 25.000,00
, .<

*Vários apartamentosde2quartos
(quitados e financiados), no centro e em bairros

. em valoresde R$30.000,00'

ÉAGORA

TERRENOS
VILA ,LALAU _ Á�EA 392M2 � VALOR: RS 11.500,00

AMIZADE .: ÁREA: 450,oom2 _

\

VALOR: RS 12.000,00

VILA RAU _ ÁREA 300m2 _ VALOR: RS 5.500,00

ESTRADANOVA _ ÁREA 301,OOm2'- VALOR: RS 5.500,00

SALA COMERCIAL
ÓTIMA SALA COMERCIAL LOCALlZAD,A. NO 12 ANDAÁ DO EDIFr
CIO MENEOOTII CONTENDO 03 BANHEIROS - BOM PREÇO!.

-

. ÓTIMA CASA
EI'4 ALVENARIA COM ÁREADE+. ou - 50jOOm2 CONTENDO 02

. QUARTOS E DEMAIS DEPEND�NCIAS. VALOR À COMBINAR. .

.' CASA EM BALNEÁRIO DE CAP,RI
J '

.

TODA MOBILIADA CONTENDO 01 SUrTE,'02 QUARTOS E DE-, .'

MAIS DEPEND�NCIAS.
CONFIRA!

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOTTI- 1 ,) ANDAR - SAIA 107/108

FOH� (047) 37ltl031 -JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Juventus �

Jguá-EsquerdQ - surte + q2 quartos
R$ 55.000,00 .

..•=

I O'" �sk? .

. .' ". SALACOMERCIAL
ERRENO .

I
Av. Mal: Deodoro, 855

R. Sem nome - Vila Lenzl- prox. sallio Edif. menegotti - 1" andar, si 101
União - cl 611,OOlnZ - RS 5.00,00 entrada + cfárea de 110 001'TJ2
parcelas de RS 700,00 .

R$ 60.000,00
'

'/

APARTAMENTO���R. CeI. Procópio G. de Oliveira,
1473 - Res. Maguilú - APto. 24 cl
f quarto e demais dep. - R$
16.000,0 + finaciamento.

APARTAMENTO
R. Barão do Rio Branco, 760 - Edit.
Sehiochet - 6R andar - cl 01 suite + 02
donnlt6r1os + demais dep.
RS 48.000,00 + Financiamento

VENDE
-.

$Ir! IIAPARTA�ENTO
Rua Adélia Fischer - 3" andar

.. 3 quartos demais dep.
R$ 35.000,00

APARTAMENTO. . re::
!UlUI

RuaJoão Picolll, 473 - Ed. Kanne
-Apto.204 - 2" andr c12 quartos
edemais dep. - R$ 3�WOO,00

.

CASA ALVENARIA
..

RuaLuiz Satler n2 63 .: Barra -

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

CASA DE ALVENARIA
R. José Menegotti, nSl2n - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x .

.

R$2.000,OO

CASA ALVENARIA
R.591 casa 119 _ ..

Jguá-Esquerdo cl 04 doimit6rioS ,

e .demais dep.
RS 43.000,00

.

CASA ALVENARIA
RuaJosé Baruffi nll160 - Ilha da
Figußira - 03 quartos, demais
dependências; com piscina

.

R$120.000,00

CASAALVENARIA
R. Antonio B. Schmidt s/rP - Ilha da
Figueirä cl 02 quartos e demals dep.
R$10.600,00

CASAALVENARIA .

Rua Angelo Tancon nSl1 06 - Terreno·
2.698,83m2 - área construrda:
600,OO",z - Ilha da Figueira
R$ 200.000,00

CASAALVENARIA�-.""'''''''''""
R. Bruno Schuster n" 153 -

Barra do Rio Cerro cl 03 dormit.
e demals dep. - R$ 25.000,00

jik.:r
TERRENO.
RuaEleonora Satler .Pradi C/.
áreade 396,00m2
R$26.000,00

PRÉDIO
R.Preso Epltácio Pessoa, 272
03apartamentos

.

02.salas comerciais
"R$265.000,00

TERRENO
Rua Antonio Gesser • V. Amizade,
Área 468,00m2
R$ 14.800,00

TERRENO .

R.Abramo Pradi - Barra
CI área de R$ 5.632,OOmz
R$ 10.000,00

n

TERRENO '
.

Loteamento CamoSampieto
Jaraguá-Esquerdo - cl 560mZ
R$ 8.500.00 entrada + fihanciamento
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QUAUDADE

• .
\

. 1

Intensivos ,ajudam na ·

hora do vestibular.
c� o objetivo de pre� os

.'

.

alunos .para o vestibular, São Luís,
Jangada, DivinaProvidência e

Jaraguá apostam no super-intensivo:
. Terceirão, A proposta <lo Centro

.

Evangélico Jaraguä, que há três anos
I

está se
dedicando ao

'Ierceirão, é o
ensino na

,

prática. Nas
matérias de

química e

tisica, os

alunos
realizam experiências não em
laboratórios, mas sim nas salas de
aula, "Toma-se mais prático,
principalIilente agora, que
começamos a receber um kit de

.

micro-química", diZ o diretor Antônio
Paulo Schwingel. Só este ano, cinco
alunos, entre elesMiguel Felipe
Bianchi que passou em segundo higar
no geral no Vestibular da Acafe, no
'curso de Engenharia, . foram

aprovàdos em vestibular estadual e
federal. "Este .ano fechamos a

franquia da Ângulo, de São Paulo.
'

Com isso, vamos realizar 1DD

simulado a cada semestre, que será
avaliado por professores paulistas",

(1I1'SlJtIo�m

qllolldlld. 110
.. opllllltllz_odo
dos OIIlIlOS

diz Schwigel. .

Já o instituto Educas �ional Jangada
lança, em 96, o Tercem ioiPositivo.
Serão em média, 33 aol as semaaàís,
em dois tmnos, com m� ÜB 16' cursos
de apoio, entre eles plan .tio .

pedagógico e um super-i ntensivo, que
acontecerá no final doan.» letivo.. "Esta
nova. proposta visa dar coutinuidade

.

para aqueles alunos que es \tio
COll9SCO", afirma a diretor.a Josemary

..AmodioLazzaris..
Como 'em anos' enteríoresI, o Colégio

São Luís mantém em funcio.n_ênto
seu 'Ierceírão, mas muda sua dinâmica
de ensino, Um convênio firmado com

o TerceiroMilênio vai garantir ri
qualidade do aprendizado. "Estamos
inovando para melhor", comenta o

Irmão Gervásio Oecksler,
acrescentando que amédia de aullas
dadas para esta turma; também,'é de 33

por semana, "em dóis temos", ;lembra.
Em paralelo ao Terceirão do São Luís,
também acontece o curso pré
vestibular gabarito, com duas turmas

.

no período da noite. "É mais uma
alteniativa para o estudante, .defâne o
Irmão.

OColégioDivinaProvidência , além
do Terceirão, também oferece CUISOS

.

de informática e enfermagem, à ,noite.. _

Preço .dasmensalidadés do Jaraguä� Jangada'

�------------------�-------------------.-----------� )

II

Maternal:
Pré-escola;

.

la a4a série:
.

5a a 8a série:
1 a e 2a série (2° grau)
TerceiIão:

JMlQUá
R$170,00'
R$162,00
R$148,00
R$173/X)
R$182,OO
'&$237,00

Jangada
R$192,Üo

�
.

R$183,00
R$l83PO
R$l92,OO
R$�,OO
R$250,00

o .primeiro lugar
T

- #et/f

em ereelrao·

372-0202

'cf.

Jovens apostam no intensivo do
Terceirão das escolasparticulares

visando o vestibular

Rua Quintino Bocaiúva, 42'
Fones: (047) 372-0972 - 372-0137

Fax. (047) 372-1899
, Jaragua do·Sul. SC

PAPELA·R/A GRAF/PEL .LTDA.
MATERIAL DE ESCRITÓRIO- LIVROS - REVISTAS

Os melhores preços em.

material escolar
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o que se faz pela edu..

cação. em Jaraguä do.'

Sul é notävel tante pela:
qualidade quanto. pela
quantídade. Primeira-

, mente" falemos de

quantidade:

37,6%
f�i a aplicação. de 1994
em educação, relátiva
mente ao t()� d� orça
mento, Um ,percentual,
'muito próximo regís
trou-se em 1995. Está.
provado.

,

Educacào
,

ein .Jaraguá
,

e

PRI()H.II)ADE
�7_-_

-

ao. e por acaso, �as,
,

com 'base �m dados
concretos, realísticos e

indiscutíveis, que
Jaraguâ-do Sul apare-

,

ce entre'os 50 municí

pio.s, brasileiros que
'

oferecem.o aiadho.r en
sino. fundamental para
crianças entre 7 e ,14

anos. A Constítuiçâo
exige aplicação. míni
ma de 25%, núme
ro, que a maíoría dos

município.s cumpre,
mas que Po.uc�s
extrapolam, como

Jaraguá do. Sul.
Mais ainda: Jaraguá
-do Sul é uni dos seis
municípios brasileiros

,

que oferecen melhor
sistema'educacional
para crianças com até

" ,

6 anos de idade.
O .crescímento do.'uni
verso. escolar do ensi
no. fundamental cres- '

ceu sensivelmente. Em
1992 eram "

6.026
alunos

, Este nümero du

plicou, em 1996, pas
sando. para cerca de

"

, PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DOSUL .....

.SecretariaMunicipal de Educação
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



E'QNOtm CORREIODOPOVO- 5

PLUG&,USE

Entidadepromoverá curso de Balas :Sasse· trazem os.
c, ID""

' .

'6'
"

S
f//II D l

astros nas embalagens
ore' raw em aOrau o

'

, '

Jarapá 'do ,Sul - Os uni. suplr-poster. Para ,o'

PowerRangers fazem sucessO lançamento deste novo

nas TVs japCllesa, americana produto Sasse, que também
Corporation. O con� nacional dO CorclDraw6.
será dMdido cm duas categorias:, As inscrições poderio ser

e brasileira há muito tempo. é fabricante do ,Café Sasse,

IndMdual, (profissionais liberais feitas pelo tdéfimc (011) 819-0709, ,Agora, o sucesao está sendo "Café PingoPreto e 'Café Sasse

c o usuário final) c Empresa de scgund8 à sexta-feira das 9h às vivido pelaSasse Alimentícios, 'ftadiciCllal, a CMC - Central
, (agências, birôs, etc), que poderão 21 horas, aos sábados' das 9h às

'

que acaba de lançar no deMarketing e Comunicação,
concorrer mensalmente com 19 horas, e aos domingos das llh mercado as balas Power agência que detém a conta
trabalhos, para "Melhor AnÍln- às 17 horas, em São Paulo. Raagers, que só nasPrimeiras deste produto da empresa,
cio", "Melhor Ilustração" e

semanas $Uperaram todas aS desenvolveu uma grande
"Melhor Tema Liwe". . '

• CrifJs TEMAS: expectativas de vendas. A campaohapublicitária.
gr'an,de atra�ão, dasnovas balas PropagandaAlém de oferecer prêmios p.a 1. Anúncio T

os melhores trabalhos, a Plug & 2. DUS1raçio -Power Rangers, são as Desta campanha constam,

C o r e I, .., IJI'",,. Use também oferecerá a todos os 3. Gente, plantas e animais figurinhas aúto-adesivas com anúncios para gibis, anUncios
oferecendo, ,.... •

inscritos um curso gratuito de 4. Pàisagens os 6 heróis da Tv, que vem na para revistas especializadas,
inclusive, diversos incentivos aos' Corei Draw 6 e um desconto S. Desenhos técnicos e gráficos própria embalagem das balas. 'cartazes, folhetos, móbiles e •

usuários. Os participantes terão .especial de 40% na aquisição do 6. Identificação corporativa As embalagens" aliás, os display para pontos-de-
tr�balhos automatic:amente.insal- P,l'ograma. O Corc1Draw6podcrá 7. Esp�dades'aIidádesbefi . conaunidorespodantrocarpor vendas. O lançamento oficial
entos no concurso íntemaeíon ser adquirido em doís pagamentos 8. Enti en centes (Ami- posters dos Power Rangers. aconteceu nos dias 6 e 7'
CoreI + J, 000, 000 WorldDesign de RS 199,SO. Além disso, os SOO gos daTerra Intemaci.ônal, Anis1ia
Conte.xt�queofercceráaoprimeiro primeiros trabalhos entregues à Internacional _ Unicef, Cruz Cada 20 embalagens dão de janeiro, em Blumenau,
colocado mais deUS$ 2S0mil em Plug & Use receberão gratui- Vennelha, Associação dO Pulmão, , direito a um poster. quandO fOi realizada a Con-

. prêmios, além de tuna viagem ao
'

tamente um pacote contendo o, Oxfam, Fundação Americana para No total são 6 posteres, que venção Nacional de �das
Canadá, onde fica a sede da Corcl. CordDraw3.0 elJlll�� Pesquisa de Aids). depois d8 mClltados vão virar Sasse.

' -

SãOPaulo - APlug&Use,
em conjunto com a Corei

. Corporation e a Tropcom, pro
moverá nos próximos três meses

o 10 Concurso Nacional de

Criação 'com Corel Draw 6. O

principal
objetivo é

divulgar ení
todo o país
os "pro
dutos ela

Mols_
USI:l1I1
dIsIrIbuldtls

ADJORI�

,� ..

•

POWER RANGERS i

I
/

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIO,R DE SANTA CATARINA
Fundada em 24 de outubro de 1981

Á. vez da verdade
pIhar oom isto. GpecWJor paaaivo. Porque todos aabemos pOrquo'o pavio
Ponto negativo lIlO8tra apeD8I .. peoaa.
O.jolDai. do interior ct.vem abolir de vez a publiClßo9lo dOI A solução

relC1111C11O BItà práâca tem lido a reapOllllÍVel pola dewalorizaçio 2\RedeCatarin- de Jomaisvemg,aniotir 808 oatarineD1e8
deatea ve1oulo. e ó prova de falta de editoria própria. o quo do interior o direito à oom�Q89io. Ela quer 'que, toda �
certamente�&e�traq� o publiOlli AIi8I, oontaDdo oom o autoridade'ou1iderao98 poalllUtilizarlUBlpígioas para difundir-'
'1UClCIIIO ainda quo paroial deste prooedimento, quem Da deite iofOflll89&ell e, tiaabém, ouviropini&eà e oriti08!lL Elaquer tomar
expediéate 00Ituma �tar quo quem publioia dO &ftIÇIl Dio pop�ar o orçamento públioo, traoiformando verb.. e nÚlnerol
mereoe pagamento. Dá para eutender?

'

, ein iofOl'JD89&e8 objetWas onde oada petllOa p0888 se tomar
O problem. . .6.108l do UIO do 'Ieu impOltQ, paroeiro para enfrentar as

O prooeaso eleOOIIlUDiQ89Ío�a� doameios. difiouldades emembro ativo do governo. Nio é apenas falar, ó
A,iofOl1ll8Çio, seleoionadavira 1Í0tioia, via demio úoioa, onde a ouvir também. Nio ó UÚl oanaJ. de subleMênoia, voltado a

origemfazuma abc :dagempublioitáriaapen8s dos fatospositivos interesses individuais. É um oaoal de governo não um oaoal do
,que lho intereisalD, maquiagemquo desinforma aopiniio p-úbliqL eveutual governo. "

I

Assim, a imprensa de "meio Ie transforma eDl fim, Poder, AR�vem8Cl'públioano seumaisamplo sentido,juntando
extrapolando.Sua miSBio na sociedade. Bntope-se a mídia de posSibilidades e neoeasidades para qúeOI oatarineosea çreaçam ,

estradas, leitol disponíveis e outr.. bo.. novas, mas nio 110 juntos, errem juntOI mas, acima de tudo, estejam juntos na

lembram de citar o que�não está sendo feito, por quo não está ' veutma e na� marca sOlidária de no_gente.
'

sendoJeito e quais .. posSibilidades de p8l'oeirizar soluções. "Ação comunitária
/

A oomuniçação soäal deve ser, antes�maisnada,"o exercíci� ,

"'

Objetivamente, queiD P8@,8mal P8@,8 duas vezes. Exija que o
permanente da verdade e da transparência até do quo se faz de � seujomal eadlnÇ'8jUnto àlÍautoridadea., em Imguagem popular,
errado ou do quo não se filz; do uso demoaatizàilo do recurso o quo é quo vai e não vai ser feito oom o seu dinheiro. Abra OI
públioo de�, não paradistribuir verb.. entre p8l'Cleiros, orçamentos estadual emunicipal e faça� quo sejamostrado
maspara permitir quo todos�paroeiros da1lÍ88io ele infOlDl8l' tudo o que está IIoClOIiteoeodo. .

çom isençio e çom'pluralidade de idéias a todos os�eoses. 'Comunique-se. É a hora do cidadio, do ooiJsumidor, do
A todos. oontribuinte. Quem fic:ar çalado, p888ivo, não pode 'depois

O quo se quer é oonheçer a verdade na integTa, reapei�do o, resmulJl,8l' oomo se nio tivesse nada a ver oom 'o quo está
público leitor para que ele po_ perder esta condiçio de , aoonteoeodo. .

DE. FLORIANÓ,POLIS
Notaalta
A Rede CatarinenlO de Jorn�1 já maroou ponto.. A

publi� aimuJ.tânea�28jomais e, sobretudq, o catDndimeato
da importância delaparaaClOIII,lUÜdade oat8I:ioeose óliDal quo a
inioiativa t� tudo para ItDteoipar IOU cronograma de
funcionamento que previa pelo' meno. 90 dias de fase

experimart:al.Éamaturidacledupndo808moios eleC)OIQ'nioe9io
que resolveram oal8l' ri silêncio quo havia eutre eles.
Nota baba
A intransigênciado iistemafinanoeiro emnão renegociar as

dívidas dos pequenos emiçro OIDpIeaários ou faze.lo de forma

constrangedoradeve ser alvo defisoaHzaçio daAssembléiae do
MinistérioPúblioo. OI nÓ8l108 deputados estaduaisdevem lutar

para qUê a eoonomia oOnUnuo mantendo empregOI e saia da
camisade força dosjurol demonl,. O sempre atuanteMinistério

Públioodevecuidarparaquesecumpràalâfazendoconiquoo
balcão dá lI!;êu.cia banoária aja exatamente confonne vom.

divul�do ..Conf� 00 Sebrae.
Ponto positivo
Mais uma vez o Estado de SantaCatarina� provas de seu

peso politioo no cenário nacional. A indicação de Amilcar

Gazaniga para apresidência daECT vem premiar uma carreira
quo concilia a inegável capacidade política de negociador çom
umainvejávelvisãoempl_ial quevai C)()1�aBCTem.outros
mercados, dentro dafilosofiade quo aBCT faz tudo, atémesmo
coirei.o..Quem viver, verá. ABCT e todol nÓI teàlO8 mUito a

/
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Gatinha Ana Paula Rosa ,

Buzzi comemoroujunto com"
.

os paisÀde",are/Van/rea Irmã,
Fernanda, B anosna última
quint.fe/r••Parabénsl

... Agêlicias tk gtll'otas tk pl'ograinas qué inveStem em

t'!le-namoro, tele-oótico e coisas do gênero estão abll'

sando 40 erotismo, em horários Ilm pouco cedo. Basta
.

Hgtll' na Bandeirantp ou no SBT, por exemplo, às 11
horas, file você terámil opçõesptll'a ,e divertirpor tele
fone. O prob�� será a coilta telefônica no .final do
mês.
...

A�o,a recejer dinheiro na região não é tão satisfatório .

assun: Se nao bastassem os famosos chefues v�adores,
estelionatários estão. usando céduias 'de R$ 50,0'0 e .

R$ JOO,00falsas o que está debt�do todo o comércio de
cdielo em pé;

.

r'

.

I

Information So�ety em Jaraguá .

Confirmadíssime a pr:esença da banda norte
americana Information Society em Jaraguá do sul, em
': março, 'na Notre Dame. O gr.upo fará sua única
àpresentaç�o em Santa Catarina', aptoveitando a

turnê pelo Brasil, e a expectativa é de que gente dos
mais variades pàntos do Estado venham a Jaraguá
curtir o sh�w. Outra boa banda q.ue deverátocar no

. I

palco·da Notre é o Qr. Sm/tfl, de Curiti�. Está
.

praticamente tudo acertado.
.

.

SOCIAL'

.

,

. S8I'IIpá do,Sul, 14 ele fevil'eJro de 1!»9'

Gente & Informações
·

Festa de· arromba
Grande festa marcou a

· reabertura da boate Notre
·

Dame, sexta-feira passada.
Camf nOva! e muita .

"

descomra9iô deram \In toque
. a mais Da noite, san coutar, é

,lósico, com a ótima

performance da banda
Invasão Básica; de Joinville,
que cantou músicas próprias e

'

agitou com algtmS covers,

Carnaval.caro
Pessoal anda p. da vida

com os preços estipulados
pelos clubes de Jaraguá do Sul

· para o Carnaval deste .ano.

· AlgtmS estão cobrando RS
20,00 paia não-sôcios. De
certo modo, estão com toda

· razão. Faça as contas; Serão

·
duas noites, Um: casal, por .

exemplo, gastará, só com

entradas, R$ 80,00. Ou seja, .

com bebidas e petiscos, o
Carnaval/96 não sairá por _

. menos de RS 120,00 a �l.á,
em Jaraguá do Sul. É J]laÍS ..
'barato' pular em São
Francisco do Sul, nas ruas,
que é de graça .

.

Dill".,
IIMlll'illnil
p,.;",eiro

AAssociaçioRecreativaWegpromoverá.
,

domingo, 18,oCamavalinfan1l, comà anima
ção doMusicalHannover. Afestacomeçará às
15 heras,Aentrada é gratuita,porém, cada
criançapoderá1evlllum quilo de alimento não
perecível, que serádistribuido asfamílias

carentesda comunidade. ·Participe!

.
'

. A un/ao.matrlmonlal bem sucedida, só se conso/lda com o�rdosanos.'
Quando se completa 25anos desta feliz unl.o, estamos cenos e flnnes neSte
propósito. A vocês Eg.on eMarlene Schmldt, desejamO. que propósito seja
nesta data renovado para outros 25 anos, VIvIdos na paz, alegria .. saade,
abençoados porDeus. De VOS$OS filhos, demais familiares, e amigos•
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J.-agaá elo Sal, 14 ele f....... ele 1'"
. POLIciA ..

CORRElODOroyO-'

FLAGRANTE FURTO '

Motorista épreso depois Foragido depresídio

assar dinheiro falso volta para as grades
p �

, a......mlrl.. - A polioia
conseguiu prender sábado
passado, nó bairro Rio Branoo,
o foragido da pcoitcnoiária de

CuritibimÓs, João Batista de
Borba,. 26 anos. O detento

cumpria pena por roubo desde
1991, tiopresídio São Cristóvão.

Segundo o�o Paulo
Robcrto�sSm1osLúri&,Borba

. teria tentado furtar um veíoulo

naquela Iocalidade quando foi
preso em flagrante. "Com isto
ele está agravaodo cada vezmais
sua situação. Agora; além de

perder a regalia, ficar emregime
semi-aberto, responderé um

prooesso por, falta grave",
explica o comissário. Borba está Bor". 1140 terlÍ 1IUIÍS reg_
foragido do presídio desde o

último dia 6 de janeiro. caso, ele (Borba) aproveitou as
.

Relali. datas festivas de final de ano e

Presidiários que oumprem d não retornou. mais para a

suas penas em regime semi- peni�", lembra rima.
aberto reoebem em datas Borbafoi condenado a 4 anos
comemorativas, uma scinana deprisio depois departioipar de
para visitar a .família. "Neste um. roubo em Guaramirim.

de
Guaramirim - A.cusado

de passar 'quatro notas de RS
100,00 falsas em estabeleoi
meÍltos comerciais de Guarami
rim, o motorista João Pedro da
F0DIC08, foi preso em flagrante
na madru

gada de

domingo,
na dance-
teria Pa-

D/mlJllto
110 tllrdos
titllll••o

·IIIIIv./
ládio, às

margens
da BR-
413" �do aplicar mais um.

, golpe. Pelomenos mais dois co
merciantes da cidade o deoun-
ciaram por comprar mercado
rias com cédulas de RS 100,00
falsas. "Eles o reconhcoerám",
garante o comissário, Paulo
Robesto dos Santos Lima,
acrescentando . que outras

pessoas serão ouvidas no caio,'
"Há suspeitas que ele (F0DICQ8)

tcoba aplicado o golpe ein oulras
lojas" , ressalta Lima.

.

Alguns dos comerciantes
lesados desconfiaram que a cé-

.

dula era falsa devido &fi des

proporções das cores de uma

.nota de RS 100,00 verdadeira.,
"Do lado azul estava igual, mas
do outro, a cor ficoumais para
o azul-csverdeado", explica o

cOmissário. Este foi o primeiro Para O comissário Paul<> Ro
caso de falsifiC89ÃO de dinheiro berto dos Santos Lima, um. dos
-registrado COi Guaramiriin nos principais canais de entrada de
·últimos anos. . dinheiro falsona região é através

Circulando, do Paraguai.
• A polícia acredita ainda que A falta de ,controle dos fiscais
existem, pelo menos, mais RS 2 da divisa entre os dois países
mil em notas falsas circulando facilita a 89Ão dosfalsificadores,
pelo comércio de Guaramirim. que, na maioria das vezes,
"Um dos principais respon- vendem uma nota falsa por 30%
sáveis pela entrada deste dúJbéiro do valor:de uma verdadeirà.
já prendemos", comentou Lima, Nós últimos casos de aprecn-
Apena para este crime - falsi- são de d.inbc.iro falso na região,

fiC89ÃO de moedas - é de três a a policie encontrou somente cé-
12 anoi de reoluslo.

.

dulas de RS 50,00 eRS 100,00.

Notas "frias"
são oriundas
do Paraguai

er -; �AAIIaL �
n INDMDUAL �

<5l. OMAR CARDOSO It})

"

"
,
,
I

:N.OME: CIDADE: -'--'-- _

r-----�� �T� __�_�__ �___

,ENDEREÇO: CEP: _.
_

'-- �_��__ DATADENASC:�, _

-'--__ ----'- HORADONASe: __ � _

�---------__ ÇIDADE NASe:

0,(
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CORREIODOPOVO-'. EspORTES
.

.

TORNEIO

Jaraguá beneficiado com os .Inscrtções pa:a o XI '

.
.. ..

�
.. '.... ..• . �. �. Varzeano estao abertasresultauos daprimeira rouaua J.....i6 do Sal _ A Fun- pol......tiveram OIlVolVida,

.

'. da9io Munioipal do Esportos' entro josadoros, téoDÍoos •

1JWÚém as imori9õos abertas,' árbitros; "Este �, esperamos
para oXIV Torneio Varzeano de a partioipa9io de aproximada.
Futebol RaulValc:tir RodriSUCS, mente mil possoas", calcula
até o próximo diá 29. Pára este Leutpreobt, aQl'esocmtando que
ano, sogundo o presidente da a taxa de insori9ão é deRS 80,OQ.

CLUBE PG J V .E D GP Ge sc;. FME, Jean ·Carlo Leutpreoht,' por equipe.
l,6 Aval 3 1·1 O' O· 2 O 2, são esperadas,mais de 40 equi- Ano passado, a equipe
20. Thbarão 3 1 1 O O 2 O 2 pes, o que representará 'um. au- campeã foi a Kiferro, � amédia

. 36 Cricllimá .1 1 O 1 O 1 1 O·' mcoto de 40% emrelação ao� de-público por final de semana,

4° JoinVifie 1 1 O 1 O 1 1 O·· p�ssado, quando mais de,600 em jogos, era de 200 pessoas.

5° M.arcílioDias 1 1 O 1 O .1 1 O
66 'Chapecoense, 1 1 O .. 1 'O. 1 1 O
�Jaragua 010 O O O O O
So Blumenau O ,1 O O O o· O O
� Brusque O 1 O O 1· O 2 -1
100 Flguerrense O 1 O O 1 O' 2 -1
·OSCRITÉAIOS DEDESEPtPATE, PELAORDEM MAlORNútIERo I)E
VITÓRIAS, SALDo DEGOLS'EGOLSPRÓ

.

CATARINENSE

J .rapá do SuI-Osrcsul
tados da primcUa rodada, nas

. partidas que envolveram as equi
pes que mais invOlltiràm. para o

'

,

Cauipconato Cátarincuse, e são .

consideradas favoritas para a

oonqUista -.----
do título, fqiI/ptIs .

bClldioiou ,_I
indireta- "'"I1fil8
mente r ',"I1Ú11r_
Jaragua,
Os empa-, siMpOl_
tes em um' ------,--

gol entre Crioiúma e Maroílio
.

Dias, e ChapeoOeose e Joinville,
além. da derreta do Figueircose
por dois a zero para o Avaí,
deixaram. a equipe jaraguacme

, mais tranquila para o jogo de primeiro Jogo do. Estadual, em
.

estréia, contra o Blumenau, na oasa ,- depois viaja para jogar
próxima quarta-feira (21), no" contra Figueitense,e Tubarão !.,
estádio João Maroatto. o JaraguáAtilético Clube,realiza

cOm a obrigação de vencer o treinamentos físioos e tátioos

,
'

1��ODADA (lS/l/'6) .

Figueireose x Jaraguá
.

·Bb,meoau x Tubarão

Brusque x Crioiúma
'

Maroílio Dias x ChapccoCDlle
JoinvillexAvaí '

3· RODADA (3131'6)
Joinville x Figucirc.nsc
Avaí x Maroílio Dias
ChapccoCDlle x Brusque

,
Crioiúma x Blum.CDàu
Tubarão x Jaraguá
4· RODADA (10/31'6)
Figueitcnse xTubarão
Jaraguá x Crioiúma
Bllmeoau x Chçeooeose

.

�
.

.

durante esta semana. O trei
nador Celso, Roth só deverá
definir a equipe titulsr na .

próxima segunda-feira, quando .

realiza coletivos.

,Maroilio.Dias x Blum.eoau
Joinville x Jaraguá
Avaí x Tubarão

ChápeooCDlle x Crioiúma .:

II RODADA (1713"6)
Figueirense x Cbàpecoense
Crioiúma x Av&Í
Tubarão x Joinville

, Jaraguá x Maroilio Dias
Blum.eoau x Brusque

.

91 RODADA (31/3"6)
BlUmenau x Figueirense
Brusque x Jaraguá
Maroilio Dias x Tubarão

Joinville x Crioiúma
Avaí x Chapecoense

GANHE ATÉ R$1.500,OO
POR MÊS SEM SAIR DE CASA.
SEM TER QUE VENDER NADA

Brusque x Avaí
Maroí1io Dias x Joinville

'

5" RODADA (1713"6)
Maroí1io 'Dias x FigueirenSe
Joinville x Brusque

,

Avaí x Blumenau

ChapccoCDSe x Jaraguá
Crioiúma x Tubarão
,. RODADA (1013"6)
Figueirense x Crioiúma
Tubarão x C:tJapccocose,
Jaraguá x Avaí
Blum.enaux Joinville

.

Brusque x Maroí1iQ Dias
.,. RODADA (1413"6)
Brusque xFigeeirense

Oportunidade inédita para pessoas de ambos os sexos,
de qualqu�r parte de Santa Catarina, não exigerse
experiência, levamos e buscamos todo o trabalho
montado em �ua casa, em apenas 4 horas de trabalho
você poderá faturar a quantia a6ima 'montando um kits

, paramontagem demanufaturados de brinquedos. Envie
já o seu nome e endereço completo, já atualiZado,
correto, mande também R$ 5,00, por carta registrada
para poder receber material de cadastro e despesas
postals e etc. .

Envie para Caixa Postal - 2075 - CEP 8901�71 -

Blumenau - SC
.'.

.

'

IMPORTANTE: - Caso você se .agrade do nosso

trabalho, esta pequena quantia será revertida em seu
,

favor no seu primeiro salário.

DECLARAÇÃO
o sr. Márcio Zandonai não faz parte do quadro de colabo

radores.daMalhasFruetUda. Nãonos responsabiliZ8li:lOSpor
sÓ. qualquer �o efetuado por ele em nome da empresa.

Malhas Fruet Ltda.

POSTO MARECHAL LTDA.
I .' ,

{�J Liquigás
, -COMBUSTfvEIS FILTRADOS
'. -SUPER TROCA DE ÓLEO
-LAVAÇÃO COMPLETA
-LAVA RAPIDO
-LAVAÇÃO AGUA QUENTE

. I.

-LANC"ONETE:

FONEJFAX (047)

372-0705 * 372-1888 * 371-0905

.",.

Aveni�a Marechal Deodoro da. Fonseca, 961 - CEP 89Z51-70�,-·,.Jaraguá do Sul- se
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