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AÇ'Ao CRIMINOSA

Explosãodestrói' imobiliária Heineck '

Cerca de 20mil crian
, ças, entre seis meses e 14

, anos, são esperadas pela
secretariade Saúdepara os
doze dias de vacinação
centra ameningite do tipo
IIC". Ano passado, foram
.regístrados nove casos da
doença em Jaraguádo Sul.

.
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Tem sempre um,

. jeito de fazer
. melhor

Uma explosão na ma

druga de ontem, 21, des
truiu a casa de madeir,a

, onde funcionava; a ímobi
,

.líäríaHeineck. no centro
deJaraguádoSulApolícia
aguardao laudo daperícia,
'mas suspeita que a ação
tenha sido criminosa.
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Secretaria quer
vacinar 20mil"

crianças de'JS
.

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

jácirculomemJaraguá
Dois ônibus, doados pela A desocupada Nüva Back-

Cancer�datioii, do CanacU, já
,

hausen, de 18 anos, é acusada de
'

�
estio transportando alúnos do .tentar roubar três carros em

bairroGaribaldi. Prefeitura busca Jaraguá do Sul, durante o finalde

Servidores Municipais envia
ram a prefeitura oficio soJicitando
o retomo do auXílio-transporte,
que será cortado peloTribunal de
Contas, à partir de sexta-feira.

.
.

�4
Malwoo. GDstDsa CDmD um abraço..gora, doação de ambu.llncias. semana.

'

P'alna5 Pqma8

Pela I''vez ein Jaraguâ doSul
, ,
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CORREIODO POVO - 2 OPINIAP i, Jaraguá doSul, 2.8 de feven.ró de1"'

EDITORIAL

Crise entre Cuba e EUA
A denubada de dois avi� nOrte-americanos

pela ,força ·aérea cubana pode ter' iniciado '!lDla aVe

profunda entre os dois países, que até pouco tempo
.

estavam se entendendo. O presidente dos Estados
Unidos,Billainton, ilve&1igase os aviões ainericanos
foram atingidos em tenitório cubano ou não. Caso
conf'ume--se a segunda.hipótese, medidas rígidas
serão tomadas; comoporexemplo, di&uItaraentlada
de dinheiro cubano para os refugiados daquele país.

Jornais seosacionaläas já garantem que uma

nova guerra está por vir, mas Clinton, em pronun
ciamento na rede ABC para todo o país, afuma que
pedim apenas explicações para oministromaior de
Cuba, Fidel Castro. Grupos �e cubanos quemoram
em Nova Iorque, sede da empresa dos aviões que
'foram atingidos, insatisfeitos com o governo de

Cuba, exigem que a força aérea americana revide o
ataque, iniciando assim, a terceira guerràmundial.

Prefeito deJaraguá doSul e Vereadores
It João Lili. d. Souza

a uero saber se os Seoh� Nada, porque des andam de carro, ção dos rios de Jaraguá do Sul?
res não tem o que fazer, se�spio- 'riem uma nefoCiação. O que eles .'

Como é que uma prefeitura pode
blemas dos bairros que represen- pensam que é um aumento

.

desativar a secretária deBemEstar
tam foram todos resolvidos? ' inisório, para os trabalhadores, os Social. Mesmo que' funcione 'em

Eu passo por algunS bairros e, munícipes foi mais um aumento outra secretaria, não é a mesma

vejo ruas sem nome, falta de pela goela abaixo, e ninguém Ooisa.EoquedizemasmásinguaS
postos de sadde em Três Rios do pensou em nada, nem negociaram sobre o secretário senhor Balduí
Norte, Rio da Luz e Vda Raul oawnentooomaempresa,podiam no Raulino?
EstradaNova, ruas sem asfalto ou negociar este aumento e iberar O quê nossos vereadores

pavimentação. Onde está o embe- para as empresas de ônibus para estão fazendo, se nem dos seus

lezamentó, das ruas'de entlada e com,eroializar o espaço das laterais bairros estão cuidando? O quê os
saída de nossa cidade? Porque dos ônibus com propegande, de vereadoresfazemnasreuoiões?Se
não inêentivara população para o Jaf'a8Uá ,e região e em troca não é que discutem ou fazem algo, ou
embelezamento de jardins em suas dar aumento. só pensam eJ)1 si e o povo que se

casas, premiando os melhores e . Tanto se fala em qualidade de cuide, só pensam em aparecer nos
tambémchamar as empresas para vida. A prefeitura e algumas jornais da cidade e nada mais.

embelezarem os seus jardins? empresas de Jaraguá e regiiQ, Cada povo tem o governo que
Porque não incentivar o turismo agoramemsam,.mefalem:comoé merece, e Jaraguã do Sul está
da' cidade, se os� que aqui' queum funcionário pôde tlabalhar tendo na prefeitura e na CAmara
vêm, vêm somente para comprar e dar'produção se ele, quando sai de VereadoreS. O transporteurba
malha? É só o que nossa ci4ade de sua casa e entra no ônibus tem. no está rum e os acidentes de

temparaOf'erecer?Euvejonocen- que ir em pé num ônibus lotado? trânsito continuam. O quê os

tro 4a cidade uma praça abando- E quando sai do trabalho é. a vereadores e a prefeitura estão
nada "Ua vonte" para a prostitui- .

mesma situação? Qualidade de fazendo? Após 20:00 hs, até às

ção, já virou ponto de encontro. VIda-Quaidade Total, também nos
,
22:00�. não tem ônibus naS ruas,

O tenninal de ônibus então, transportes urbanos, mais ônibus o que fazem?Nada!
abandonado, sem bancos, ilumi- emais horários, aí você pode co- Parem de fazer sensaciona-
J;llÇio, sem jardim. e fala de cober-

i
brat da população e do trabalhador. lismos, de cobrar dívidas um do ,

tura, porque a que existe é insufi- . No ano 2000, Jaraguá irá terum outro, de falar um do outro no

ciente. Que vergonha, e em tempo número alto de drogados' e jornal e rádio, se unam e suas
de eleiçto os candidatos passam prostituição. O quê a prefeitura e . dívidas serão pagas, se unam para
acenando para os que estão alino os Vereadores estio fazendo para fazer alguma coisa para o povo dê
tenninal, que vergonha! Pontos de mudar esta sitwição�de já? Pelo laJ'l!8Uá do Sul, ao invés dé apontar
ônibus em bairros sem cobertura, que eu vejo nada! Quais são as . os erros dos outros. Se unam para
sem bancos, que vergonha! opções de lazer sadio que os trazer novas obras para Jaraguá,

'

O Deter autoriza as empresas adoleseentes de Jaraguá do Sul para . fazer melhor para uma

de ônibus a subirem os preços tem? O que é que aprefeitura e os população que trabalha e não tem.
das passagens dos ônibus circula- vereadores estão pensando? Pelo ouvido para ouvir lavação de
res. A empresa aqui de Jaraguá do que eu vejo, nada! roupa suja. O ouvido do povo não
Sul repassa o aumento e a prefeí- O quê aprefeãnra e os vereado- é penico.
tura, os vereadores o que fazem? res estão fazendo para a despolui- --'·""'*""Eí......et...,tor--------
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Reminiscências
,

RiodoSerro e suahistória (3)·Apontamentos

Muitos anos antes outros

pomeranos vieram à Blumenau.
GQstaram do lugar e da liberdade que
tinha, visto que na 'Europa só. os
abastados podiam dar-se ao luxo de

possuir terras como suapropriedade.
OI queAá estavam aqui, - lembra

"opa" Síebert - escreviam cartas
relatando que os problemas sociais,
econômicos e políticos aqui eram
diferentes, e os convidavam para
emigrar. Para exem_Plificar como eraa
Neue Heimat, que os pomeranos já

· tinham conquistado aqui no Brasil e
que, apesar das enonnes dificuldades
de ambientaçlo e de começa-tudo de
uma fomia mais'rudimentar'possfvel,
já tinham a consciência que a Nova
Pátria era melhor, assim tendo a

escritora catarinense Maria Luiza
·

Renaux semanifestado num relato de
.

seu liVro OOu....Lado daHiltória
- "OPapel daMulherno \iüe do 1tajaf
1850-195Ó", aomencionar o fato de
encontrar em tnmuío asegpinte
inscriçAo: "Heimat ist, wo UDsen

ToteD SchlafeD uDd ihre
GedaDkeDWacheD"- traduzindo -.

Pátria é, onde nossosmortos dormem
• e seus pensamentos velam.

Durante a grande travessía do
Oceano Atlãntíco, os emigrantes já
tinham se revelado pela sua

libertação, com a "canção do.
emigran�": "2. Ainerika, Du (reies
Land I Wie Bist du uns so werth I

EuropabQtnurSclavereyIDlmachst
uns froh, Du laesst uns frei I An
Freien eig'nenHerd. (...)

"6, Und wurd uns. auch der
Abscliied schwer I Von heimatlichen
Land/Wo·wir alS Knabe 1i'oh gespielt
IAls JUngÜDg uns gestaehlt I Dur�h �

Uébs und Freundschaftsband;
"7, So schieden wir doch

anderseits I Von ihm mit leichtem
Muth INsMaennerwaru wirnicht'
mehr frei I Und unser Loos nur

Sclaverey I Verzerend Hab und Gut.
(...)
'" traduzindo o que consta da pág.

35; 40 acimaréferido livro daseahora '

Maria Lulza Renaux, editada pela
EditoradaFURB, deBIuinenau,1995:
2.6 tetradalibefdade,AméricatQuIO
preciosa tu és P!U1lnós IA Europa só
.nos trouxe servidlo I Tu nos fazes
felizes, nos deixas livres I Fm nosso

larlivre e prõprío. (...),
6. Emesmo se adespedida foi dura

IDa terra ondebrincamos na infAncia
e I Entre laços de amor e amizade I
Nos transformamos em jovem. 7.

.

Fomos embora e delanos I separamos
leves 4e Animo IPois como homens já :

<
não éramos I mais livres I N06WO
destino era apenas servidlo I Que
consumianossos-haveres" .

"A minha avó paterna Emestinli
Borchardt Siebert � continua "Opa"
Brich, o ferreiro daquela aldeia - na

.verdade não se acostumou DO Brasil e

pretendiavoltar, sem o conseguir, por
falta de recursos. Ela estava
acostumada a uma vida melhor na

Europa, ao conträrío dos demais".
Nas correspondências que

. enviaram para o Velho Mundo, eles
diziam que aqui você pode levantar a
hora que quiser edonnir quando bem
te aprouver. Na verdade nem sempre
era assim. "Em casa - continua - dos
'meuspais a�ntecolhiacana deIllllllhl
e cozinhavamelado e aç'dcarmascavo '

à tarde". Os pais e os fllhos Brich,
Alfred, Emma, Tekla e Una" Indaga
se a fOrma de como vierammorar na

planicie: "Papai ",ndeu apropriedade
para000 BorclilU'dt, owande, porque
havia dois do mesmo nome, por 1
conto e 300 mil réis, e comprou em

.

.

1907,'de Erwin Keiser, esta colOnia
onde eumoro, por2 contos e 300mil
réis, com um pequeno rancho
coberto de telhas de madeira talhada.
Como curiosidade da transaçlo
deixava um guerda-roupa que pesava
200 quílos, que ele trouxera nos idos
tempos, carregadoês costas por dup
pessoas, porcaminhos incríveis, serra -.

acima.
FritzVOllJtII'tlgfÚI • Ô2/96

r

A comonidade cresce
,e se·transforma pelo
trabalho. De cada um

.

e 'de todós.

'IDuas RvcI8s

Indus�1 '

- ALTA 7ECMX.OGIo4
SIMATälAfl.llfflIIAS
lWfA N.JMEN1DB

Fane (047)371-2277
�cII)fk.tI-�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do 8u1,28 de feverâro de1"' PoLITICA CORREIODOPOVO-,3

, . AFIRMANDO·' .

Anotaçõe§. . Prefeito desmente que sua
saída deférias éproposital

.A

Ónibus canadenses
Dois ônibus, doados pela Cancer Fundation; do Canadá;

.

já estão circulando pelas ruas de Jaraguâ do Sul,
transportando alunos do bairro Garibaldi. Modelo

antigo" os, velculos foram conseguidos através de
convênio, viabilizado pelo deputado federal Paulo

Bauer, entre a entidade e a prefeitura municipal. Ambos'
ficaram em exposiçiNJ na praça Ângelo Piazera durante
todo o sábado, atraindo muitos olhares de curiosos.

,
,

Opção certa, Casa do Idoso

.

Prefeitura de Jaraguá fe:
certo em aumentar os

descontos, �5%, pára o

contribuinte que quitar seu
carne de IPTU até o dia 15
de março. Com isto, as duas
panes saem ganhando.

.A secretaria de AÇllo '

Comunitária está com um

projeto para a construçllo
da ,Casa do Idoso, que irá

abrigar os 1.138
'velhinhos' cadastrados

em Jaraguá do:SuL

Férias Asswnindo
PrefeitoDui'val Vaselanun
ciou ontem'que vai 'pegar'

.

30 dias de férias, contando
.

a partir de amanhll dUi 29.
Alfredo Guenther assume
temporariamente o
Executivo.

.,

Roberto Breithaup; é o

novo presidente da ,Asso-
J ciaçõo-Comercial e -lndus
trial de Jaraguâ do Sul. A

confirmação foi segunda-
.

feira; 27, na reunião

semanal da entidade.'

Prefeitura Municipal de JaragUá do Sul .

"

Contrib'uinte '!
Opagamento do IPTU/96 r�resenta mais
investimentos na Educação, Saúde e em

Obras. Cota Única: pagamento até dla 15 de
'

março c0l'n 250/0 no tPT� e suas taxas.

Jaràguá' do Sul - o pré.

.

'feito Durval Vasel desmentiu,
ontem, comentários que sua

saída de férias em março ,seria
proposital, deixando o cargo
para o vice, Alfredo Guenther,
que, além .

-----

de assumir PTI I'«IlIztl
a prefei- '"

tura, tam- tOIlV.II/tlO
bém man-

/lOS dtixl/IItJS '

teria con- r'

,
tatos com m••
outros par- ---,.----

tidos para coligações ao pleito
municipal, por. não' ter intriga
pclítjca com nenhuma sigla ..

"Não tinha conhecimento deste
comentário", revela Vasel.

,

Para o prefeito, as decisões
sobre a coligação do PTB com

outros partidos será decidido
entre os membros. petebistas,
através, do presidente do
diretório municipal, Lio Tironi .
"Qualquer decisão para uma

virtual junção na disputa da
prefeitura terá que ser uaani

midade entre os membros do

partido. Isto só vai acontecer, na
convenção que iremos realizar
nos próximos meses", define o

prefeito. ..J

SUGESTÃO'

Gouvêa indica instalação de "air-bag"
oparlamentar sugere que se pr0-
movam estudos com visitas a a

valiar a oportunidade e a conve
niência de incluir o sistema "air
bag", já que é da competência
do cOnselho Nacional de 'Irân
sito estabelecer os equipamen
tos obrigatórios dos veículos.

"O 'air-bag' tem demonstrado
ser um equipamentó de' grande

eficácia quando combiaadocom
o emprego do cinto de seguran-

.

ça. Com a inclusão deste equi
pamento entre tantos que pro
movem a segurança física dos :

usuários de automóveis. Certa
mente, com ele, haverá dimi

nuição donúmero de fatalidad � "
.

tias ruas e estradas do P:
defendeu Gouvêa.

�rlan6poUs - O deputado
catarinense Paulo Gouvêa
(PFL) apresentou à Mesa da Câ
m� deDeputados, requerjmen-

. to em que solicita 9 envio de indi-.'
caçãoaoPoderExecutivo, relati
va ao emprego do sistema "air
bag" nos automóveis nacionais.

,

Na indicação de Gouvêa ao,Mi
nistro da ,Justiça, Nelson JObim,

Bem casada
seu futuro.

como
BESC

/ o Banco de Santa CÇltariha.
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CORRIllODOPOVO·4 Jaragá doSul,28 de fe-verâro de1'"

Secretaria espera 20 mil Servidorexigeredução '

...... ara vacina ão'" valordo transporte
P .

.

. ç .. I"""'" do Sul - A direção Batendemos qu<> esta seria uma
,

do Sindicato dos Servidores forma bastante justa, pois
PUbHCo;s Municipais de Jaraguá beneficiaria os servidores quep""_ A.�

'fatizaPasold, revelando que no .do Sul e região, solicitou através recebem menos", argumenta o

ano passado, cerca de dez casos de of'lCio enviado à prefeitura o presidente do Sin�p, Stelio João,
,

de meningite tipo C foram re- retomo do auxílio-transportc ou Rodriguest
'

-gistrados. Portanto, J�aguá do
•
a implántação de qualquer outra Se a t1efeitura mantiver o

, sul será inclusa na campanha. -forma que venha reduzir os corte do auXi1io-transporte, \BD.

Por ser uma vacina, cara, custos'dos servidores com o serv,idoc que reside no bairro
apenas cidades que registram transporte coletivopara irem ao Garábaldi, p.OI' exemplo, e que
mais de cinco casos por ano trabalho. Alegando" que o recebe o piso salarial (R$
recebem' a �ose. Ao t�o� �m Tribunal de Contas do Estado '212,00) gastará 18% com
Santa Ca�na, 18 intJ?l�I�I?B considéreu-ilegal acoacessão do transportecoletivoemfevereiro,
dfc;nmS ;WXdilladospeloMinistério auxílio, a prefeitura cortou o, e 16% em março - já que a'
a au e. beneficio a partir de lOde prefeitura anUnciou reajuste de

,

Pasold lembra que somente
.Resultado: 10,% parafevereiro e de mais

crianças de Jaraguá de Sul março. aos

servidoresqueganham o piso 13% para março A direção do
poderio receber a vacina, com "

a apresentação 'da carteira de salarial, o fim do passe sindicato cita no documento

vacinação "e se Os pais tiverem praticamente anula o reajuste exemplos de prefeituras que

interesse em vacinar seu filho", salarial que a categoria' recebeu implantaram oauxílio-�
defme o secretário! 'neste mês, de 10%. através de lei municipal- como

OSinsep cmsultou oTribunal Chapecö, Joínville, Blumenau,
, de Contas sobre a possíbilidade Schroeder, Guaramirim, etc.
do próprio município-instituir o "Pedimos urgência no envio do

vale-transporte nos moldes da projeto de lei à Câmara de

Lei Federal 7.418/85 e do ' Vereadores, para aprovação
Decreto 95247/87, recebendo ainda neste mês de fevereiro,. ',.)

parecer favorável. "() servidor Estamedida é fundam�ntal para
poderia.i ínclusive, ccatribuir uma melhor qualídadé de vida
com menos de 6% do seu salário dos servidores municipais",
e a prefeitura pagaria o restante. concluiu Stelio,

MENINGITE'

•

crianças
J�:o sm -Crianças

da' faixa etária de seis meses a
14 anos terio entre os dias 18 e

30 de março para se vacinar
contra-ameningi� tipoC. Todos
os postos de saúde, além de

�

escolas

municipais , .I;orDg1/ÓItJI
e creches

ÚKlvkhestarã<}
, atendendo.
Deecordo
com o se-

cretário
, Jrineu Pasold,'mais de 20 mil

crianças estio sen(fo esperadas
durante os 12 dias da campanhä
contra a doença. '"O' objetivo.é
édbarcom omal pela raiz", en-

Saneamento básico eenchentes
Há 1rês semanas falamos do

, It Walter Fa/cone

mos quatro anos habitualinente ti- . ter la1nâ dentro de casa.
nosso "lixão", que liio foi ainda vemos enchentes; já é hora, � Lamentavehnente esta a�

promovido a aterro sanüio. Se- não dizer que estamos liJaroando nistração que embelezou nossa
, mana passada tivemos pessoa de passo no mesmo, fugar, de tomar cidade, djsto não tenho dúvidas,
nosso conhecímento, que teve providências definitivàs, efcazes e esqueceu de dar a devida aten
sua inOradia atingida pelas \lli- contínuas para resolver este pro- ,ção ao não e1eitóreiro saneamen
'mas enchentes, acometidade Jep.

-

blel\la das enChenteS em nossa ci- to básico. A população merece

tospirose - doençatransmDdape-. dade. Não podemos apenas Illvar atenção Jieste setotprimário, ede
Jaumadorato - quan40teve tem- as ruas, como vi estes dias Cami- ve uQida exercer sua cidadalia, e
peratura de42°C, passagem pela nhões pipas da prefeitura, jogando pressionar o executivo/leplativo
UTI e eseapçu Com vida por ,� a terra do asfalto de volta nos a1ravés de seus- líderes,de bairro,
pouco. bueiros, favorecendo o entupimen� dos conselhos de sadde etc, a

A doença da falta' de sanea- to dosmesmos, Temos Bin que tim-: resolver este graveproblema, que
mento básico existe; e nos toca par ?iS bueiros, orientar os mwOOÍ'" lamentavelmente atingeprincipal-.
de PMo quàndo a" pessoa é/� pes e dragar se necessáriö .os rios, ' mente o carente e desafortunado.
nosso conhecimento, Nos ú1ti- pois é muito triste e desalentador '

* Médko

G�MEOS - O setor C�NÇER � Fase pro
mals favorecido de pfcia ao sucesso na

sua vida será 0 amo-: investigação de todo e
rosa, principalmente, qualquer assunto
se a pessoa amada' oeuíto e mfstlco. Bom
pertence ao signa de para as relaçOes éom
touro ou peixes. Há pessoas. nascidas
grande favorabiliclade sob o signo de leão e

para aventuras, mas gêmeos. Excelente
não �use. saúde, e êxito em

via ens.

LEÃO - Todo, culdado VIRGEM - Notfclas e

será pouco, neste novidades do' seu In

perfodo. Toitle cuida- .teresse devem ser es

do com o fogo, com a peradas para o perfo
eletricidade e com o do desta tarde. Favo

excesso 'de veloci- rabllidade em ques

dade, ao dirigir vefcu-
tO&S de dinheiro, in

los e não confie
ventário ou herança:.
Bons lucros através

demais em pessoas de parentes ou pro-
que não conhece. riedades rfcolas.

,ARlES - Negativo' fllDCD TOURO - No perfodo,
astral para as mudan- você poderá ter uma

ças de emprego, allvl- idéia brilhante e pro
dades ou de residência mlssera de sucesso.

Tendência a depr9$SäO Mas, somente a calo

psrquica o <tue Viria a que em prática quan
prejudicar-he mais ,aio- do tiver certeza de u

da Controle-se' em to- gla boa chance; Conti
dos os sentidos e cuide nue cau1eloso com

de SllÇl�e e moral. ,seu dinheiro.

COLETIVO

Prazo para quitar owru
"

Aprefeitura de Jaraguä do Sul, alimentou para25% o

desconto do contribuinte que quitar seu carnê do
IPrU (Imposto Predial Territorial Urbano), ,

até aprimeira quinzena demarço.

UBRA - Desde as ESCORPIÃO - Evltea SAGITÁRIO - Será

primeiras hóras do fa�a de persiStência e muito bem sucedido
período, procureevi- dê continuidade nos nas próximas horaS. A'
tar atritos com pes- empreendlmentos ou ,posiçao da lua, haverá,
soas de tempera- negócios, que conse- de favorecê-lo em
mento forte. Mais
compreensão einte- gulrá 'bons resultados trãbaJho de todaordßlTl.
ligência em tudo pa- neste perfodo. Bom Cuidado com o amor a

ra se al?roveitar dos paratratar com,pesSoaS primeira vista e os

benefícios deste pe. im�ortàntes ao seU nativos cle Vifg$n.
ríodo.

'

r resso.

CAPRICÓRNIO - Ale
gre disposição,men
tal as novas amlza- ,

des e para tratar de'
assuntos iltlmés. Me
lhora profissional: e
financeira e bastante
êxito social, também
estão previstos, óti
mo as via ens.

AQUÁRIO,- Periodo PEIXES - Tudo () que
muito bom para você. disser respeito ao inte
Entender-se-a perfei- resse pessoal e ro

tamente com sua famf- mântico, estará sob a

lia e com seus supe- influência benéfica de
riores e colegas de tra- Júpiter e da atual fase
balho e lucrará bastan- da lua. Mantelihá-se
te se poUpar '0 seu di- na rrira do desenrolar
nhelto. Pode realizár dös acontecimentos e

negócios e viajär. e,s ere sucesso.

,!Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NAO PERCA
'rransforme suas despesas em lucro, .

ganhe dinheiro por ser consumidor. ,

Conheça nossa proposta hoje no H9-
,

tel Etalon às 20h, 'fale dErnest.

Nasce em Jaraguá do Sul uma pequena empresa de editorafão grálica,
e como todo recém nasddo nós ainda estamos dando os primeiros
passos; mas com esperanfa que estes se tornem cada vez maiores.
A PAP'Y'RUç OFERECE A IJOC� os
ÇERIJIÇOÇ D€ ARTE ANAL E CRIAÇÃÖ DE •

Anúncios em Jornais
Calendários
Cardápios persona
lizados
e muito mais.

logomarcas
Cartões, de visitas

. Panfletos
Layout de placas
Cartazes .

.

Rua E)cp. GUl1)8I'Cindo da Silva, .90
sala 03 1" andar Fone:372-3905

. .

CO'NH�ÇA REDIMIR
"

Uma franquia '00 seu alcance.
.

Hoje noHofel Efalan às 20h.
Traga este'anúncio junfo,

.
'

e sejapontual.

·TU·'LHA· Alimentos ..
.

'. Naturais
Allment.se BOmente com produtos naturais: .cereals à
granel, chás, aveia, granola, sucrllholi e multomalslll

.
.

Venha conferlrll
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 1493
próximo ao semáforo da Duas Rodas

ta fCOIVlI\ICAÇ(&
CENTRAIS Pblllp.'
TELEFÔNICA Intelbr'.

EquU.el
Nutron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

.

FAX

,TaliOn
Celular
1BEC("NCAÇ(:'U�

CB.UlAR
REVENDEDOR

11-Jiu.
f/!)IIIOTOlJOLA'IJlSlEA1r.

lINALIN11!RIOR

REPRESENrANlt.COMERCIAL DE
ASSlAMAS

TV A CAIO. NET JA"'GUÃ

. lBIOIPlMOSDECoraÓRcio
ACEIIÓIIOI.EOUIIAIBTOI E

·ItI'MlBfl'OI

,INFORMÁTlCÁ
r 'COMPUTADORES,

COMPAQ

Revendedor'
'

fPfK1fltmrlfRBltf
Rua CeI. Procópio Gomes, 680 - FONE: 371-9999

línica São Camilo
Dr. Marcoa Femando F. Subtil

-
Medicina doTrabalho - Fratu.... - Urginciaa
Doen�. deColuna,�do·Mport.-Ciru...... joelho
ExamM:admiMionai., demi..ionai.·.perióclcoe'
Hor'riO. atencl....mo: 8:30 .11:30.14:00 .18:3Oha.

. Vo,cê está p'reparado, .,Alémdeoferecer'diversas
opções na compra de

', pa,ra o inesperado? 'tf8ina�::��m:::!a::�::�rada '

equipe de manutençäo
.

"

. '..'
. A Mega estä I ....,'

". , ,'!!111MA�IIII(.DA�SI
EISAQUI ALGUNS BONS MOTIVOS .PARA VOCt E SUA EMPRESA ESCOLHEREM A ���� INFORMÁTIC��'. SüIIOV' ililÇÃi '

·····iNFÓRMÁfí'cÂ.,->'.""".,<,.t.,""�,,,:""
,,)�� . ii,. .

" ".
.

.
.'

Manutenção - Vendas - Treinamento
.< .1.•..•;%.. ., _ < '

�ua Reinoldo Ra�, 21 - F�ne (047) 372-2900 CEP, 89.251.;600 - Jaraguá do Sul- sc

"
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R [j@[fdlbl1@
ElIClI'll bordo 93
Monza SlE 'bord6 81

Ipanema Sl grillIe 93
Chevelle Halch • verde 80
GoI Cl praia 81
GoI Cl branco 88
GallS verde 86
GallS vermelho 86
GallS bege 84
ÓOIlS branco' 83L
,P.atIS verde 83
PassIll verde 79

Aal"",,o verde 95
.

Santanl Quanlum Gl 87

Tempra 8V GR V
'

.;zul 94
MIeEl.X vermelho 95
0-20 90 Turbo prell 80
Esoorl Gl a;zul

-

89,
ElICoil Ghla

'

a;zul 87
Uno Mie EP. 4p branco 96
GaltooO branco 93
Monza SlE prelo 86

Ru.'l Joinville n° 3573
Fone(047) 371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - SC

. �

..... '. '.0.. ..' lO • •

' :W . ..' o,' ,'.... "::.' '. ..:: ••••• • • ••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••• : •• ; •• : ••:;••:.::: ••••••••••• :: •• -: •••
•••••••• ••••••1;.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � ••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••• ',0 •••••••••••••••••••••••••••••••:••••••••••••••••••••••_0.:"_ •••••••••••••••••••••••••••••••� _ ••••• _ •••.•••••••_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

, '

R. JOINVILLE. 2050

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

.::C.;.

,
.

MINSK '125 CC

,,'

À VISTA ENTRADA

R$ 2 480 00
R$ 1 30000 + 6x R$267 00

. R 1 JOD 00 + 12x R 169 00

ANUNCIE
EM.JORNAL

II
• A,MID'IA QUE
,MAI'S TEM

CRESCIDO NOS
ÚLTIMOS ANOS.
3'71�,1919
372-33,63

_.

À VISTA ou
1 +3 de R$ 425,00

OU
R$ 1.680,00 R$ 480,00 + 12x R$ 172,00

GARANTIA DE 6 MESES E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

I'OSSUIMOS PEÇAS PARA SEU CARRO, MOtO OU JET IMPORTADO
'RUA BA�OD!' RIO BRANCO, 230 FONE: (047) 372-0259

,
JARAGUIi DO SUL· sc'

,

, FON : (047) 372-00'1 'I

. .

À doutora LeilaMara da Silva, MM· Juiza deDireito substituta da 1· Vara da
.

, Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER (em resumo ao artigo 687 do CPC), o seguinte?
- Venda em 10 leilão: Dia 17/04/96, às 14:00 horas, por valor superior ao da

avaliação.
- Venda em2°_leillo: Dia 08/05/96, às 14:00 horas, por quem mais der, desde

que o preço não seja vil. LOCAL: Edifício do Forum AÇÃO de Execução.
EXEQUENTE: BANCO NACIONAL S/A EXECUTADOS - INDUSTRlA-DE
ESTOFADOS DERETII LTDA E DORIVAL DERETII. BEM À SER'
LEILOADO: 9,0 (noventa) conjuntos estofados

/ ÁPOLO para dois e três lugarés,
, revestidos de espuma e Tecidos de várias cores Avaliados em RS 320,00 cada um,
TOTAL'DA AVALIAÇÔA DOS BENS: RS 28.000,00. Por este Edital, ficam os

Executados intimados dos Leilões supra, caso os mesmos não sejam encontrados e
nem intimados pelo Sr. oficial de Justiça. Jaraguá do Sul, 22 de Janeiro de 19%;

Eu,
.

Escrivã.Designada, o subscrevi.
LEIIA MARA DA SILVA

,

JUIZA DE DIREITO SUBSTITUTA,

,

SOCIEDADE DE DESPORTOS ACARAI
Fundada em 03/03/1943

Na forma do Artigo 28 deEstatuto Social, ficam convocados.os senhores söcíos,
quites com. a tesouraria, para aASSEMBLEIA.GERALORDINÁRIA, a realizar-se no dia 10
demarço de 1996" na Sociedade deDesportos Acaraí, sita à rua JoãoManoelLpes Braga si
nOnesm� CGMF 83 739459JOOOl-76;Fone(047) 372-2066; Cep: 89253-200, às 09:00h.

'

'

em 1· convocação ou às 10:00 horas em 'r convocação com qualquernümero de associados,
na sede social, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM'DO DIA

CLASSIFICADOS DO CORREIO DO POVO - 371-1919

ESPECIFICAÇOES

.

Juizo de Direito da·11 Vara da Comarca de Jaraguá do Sul- SC,

I

Edital de Leilão - PR'OC. 15.340

1 - Prestação de Contas do exercício 94/96;
20Eleição do C<7nselho Delibecati,:o

jaíuguá do Sul, 01 de fevereiro de 1996

OÚMPIO FAGUNDES
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Imobiliária......
·

.:::....

Menegottí
.

:

, CENTRG- VILA NOVA' _ Excelentes VILA LENZI-. CENTRO- Excelente VlLALENZI - VLA
I

lótes financiados em 10 Terreno cl
Excelente terreno na Terrenocom BAEPEN>I-

Terrenoei 733,50m2•
CObertura no Domingos da meses _ Próx. ao Fórum 561,OOrdlcl Edifie:adocl
Ed.ARGUS Nova

e ao Breithaupt '. ! benfeitorias. 490,40tn2 prédio comercial
R$ 60.000,00

x

CENTRO- ILHADA ILHADA
CENTRO '_ Excelente lote

CENTRO-Ala CENTRO-w... MIIqUanI -

•. Excelente FIGUEIRA FlGUI:IRA· Terreno cl Terreno'
.

Sala comerel-
Terrenoel Terr_no cl c/740,OOm2 _ Próx. Ed� 3.000,ßOnjI ; pó.

'
.

sala,comerelal . 500,OOtn2 455m2 edificado CotumI SctmdI, Comerciai de ai no FAll
cl 55,OOm2 Carvalho - RS 60.000,00 Ir..... plW... esquina cl SHOPPIN,G

edlf. cl casa cl casa MllqUanlIIll 30,00 438,60tn2 CENTER
em alvenaria mist4l mtllJI8

Ii$ 90.000.00'

CENTRO· Casa , FlGUEIRA-
BR·UO/Trevo

em alvenaria cl
. VILARAU- VlLALENZI- CENTRO _ Excelente NllreuRunoe·

343,OOm2, Terrenoel Casaem cobertura no Edit. Riviera Terrenocl Te_á
2OOO,00mI 50,00fundos da 394,87tn2 alvenariad cl246jOOm� pr6x. ao

450,00"'-- meb pa.. BR280JARAGUÁ edlf. cl casa
piscjrllil, CI R$7.500,OO e40,OOmel108paia

FABRIL mista Beira-Rio Clube deCampo FkIa JIjo li.. ,RS235,46fn2 35.000,00

VILANOVA·
CENTRO - Cobertura no

RIODALUZ
Barbada casa Terreno com - Sftio:cI
em alvenaria cl 454,43tn2 Ed. Residencial Dunker 45.000,Q0m2-03 qtos. Valor (em construção) Pr6x. aApenas
�30.000,00 R$8.500,OO C�Al.

INTERIMÓVEIS
CRECI0914.J

PROMOÇÃO DA SEMANA.•.
.

. * Casa de alvenaria' com
. 60m2, terreno co.m 420m2,

I

(espaço para constraír).
Rua José Narloch

(Jguá · Esquerdo).
,

. Preço:' 'R$ 15.000,00 (po� pou-
. co ternpo)f)

VEJA LOGO!"
: .

TERRENOS
I •.

VILA LALAU. _

. ÁREA 392M2 _ VALOR: RS 11.500,00

APJiIZADE _

,

ÁREA: 45Q,OOm2 - VALOR: RS 12.000,00

VILA RAU _ ÁREA300m2 _ VALOR: RS 5.500,00

ESTRADA NOVA - ÁREA 301,OOm2 .. VALOR: R$ 5.500,00

SALA COMERCIAL
óTrMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA NO 12 ANDAR DO EDIFr
CIO MENEOOTTI 'CONT�NDO 03 BANHEIROS - BOM PREÇO!

ÓTIMA CASA
EM ALVENARIA COM ÁREA DE +. ou - SO,OOm2 CONTENDO 02
QUARTOS E DEMAIS DEPEND�NCIAS. VALOR À CQMB'INAR.

..,
.

CASA EM BALNEÁRIO' DE CAPRI
TODA MOBILIADA CONTENDO 01, SUrTE, 02 QUARTOS E,DE

MAIS DEPEND�NCIAS.
CONFIRA!

"

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
EO. MEHEGOnl- 1 Ll ANDAR - SAlA 107/108

FONE: (047) 37H1031 - JARAGUÁ DO SU1- sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDE
.

..Irl
APARTAMENTO.

. if"'l
Rua Adélia Fischer - 311 andar
3 quartos demais d8p;

.

R$ 35.000,00

APARTAMENTO
RuaJoãoPicolli, 473 - Ed. Kanne
-Apto.?O4- 211 andr cl2 quartos
edemaisdep. - R$ 32.000,00. .

APARTAMENTO
R. Bafio do Rio B18n®, 780 • Edlf�
Schlochet· ee andar· cl 01 suite + 02
donnlt6rios + demais dep.
R$ 48.000,00 + Rnanclamento

CASA DE ALVENARIA
R ..JoséMen�otti, nlI277 • Q3
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x
R$2.000,OO

CASAALVENARIA
RuaLuizSatler n2 63 - Barra -

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

Rua BemardiDa BitteDGoort Muller
N° 221 - Vila Lalau - 02 swtes + 03
dorm, e .demalS dep, R$ 85.000,00

RuaJoIo Sotber Correa 1081 -03donn.
�

e demais dep. RS 38.000,00

�= .. ,C�---'
CASAALVENARIA CASA ALVENARIA
Rua Angelo Tancon nR 106 _ Terreno R. Bruno S�huster nll 153 -

.

2;698,83mZ _ área construrda: Barra do RIO Cerro cl 03 dormit.
600,OOmZ - Ilha da Figueira e demais dep. - R$ 25.000,00
R$ 200.000,00

.

CASAALVENARIA
RuaJosé,Baruffi'nll 160 - Ilha da
Figueira:.03 quartos, demais
depéndél'}cias, com piscina
R$120.000,00.

Rua Dos Escoteiros, 193 - 03 donns., e
demais depeodt!nc�. RS 30.000.00 I

�
".�Mrr::::::::l

TERRENO
RuaEleonoea Satler'Pradi cl
áreade396,ÕOm2
R$26.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Jl,lventus "

Jguá-Esquerdo - surte + �2 quartos
.

R$ 55.000,00

'ERRENO
R. Sem nome - Vila Lenz! • pr6x. Sallo .

'União � cl 611,Ciom2• R$ 5.00,00 entrada +
parcelas de R$ 700,00 ..

SALACOMERCIAl
Av. Mal. Deodoro,855
Edif. menegotti -1I1andar, sl101
cláreade 110,00m2'

'

R$ 60.000,00

11
TERRENO '

Loteamento CamoSampiero
,Jaraguá-Esquerdo - c/560m2
R$ 8.500,00 entrada + financiamento

PRÉDIO
R.PresoEpitácio Pessoa, 272
03apartamentos "

02salascomerciais
R$265.000,00

TERRENO
Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Área 468,00mz
R$.14.800,00

'Thrreno
Rua_Amu.6nas - Centro - Área:
385,70mZ c RS 40.000,00

/
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- Jaraguádo sâJ, 28 defevel'tÜ'(' de 1"� _ GERAL . CORRDODOPOVO-S

BEN!:FrCIO

Ônibus canaâenses chegam à Jaraguâ do Sul

,

,

,

ZONA ELEITORALI,
'

CARTORIO DA 871.
';

os ELEITORES QUE VOTAM NÓS LOCAI$ ABAIXO, DEVERÃO COMPARECER AO_CARTÓRIO ELEITORAL ..

-,

-

DA 871 ZONA NO FÓRUM PARA TROCAREM SEU TITULO DE ELEITOR.
-

I, RELAÇ�O DE LOCAIS DE
�
VOTAÇÃO

.

,

, .

.

,

/

CÓDIGO LOCAL EN:JEREÇO Plantão Eleitorat: horarlo8às18:00horaslOIS Wê(joFSldJàAlxblBatista _ �qiIádoPeso,473-GDro
1!ll3 -

O9ro&b:aáa:JalBwnFJioo F..sdEdaLemiRie<öch, 130-Gmo
"

1(81 EscdaB6sica81didesda0IliIa 1iDiqJenmtbe, 15-NereuRanns _

1010 EscdaMujc.de l°GauMmIdodeAssis ·601-SeImD:ol,-ä>Peam
,

<lDnM 2e3'Y96 �1tab.daAmrtaçlo 156
I�

_

SllIodaSoc.BspcJtivaJotoPessoa 601-�-.b1oPessoa
CtlêgioEsWiJalAlxknBalista lA68 Pa.1odeSltkEEltbKau1li:oilJ mlQí6 EscdaBas.El2aGa1zxlttoRmz SutaLuzta

.

1074 FscdaIsdadaAnpoMletIi RibeidoGaxleooNCl1é amoF.dJcad<nal� 1341.
'

Oec:te�KImIer 199
100 EscdaBds. re I°GauIlalcyVItJIs �-SaaaLuzta Fsxia'RalcaRllEml' 1.610 4503
1000 EscdaldJriápalde 1°Gau�0Ial1res SuDLuzta Oec:teOn9aJ:DaPia2m 182 JGjioPfsloa:�e3l(YJ61100t EscdalsciadaRibeidoOlvalo �RbilIocil\'lio-NereuRanns , A&\lÓciaçãoC<:mmale� , 151 EscdaMIdJIOOde Assis Z5!1112 Ema�Max:&bJbert 1iêsRia;ooN<Ife

'

IlW FßcdaF.stamal.Julius lC1!rsIen \\üIeImfRau-Ra! AmdaçAoRéaealivaKdb:b ,- 130 SaIlkJJoIIoR!ssoa 491
1139 EmaFSldJaJ.�1kl'p Eln!stoEmlioIbst - �La1au &cretrrlaMllidplldeEdJcaçlo 183 EscoIaAlviDo'Iiibea 741
1147 EscoIaFßtacbllAlviOO'Iiibea / MMo'lliress- \ieim f!lsIitlItoEdlcacimalJanpIa 199 IA8_)
1155 EscdaMmde 1°GauGeiealOscdo RibeidoGaxlecbNate 5.264,1163, Ele.1ec..JederaldeSUaOúarila ,GetdIio'\árgIs,830-09r0 Sada.........Jaãoc I3el.v""1171 Ele.de 1°G'II1AIbertoBauer - Glanablra,SOO-Oeniewic:z
11m Rm:IaçIoF.dJcadma1Regia-HlRJ �Ini,.mes,SOO-Rau - VIaJ:.aIaoIWaIBpenll: gelOCY.l6 EscdaEl2aClarmlttoRmz fJlJ

_ 1198' Oecbe�� Exp.OmrdD;bda�430
'

Escda��Ie<xbnB<lp lJS3 Escda\Ia0Jadres ')fß'
lâ>1 AssOáaçIOOmaàale lInJstrlal GetdIio�,621-amo , EscdaBdslca:RD<kHo� 490 Jan:iInInIaAlüa' 1�1210 Slllk>daS:x:.�AI:ô"nIdl RdJerto2ielmm-�

A.mdaçAOAdelicaBa,ocoooBraS! 519 , Escdanmi '\átp 551228 .As!JodaçioReaealiva \\tlg, 'JânvilleBR2ID - �La1au
1236 Se<2�.e�vaMamd MliaHsc.lB'BR21«l-BaeJmi AsloáaçioReaealiva \\tlg 913 1359
11I4

,

!tstD;.Ad61ieaBàlQooBraslAABB MliaHsc.lB'BR21«l-BaeplId' �Rtmaliva� S66
1252 !tstD;.�.AdéficilKdibaäl Pres.�Pessoa-amo"'a 4.241 �RioIdoNcne::Jle�l� Soé.E6p.eReaealiv.a� BR211l-Ap\érde' EmaMax:SdJJret 005,1279 Ele.IsdadaAancisoodePaúla JoaquimRdePado-OicodePau_!o

I

itp-- - --- - - - - -

"---16 II1287 Ele.Mmre I°GauAm'làlwN9 MimBE.'\êdDn-Água '\érm '
.

-- FßcdaAltertoBauer , 1546
1�5 !tstD;.<bMr:nlbesoo<mj.HIIitadalal AbdtrIo390-<XlHAB- \taRau

. e17ß'96 Sa1AoAni2ade 340
IDJ Ele.Mmre I°GauPe.AIbertollaD 662-SlIIlDClIB -'ßfaMnos FsxiaMlrro;Fn1io'\êJänen 32 FßCàa\ida� 6S91317 Esc.Mmde1°<l'au�DmilusâI Prof.ImAoGerakioo- 'WaLa1au

Amlaçik>Mlatbesda ctmb 222 SImoSloOistovlo 451325 Jardmde�ImAAIi<ia SutaLu2ia,76-SamaLuzia
1333

.
Ele.Mm. re l°G1w'\ürMireIIes &tTIêsRiosooNate-l'éreuRanns IkdaAm��l 403 3.l95

1341 PaI10deSIdde'PIQeArmo �Amm�-NereuRann; IkdaIDadl�rePaIÖ 314
,

1350 . 0edeMiõ.ADidaDalcaiJaDeBertdi LuizSat1i,701-lIiereuRanns AsmaçaoReael!liva�Iep , '., 354 NemJRamB27e2IV4'J61368 &cretrrlaMui:JplldeEölcaçllo-� Geld1io \Qrg;ls- centro I1m�Jaraguaeme ' 1.682 ��EudidesdaOmba 1J191376 '

InsIitutoF.dJcaci<nalJanpla. Pres.f.PIádoPe&'loo - centro
CdégbJuliusKarsten 1:581 ·EscditAnJlloMret1i1:384 EscàaMmde 1°(hu AlbaooKamJer �l.eIJlj . 136

1392 Awcc • .:ePameAnipOOs� NovaBrasiIia 4588 FßCàaRibeirioCavalo 334
I� EsC.&s.Prof.<iarWiLuizLemi "Wal.emi �deSaddePaöeAlia:io :lll
1414 SIdcatocbThb.dasl'oli daAIil:olDaçIIO NovaBrasiIia 'VaalmlilNo,.BnIiIB:lle24'.Y96 . Oede�daDalCanalleBertdd 1531422 Pao1OdeSltIdeEricbKautIioIm "Wal.emi

'.

1430 Oede�GeI1rucÍesKamier �Le1JlÍ ·IkdaAlblooKamler 1.682 �GlD.mQQio ZlJ
1449 ÜIQJIidadlSlli:>&o� � !tstD;.dePaiseAnip<bExcepá<Dlis 799 EscdaPaöeAltertollaD ,1�
1457 Fßcda� 1°G'auMarcmE.�n 1ifa BIeiáng . Fßcda�Le1JlÍ 1.294 2.238

Jaraguã do Sul- Os dois
..

dacidade.querealizavaotrans- "1.·1
·

ônibusmodeloPord, an077, que
-

porte. Aproximadamente 300 vase negocIaforam doados pela Cancer alunos utilizarão os novos ôai-
FundatiOn, do Canadá, para a . bus.

b 1
A •

prefeitura de Jaiaguá do Sul, Cada veículo custou aos am. u anelas
beneficiará o transporte escolar cofres pú�licos R$ 15mil- taxa
durante o de desembarque. administrativa,
ano letivo. lI/u/lOS •. ,

.

libe� e seguro deviagem. Q prefeito Durval Vasel está
"Al6m de Fm toda SantaCatarina, ape- em negociação com dirigentes
� fIodbo/d/ nasaregiloNorterecebeuadoa-

.

da Cancer Fundation, para a

a:lunos do - çio·de êníbus» ao todo foram aquisição de ambulâncias equi-
b a i r r o ,UIf!IJ 49. A entrega dos veículos' padas com mini tm (Unidade

.

Garibaldi, "-/lMit/tldos aconteceu -quinta-feira; 22, na de Tratamento Intensivo), com
tam bém Expoville, em Joinville, e contou a entidade canadense. "Nossa
servirá para viagens de estudos com a J?l'C:Sença de membros da intenção é que os veículos'
na região", disse a secretária da entidade canadense, além do cheguem ainda este ano.

Educação, Rosemeire Vasel, deputado Paulo Bauer, que Estamos mantendo contato�
calculando que a prefeitura irá intermediou a assinatura dos que isto se defina omais rápido
economizar cerca deRâ Iü mil, convêniós entre a fundação e a possível", garante o prefeito
que era pago para uma empresa

J

prefeitura. Durval Vasel.

� •...LJ:'
j
í
'I

thubusforam expostos nopátio daprefeitura, sábadopassado

. ,

(
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.

mila.vencedora*
Continuam as inscrições
para a etapa do Garota Ve
rão, promoção da RBS
1V; em Jaraguãdo SuL A
vencedora concorre ao tí

tulo; no próximomês, na
.praiadeBalneário Cam
boriú podendo faturar a .

'bagatela' de US$ 10mil:
A inscrição é gratuita,

Jaraguá doSul,28 de feveraro de 1996

Você que deseja ingressar 00 mundo'�damoda, a
CkatProduções Artísticas começa, apartir do. dia 9
demarço,« curso de�uIm emodelo. Asma-

.' triculas Já estão abertas e I,lodem ser feitas na rua .

Reinoldo'Rau, sala acima do, BO,licártO" das 9 às 12
horas e a tarde, das 15 às 20 horas.Maiores Info'r-� '.

. .

mações pelos telefones 973-5353 ou 371-7647, com
'Irma.Não,perca esta opornmídade e seJatambém
um "maneca" como a gatinha da fO,to,.alinDaHeek.

\

�·':estejando a�iversário .

'

...

Parabéns a gatinha Letícia Izidoro, que
completou seu primeiro aninho dia 22. Os

pais, Márcio e Adriana comemoraram a data
com uma festa para os fanúliares sábado
passado, no salão do edifício Jaraguä,

Felicidades!

.Gente& Informaçõe�
Prêmio de US$10,

Para quem é fã da Fórmula-Indy, não pode
perder o GrandePrêmio doBrasil, que

, acontecerá dia 17 de março, no Rio de Janeiro..

,

Os ingressosjá estão à venda em diversos

shoppings espalhados pela
.

"cidademaravilhosa ".'
"

Retificando no,a'publlcada na edl,*,

·Illlllllllllll�lllll: de �u:eo�:=r:;I::::;I;:r;,::; .

.'

:: passou em terceiro lugar, na

f�l�llll�l� c/.slllcaçã_o geralno Vestibular da

i������ Aca'",para o ,curso d.'Engenh�rla
:�m�l:l:l:l�:: (Furb), o correto. segundo lugar,
ll�l�llllllllllllll:

.

elev.ndo.assim, ainda mals seu ínérltol

.

Está chegando' O, grande
dia. 1nf00rmatiO,n Society
em Jaraguádo, Sul, no

palco' da NO,treDame. Não
fique parado. Os ingresSos

'

já estão à venda no
Smurf'sLanches,Vl�
Vídeo Locadora e Mery

doces &. salgadO,s.

Pera nós, seguro não é só garantia. de riscos
Seguro é Prestação de Servi,ços

,SEGUROS ,GARCIA
. Rua Expedicionário Gumercindo da Silva· n� 9f!,
l' andar, sala 2,· Fone/Fax: 71-1788
Jaraguá d� Slil· SC

•

-lo. �

,

Pinkand blue
Para crianças à partir de 05 an�s.·
,.. FREEDOAf·· .

'Para adolescentes, jovens e adultos
. Cambridge ..

'

.

Para adultos com conhecitnneto
básico' .'

.

. Cursos Preparatórios para o.
exames de RE.T. e F.C.E•

0bI.:A l'InIc anel bIupoau/�
..

.

pt6ptItIptIItJ 1ransPOde. CJb1M

RuoLuiz/(/8IJ6I}, 67- Centro �Fon(J/J12�2ß99 .
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J...... do Sul, l' de fevereiro de199'

ANIVERSÁRIO

Comemorando o
Definir um idoso ou uma

idosa é tarc6:l eQ1l1p1CKa. Certavez,
encon1ramos um recorte de jornal
que'dizia:'"O idoso eS um sábio ser

que por saber, concede à vida.o
direito de sábio. O idoso é a vida

experimen�
.

acoStumada a ver
caIada (> idoso' que sabe ser",

P.sta simpática senhora que aí

aparecenafoto é um desses exem-
. pios. A queÄda sábia que Sabe ser
- Am...... Só.'eese-Huse -,ruwceu
cm 01-03-1896, emBeneditoNovo,
neste EStado, filha de Hermann

Streese, atemão nascido em
Maddenburg ede EmiJie Haake,
natural. de 'Thomatchov, Rússia,
segWlda esposa'de seu progenitor,
posto que a primeira, FJisabeth
Pfuetze, faleceu no lugar, onde
Amartda nasceu. �brá que s,ua

mãe veio num navio, de nome

"Baltimore" e, após desligar-se do
, 'l3arracio dos Imigrantes", em

Blumcnau e de adaptar-se den1ro
das condições oferecidas pela
nova "Meintat" . (pá1ria),. o, casal
preparava a tefTa plantandomilho,
aipim, taiá e alguma criação� Seu

...

ADJORI�

CORREIODOPOVO-7
'

'centenário deAmanda Hasse
pai veio da Europa conhecendo os
segredos da ,tornearia de m� .

acabando requisitado para prestar
serviços, do ramo no porto de

, I�ai, onde passou agozargninde
conceitO. SeU passamento deu-se
em 16-05-1906, sepultado em

Benedito Novo e sua mãe foi
sepultada em laraguá do Sul.

ma discorre longamente sobre

aquele tempo e de como tudo
, aconteceu, entrando ein detalhes,
por vezes, como no caso de seu

casamento: "Eu casei com Fritz
Hasse, numa quarta-feira, primeiro
de agosto de 1917, saindo peJa
"Russenstrasse" (Estrada dos

Russos), numa "Kutsche" (um
carro de mola) de dois, cavalos,
para caSar-menaJgrejaEvqé1ica'
de TlDlbó, abençoado pelo pastor
Krause, e civil, em Indaial, com o

juizdepaz, denomeBl'8I\des. Não
houve festa, apenaS um almoço,na
casa da mãe, ,Pin os famili.-es e

as testemunhas. No dia sClUÍDte·
atTUmavamos uma carroça para
levar a mudança, .chegando na

sexta-feira até a 'localidade de

.Subida, onde pernoitamos. Bem
cedo preparavamos a última etapa
de uma longa viaSem, chegando
no sábado, às dez horam no lugar
Matador, onde ficamos morando

por sete anos".

Do c8samento, Alnanda Stre-
.

ese Hasse teve três filhos: Wi-.
gand, casado com Ingeburg
Marquardt, Wmfiied, casado com

MargariteHardt eWalbwgBruno .

Ornam à veneranda Amanda
três netos e duas netas, .seis
bisnetos 'e oito bisnetas e uma

1J;ineta
Hoje a centenária Amanda

Streese Hasse está confortável-
.

mente instalada num apartamento
do "Lar das Flores", cercada de
amor:e carinho peJo pessoal do
estabelecimento, numa�
que pede não ficar só nos CEM
anos' de vida, uma longêva data
que, apesar dos avanços da

civitizaÇão,. poucos alcaltçam.
Queremos saudar o aniversário

da veneranda senhorá, trisavó
,
respeitável a quem reverenciamos
como mãe. - como dissemos no

começo desta nota - a idosa é um .

sábio .ser que por saber,., ao . con

mo de muitos que envelhecem
no arrebol da vida, está CODSClVa

se moça, envelhecendo.
A equipe do CP" pela sua

direção e pessoal, associa-se às
comemereções dos 100 ANOS da
sénhora Amanda Streese Hasse,
pedindo a Deus ·qu� Ute conceda
ainda outros anos de vida, de
idösaque sabe ser. '(E.v.s.)

/

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INtE�I,OR DE SANTA CATARINA
.

Fundada em 24 de outubro de 1981

REDE CATARINENSE DE JORNAIS

A modernização do governo
.

.

,

DE FLORIANOPOLIS'
Nota alta

,

ItFinalmente o Estado vai eatabeiecer mecSlulllos para devdvel'
em .m9QIJ oi Unpo.toI, arrecadado& DescIe que Ie caiou o ccnceito
de repúbliCa que nlo Ie t_va fixar parâmetros para mecir a

aiciinda • o �o dotI 8etVÍÇOl púl:tiCOll, 8eIIIpre mll8C8tadoil nop
. incompreenávei. 'orçamentos públicos. Quäidade e prctÇo devem
ir sempre jmtos; meano nos serviços prestados pelo Batado. O
Secntálioc_ Barros tem na sua mio lIIIa das ßIÍ8IIÕeII que, elém
de inédita no seM90 púl:tico, pOde ,dar ciJllÍdade ao recdhimento
de tribÜtOl. !mp_o leID retomo é 8888lto. '

Nota balD .

,_O A grande maioria dos prefeitos estio divididos .entre os

lIPavorados e os muito apavorados. VIO legar aos seus sucessores

um abacaxi maiO!' do que receberam, E nlo vão ter pelo menos

apresentãdo sugelltões de modificações na lesillação ,ettadual e
federal que pelo men08 dê ao. prefeito. que virio melhores
ccn<Íições de trabalho do que tiveram. Nnda dá temp� ,

Ponto positivo '

,

'A J\ssoc:i� Comercial e Industrial de Silo Miguel do oeste
vem fazer coro com 'outras mt14ades para solicitar renegoda9Ões
de dvidas a capital de giro para as empr_ sufocadas por lIIIa daS
maiores crises de sua história: .Pede ao governador e ao Mniatro
Mabn providências. Este pre90 eIItá sendo PIlSO por quem cxntinuoQ

.

BCredtar que a inflação voltarill e que a taxa de ereciálio MO ia .

inviablizar as vmdas. Mflhor asir tarde do que .nmca.
Ponto negativo "

Nnsuém pQde ii.car cartra a seração de empregos com ci�ensa
de .encatgos. O desemprego 11 a certeza de que c:ontinuarão as

'

, demi88Ões, cOlocou do mesmo lado trabalhadores; empresários é

8OVeQ'l0. todos felam em recalocação e em 'abrir novas frentes de
�prego. Todas as aiternativas são benvindas para diminuir o

impacto social da eatatilidade e da moeda forte. Quem MO tem idéia fü;uro, o Govemo optou Pelo processo de melhoria de qualidade e

melhor que não atrapalhe. A miséria me.
'

prodttividade - C9ßlO ferramenta, elitrliiégica de nova postura de
O problema' , gestão. Passou a atuar em projetos multisetoriais, envolvendo
Butocratizado, centralizador e com baixo delempenho de cÍversàs secretarias na sdução de necessidades esped1icas, com a

prodttividacle, o modelo de E!Ilado atual êstá falido. Esta avaliação roca de ,resultados globáís.
é�so entre os prôprios govem.tes, que não conseguem dar

'

O secretário afirma que, com o Programa, pode redu7ir em

respostas efiCientes compativeis com as expeetativae das! 40%, os.pltos bom cuiteio de Govetno, e aumentar a capacidade
commidadea que JOVem&ID, nem dilsertvdver lIIIa capacidade de de investimento. O pol_co pacote da Reforma Adminiatriltiva,
investimento adeq\ll'ldá às neceadacles de.obra.s e serviços.

'

também, faz parte de um projeto � viabilização financeira e
Santa Catariná, por exemplo; eltlJ, também, às voltas com, um gerencial do estado, cwonne César,

fluxo iinatceiro cidico, mde a aaecadação de triblâos cobre gastos e Pata obter elites �tados e a melhoria dos smiços preatados
poasitilita 'lIIIa capacidade de investimmto que � cada vez, mais, pelq Estado, o Programa cimeruimou uma capilaridade que, através
aquém d'(JB retomos que a. sociedade quer. Na briga para manter os dainstituição de comitês, opefacionais e de mmtiplicadores da
custos com pêasoal em, no máximo, 65% da arrecacbção (30% para o

'

Qualid8de, vai· envQ1ver toda a� operacicnal, até. as pàrtas,
pagammto de inalivos), o gOvemo vê sobrar apenas RS 24 milhões aonde o contribuinte é atendido, "E um processo complicado.

, mmsais, que garll1tem o fmcionamento da máQ.lina e investimmtos Envdve a cmiIcÍmtização de 100 mil servidores de que a fmçâotímidos em todas as áreas de. SI.J8 resp<nsatilidade de gestão, deles só faz senli,1o se trouxer beneficios para a commidade, e que
Maquiada pela cultura da inßaçi<! esta reálidade foi sendo' é uma queDo de .sobrevivÊncia do Eíitado,e do l'ßIprego deles"

emptimtda com a baniga por vários sovemos que sedimentaram na Por OIUO lado, a divüpção .das metas iinanceims dotistado foi
população o perfil de-que oE� pensa mal, exeCuta mal e paga ®scompli cada acabando com' aquela cultura 4e que apenas a
mel. Para o l!I'ctetário da Quali� e ProdWvidade de SantaC� especialistas era permitido entender o orçamento público. IÍ!t0
César Barros Pinto, a substituição da "moeda pobre pela moeda traz retomos de credibilidade e demmstra a Seriedade Governo,
estável", expôs éItas ciJiC\idades de forma muito.evi�, eXigindo segun�o sea:etálio. � •

uma mudança !!e postura cmtural. Açao comunitána
.A SolUça0 '

Que o Govemo é ineficiente e frustrante todos sabemos. O que
César ßalros Pinto acrecita que SMia Catarina está vivendo 1111 às commidades devem tomar cxnsâÊncia é que não adiantá achatr

momento privilegiado, porque. tem no Governo não um político, que como o problema deve ser resolvido pelo Poder :Público, ele
mas um estadista, que inuito antes d8 c�p'anha de Governo já que se vire. Esta postura tem servido de caldo de culturà para a'

vià1llÍlbrava li necesiidade d;e modemização do Eltado. como única desmotivação do' cidadão em relação aos '8!m'Í9OB do �do e até
altemativa de reelmmte atender à sociedade: "Muito mais do 'que impede que possamos como sociedade medir cwtos dos serviVOS
obras pú�caB, que não serão poucas, e!Jtamos trabalhanda na preatados, cobrar eficiência e ter, �ente, um relatótio púl:Uco,cmsaincia deste processo de ttan!iomtação",

. emlinguasem ti expolição ámp1es, que nos per'niita IiCOmpIl'lhar o
Centrado na geração de oportmidades de renda e trabalho" na está se fazendo com <> nosso dißhei:ro. � paga mal paga

valolização do cantpO e na criança como elemento de cmstrução do ;.:...:v..:;ez::;;es.;;;;;__'_-...,,,- __.---___'
,
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. Jairaguá doSoI,28 de reVenHo de1'"

SEMCHANCES

Explosão no centro da cidade
destrói imobiliária Heineck
J�'dO'Sul-A�lícia

aiadanão sabe quem foi o res- .

ponsável q�e causou a exploSão
da: Imobiliária Heineck, na rua

Próc6pio Gomes de Oliveira, no
ceneo da cidade. "Sabemos que
a explQ§io
foi' crimi- IWiIo
nos a

"

, �_.,.� ,LJIa
disse o es- ".,ftI ..,..--
crivio Jos- .xphsótJ 'iH
marBatista
de, Lara, �.
que aguar- .

,

da o laudo <i!' perícia para abrir
inquéritopolicial.

.

A explosão aconteceu na

madrugada de terça-feira. O
fOgo consumiu em 'POUC9 mais
demeiahera, toda a imobiliáÍia'
"Agora. vou ter que récomeçar
tudo novamente", lamenta-se o

Proprietário do estabelecimento,
H6lio Hemeck. Alg\Qllas casas

nas proximidades da explQ§io,

. Garota tenta
,

roubar três
.

. .., ..

automóveis
Jaraguá do Sul - Adesocu

pada Nilva Backhausen, de 18
anos, foi presa domingo pas
sado, depois de tentar roubar
três veículos em Jaraguá do Sul.
SOmente no estacionamentó do

Schopping Club,' a garota
pretendia levar dois carros,

Confusão

Apresentando estado de per
turbação mental, Backhausen
".lsse a pçlícia que não iria
roubar, mas sim, abrir os

veículos. "Não sei dirigir", conta
a garota, '1ue a todo instante,
no depoimento, falava, pera-si
mesma que suamãe Dão poderia
saber que estava alí. "Ela vaime
matar se descobrir que vim para

.
cá", disse.

Backhausen ,deverá ser'

indiciadapor tentativa de roubo,
podendo pegar de seis meses a

� ano de prisão,

I.

l",obiIi4ritJMO" toltllme. tkstruú/a com ti. explosão
também f<ram atingidas. Uma e afirmou, convicto: "a explosão
janela do apartamento que fica' foi criminosa". A políciaacredita
sobr� a paaiâcadora Kuchen- que o responsável tenha
haus, foi danifICada. Na manhã utilizado combustível para atear
de ontem, Hélio esteve no local o fogo.

.

H,OMEHAGEM
Morre aos 74 anos, vftima de acidente, OLGA

DA SilVA PICCOLl. A fatalidade lhe retiroU a vida
e deixouum vaziomuito grande entre seus filhos"
noras, genros, netos, bisnetos, parentes e

amigos. _

Foi uma pessoa'muito querida por todos.
Sempre lutou pera atingir seus objetivos. Rcou
órfã de mãe aos 4 anos e .foi criada por
estranhos. Trabalhou, casou com ARTHUR
PICOlLl, teve 11 filhos e conseguiu vencer, Aos
44 anos enviuvou.' Nesta época ainda haviam 5
'filhos menores' Sem medir esforços, ,trabalhou
e conseguiu criar e educar a todos, além de
outros dois qUê adotou: Hoje,. todos fOrmaram
suas famflias, mas, se áiguém buscasse ajuda,"
lá estava ela pronta à ajudar.

Era uma pessoa alegre, sempre bem disposta,
gostava muito da vida. MOrava no interior, onde
tratava seus animais de, estimação, plantava sua
horta e tinha em sua casa-tudo muito bem
aleitadlnho .. Nunca se cansava. Tinha uma

vitalidade de uma jovem corria de cá para lá,
andava. d.e bicicleta, viajava, sempre contente.
Assim era .nossa qu�rida mãe, sogra, avó e

bisavó.
.

Hoje sentimos uma enorme saudade e

imploramos aDeus que lhe dê o descanso dos
justos.

GOLPE

. Dupla épresa em Jaraguá
Jaraguá do SuI- Um descui

do na hora de preencher a nota '

fiscal, levou a gerência do

supermercado Sesi, de Jaraguá
.

do Sul, a denU1lêiar os represen- .

.

tantes Everaldo Nuss, 23 anos,
eVaQdevilsonBastiani, 24 anos,
embos funcionáP('� da empresa
Palmar ComércioLtda., de Blú-

golpe 'na supermercado,
falsiâcaàdo a quantidade dos

produtos encomendados pelo
cliente. "A dupla, pot exemplo,
colocava 100 produtos na nota,·
quando seria 150 à entregar. A
diferc;nça era dividida entre Q§

dois e vendida posteriormente
para outros clientes", explica o

'escrivão Josmar Batista de Lara.
.

Ambos irão responder inqu6-'
rito policial p'�r apropriação
indébita e podem pegar de um a

três anos de reclusão.

menau,
Acusação'

Nuss e Bastiàni estão sendo
acusados de apropriação ind6-
bita. Eles tentaram aplicar o
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