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Tem sempr, um
jeito de fazer

melhor

ISlbllotec
.

,-Pül5Tica

Setor de Santa Catarina

Jaraguã do Sul, Corupá e A direção da Bretzke Ali-
Schroeder, receberam quarta- mentos colocou em. prática um

feira passada, em Brasília, o selo , projeto que estava sendo estudado
de 1urismo, oferecido pela Em- háumano:divisãodelucros,pam
bratur. todos os ftmcionários da empresa.

.Páglna10Páglna4

o Jaraguá Atlético Clube
busca a reabiIitlção hoje à tarde,
contra o Criciúma, em Jaraguá dQ
Sul. Uma vitória, colocará a

�novamenrenati�ado
campeonato. . Página 12

Malw88. Gostosa como um abraço,

-- ,8110-300 FLORIANOPOLIQ ,....

. �.,U�,
Diretor:. Eugênio, Victor Schmõckel • Jaraguá do Sul, 10 de março de 1996 • Um jomal a serviço dó Val. �I�apocu • Ano 77· N° 4.033 • R$ 1,00

BANANA·

Produtores estão

otimistas pum
a safra desteano

Os produtores de banana do município deCorupá
estão otimistas para 'a safra deste ano, que inicia em

julho. A compra coletiva de insumos e a estabilidade
no preço do produto são os principais fatores para
que a colheita de 96 seja amelhor dos últimos anos.

A Associação dos Banani�nUofês também aguarda'
maior exportação pärä paísesdo Mercosul, ,

PáginalO

Information Society. é o
destaque nesta edição
A banda atne9<;an� Infonnation Society, que inici� suauanê

peloBrasil, sexta-feiraemJaraguádo Sul, falasobre sua carreira,
emuma entrevista exclusiva.

.
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Ribdtü F1'fIIIClscod_Paulo 1140dispõ_deum ejIcinIes/súmade eseotUllénlo tiaágua (tlekdhe)

Moradores do bairro Chico de Paulo estiveram reunidos com o prefeito em

exercício, Alfredo Guenther, sexta-feira (8), reivindicando a construção de

duas galerias (sistema de tubulação) para conter os alagamentos provocados
por enxurradas. O sistema passaria por baixo da rua Erwíno Menegottí. O'
prefeito diz que não dispõe de todo o dinheiro para começar a obra.

Página3
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EDITORIAL

Integrando a comunidade
Desde o dia 3 destemês; o CORREIO

DO POVO desta dando um importante
passo, visando oferecer ain-
da mais opções aos leitores
e anuncíantes, Preocupados
com a integração e.ame1ho
riada comunidade como um

todo, lançamos o Correio
dosBairros, coma finalida
de de valorizar as forças produtivas..bem
como preservar a histöríadaqueles que fize
ram e continuam fazendo uma Jaraguá do

Sul progressista e cada vez melhor. Nossa

" .

Etica nos negócios
A ética na condução <!o�

negõcios organizacionais�
essencial, auxiliando no processo
de tomada de decisões, decisões
estas que envolvem um código
ét�o. As osganzações posuem
uma carac-

terística
fundamen

tal, a qual é
a sua es

trutura de
tomada de

lI.a.xi.
ii/toS iltIS

d.,/sI,s 'de
úo6olllll

decisões

que afetam a vida de todos os

participantes 'da organízação,
sejam eles simples trabalhadores,
sejam eles componentes do alto
escalão organizacional, pois a

'

organização é composta por uma
rede de pessoas em constante

interação.
Para se fazer uma anáise é

necessärío que verifiquemos a

diferença entre as pessoas e as

organizações. Enquag.to as

pessoas são agentes morais, as

organizações são agentes e

comunidades morais.
Como comunidadesmorais, a

organização nos leva a re-

EXPEDIENI'E

CORREIO' DO ·POVO
CGp84.436.59110001-34

intenção é ser parceiro dos.mais de 30

bairros, colocando-nos a, serviço de .entí
dades representativas.Esta
mos abertos a todos os seg-

. mentes da sociedade, índe
pendente de cor, poãtíco
partidária, religião, raça ou
posição social.Em parceria
comas lideranças emorado-

res dos bairros, pretendemos: não apenas
reivindicar as melhorias, mas'sim,
encontrar-mos juntos a solução para os

problemas. Estamos à serviço dos bairros.
.

I

Valo'rização âos
bairros e melhor
auxilio em suas

reivtndicações

..Oswaldo JOBé Mabba

conhecer que M interação
humana e relações dentro deIas,
ou seja, seus membros se 1U1eID

,

pormeio de ligações ou relações,
pois estão unidas num tra�a1ho
que� desenvolve para o bem da

pr6pria organização e dos

homens que nela trabalham.
Numa organização, quando se

faz necessário uma tomada de
decisão está se fazendo uma

reflexão ética. Quando tomamos

decisões individuais geralmente
confiamos em nossa intuição, em .

nossa experiência. Porém, quan
do a decisão é de um grupo, esta
tende a ser mais acertada, levan
do em consideração que são os

pontos de vista diferentes quenos
oferecem uma perspectiva adi-

.
cíonal para a seleção e uso apro-
priado dos recursos.

Muitas vezes. encontramos,
num determinado gJ;Upo de pes
soas, opiniões opostas e ist<9 é
extremamente válido em se

tratando domeio orgaDizacional,
pois o desacordo propicia a

descoberta de idéias novas e leva

consequentemente, a um acordo.
Para que a ética ftmcione nas

organizações é necessário
, considerar o sistema da mesma

como parte de sistemas sociais e

econôm�as maiores, pois caso

contrário as escolhas éticas

podem provocarmaismal do que
bem. A empresa, como também
existe dentro de uma comunid,a- .

de de direitos humanos, tem
como responsabilidade praticar o
seu poder, a justiça e promover a
vitalidade do sistema.
A reflexão ética é fator impor

tante tanto na vida pessoal CODlO
na organizacional, pois �vés
dela nos tomamos mais fortes e

também sentimos aumentar a

nossa disposição e capacidade de

responder a assuntos organiza
cionais e sociais.

É também um fator prepon-
. derante na hora da tomada de

decisão, pois através da ética nos

tomamos capazes de decidir de
maneira correta, de faz.er esco

lhas e possuimos maíores, recur
sos para contribuir no desen

volvimento de novas politicas
dentro de uma. organização.

·Professor
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Confira a História'.

"A História de nossa

gente não pode ficar só
na saudade".
O Passado só é impor-

t ,.

tante se o seu tempo foi
bem empregadQ

Barão de Itapocu

Há120 anos

-Fm 1876, o telégrafo jáera realidade e os habitantes do nordeste de Santa Catarina

cobm�ain dos seus representantes. J\ssim é que o deputado HetmeHno Jorge de

Unbares, na sessão de 24-04-76, apresentava indicaÇÕeS à �mbléia Provincial,
ao Governo Geral, para tomando conhecimento do eng. do distrito telegráfico. da
Laguna àté Paranaguá, da reclamação da Câmara Municipal de Joinville, se sirva
mandat estabelecer uma linha telegráfica que, partindo daquela via, ligue a

comunicaçlo à cidade de S. Francisco, passando pela vna do Senhor Bom Jesus do .

Paraty, em vista das vantagens que da! resultarl.o ao comércio em geral e à colo-
.

nização daquela importante parte da Província. E juslificava a indicação por falia
.

de condução para S. Francisco, Joinville só te(\ebia telegramas, de dez em dez dias,
pelo vapor "São Lourenço" , a ligação Joinville- Paraty beneficiava lIIIlapopulação
de 13.000 almas, lÍgando ao Norte do Império. O dr. Eugênio Frede4co Lossio,
dava oitinerúio dalinba, queligaria aregilo áMontevideu, Rio de Janeiroe'Eeropa,
promovendo renda de cemmil réis mensais, e a linha de 35 a 40 km., ao custo de 5
a6 contos.

.
.

Há70 anos
.

- Em 1926, Joio Doabrawa, sogro de Artur Muner era outro sucessor de Emílio

Stein, ele - JoioDoubrawa, desde 14-04-1894, assumia a gerência daprimeira casa

comerdalno caminho ItapoaIZinbo I, localidade fixadapeloDomínioDonaFranásca
para ser instalada a sede daquele distrito, por quesllo de diSllncia, a Estr. de Ferro
S. Paulo-Rio Grande estabelecia uma distAnciamínima de dez qaílõmetros.

Há60 anos

-Em 1936, as eleíçöes previstas para o pleito de primeiro de março, apesar do
incidente provocado com a pdsão de I1ês soldados, realizaram-se e .apuradas as

umas, davam uma esmagadora maíoría aos partidários da Ação Integralista
Brasileira; Eram eleitos os, segllintes: para prefeito - Leopoldo, Agusto Gerent;
vereadores: Fmanúel Eillers, Francisco Mees, Carlos Guenther Jr. (e Ricardo
Gmenwaldt ), WaldeÍDar Grilbba, Ignácio Salomon e Artur Muner (e Emílio da

Silva). Juizes de Paz: 10 distrito - Erlch Blosfeld, Freymundo ·Freygang e Carlos

May; 'r distrito - RicardoFey,Hipólito PonetSke eEduardoBrito.Perane-o juiz da
Comarca dé Jaragu! do Sul recebiam seus diplomas.e tomariamposse no dia 21 de
abril de 1936, assim mandava publicar emEdital de. 26-03-1936 o juiz eleitoral da

.

30" zona, dr. Francisco Carneiro MachadoRios:

a'lOano.

-Em 1986, a empresa Kohlbach participava das "Mil Milhas de Interlagos", pela
primeira vez na história do automobilismo, uma equipe jaraguaense tomava parte
de tn:Da cÓmpetiçlO que reunia 08 melhores pilotos do Brasil, através dos pilötos
Sávio Murilo Azevedo e OscarCllanoski, abrindo uma temporada automobl1íslica,
que foi excelente na temporada passada, como título catarinense obtido por Sávio
na classe cincomil e o décimo lugarno campeonatoBrasileiro de Stock-Cars obtido
também por Sávio, a revelação do campeonato.
- A Seéretaria de Educaçlo, CUltura, Esportee Thrismo vinbamantendo os contatos
necessários com vistas àrealizaçlo de 17 a 23 ae fevereiro, doCampeonato Brasileiro
de VOO Livre, que deveria re�nir mais � cem pilotos do País. em Jaraguá, com
convites às associações e pilotos de S. Catarina, S. Paulo, Rio de J!lDciro e Paraná.
Asplataformas de salto (rampas, emconcreto armadoeram consideradas asmelhores
do Brasil.

. . .

r '

A comunidade cresce

e se transforma pelo
trabalho. De cada um

e de todos.

IDelas Rodas
Inck.lstrlal

ALTA 7ECNOL0GIA
SI�1SRJA&PRJ1IItS
PMA ALJIBI'IOB

Fone (047)371-2277
JCI'� do&lI- sc
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Anotaçõe� C�;;�idtide exige início de
.

.'

obrapara conter alagamentoEstratégia pepebista (I),
Primeiro opresidente do PPB formalizana imprensa

que rasurou aata dopartido, mas quepretendia
reunir o diretóriopara;deliberarsobre o assunto.

Depois o secretârio-geral IuizAntõnioGrubba
(o Grubinha)�isse que não tinha conhecimento que o
partido havia tirado o seu nome da Executivaa

favordo deputado UdoWagner.

Fßtratégia pepebista (II) EWatégia pepebista (IV)
Diante disso.filiados

'

do partido protestaram e

gritaram. "Não aceitamos
colocar o Udo na
Executiva sem antes o

diretório se reunir" ,
disse um filiado.

Simplesmente o diretório é
reunido para dizer que
aceita Udo Wagner na

Executiva. Aliás, se o Udo

ficasse de/ora da Exe

cutiva, como é que ficaria
,

o ego do deputado?

Estratégia pépebista (IH) Estratégia pepebista (V)
Os revoltados com a

situação decidem
convocar o diretório

parI!- meter a boca no

presidente, considerado
culpado. E aí, o que
acontece?

Tudo não passou de
uma estratégia.

-

Se tivessem

proposto o nome de UdoWag
ner no dia da escolha da Exe
cutiva, certamente ele não se
ria aceito. Emais: se não fosse

o filiadoReinert Modro ter
batido o pé, Udo estaria fora.

II'

I Contribuinte, !

o pagamento do IPTU/96 representa mais
investimentos na Educação, Saúde e em

Obras. Cota única: pagamento até dia 15 de

março com 25% no IPTU e suas taxas.

,

g"""AI"�
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QruIlIdade de vida

I

.

UMUIO
MILLE MAIS
6 PRÊMIOS

J araguá do SuI-' Visando
,conter os constantes alagamen
tos provocados por enxurradas,
líderes do bairro anco dePaulo
receberam uma posição oficial
dop-efeitoem exercício, Alfredo
Guenther,
numa reu- 'MM/lo diz
nião de

portas fe
c h a d as

o espaço ocupado pela Recrea
tivaMenegotti" , disse Fernando

Marcolla, 31, líder comunitário.
Segundo a comitiva, o

problema seria resolvido com a

construção de galerias (sistema
de tubulação pré-moldado), que
reforçassem o escoamento das

águas do ribeirão, que sobem
AI

qU. liGO depois das enxurradas tão

'tJtA
comuns nessa época do ano. "O

ocorrida na 1.61 II ro O lugar mais crítico é no trecho

sexta (8) d/II11./M ' compreendido entre a ferrovia e

pela ma- '----.... oSamae" .observou José Clênio

nhã. Juntamente com uma Vargas de Oliveira, morador do
comitiva de dez pessoas, o bairre,
articulador do encontro, o R.esolução
deputado IvoKonell, fez pressão Ouvindopor quasemeia hora ,

aogovemomunicipalno sentido o problema, o prefeito Alfredo

deencontrarumasoluçãorápida Guenther reconheceu a

para a problema. necessidade da implementação
A principal reivindicação de um novo sistema de

feitapelacomitiva deteve-se na tubulação, mas 'disse q,ue a

necessidade da troca de toda a prefeituraDão dispõe de todos os.
tubulação próxima ao ribeirão recursos necessários para
Francisco de Paulo, que'não completar a obra. Conversando

suporta mais o volume de água com a nossa reportagem,
causado por enxurradas."O Guenther disse que enviará uma
efeito disso é o alagamento c6piadoprojetoaogovemofede
completo narua José de Souza, ral, buscando efetivar um

São JudasTadeu bem como todo convênio;"Anseio resolver o

problema e sabemos que

precisamos, em caráter de.
-,

urgência, construir as duas

galerias de 3 metros no local,
visando acabar com esse

problema", disse oprefeito,
Para o momento, contudo,

Guenther garantiu que estudará

juntamente com o secretário

Afonso Piazera Neto (Obras)
. uma ação paliativa para o

problema. "Temos que fazer

alguma coisa, nem que seja
,tempaário" , destacou Guen
ther, informando que a secre
taria de Obras deverá executar
obras no local no sentido de

diminuir temporariameate os

problemas dos alagamentos.
Críticas ácidas

O deputado Ivo Konen

(pMDB) 'disse que pressionará
o governo'do Estado no sentido
de conseguir a liberação de-uma
parte da verba para começar as
obras noChico de Paula. Konell
criticou o prefeitoDurval Vasel
(que retoma ao comando do
Executivodia lOde abril) por não
ter atendido os.líderes do bairro
no ano passada.

'DEFINIDO

Custo total da obra é de R$ 250 mit
Substituição

As galerias estariam subs

tituindo a atual tubulação
existente. no local, totalizando
uma área de 250 metros de

cumprimento, trecho compre
endido entre a ferrovia e caixa,
de água do Samae.

-

Ocusto total da obranobairro
Chico de Paulo, visando escoar

as águas do Ribeírão Francisco
de Paulo para fora de diversas
ruas, é de -R$ 250 mil. A

informação partiu do secretário

Piazera, que explicou ao CP as

etapas necessärias para im-

plantar o novo sistema. "As

galerias quepretendemos colocar
sãoPré-�oldados de 3metros de
cumprimento por 2,8 metros de

largura. Funcionam como se

fossem tubos, mas possuem um

formato quase que de um

quadrado" , disse.

AMELHOR
FÓRMULA
PARA VOCÊ

GANHAR SEMPRE.
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EMBRATUR

Trêsmunicípios da região
•
J'. I

, . ,

recebem selo de turismo
,J araguá (lo SuÍ - �esde .

quarta-feira passada, o muai-

. cípio de Jaraguá do Sul está

integrado aoProgramaNaeíonal
deMunicipalização do 'Iurismo
(pNMT). O selo foi entregue em'
Brasília,

.

na sede da Imbllllill
Einbratur.
O objetivo MI _1I1M10
do projeto ,A ,1_1

é incenti- 9"0/,'0-,-.110
possodo

SOCIAL

..Bodas de Ouro dos funkes,·
, Nossos amigos e constantes destino Junkes, filho .de Luiz
leitorés 'José Modestfno Juakes e Madalena Schmitz, ;
Jwikes e '.Flórida Krüger trabaIhoudurodesde os8 anos,

Junkes, completaram noúltimo ajudando a suamãe que então

díaêdocorrente.es suas Bodas já era viúva. No tempo do

de Ouro, residentes na rua exército foi sorteado para servir
Erwino Menegotti, no atual. 0130 B.C. de Joinville, e como
'bairro de Francisco de Paulo, cabo foi destacado pará a'mis
em companhia da filha Loreta são de vigilância, em S. F(an·
Junkes Murara e do genro cisco, passandotres anos emeio
Rafael Murara e es netosRafael na praia .de Ubatuba depois
eAdriana A. Murara. A esposa dedicou-se à outras atividades
Flórida, filha de Arnoldo em Jaraguá. estando em'gozode
Krüger e Adele Duwe, de merecida aposentadoria..
Blumenau, além das atividades Ao distinto casal cumpri
dODiésticas dirigia as�ividades meatos pelo transcurso de tão

da casa comercial e José Mo- unportante data. (EVS).

var em

presas pri
vadas a investirem no setor. "Já
contactamoscom empresáriosdo
Rio de Janeiro, que estão'

interessados em instalar: um ho
tel qualificado em Jaraguã",
destaca o diretor da Divisão de
Turismo do mwicípio, Loreno
Hagedorn. Atualmente, apenas
umhotel está qualificado - como

duas estrelas - dentFo das normas
. daEmpreSa Brasileira de Turis
mo (Etnbratur); Além de Jara

guã do Sul, Schroeder e Corupá
t,aIÍlbém receberam o selo.

Ngwis fatores apOntados pa
Hagedorn sobre .a escolha do

município em receber o selo da
Embratur, é o investimento do
setor nas áreas do tlÍrismo nas

escolas, turismo rural' e täxí-tur,
�,létp dos cursos de espe-'
cialização de profissionais.
"Fora as belezas naturais como
o parqueMalwee, Morro da Boa
VISta, ,e as cachoeiras deCorupá
e Schroeder", enfatiza odiretor
da divisão,

Iluminação na BR�280,Municípios catarinenses que receberam o selo
Jaraguä do Sul- Corupã- Schroeder - Joinville - São Bent6 do

Sul-Rio Negrinho:' Pomeróde - Blumenau- Itajaí -

Florianópolis - Camboriú - Brusque - Águas, Mornas - Orleans
,

.. Bombinhas - Abelardo Luz - Caibi - Lages - Laguna -

,

Pedras Grandes - Saudades - Ituporenga - Itá - Ibirama -

Garuva - Gravatal - Imbituba - Ipira - Passos de Torres �

Piratuba - São Martfuho -Urussanga - São Joaquim - Irani

O prefeito em exercício de Jaraguá do Sul, Alfredo Guenther,
emregou ao. governador Paulo AfonSo Vieira, terça-feira passada.
�projeto queprevê a instalação de luminänasnaBR-280,no trecho
que vai do.Posto Mareolle até a entrada da FundaçãoEducacional
Regional Jaraguaense (Fetj), ainda este ano. Vieira afirmou que irá
analisar a solicitaçãé e, posteriormente, repassar recursos Fa a

compra de materiais elétricos.·
-'

CÂNCER - Indecisão
para tomar atitudes.
Pensamen'tos pes
simistas, sem razão
de ser. Procure ani
mar-se. Conte com a

oompreensão do ser

amado. Nervosismo
exagerado, cuide-se.

LEÃO - Melhora de
saúde e das chancas
de sucesso geral. Aja
com inteligência e com
perlcia que con

seguirá chegar onde
pretende no perlodo.
�ito pessoal e social.

VIRGEM - Muito boa
influência para tratar
de negócios e' as
suntos' pendentes, .

para melhorar sua

capacidade profis
sional e para iniciar
tratamento de Saúde.
A vida amorosa ne

cessita de paz.

G�MEQS - Trate de
seus assuntos pes
soais e financeiros
com o máximo de
cuidado, neste perle
do, pois qualquer erro
poderia acarretar-lhe
sérios prejuizos, em
futuro próximo. ótimo
para novàs amizades.

ÁRIES - Com tato e TOURO - culdado
inteligência, seu êxito com a vida c,ónjugal
será, total, neste podehaverodesqulte.
perlodo, principal- Benéfica influ�flcia
mente nötrabalho e na astral para tratar de
vida social. Perlodo qU9StOeS soclals, para
fe1iz ao casamento e lucrar em negócios
ao noivado e para 'iniciados . anterl
tratar de äeus lnteres- orrnente-e a sua pros
sesãnancalros. peridade profissional.

AQUÁRIO - Perlodo
em qua sua inteligên
ela se elevará devido
'ao bom fluxo de
vênus, o seu astro tu

tor, sobre seu signo.
Condl:Jto procure com
preender melhor seus
colegas de trabalho.

SAGiTÁRIO - com CAPRIC6RNIO-Flu-LIBRA - Uma fase ESCORPIÃ() - InfJu
dificil, em que deverá ênclas favoráveis,
agir com muita cau- pára novos empreeri
tela, otimismo, inteli- dimentos, ótimos pára
gência, pera que tudo os estudos, cuide
saia a saumodo, se melhor de sua saúde.
inicia hoje. Tome cui- ViagelTri critica, bom

, dado com os inlmi- para o' amor.'

gas declarados e

cuide dá saúde.

PEIXES - �ivre-se de
suas preocupações
tomando atitudes
positivas para solu
cioná-Ias. O perlod9
se apresenta positivo
aos negócios arrisca
dos e as empresas
precipitadàs.

energia mentál, com xo excepcionalmenle
otimismo realizár�. benéfico para, a sua

multo neste penado, vldaern conjunto com
principalmente no que outra,S pessoas. Evite
possa contar com a a precipitação e os

eotaboraçäc dê pes- gastos supérfluos.
soas arnlqas nascidas
em peixes e escorpião.
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Circulo Ítalo-
rupoaumao C ega emJaraguaco U Brasileiro larça

Cartas ItalianasJaraguá doSuI- ACame- grupo tem 53 integrantes que
rata do Colégio F.vangélico realizam, mensalmente, shows
Jaraguã, Sünnros Volkstanz- beneficent,es em diversos países.
gruppe, est� promovendo a Ano passado, o Landjugend se

apresentação de um dos me- 'apresentou na França, Nova
lhores grupos ,de dança ger- Zelândie, Caribe,'Hungria,
mânica'do
",

Canadá e seis vezes nos Estados

Mols ri. SIJ 'Unidos. "Todos os mows C<lIl
casa cheia", conta o presidente
Hans Otto Eichler, acres

centando que a coroação do

grupo foi nos Jogos Olímpicos
de Berlim, em 1936. "Não sei o
número exato de pessoas, mais
o estádio estava lotado", afirma
opresidente, queestá à frente do
Landjugend Gruppe' Erksdorf
desdel967.

'

Objetivo.
Em recente apresentação, o

grupo arrecadou cerca de USS 2
mil, que foram doados aos

hospitais da região de Hessen.
"Nosso objetivo é este: cantar
mais ajudar, diretamente, as

instituições carentes de diversas
partes do' mundo", revela Hans
OttoEichler.

Fiorianópoüs - O Circulo 1-
talo-Brasileiro de SantaCatarina
e Everson Faganello Comuni
cações, lançaram no último dia '

7 Cartu ItaHanas, vídeo-doeu
mentário de.OnccFaganello, às
20:30 horas noCentroJntegrado
de Cultura, muito concorrido. E
para a abertura da mostra 13
Máscaras de Vene., contou
com- as fotografias do pesquisa
dor e escritor josefense Gilberto
Gerlach, aut« de uma edição
especial, em janeiro de 1982 de
Breve história da cidade e seu

theatro. O aconteciinentocultu
ral,contou com o patrocínio da
Prefeitura Municipal de Seara,
Fundação Catarinensé de Cul

tura, Secretaria de Estado da
Cultura e Comunícaçãç Social,
Governo de Santa Catarina,
New Point Fotolitos, Assem
bléiaLegislatíva, Cwnprimentos
pelobelomovímentocultural;

mundo là

laraguádo
Sul:Land

jugend
Gruppe
Erksdorf,
da Ale
manha. O show será no dia 29
destemês, no ginásio do colégio,
com início às 20 horas. Os

ingressos podem ser adquiridos
por RS 3,00, na secretaria da
escola,

Fundação
O Landjugend Gruppe

Erlcsdorf, fundado em.1925, está
filiado a Liga de Danças
Folcl6ricas de Hessen, uma das
principais em todo mundo.
Cultivando a cultura germância
há sete décadas, atualmente o

I

�«IS
11I/.,l'iIm
II .I."to

ASSOCIAÇÃODOS JORNAIS DO INTERIOR'DE SANTA CATARINA
Fundada em 24 de outubro de 1981 '

REDE CATARINE'NSE 'DE JORNAIS

O reemprego, as pequenas empresas,
dívidas, créditos & etc.ADJORI�

'DE FLORIANÓPOLIS contabilidade fiscal e Dlo para o gerenciamento do negócio e, por Lummertz, explica que o Fundo de Aval f<ii testado em outras

isto,muitosempreendimentoSatépromissorestiver3lluidacurtapor capitáis e está passando por adequaçOes técnicas para ser

que foramempresados por qoemDio estava preparadoparaenftentàr implantadoefetivamente em todo Brasil,utilizando também, a,rede '

este desafio, fi� pri,vada.
Mesmo a concessão de crédito para aspequenas e1DP1esas, de até Lummertz s6nlo ve com desespero a sítuaçãoporqae aaedita

trinta mil re�s, Incluindo os ina4iJnplentes, tem seu resoltado queaestabilizaçãoeconOmicapermiteprojetatuma'lisAopositi,va:
comprometidoporqueningoémafim!a.JlO'omaanáliseempresarial para 97 e 98. "Bnquanto isto, não podemos, no entanto,
sucinta, que o negócio e a empresa sAo saudáveis e merecem este desCQD8iderarpaliativos comoeste crédito, apesar dos juros imorais
novo aporte de recursos.Na verdade os empresários estão penando praticados do ponte-de-vista de, qualquer atividade econômica. O
por fàlta de iniciativas Concretas, de organizàçlo e de .geraçlo de governo está radical, dogmático e, até, insensível".
mecanismos quelhes garantamrewrtereste quadro.Hoje,qoemespera "Não podemos repassar ao SEBRAE as responsabilidades do
Dlo alcança. MEC. É preciso uma mudança forte, radical, no sistema

A solução educacional brasileiro, de forma que, desde o primeiro,grau, o
A FAMPESC pretende propor ao SEBRAE cursos intensivos de estudante'seja orientado por uma coltura geral que lhe dê

treinamentos para empresários, novos.e em atividade, para qoe eles possibilidades futuras de pensar por si pröprío".
possam realmente gerenciar o seu neg6cio. É treinar ou quebrar.

.

Para Vinícius, o SE�RAE Dlo pode e Dlo deve atuai numa
,

Alémdisto, é�ciso Que sejam alados organismos quese incum- linha de compensação na fase adulta de educação do indivíduo e,
'

bam di> registro de novas empresas, na base de autorízar o sim, noma-linhade complementaçlo aconbecimentos adquiridos.
funcionamento imediatamente, papeladaem segundo plano, sobretudo Ação comunitária

'

daqoeles qUe fizerem o curso de treinamento para entender, dirigire Os municípios devem mar Instrumentos para a geração de

gerenciar o seu negócio. É como corso de noivo. empresas, treinamento de empresários e aproveitamento de

Naquestlo de crédito,é fundamental.que ospr6priosempresmos, oportunidades de crédito. Amobilizaçlo em tomoda FAMPESC

FAMPESC e SEBRAE � frente, possam mar um mecanismo para e do SEBRAE para estes objetivos é fundamental para que
analisar a sa1lde do negócio e da empresa dos candidatos ao crédito, ' possamos aproveitar,em cada cídade, aexperiência, a capacidade
parasaneamento e investimento. operacional ,e o trabalho desenvolvido por estas entidades para

Semesteaval,osgerentesdebançoVlocontinuarvendaaempresa
' que tenhamos uma solução mais definida e solidária para o

através de cadastro e,muitas vezes, negando crédito a qoemmerece e redirecionamento do esforço de trabalho de oma sociedade em

P!'t'cisa. O diretor superintendente do SEBRAE,empresárioVmícius tnmsf�çlo.

Oproblema
As empresas, mais por SobreviVência do qoe por consciência.

esllio buscando eficiência e estlo demitirido. O mercado está.cada
vez mais competitivo e alguns neg6dos estäo absolutamente
Inviáveis o que causa falêndas, fechamento de empresas e

desenooraja novos empreendedores.
Épreciso qoe todosentendamos queestemomentoé o daaiaçlo

de novosmecanismos para gerar oportunidades de empresa e, por
conseguinte, de emprego.

.

Esta realocação de recursoshomanos vai ser fundamental para
restituir oma consciência essencial ao mercado: a aença em si,
mesmo .

. O presidente da Federação das Assocíaçöes das Micro e
Pequenas Empresas de Santa Catarina FAMPESC; empresário
�oldo Neitzcke, não acredita em alterações a curto prazo, na

desb�oqratiz!o da abertura e registro de novas empresas. Apesar
da Lei 8864, o Congresso não procedeu � sua regulamentaçlo. O,
SEBRAE encaminhou proposta de um novo Estatuto da Micro e

Pequena Empresa e, por enquanto, nada aconteceu.
AConslituiçlo de 88 garante às pequenas empresas tratamento

diferenciado nas áreas trabalhista. tributária. creditícia �
�vid!nciária. Aroldo Neitzc!ce sabe que o pequeno empresário
Dão tem mecanismos para se formar. Ele aprencie a pilotar avião
voando.

'A achninistraçlo da empresa tem lJ!llIl- fOmlaçlo voltada para a
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CABE'LEIREIROS UNISSEX
,IEINOLDORAU, 1�6

'

. FONE:371-9898

...riniF......381

FONE: (N7)37'-1_

JARAGUÁDO SUL-sc
,

'

m�WDt.,!
Máquinas' para empacotamento

R...Araquad, 136 - DhadaFlgueJra
FONE: (047) 372-0540 - FA,X: (047) 372-3203

,

Jàraguá doSuI-sc

RUA PE, ALBERTO JACOBS, 55 FONE 371 &GG4
RUA JOAO JANUARIO AYROSO, 1726 - FONE 372-21?5

AlIa JoãoPlaniR8Chack, 4ITJ
FoMe; (047) 372-O&Zt - 37t�7- 371.:&27&

. JARAGUÁDOSUL-SC'

BAVARIA
'Panificadora 'e Confeitaria

D'B..1CIOSASTORTAS E o '

FRANCESINHOMAISOOSTOSO DACIDADE

AGORA EM 3'END'EREÇOS .:

MllLPBIXRO·H'ÃCI)PlSSQIl·AlaxJII)p&

Já
. chegaram:,

máquinàspega btc .�
- sensação do ve1i

tôdo o litoral -

,alegria de baixin
;

altinhos. Elas t,
, distribufdas na CIM
da Praça, Tuttis
ao lado, do D"

na Figueira, Sorve
fia Walter Marqu,
Lanchonete Pingu"
Barra e no Big
na lila Rau. '

nA mulher q
revela a idadt
é jovem d,em.
para ter alg

.

'coisa a pell,
ou velha- dem

,

"

pere ter ai ,-

coisa a ganh',
Provér
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,- tlereu;'Ramos, 10 de 1!'IJTÇO de 1996
,

Cabalaireir.

"Unissex
RuaAlthurKnt81,132

NereuRamos
Jaraguá do Sul- SC

01<:
,

M6veispara escrit6rio emgeral' ,

fJebedQuros, ventiladores, esta�tes)de aço,máquinas efax
"

RUAVENANCIODA SILVA PORtO, 3&3, FONE: 372·'•
., "

,

,,' '-.:
,

JARAGUÄ DO,SUL- sc 'e

"

�.Pe� Antôdio··Eche/nieyer ded;�ou-se
J;·a comunidade pormets de 30 anos

:;_ �,' "'_ �
- . .' -

,

Neftll Ramo. - Entre Dehoniana em ,Tau'baté" Paroquial e responsävel
� construtores do (SP), onde foi ordenado pelás construçõeS do '}Jos-
gresso e da história da sacerdote no dia lode, pital São José e Colégio'

.;:o.êi)JIJlnidade_ de
"

Nereu
'

..dezembro de 1940, por D.' Divina Providência. De
"Ramos, não é possível André Arcoverde de fevereito, a maio de 1958
,deixar de destacar com Albuquerque Cavalcante. ,talri>éni foi Vigário
*:carinho o saudoso Pe. Antes de, sua Paroquial de Vila Maria
';; AntOnio Echelmeyer(SCJ). ordenação o Pe. (SP); e em2 demaio de 1958
que em função das obras e Bchelmeyer cursou dois ainda, assum'a a paróquia
ensinamentos voltado' anos de Filosofia' em de Sant' Ana em Lavras
ao bem-estar deste im- Brusque (SC), .de, �936 a, (MG). Á partir de 1961
POrtante bairro de JaragUá 1937, e em seguid3:;curSava' trabalhava na paróquia Bom

,
do Sul, deixou um Teologia em Taubaté, de Jesus da Penha (RJ). Em
exemplo de 'coragem, 1938al941. 1962 retornou .a Nereu
trabalho, criatividade e Após a conclusão dos RaIIDs, onde veio a falecer

, 'dedicação.' e$�d()s, t�ol'�gicos"lf" ,em_� de abJjl de 19.85, à$ 11,
,.' Pe: 'Ec�líne:yer ooégou,' Antônio "i.-u,ciou svas' ;horas. Era Wnà' s-êXta':F�ira '

':�'Brasil em 1'\ de dezembro
_ atívidades 'evangeliz�� Santa.

;.d09%1'. V�io de Emsdett�" doras,'atuàndo Í)a"Par6quia Pe. Antônio foi um"

\ '(Ale�a); onqe'fez seus: São' José -de Côrit�á (S'Ç) /lio�rti
-

, 1)�Jl1,' zel�sö: ".
,;, estudos de 1°,' grau no em 1942. Nö �smö{' trabalhador, artista (pintor); -

�erninário de Handrup. - seminário foi profess()l' ·dt: , (ot6grafo;';�rquit�tq. ,e
'

. ncluiu o segundo grau, Escola Ap6st6lica são' José amgo. cConiO' sacerdote,
em Sittardt (Holanda), féz o e encarregado > das dedicou mais de 30 anos à
,'noviciado na Congregaçio construções, atendendo commidade de Nereu

-ßos Padres do Sagrado ainda 'a "coßJlnidade Ramos. Foi responsável
,�ão de Jesus (SCJ) em católica da Igreja Nossa pela construção da Igreja
)J.lrusque, professando em -Senhora do Rosário em Nossa Senhora 'do Rosário,
:116 de janeiro de 1936. Três Nere\i RaIIDs. pelo Centro Shalom e Salão

'i,anos trais tarde, Pe. Transferi{lo para Paroquial, onde em anexo

,lkhelrreyer fazia os votos Jaraguá do Sul em 1956, também foi construída mm

'.;perpétuos, tornando-se desempenhou cancha de bolão, seu

,t;tnembro da Congregação funções de grande sonho.

Pe.A"tô"ioEdelmeyer IIIIScell emEmstlettm ,(AIe".""""),,o
di� 3 de".mo de 1913. FiI"odeM"tlúaseJoh""""EclreliMyer. .

I
"Er" 'Um4pessoa que/aiilimuittlS tunlz"des, e opovo o queri"
muito bem".

SALGADINHOS
ICO

ACBITA- ENCOMENDA
PARA ,FESTAS

Rua Júlio Tl••I, 337
(defronte ao eampo do

Eltrella)
Nereu Ramo.

Jaralu' do Sul - SC

FLORJaILnJRA

AL'C,�
Flores em geral e
arranjos sob
encomenda

�\OltoliJi, 1220
FONE: 372-02"
NereuRamos

Jataguá do Sul- SC

'POSTODE
MBDICAMENTOS

TERE
Ateadinentodll57b3Om1t
às18h4smID (2a•�-r..)
7113Om.... 12b{.bado); ee
um. às�1� (doililgo) i

',Fone:372-1030'';RUàLuk' ,

���423�N«eu Ram'os} ,

", 'Jâ' .UoSuI-SC>r " ,

BA:R, AÇOUGUÉ
'

.

_ E MERCEARIA
.

(SOvino PedroUi)
ItQualidadeebom
�..

EntregagráUs a
,

domiátio
'_ Fone:371-5431

NenuRanos
,

do,SuI-se

PLUMAS COMERCIO DE
.

. .. ,�

'PRODUTOS AGROPECUARIOS
RAÇOEs E-CÖNcENrRADOS PERDlGAb

'

h ' PJNI'OS, MEIJlCAMEN'I"QSEMEHl'ES
'�I'

<

FERl'lUlANTÉS, DEFENSIVOS E
,FERRAMENTAS EMGERAL

Rua JúlioTIssi, 202· Fone: 371·1�
Nereu RaIllOS· Jaraguá do Sul·Sé

LIVRflltlA É BflZfllt '

'-PEOOEtiO PßinCIPE
:

, 'Material eacoIar - avi8.....,t
fita-casaete - bijouteria., artiGoS para
..critório e p.....nt.. em garal.

Rua'Luiz Sarti, 1573 - Fone: 372-0049
; Ne...� Ramos - Jaragu,fi doSul- SC

Verduras e gêneros
alimentíCiOs em geral

Rua_ TIssI, 100
Nereu RGA10S - Jaraguá do Sul ... sc,

I
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---EDITORIAL---
1996: Um ano, de sucesso

Ponto de Vista

Injustiças sociais
elou privadas. indústrias. t,.
especificamente' orga,,:
nizações das

I
camaâ

"

privilegiadas. elites de _,
sociedade corrupta �:'
incompetente. thora d,.:
fazermos frente a esta.�
estrutura, capitalista,',
opressora e elitista.

.

NiJo podemos
permanecer passivos "

inconscientes diante de:'
tantos paliativos i:'
promessas vãs.

Necessilamos, rebelar-nos :
contra a marginalização. a ;
viollncU;z, e os elevados.'
dmdveis sociais. Unomo-nos ,

.
em favor do oprimido. '(
daquele que pretende"
implantar a supremacia do !
SER. a pujança de uma"
SoeledatI, Demoer4tlca,'
Justa e l1berla!

aos admínistradores do

município, responsáveis
por inportantes realizações
e mudanças nos mais
variades setores

produtivos da comunidade,
Sem ddvida nenhmna, o

ano de 1996 iniciou com

muitos prejuízos em função
das fortes e constantes
enxurradas em bairros,
causando problemas
individuais e coletivos,mas
com garra e�eterminação,
temos a convicção de que
no cômputo final, todos
atingiremos

.

nossos

objetivose venceremos os

in\1mer�s obstáculos que .

enfrentaremos neste ano.

Continuemos
colaborando

.

para que
nosso bairro seja cada vez.

melhor e progressísta,
porque você vive elou
mora em Jaraguá do Sul.

Ano Novo, vida nova.

Um chavão tradicional que
no decorrer da história da
humanidade motiva as.
pessoas a novas

descobertas e conquistas
nos mais diversos setores
da sociedade,

Novo ano, tempo de

consttuçio e momento de
anãfse profunda sobre a

conjuntura político- ,

econõmíca em que
vivemos. Hora de decisão
e definição de rumos

capazes de gerarmudanças
pessoais elou profissionais
significativas. '

Um ano repleto de

surpresas, um período de

interrogações, tuna época
.

de sucesso ou fracasso.
Como será o ano de 19967

'Eleição para prefeito e

vereador, será mais uma

situação pata que o povo

comprove a força e o poder
de seus direitos e da

pröpría cidadania.
,

Nesta perspectiva, e

preocupado com 9 êxito do

.Plano Real, estamos
editando o primeiro Jornal
de Nereu Ramos, ap6s
período de férias bastante

positivo, de muito
descanso e lazer.

Neste ano, queremos
continuar com o apoio da

comunidade, pará a
.

divulgação de notícias elou
informações que
proporcionem maior

integração ainda, bemcomo '

. oportunízem o'

conhecimento do potençial
econõmco e turístico de
Nereu Ramos, bemcom.o de
outros bairros que crescem
e se desenvolvem

gradativamente, graças a

sua gente trabalhadora e

Diante de um mundo
tão materidista; tecnocrata
e padronizado
estatisticamenie, não é fácil
conciliar valores essenciais
e vitais com aqueles qu,e são
transitórios, ,haja vista a

onda de superficialidade
que impregna a nossa
sociedade.

.

Se jizermos uma andlise
dos principais setores de
nossa estrutura social,
chegaremos a condusõo de
que, objetivamente, falta
humanismo, dedicação e

vivlncia de relações
interpessoais significativas.

Atualmente. a

conjuntura politico-
econômica exige uma

reflexão apurada de parte
das elementos envolvidos
no processo de
desenvolvimento· da
sociedade. '

Ao mesmo tempo em que
a pessoa humana procura

a sua própria identidade no .

contexto onde vive e se

afirma profissionalmente.
organizações, grupos,
entidades; departamentos e

instituiç6es, do pais limitam.
bloqueiam inteliglncias
criativas, atrofiando
potencialidades, bem como

impedindo Q conhecimento

cientifico' e critico da
realidade, cuja
transformaç6IJ I fundamen
tal.
t lastimtivel que, apesar

da era cibernética

impulsionar o homem a

conquistas e descobertas

capazes de proporcionar
melhor ntvel de vida e

realitação, estejamos
presos finca e mentalmente
num emaranhado de

injústiças que se manifestam
nos mais altos escalões de
nossas entidades e classes
sociais, como: repartições
pdblicas. empresas estatais

theofr.re Gandhi • :
Professor Aposentado·

"

Ja,.guã do Sul.

CERTO ERRADO
,

. MEMORIA
*A cobra'Ílça que 'o povo ,deveráfazer
após as eleições de o�ro. A
população deverá cobrar elou fiscaJizar
a tlfão dos eleitos. Por isso, precisamos
de uma equipe de vereadoresatuantes e'
preocupados,principalmente, com o

bem-comum de todo cidadão ?
jaraguaense. A intenção de atuaJiztlfão
e. renovtlfão, sobretudo, t/,osfuluros
legisladoresdeJaragu4 do SuL De
Ízcordo com o nívelde conscientlitlfão
de nossa comunidade, 1UlIlamaisjust-o
que a escolha consciente e respomã vel
de vereadores, que honrando o voto
popular, sejam e'xemplares no

'

cumprimento desuas obrigtlfões
públicas.

.

.PRESERVAÇÃO
DO PATRIMÔNIO

* A ausência e/ou falta de

participação de vereadores em eventos

comunitários. Como homem público
que é, o vereador tem a obrigação de

participar das atospúblicos de ordem
. ctvica, social, religiosa, educacional.:
E um detalhe: Futuros candidatos ao

A rua Leopoldo .

Janssen situa-se próxima
ao antigo prédio da

Confecções Nicolodelli

(CARINHOSO), ligando
as ruas Bxpediçionõrio
Gumercindo da Silva a

. Expediciondrio Antßnio

Carlos Ferreira.

conneçamoe um pouco
de Leopoldo Janssen: Em
21' de janeiro de 1920 a
1924, assumia o cargode
WIntendente Dristitalde

Jaraguâ. Foi suplente de

delegado de Poucia;

, nomeado em 12 de março
de 1931 e foi suple1}te de

juiz de Direitopor
Jaraguâ do Sul e pelo
distrito de Hansa
Humboldt (Corupâ), de
.1934 a 1938. Faleceu em

7 de abril de 1973.
Legislativo deverão assumir esta
obrigação commais determinação. A
falta de colaboração' demuitos
municipes no que se refere a limpeza
da cidade. Mesmo com lixeiras

públicas, há indivtduos que não dão a

minima... Continuam poluindo o chão.
Umpouco de atenção e cuidado

permitiria conservara cidade e/ou
bairro bemmais limpos.

CURIOSIDADES
pOde ser transmilidaattav& de

reIaçIosexualc!>mpan:eiros' ,

contaminados,por agulhas e
seringas contaminadas; através de
transfuslo com sangue
contaminado; de mAe para filho,
através do sangue(antes ou durante
o nascimento) ou durante a
amamentaçllo" •

·0 Brasil é o primeiro em cAncer
no estômago. O conswno de
alimentosmuito condimentados é
wnadal principaiscausa8 do '

cAncer do tobo digestivo·, afumou
o presidente daSociedade
BrasileiradeEndoscopía
Digesöva, KiYQShi Hashiba,
professorda'Urivemdade de Silo

Paulo(USp). AAIOS é wna

doençainfecciosamuito grave,
causadaporwnvírus chamado
HIV, que se aloja baSiéamente no

.

sangue,espamae secreçIo
vaginal, e destrói osmecanismos
de defesanatural docorpoCÓlltra
muitas infecçlles causadas por
.báctérias, fungos e vírus.AAIDS

.

CORREIO
DOS BAIRROS

,Se você tem interesse em

divulgar alio sobre o seu bairro,
para torná-lo melhor, faça

contato peló fO,ne/fax:' 371-1919
óu dirija-se à R�dação do

Jornal Correio do Povo na Av.

Mal. Deodoro da Fonseca, 122 -

1 ti anda� - ou ainda, envie pelo
.Correio - Cx. Postäl19

�ultural, artístico e histórico.
I

De acordo, com o secretário, a

recuperação da antiga EstaçãoRodovidria
terá a assessoria do diretor estadual.do

S�rviço Nacional do Patrim6nio Histórico,
. Dalmo Vieira, que virá a Jaraguá do Sul

,

d�as 'vezes por m�s, com a finalidade' de
orientar os trabalhos do Conselho Munici

pal dePreservaçiio doPâtrim6nio His�órico,
Artístico e Cultural de Jaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul - De acordo com
. informações do secretário municipal de
Cultura" Esporte e Lazer, Balduino Raulino,
a fachada do prédio onde funcionou por
muito tempo a Estação Rodoviária será
restaurada.

'

Oprédio da antiga rodoviária faz parte
do ceniro histórico de Jaraguá do Sul e �ua
restauração faz parte do projeto da
secretaria de preservar os prédio's de valor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



letic Runner

computadorizada, �emi
nova. 'Preço a

combinar. Tratar 372-
2636.

Vende-se Esooft XR3189
. azul metalico em ótimo

estado - particular.
Tratar - 372�4273 cl

Rubens.

Vende-se terreno com
350m2 � próximo ao

trevo de acesso à
Schroeder: Tratar 312-
4273 cl Rubens.

Dtviãe-se apto. cl
,', moças. Tratar ,372-
1787 ou 372-0317 cl
Dra. Si lvana.

Vende-se ' ar

condionado - J().O(J()
Btus - R$ 350,00 "

cônsul. Tratar -37i-
0063.

Vendo telefone celular
,

s
Alugo telefone em

Jaraguá. Prefixo 371.
Tratar cl Márcio 985-
8005.

madeira para retirar Vende-se lambreta ano

do ,local. Preço a 68 em bom estado.
combinar. Tratar pelo Tratar pelo 372-0470 cl

fone: 973-5406 c/ Osni.

Fabiane.

A PAPYRLK OFERECE: A \lOC� os
ÇER\lJÇOÇ DE ARTE FINAl E CRIAÇÃO DE •

Logomarcas Anúncios em jomais'
Cartões de visitas Calendários .

Panfletos, Cardápios persona-
Layout de placas', Iizados
Cartazes e muito mais.

CORREIO DO POVO

Vende-se capota de
Vende-se casa 60m2 'de Saveiro.' Valor R$
área construtda, casa 120,00 contato 973-
mista � nova à 80 met- 9385.
ros do centro • R$
4 O • O O O , O O Vende-se bicicleta

tnegociãvel}, Tratar Ranger. Valor R$ 80,00.
372-2681. cl Dona Contato 973-9385.
Irma.

(973-9149). Tratar

3,67-0622 ou 973-
,9149. R$ 1.700,00.

'Vende-se 2 casas de

Vendo Uno 1.5R189 -

prata - Impecável - R$
7.600,00 + 2 x R$
400,00 ou R$ 8.200,00
à vista. Tratar clSpliter
no 371-6409.

Vende-se trailer ano 90

para 4 pessoas; Õtimo
estado. Tratar 371-
8009.

Vende-se mel de abelha.
Contato fone 973-
9385. '

Compra-se telefone
celular. Contato fone:
973-9385.

"

,

Vende-se' telefone
, celular. Contato fone:
973-8661.

I Nasce em Jaraguá do Sul uma pequena empresa de editorafão grálica,
e como todo recém nascido nós ainda estamos dando os primeiros
passos; mas com esperan{a que estes se tornem cada vez maiores.

RUa Exp. Gumercindo da Silva, 90
sala 03 r andar Fone:372-3905

T,ULHA AliR1sntos
•

Natural,s
Alimente-se somente com produtos naturais: cereais à

granel, chás, aveia, grano/a, sucri/hos e muito mals!!/
,

Venha conferir/!
Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 1493

próximo ao semáforo da Duas Rodas

caULAR � TR fCONIJNICAÇOES
CENI'RAJS

IPhlllPS'TELEFÔNICA Inlelbrá.

Equltel
Nulron

APARELHOS
TELEFÔNICOS

FAX

TaliOn,
Celular �ED()R
lBECOWItItÇ(SalfOllllÁllCA'

, ��SrAll
·''tBIOSPLANOSDECONS6..clO

-��

8",OTOROLAACESS6I1OS,EOUJPAIIEff1'OSE 1I!SlEfOl'.
S......anos SlNALIN'DlUOR

INFORMÁnCA
COMPUTADORES

COMPAQ

REPRESENTANTECoraCIAL DE
ASSIATURAS

,

TV A CABO· NEr JARAGUA

Revendedor

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

línica 'São Camilo
Dr. Marcos Femando F. Subtil

!!!III.I!f!.IIII!llli!!�!.ili!I�!I�I.ll!!!
Medicina doTrabalho - Fratura. - Urgineia.
Doença. eleColuna, I...esões do ..porte - Cirurgia. do joelho,
Exarn..:admiuiona., clemiuionai.aperióclicoe

'

Horâ�at8l\(limanto: 8:30à. 11 :30a 14:00à. 18:3O"'�

I' NAOPERCA
Transforme suaS despesas em lucro, ganhe dinheiro por ser

'

consUmidor. Conheça nosso propostà hoje no HotEl Etalon às

�, feie dEmest.

POSTO MARECHAL LTOA.

�Liquigás·COM,BUSTíVEIS FI'LTRADOS
·SUPER TROCA DE ÓLEO,
·LAVAÇÃO COMPLETA
·LAVA RÁPIDO, ,

·LAVAÇÃO ÁGUA QUENTE
·LANCHONETE

FONE/FAX (047)
372-0705 * 372-1888 * 371-0905

Avenid. Mare.,ha. Deodoro, d. Fo.n.eca, 981 - CEP 89211-701 - Jaraguã d,o Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRDODOPOvo.2 CLASSIFICADOS
.

Jaraguádo Sul, 10 demar'ço de 1"'

I

Compra-se telefone
convencional. Paga-se
at" R$ 3.000 (contatos)
pelos fones: 371-9822
ou 973-5158.

Vende-se consórcio de
Be'Sta não contemplado '

com ; 6
.

prestações
pagas. Valor R$
3.000,00.' COntato

pelo lone 973-8613

falar com Sr. Pedro.
,

Vende-se Monza SLE/
87 metâlioo � trio

elétrico - aceita-se
troca. 371-1953.

..

Vende-se Escort U90
metálico - gasolina c/
Rodas de XR3 - ótimo
estado. Tratar i371-
1953.

Vende-se Pr8miol90 -

gasolina - R$ 5.900,00.
Tratar 973-8290.

VeiuJe-se Parati IS 86

Vende-se terreno no

Loteamento Papp II .,:

'Barra do Ria Certo com

600m2• preço R$
500:00 (aceitá-se;.
carro, telefone ou

..._------------

terreno de menor valon
Tratar 973-8942.

.

- metâlica - 5 marchas -

aceito troca - 973-
8290.

Salmo 38
Rezar 3 vezes por dia,
por 3 dias o salmo 38.

Publicar no 4D dia.
L.L.G.

Compra-se mesa para

depilação. Tratar com
Tadeu a parte da tarde'
no 373-0002

(Guaramirim).

Vende�se uma loja de
bebi com amplo
estoque' e, excelente

localização. Tratar
371-6753 .

.,.
,

:: VENDE-SE CASA·
Casa de alvenaria, semi nova com

.

�'08m2, dois quartos, sala copa,

cozinha, lavanderia, dispensa,
banheiro, com hidromassagem.
Acabamento deprimeira. Terreno com

. 400m2 todo murado. Rua Adolfo'
Tribes, 409 lateral da R . Jotnvtlle.
Defronte ao Rei dos Botões. Valor

35.000,00 fone: 371.-2847

,

Não fique andando por aí.

Procure seus, negócios aqui.
Classificados; do '

CORREIO DO POVO
371-1919
372-3366

.... .

...r
��OFTAMOLOG,gSTA

� '�--..
- -

-, � / "

"

..... DR. HSIAO M�G JI(A�G

VÁRIO
•........"NO"H'D'EST'E,,:�:®..:, '

.

.

,•....! �R'·I"O-S'··U··L' .

.,
:

'

-

-

c ••
' "

· " .
�

Agora com a NoRDESTE linlías aére�s regionais juntando-se a Rio-Sul, sãó 62 cidades. '

·
-

integradas pelo grupo, do Rio Grande do aul até o Maranhão.
Corri _ee impoi1:ant� inveátimenfo, a Rio-Sul tende a aumentar. sua área de atendimento com

conexões simultâneas Rio-S ...I/Nordeàte, oferecendo a vocjmais opções e agilidade. na
,

.

,
entrega de'suamercadoria.

.

.

Atendemos em Jaraguá do Sul, Joinville e Reg'ião. Com coletas e�ntréga .. domicOio, como It

sua melhor opção em despachos de do'cumentos, amostras, confecções, equipamentos,
encomendas e vá,ios outros produtos que você poderá'conf'iim'arsob consultaS pará

.

·

.

qualquer 'parte d� .país.'
,

Consulte-nos, e$iamos aguarda�do a oport.u,n,idade e lhe oferecer o melhor preço a1iado a um
.

ótimo átendimento e qualidade d'e serviço.
'.

"'.' "-�

�'_<.�31�
"'>�'.

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

�---

CARGO

\

.
.

AV. MAL. DEODORQ, 130 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - IC
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�AUTONOVO
._, VEíCULOS

PROMOÇÃO DE MOTOS
XLX350-87BRANCAIAZUL

R$ 2.800,00
XLX 250 - 86 (1 CARBURADOR) PR�TA

R$ 2.400,00
CG 125 - 87 PRETA

.

. R$ 1.600,00
CG 125 - 81 VERMELHA

R$ 1.000,00
"

Compre suamoto II vistaou com n0880
financiamento próprio, omais barato domercado

R. JOINVILLE. 2050
FONE/FAX (047)

371-1574 / 973-9753

,

ANUNCIE
EM JORNAL
A MíDIA QUE
MAIS TEM

CRESCIDO NOS
.

ÚLTIM.OS ANOS. II

37'1-191'9
372-3363

ESPECIFICAÇOES
.. �

À VISTA ENTRADA

R$ 2 480 00
R$ 1 300.00 + 6x R$267,00

, RS 1 30000 + 12x R 16900
..._,

À VISTA ou
1 + 3 de R$ 425,00

OUR$ 1.680,00 R$ 480,00 + 12x R$l72,OO

CLASSIFICADOS DO CORREIO DO POVO - �71-1919
\

/ ,

R.
..

fN@[fJfb'if@

RU.1 Joinville na 3573
Fone(0471371-9822

JARAGUÁ DO SUL - SC

II
II Kadel �ST

.

�1.
'Monza GlS

rparema-,st
Gâ10Ó�
Verona GÜ
Salta Quantum
Escoll Gl
Escoll Guiá
Del Aeyl
Voyage
Chevelte Sl
GoIlS
GoIlS
GoIlS
Parali lS
Del Rey l
Saveiro AP
MCl1lza Sl
Col1)elll

Branco

V.de
Bordo
Azul

Branco

Bege
Azul
Azul , ,

Azul

i>tata
.Praia

,

Praia
Praia

Bege
Branco
V.de

Marro,n
Bege
V.de

Azu�

1994

•

.cetit
Treinamento
Tecnologia noEnsino de InformätícaProfissional

1996 .

1994

1993

1993

1990

1987

1989
1'987
1988

1989
1989
1985
1994
1983

.

1983
1982
198a
1994

1981
1990

.

O'FERECE VAGAS
'PARA TRABALHAR

EM JARAGUÁ DO SUL:
*INSTRUTOR(A)' DE INFORMÁTICA:
- Nível superior ou cursando; ,

- Dinamismo eboa aparência;
-.Conhecimentos emDos,Windows eaplicativos, Clipper,
Editoração,FletrôDÍca;

.

* OPERADOR(A) DE MICROCOMPUTADOR:
- 2°Grau Completo;
- Conhecimento emDos,Windows eAplicativos;

* SECRETÁRIA
- 2°Grau Completo; .

- BoaAparência;
- Comunicativa;
- Conhecimentos em.Microinformätica;

Interessados marcar horapara entrevista com srta. Regina,
no horário comercialpelofone 433-1726

Rua do Príncipe, 838 - Joinville

,

�'1
.

r:

NOTA: As ilspeci[1CIIÇges asilo sujeilas a mo<IIieaçóes sem prévio aviso,

GARANTIA DE 6 MESES E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

POSSUíMOS PEÇAS PARA SEU CARRO, MOTO OU JET IMPORTADO
RUA BARjO DO RIO BRANCO, 230 FONE: (047) 372-0259JARAGUA DO SUL - SC FONE: (047) 372-00'1 'I
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CLASSIFICADOS DE' IMÓVEIS

CENTRO
Excelente

Cobertura no

Ed.ARGUS

Casa
em

Alvenaria
cl100,OOm2

VILA NOVA _ Excelentes
lotes financiados em 10
meses _ Próx. ao Fórum'

e ao Breithaupt

,

Terrenocom
561,00m2c1
benfeitorias.

VLA
BAEPJ:NlI
Terrenoçl'
490,40rn2

, VILA LENZI
Terreno cl
733,50m2-
Edificado,c/

, prédio comercial

CENTRO- ÇENTRO .., Excelente lote, SalaExcelente Terreno
sala comercial Terrenocl Terreno cl cl 740,oom2 _ Próx. Ed. Comercial de comercial no

cl 55,OOm2 '500,OOrn2 455m2 edificado :
Carvalho'- R$ 60.000,00 esquina cl FALL

édif. cl casa cl casa SHOPPING
em alvenaria mista 438,60fll2

CENTER

JARAGUA- YlLARAU- CENTRO' _ Exc�énte FlGUEIRA-
BR-280/Trevo

ESQUEROO� flllreu Ramo. -

Çondomrnio das Terrenocl Casaem cobertura no Edif. Riviera Terrenocl relNnOcI

Azaléias· 394,87rJl2 alVenariacl 450,OOrJ12- 2OOO,OOmZ 50,00

cl 246,oom2 pr6x. ao ,meboe pa� BA 280
Terreno cl edito cl casa

piscina, e/ R$7.500,OO e40,OOmetlOspa,.
1.061 ,82m2 mista Beira-Aio Clube deCampo f\Ja JUio ll1111i R$235,46fn2 36.000.00

�ElRAS-Apto. VILANOVA·
CENTRO - Cobertura 00 '/LA

e/220,OOm2 -
,

Barbada casa BAEPENlI
3 quartos, em alvenaria cl., Ed. Residencial Dunker Casa em Terreno cl
·demais 03qtos. (em construção). alvenaria cl 35S,46m2Apenasdependências e'R$ 30.000;00 140,OOm2

-i

\

AFI'OSPaotmIS '

- Apto cl 66m' 1 II'> e �. dop••_... poil" • p.rtor.el!tr. !IOfO • RS 32.000.00 • er, _. ,

• -Apto. cl 75m'· 1 qto. e demoI. dop•• pnceàl pOlllo e- pGrlld. ele\'•• RS 1"'<10,00 ele "�,da ... Ih.... Cl. Qcn !IS 279.00 ..,...
, Slit Mo'1I.

.

AFI'OSEMOOIISftUÇÁO
Elf.""'" JL ",_.F__
• Apto. cl 12Am' • 1! mel.., cl 2 11'>" domol& cIop. an..... pOlllo • po_ .....er;c•. RS 49.000,00 • ",."._. ""96
• Apto. " 115m' de Ilen... 1! melar· ri 2 ,,-t... dom. dep. an.......dIIp e peitaria eie_let - RS 47.000.00 • e...... du et...,

",orço/96.
. .

Elf.p_. JL J_---I" ,

• Apto cl 111m'· 1! meI", .. 2 qto& e demoI. cIeP.......m. !!Ort" e poltor.el!tdlnl..,. RS 25.000.00 + ..Ido p..tado em CUB e......
, éhevu em 1.",,7 ,

'

.' Apto. 77"'" • -I· mel... 1 qto e dom. dep. an_ paollo • paliaria elellenlca • RS 17.500,00 + 'lido em C'UB - _.. dItlh7.
BJf.__111.35_jr4'" ,

, Apto. " 112m' • 2 II'>' • cio..... dep. ri an.... - p_o e portlll.4etr6ra • RS 22.000,00 .,Ind. + _çto em _..,..,... RS
no,OOAn'.. COlrf&ldo p"o CUBo _p cio chove'" 1..110/97. _

61f.�••_Jlilirla_..
'

• Apto ri 214m' .3" "* - ..� +.2.,....� dIunIq. "'öall dep. e_pdo, 2_..... de -.�._ RS 2.9.1so.00
+ ...IID � p..coI.. ele condomdo • .,IR. ,../98

' ,

/Uf. ......,,,,,._ ...,. $eutri .IM Je ........._ (8CAa,I
• Apto cl �OO"', .tem.. "'P"'''. &paria..d.. " 301. 302, '"'4.
Blindo: 29,2 GIb (RS '11,211.0) + 52 p.-cel.. de 3,65" (RS UI0;20)
CoI1llrllÇIO: Pr.... Collll. • PtaNJ. LldL em ....... de .ondomtio.
CASAS .

• CU. {IDInIIo) • III. d. Rplro cl 6SOm' h••_"dI, "'" p...... "..t...porte, ln"" .dep. e_pelo., Cllil • RS. 200.000,00
• Cio. de _3·� cl_ de__Ido._ cl 6OOm' , Ro T..,.. F. de Goea; cl_ .... - RS RS 160.000,00 ,-

_

· C_ cl �m'. Ia Rua Otlria QiIo4ti PndL 33, I �_ • RS 60'.000.00
• CU. M__•• 230m' ...._. ', 74Om' __ • no RS 100.000,00
• CU...... Ro lOoSI!_ (�. luizGcIap). 3 qto&. e de_ dep. cl 120"" .... _Ida. Troca"'" opto. !lO ,.....
• CUt no'lt � r:J 122m' ...._. cl 3 II'>' • de..... dep. perto do ll_ . RS "5.000.00 (p....l...)
• CU._ cl 136m' • 4 II'>' e de_ dep•• R._KriIdl • B.•V_ • RS 35!OOo,OO
• CU..... 160m' .... conlr._ 420m2 • Ro lfIni9le lIatdft RS 50.000,00.
· CUo_ cl 110m' • VIII ........ ,......., cl 522m' ...... de _... • RS iIO.Ooo,OO.
• .CU. em__ cl lSOm' -_7.500m' • Rua__.. \
• C ele di..... cl 270m'. em ........ cl toda 1Ift_...... plicN, doi••� .......0 .., 30.000m2 • Rua,,8sn_ A. s_. perto
do V_ . lIa.da Rp� • RS 110.000,00
� , I
• T o 27 .DOGm'. Olicor. em � Claros, __ Ut>� .lt$ 45.000.00
• T I E&querdo • Ro WoId_ ScI*Dl<I cl 700m' • RS 20.000;00
· T_ . R. Alle Ma RB • r:J 939m' _ RS 2O.ooq.OO

.

_

,
• Terreno • Ro Ará MmIr cl projetó,_ e 1· pilo (II'ÔIVO pl CCII&IrUÇIo, de 4 opto& cl 174m' •• RS 25.000,00
• T_ 462m'_ da r.eja Sio Judas, no l1t4 • RS 15.000.0'0
• T........ LOt. doi AÇOIO& • _ Cíndo... 34m' • BImI Vela • RS 3.700.00
• Tenono • Lot�... 378m! • lU 21.000.00 '

'

• T......, 5.oo0m' l SOm'_. ela MIIMe • cl SOm de ...... 100 m de lmdoIS • RS 42.500.00
• T....... ' Rua .Pe'" wao., (150m' da WIIIor M1I9Iont) • RS 3.000.00_ + 12 RS 583,33
• Terreno cl 1.12Gm' no começo di lia .di RaIleft. RS 35.000.00 '

-

• T....... r:J 10.000""'. r:J 49m cio cl JOoSI! T. Rllelro (Jril It.:.45.000.00
, cJu.�� Berta :w {IIIIn:> • �co ri RIo IftIIl' l . RS ,",.000,00

GoIpio _ria1._.... aDoruda, C_... p_ aom .... ele 400,00m'. e o _no com,6S4.00Di'. Rua loi!"_. em t_ .. fIrejl
'SI. LuIz 0<1>.... Pr�co RS 39.800.00, '

� EIe<mrI S. lndI &I._ cl 35m' • RS 350;00 ri 42,24m' - RS 400;0u • cl 53,47m' • RS 500.00
• Loja cl SOm! R. Bem.-do�590 • RS 4SO;QO _

. ,

• Loja cl 45,65m' cl 1<1".... ,e Ir� Ro EIo__ S. lftdI, &I._ • RS 500.00
- �.. aom 150m'. oito. d� trllilllca. --. •• lo.... P. de Paulo, 1884 • RS 660,00'
• ótima .... em .... r:J 2SOiD'. Rua LoweI1l'O. KmIIr JDIoIllObllJa<!a • RS 1.100.00 .

'

• CU. cl 4 ,,_ e de... depeftIInciII. _m 2 - R. Ano MIIIior B*Ie; VIla RIu - " 400,00
,

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814

Im.obiliária--
Menegotti

ÓTI�A CASA (NER�tJ-'RAMOS)
V.nde-se ótima casa em alvenaria localiada na Rua Padre
Antonio Enchelmeyer, nR 67, contendo � quartos, 2 ba
nheir-ds, 2 sala$, eopa;cozinha, lavanderia, garagem e

clwJrrasquelra.
Área: Casa 180,OOm2

,Área: Terreno 3S0,OOm2
\ Valor:, R$ 60.000,00 (negociável)

"

CASA COM 192m2
Localizada na Rua Erwlno Menegottl, nR 44,' contendo 1

suíte, 2 quartos � demais, dependências.
Valor R$ 47�OOO,OO (neg�iável)

lO�ES FINANC1ADOS
Dispomos para venda· lotes fi,nanciados com pequena

'entrada e o saldo pareelado em até SO meses.
-

C'ONFIRA!

AV. rr1AL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOTTI-lº ANDAR - SAiA 107/108

FONE.: (047) 371-0031 -JARAGuÁ DO SUL - SC
I

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá doSul, 10 demarço de1"'

HABITAT
MC-_)f�ll lAR A

cprci <lJl>O

TEFIfB«)S
Terreno c/420mZ - Tlfa da Mosca
TelTeno de 15x30RuàRobertoZiemann

, Terreno de 15x34Rua Leopoldo Jenssen
Terreno c/20.000mZRtÀaJoaquim Fco.dePaula
Terreno c/1.020mZRuaProcópioG. deOliveira
TelTenoc/460mZRl,laJoãoJanuárioAyroso
Terrenoc/450m2VilaRau
Terreno c/430mZ Lot. Bemadete Dornbusch

. Terreno c/440m2BalrroÁguaVerde
Terrenoc/513mZfundosWeg I
Terreno390mZ ItajubaPraiaGrandt
TelTenoc/31.000mZVila Novapróx. Fórum
Terrenoc/560mZLoteamentoChampgnat
Terrenoc/2.600mZRuaJoinville-Ótimoponto comercial
Terrenoc/430mZLoteamentoVersailles
Terreno c/589m2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno c/400mZRuaMarcelo Barbi

Tenenóc/1.700m2RuaEpitácio.Pessoa�x.KohoIbach
• àéeita-se carro no negócio
Terreno c/532m2 - EstradaNova próx. PostoMarcoUa
Terreno c/500mZ frente pl Lagoa - Bar.ra do Sul
Terreno c/500mz (es�uina) RuaHenriqueMarquardt
Terreno c/10.000 ecasadeahlenaria, ótimoplempresa

. -RuaWolfgángweege (RioCêrro 10
Terrenö3.600mZRuaMarceloBarbi-Vila Lenzi
Terreno 'C/70.000mZ c/arrozeiras e 2 fontes de água
naWI emNereuRamos.

'

Terreno c/28.000mZ frente para o asfalto em Nereú
Ramos. '

.

Terrenocom43OmZ noLoteamentoChampagnat.
Terr.no c/1 OOOm2R. carlosVasel
Terreno 15x45 (ótimavista dacidade) Vila Nova '

CASAS
Casa deAlvenariaemconstrução c/300mZ-Vila Lenzi

'

Casa em alvenaria c/260mZ - terreno c/ t540mZ -

Schroeder
Casa em alvéharia c/180mZ - 3 dormitórios (1 sufte)
demaisdtpendências,Proc6piöGomes.
Caseern alvenariaci 160mZ- RuaHenriqueSohn
Casa Mista - Loteamento Corupá - aceita carTo no

negOOio.
Casa dealv.�95m2 terrenoc/370mZemTrêsRios do
NórteIIÍII

•
Casa de alv. c/100m2 ten;eno c/538mZ - BairroÁgua

•
Verde

,

• Casadealv.215mZ-Praiadeltajuba
Casadealv.100mZ-BarraVelha

C Casa de alv. 220m21 surte + 3 dormitórios -BuaMax
�n

'

e APARTAMENTOS

_ Apart.emconstruçãoC/2ou3dormitooos,entregaem
_. m��do� de96: rua�umerpindo daSilva (localiza9ão
_' PrMleglada).FIr.lanctamentopróprio.Consulte-nos.
_ Apart.CondomrnioAmizadecf2qtos.Entredafacilita-
_ da.

- ,

_ Apart. c/313m2 c/3 surtes demais dependências,
_ acabamentodealtopadrão,a50mdomar,Camborili.
_ AptoEd.lsabeiac/123mZ-2dormit6rios+sufteedemais
_ dependências.
-

_
_
_
•
_
,_
•
II
•

ALUGA-SE
Sala comercial rua Joinvillepróx.Arweg
Galpãoc/escritório- R: LeopoldoJanssen
Sala comercial40mZ-RuaGumercindodaSílva
Sala,comereial42m2 - R. Domingos da Nova - semi-
mobiliadopróx.Marisol. _'

'

Casaalvenaria3dormitórios - R.JoinviUe próx.Weg II
Casa 3 dormitórios - R.AnitaGaribaldi

VENOETELEFONEPRfftK0372
•
•
•

RUAFEUPESCIDOD'r, l.S7
(Ao IAOOIL\.OG.FERRAGBNS)

FONE: 371-8009

-

ClASSifiCADOS DE
\

IMÓVEIS CORRElOOOPOVO-S

Rua25deJulho, 317 •VilaNova ·JaraguádoSul·SC

FONE (047) 372-0153

Q9� 371 ..7931.
07f..MOVE • S

Rua AnDlio C. Ferreira 197
" CREa 1741.J

c.,u o ,aDI o LORI o lDl11Sl'U • .OIPOD'

- -1Iq .

FIC)Q1ira
.

- lau
- l(IlOII)II
- lallade
- Vieira
- lahade
- Fique1ra
- In
'- lahade
- v11a Iov.
- $ta LUda

las. GIIAIIIII (Celltro de SUU LUda)
tot.. 00.. toda illfra-eatl1atun

(IuaDho Mclio ela 500 112)
A vi.ta a pu-tlr de 1$ 7.000 ou

DIu_ di .1.500 + 50 li 2 Sü6rio. IIÚ.
OU 4 I 500 (firo) f 50 l[ :z SaUdo. lia.

SOIIndo
Sokaclo
CAIa Ur.
CAIa 11'1.
caia 'Alv.
cua Al'l.
CUà 11'1.
cua Al�.
cua Al'I.
CIIa Dv...
� 1111·.

tóte
Lota
J,ote
Lote
Lote
!ferra0
r.rr
Lot.
Lot..
Lot.
Lotes
Lotes

R. COIlrldo Riegel, U7
R. JIober:to U..... ,:z9ao
R. Vltorlao ItrD9lri,
R. Prhan IsaIIel, ,547
R. 0dIu0 Rala, 517
R. OUv.ia Prlldi, 3.
I. Ilpfdio lIIrtiM,s/a
R., larcoI v.Glroll.,.7.
I. Victor litl!ollli, .40
R. reJ:diaudo Pndi,ll1
I. Joio DoIbr"" 373

130.000
70.000
80.000
10.000
35.000
55.000
34.000
1$.000
45.000
80.000
45.000

� .. Dillheiro
Aceita UoQ/r:arro/parc.
rr- p/aptD quit. 11:/2 gÚ
'rernIlO 6.562 Q - Parcela
SOIIIIIta, .. Dillheiro
1ceita ternao PE6l[•• II
lOlIta ternao/oarro
1ceita carro/III6V11 - vir
IIegoCUveis
Aceita uneo aU 40.000
lecJOCi'veis

VENDAS
- Terreno cl 930m2 - Rua Alfredo M. unk - Centro - R$ 16.000,00
- Terreno cl 461 ,39m2 - Rua 537 - Antonio M. COrrea - barra - R$ 13.000,00
- Terreno cl 10.256m2 .. Rua 485 - pröx, Posto vargas -"R$ 300.000,QO ou em condições,
- Terreno cl 4.800m2 - Rua Bahia - Jguá Esquerdo- R$ 80.000,00
- Terreno cl 500m2 - Lot. Hruschka - Jguá Esquerdo- R$ 10.000,00
- Casa de aIv. cl 158m2 e terreno cl 816m2 - 'Rua Walter Marquardt - R$ 60:000,00
- Casa de aIv. cl 132m2 e terreno cl 325m2 - Rua Luiz Chiodini - R$ 25.000,00.
- Casa de aIv. cl 18Qm2 e terreno cl 397m2 - Rua Adolfo Tribess - R$ 35.000,00·
- Casa de aIv. CI 150m2 e terreno cl 20.000m2 - Rua Pedro Winter, lat. Walter Marquardt - R$
���

. ,

": Casa Mista cl 84m2 e terreno cl 351 m2 - Rua Paraíba - Vila Lenzi - R$ 15.000,00
LOCAÇAo
- Apto. cl 4 quatros - Rua �o'Picolii
- Apto. cl 2 quartos - Hua Antônio C. Ferreira - Centro
- Casa de madeira cl 3 quartos - Rua Domingos Rosa
- Casa de madeira cl 2 quartos - Rua Domingos Demarchi
- Casa de madeira cl 3 quartos - Rua Adão Maba
- Casa de Madeira cl2 quartos - Rua Guilherme Wacéherhagen

� - Casa de madei'ra cl 3 quartos -: próximo Malwee,
- Casa de madeira cl 3 quartos - Rua Guanabara - Próx. Alberto Bauer.

,

- Salas comerciais - Rua Walter Marquardt .

- aaloão - Rua Adorfo Pij8f

.

601 •

17M'
"5' -

750 •

450 -

9000 -

:n675 -

465 -

300 -

31S -

630 -

413 -

M. 1rIJIIS - 8/9' lidar
lies. Aaiadla - )1 lidar
Bd. carvalbo - '" lidar
Bd. CIrIalJIo - 5" lidar .

Bd. iii... - lO lidar
Bd. viq1nia - :zo lidar
". lan:i lIIrq1Iardt
.... da elf - 3' lidar
SIOPPIIG iJAIAGO' 101 4.
IIDPIIG JWCO! Iol[ 9t
"l.DIOdoto (pr6I.UISI)

1&0.000
11.000
70.000
15.000
50.000
30.000
6.�

6$�000
23.000
30.000
2:z.000

Apto IIOW e todo IIOBILIlDO
+ rilllllC. czr - 13 anos
+ rÍIIUIC. ctr - 13 .
Quitado / 2 YItJIS l)InI9a
�'por éasa
Quitado / 'Iodo lIold1iado
+ 100 "":c:elu clt 300,00
Dt. M/H - 7r:oca p/eua
+ 2 cua ""1c!dta tnc:a
+ 0.93 COI "'fIIe9ocia
Atul Lo� IleMttH

II

I,

ESTES,
SÃO'OS
TELE"
FONES
PARA
'VOCÊ,
AMI\OAR.

NO,
.CORREIO

DO
POVO

300 fi 4 ClDtro
210 • 1 Aailacle
300 1 2 Lad
1M • 1 8CIIIOID.
140 4 1 IiMll
1M ) .a _ laq.
130 4 2 IÁIId
:Z40 • :z lU:n
205 • ,2 AlIa Paula
115 3 1 CIIItro
145 4 1 c:eatro

. UO 3 :z celltro
78 :z 1 �lade
184 3 1 celltro
171 3 2 0IIItr0
144 3 1 ceatro
6' 1 1 0IIItr0

112 3 1 lU:n
175 3 2 0IIItr0
25 - - c.tn
'25 - - 0IIItn
50 .. '- ce.tro

26549 -

1I0000 -

111500 -

125000 -

95000 -

CODcIoúalo Alal.1.
Prú. lIIoIIte da tIIG II
lua da hCaldadl - rDiJ
)lr6l1:. Coi. 11191111 couto
.... V_lbes III
.o lado do l'Nto locJo
)lr6l1:. Salio Allilade
lesiclallçiü P.ialera I
Lot. IllDegDttl
le81deJlclal BeIIlill9
Í'r611. ""'fl'dio ..
lesideDcial Ger..i.

ADeita paroü.erjtelefoae
Parc:ela ou :veIIde .. lotes
lIItrada 5.000 + Parcelas
OU Parcelado .. aU 25 II

'

legoc14veis
V8IIde t:ucIo ou úae _r
lceita r:arro/talet/U6veis
BIlt. 2.000 + 41 I 210
BIt. 3.500 + 50 l[ 150
1Id. 5.000 + 5 l[ 1.000
1It. 15.000 + 10 l[ :Z.OOO
BIIt. 1.500 + 50 II :zoo

27.000
35.000
15.000
5.000
11.000
1&0.000
350.000
6.000
·8.000
10.000
35.000
6.000

- ata LUzia
- Garlbaldi
- Gariblldi
- lIereu
- SCIIIIOIDIR

CIIItro clt Saab Luia
Istr. Garillaldi - DI is
lilleirio 1IdDc)aroa..... 13
RlbeirioGr" - Ia •
Ist. Braço do SUl-b.

140.000 Calplo eGO 112 I€IAM 233 112
80.000 ca.a IIlv. - bita UOCir
20,000 sea .,rlllia -!J:ooafpuoela
120.000 CUa alvo - Aceita UOCir
55.000 CUlAlv. - hrcela 10 l[

LiDdI> lote ao OOIldOIIfaio .uAÚIAS
(JInIC)Ú�)

!na • &01 112 ('1_...
- todo l(IrovelUVal)

A vista - � 27.000,00
(Aceita... telet_ ou parcelar)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTO
RuaJoão Picólli, 473 - Ed. Karine
-Apto.204 - 211 andr cl 2 quartos.
edemais dep. - R$ 32:000,00 .

V-ENDE
t;, ��� �

ARPARTAMENTO (' ARPAARdéTI·AFIVIEhNTOII
. Bailo do Rio Branco. 760. Edlt. .

ua Ia . ISC er - 3 andar
'Schl�t· 6· andar· cl 01 suite + 02 3 quartos demais dep
donnit6rios + demais dep R$ 35 000 00

.

RS 48.000,00 + Financiamento . ,

··CASA DE ALVENARIA
R. José Menegotti, nll 2n . 03
dormit6rios e demais depend�ncias
R$ 40.000,00 entro ... 30 x
R$ 2.000,00

� q ..�--i .

.

�... e;:ALI&E
I'A., A n" A' ""OI AD.i

-ECASA ALVENARIA .

R•.....eoheI C...10 Br.noo, 3022 -

Sohroeder.�r": 6OC)mS. Conet.
240,00mI, 0"' dorm., 3 BWC • clemaJe
dep. R$ 70.000,00' ,

CASA ALVENARIA .

..AuaLuiz Satler n2 63 - Barra -

01suíte;' 02 quartos .e demais
depéndências- R$ 55.000,00

CASA ALVENARIA
RuaJosé Barutti nll160 - Ilha da
Figueira - 03 quartos, demais.
dependências, com piscina
R$120.000,00

CASAALVENARIA
Rua Angelo Tencen nll 106 - Terreno
2.698,�mZ • área"construlda: \

6OO,oomZ - Ilha da Figueira .

R$ 280.000,00 .

CASA .

R. dos Escoteiros, 193
03 dorms. e dérreis dep.
R$ 30.000,00

'

. q""'= r�---'

-1BE]. SALACOME�R�C:IA�L�tnltnltnI�_
IMÓVELCOMERCIAL (6

- Av. Mal. Deodoro, 855
RuaAngelo Rubinl ao lado do 418· Edit. menegótti - 111 andar, sl1 01
rea: 450ma. Const, 231,00IJ12· PrédlC) pl cl área de � 10,001'fil
salas· RS 100.000,00. ' R$ 60.000,00

TERREN:O'_--�--�
RuaEleonora Satler Pradi cl
áreade 396,00m2

•

R$26.000,00

CASA DE ALVENARIA
R. Loteamento Juventus •

Jgull-Esql.lerdo • suIte + 02 quartos
R$ 55.000,00

CASA ALVENARIA
R.AdolfoTribesss, 409· Terreno:
400,00m2 . Const. 1 08,OOm2 • 02
darm.,01 BWe, (cl Hidrom.) e
demaisdep .• R$ 35.000,00

TERRENO
Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Área 468,OOmz
R$14.800iOO

TERRENO.

Loteamento CamoSampiero
Jaraguá-Esquerdo - cl 560m2 ,

R$ 8.500,00 entrada + financiamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul, 10 de março de 1996

VENDAS

�A. INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

AGORA...
- Casa em alvenaria com 140m2,

terreno com 450m2

Rua: prof. Antonio E. Ayroso
(próximo a Weg I).
Só R$ 55.000,00

- Casa em alvenaria com

220m2 (2 pisos)
semi acabada, terreno

com450m2.

Residencial: FranCisco Piermann

(Vila Lenzi)
Apenas R$ 60.000,00 \

- Troca-se terreno na Praia
Grande (Enseada) com 426m�

por teletöne em -Jaraquá.

OU NUNCA!

CLASSIFICADOS'DE IMÓVEIS CORREIO DO POVO - 7

-' .

Larlmovel.
Av. Mal. Deodoro,141

Quitinete rua Arquimedes Dantas - Vila Lenzi.
_

,

'LOCAÇAO -,

Casa de alvenaria 03 dormitórios: sala, coz.• banheiro, área de serviço e garagem. Rua,Joaquim Fco.
de Paula nR 2343 . _

'

Casade alvenaria 02 dormitórios, sala, COZ., copa, banheiro, lavanderia, si garagem, Rua ÁguasClaras
n° 85 - Ilha da Figueira

'

Apartamento térreo 02 dormitórios, sala, cozinha, banhéiro"lavanderia, sigaragem- Rua PastorAI�rto
Schneider - Barra do Rio Cerrö.
Sala comercial - Rua Leopoldo Manke, 46 - Centro
Sala comercial - Rua Domingos Anacleto Piazera - Lot. Souza - Metragem: 7x10mts.

•••••••••••••••••
• '�II= •

: CRECIW 1589J_ :
· ,

' .

:�' Ba�..a �ul, :
• ,I.nove.. •

I
. Fone: «)47) 3?2-2734 I"

I Vende', I'
I TERRENOS •
I

Terreno e!337 Lot. Werner Marquardt, na Bana. Preço RS I6.500,00
• Terreno 334m2,Lot. Wem_er Márquardt. BARRAPreço R$ •
• 7.000,00 - 50% entrada, saldo 8 meses.

, •Terreno ,e! 368m2, ao lado da Recreativa Marisol- centro -

I'I R$ 20.000,00
'

• Terrenos Lot. Jardim Hruschka n, Bairro São l.:uís - R$ •7.500,00 -,R$ 4.00(),OO + salada 6 vezes

.•I Terreno e! 530,OOm2, na Barra ao lado da Igreja Evangélica
I - R$ 14.000,00 em seis (vezes)

,

•
•

Terreno e!1.762,91m2 - Rua 2S---de Julho, VILA NOVA -

•negociável - R$ 85.000,00 próx. Mime
I Terrenos e!315m2, na BARRA área nobre -.R$ 9.000,00 - I
I 30% entrada + 4 vezes '

'

ITerreno e! 399,OOm2 - R. Luis Satler, na BARRA - R$
•I 11.000,00 - 50% entrada e + 5 vezes.

I ',' CÀSAS •.
I

Sítio cl 62.000, na Ílfa RAPP, distância 3.000mts. da •·

Malw�, Rua Exp. Arnaldo Hamburg com casa de alvena-

• riade 155,OOm2, caadecaseiro com.50,OOm2,piscina 7xll, I
I 07,OOm2), água R$ 50.000,00 - negociável, aceita outro •imóvel, apartamento etc.

'
,

I Casa em Alvenaria e! 152m2 - Rua Olício C. Pradi, Jaragua, I,
I Esquerdo, defronte condomínio Azaléias - R$ 40.000,00 •Casa de madeira e!1621)l2, Rua WalterMarquardt, n° 2732 II - R$ 30.000,00 - Aceita carro.

I Casa de madeira e! 3 qtos, garagem, lateral, R. Waller I
Marquardt - R$ 21.500,00 ,

'.• Casa em alvenaria cl. 170m2 � Rua Pastor A. Schneider, na
II Barra - Aceita carro - R$ 37.000,00

I '

Casa em alvenaria e! 180m2, 3 qtos, 2 BWC, garagem, na IBARRA, Aceita carro, terreno, com 50% entrada e saldo a

I• combinar - R$ 55.000,00 ,

�

I' LOCAÇAO •Loja comercial e! 33m2, Rua Luis Salier, BARRA - R$,
•• 220,00

.

• Loja ci 56m2,- Rua AlbertO Schneider, BARRA - R$ 220,00 I
I Galpãoemalvenariacom 150,OOm2'-RuaWallefMarquardt •- defronte AROI - R$ 350,00
• Casa em alvenaria e! 2 qtos, garagem, todas peças grandes •
•

- Rua Bertha �eege - R$ 450,00
� . .•Casa de madeira 3 qtos, garagem - R. Verônica Demarchi,

•• 64 na BARRA - R$ 270,00
'

,

• Casa de alvenaria 3 quartos - Bairro São Luiz - Rua Ma •
, Demathé Nagel, 157 - R$ 350.00

•• Apartamento e! 2 quartos, sala, copa, coz, lavanderia - ,R.
I Pastor A. Schneider;-l-.l87 - BARRA - R$ 350,00 •
• Galpão em alvenaria e!100m2, R. BerthaWeege, 2490 - R$ .'340,00

, • Casa em alvenaria e! 4 quartos - Rua Alfredo Banhke, 420, •
• São LuL� - R$ 350,00 •
I RUA ANGELO RUBINI, 1223 •
• SALA9 •

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

UMA JÓiA NA RUA BERTHA WEEGE
.

.

C LOTES ::::>

Terreno na BR 280 com área de 7.000m"
Terreno 15x30mts na rua João Planischeck
rerreno Lot Vicenzi e Gadotti LIda. - Bairro Sto, Antonio
Terreno na rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts - Centro
Casa de alvenaria com 63m" no Lot. Vicenzi e Gadotti LIda.
Casa de madeira com 113m" na rua Alberto CariosMeier no Bairro Centenário
Troca-se Casa de alvellalia (120,OOm" terreno 700mts) em Baira Velha; por uma em jaraguá do Sul.
Apartamentos com'100,OOm" na rua Antonio Oartos Ferreira.
Casà de alvenaria ruaJulios Varch - Terreno de 399,OOm"
Terreno rua Max Doel'ing, área de $65,88m"
Chácara em Nereu Ràmos com 88 morgas tendo casa. luz e água
Chácara em Corupá com 131.800m" com toda a iri�strutura

• DIVERSAS OPÇÕES
A SUA E S C O L H A.

• COM TODA INFRA-
,

ESTRUTURA

CFINANCIADOS:::::>
• FACILITADOS Ery1 ATÉ

50 ME SES.

COMPRE LOGO A SUA
JÓiA NO LOTEAMENTO

A\ARCATTO
IA\ÓVEIS

AV. MAL. DEODORO, 1179
CRECI093

.

,fil371·1'136
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coRRlllóoorovo-8 PUBLICAÇÕes lEGAIS JaraguádoSuI, 10 demarço deI9'6

PATRICIATAVAAES DACUNHA GOMES Tabaliã eOficial de Tftulos da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc. ,

Fazsaberatodos quanto esteedital virem queseacham nesteTabelianato paraProtesto
os Tftulos contra;

Angelo 'Koslowski � Av. Getúlio Vargas, 556 - �orupá;
,Américo Ribeifo Mendes Neto - R. José Menegotti, 309 - Nesta;
AvelinoWolf - R. Pedra de Amola� - Corupá;
Alvacir Jose Bertoleli � R. Guilherme Lessmann - Nesta;
A H de Milbrats Uda. - R. Haroldo Marquarclt, 1300 - Nesta;
Agadir da Silva - R. Senjamin Steins, 4 - Nesta;
Blasio Ka,mmer � R. 'Roberto Ziemann, 36 - Nesta;
Bruninck Fábrica de Móveis sOom. - R. BR 280 Km 54 sln - Nesta;
Claudio Doege - .R. João Doubrawa, 11 S - Nesta;

. Com. Mat. constr, Nar.iock Uda. - R. João :planinscheck, 94 - Nesta;
Circuito Sul Comércio de Malhas - R. EXp. Amonio C. Ferreira, 22 - Nesta; ,

, Confecçêes MOnaco Ltda - ME - R.Walter Marquardt, 623 - Nesta;
Carlos Roberto PinheirÓ'- R. Felipe Schmielt, 115 - Nesta;

,

Damapro Confeççoes Uda. - R. A. Tenente João Gomes Silva, 1242 - Nesta;
Darci Antonio desouza - R. Canhajas, 89 - Nesta;

,

""EmiliQ Horst - R. Joinville, 2120 - Nesta;
Eison P�anelli - R. Estrada Rio da Luz 1,3016 - Nesta;
Eliseu Mafra- R. Nova Trento, 813- Nesta;

,

Eunice Zapella-ME - R. ItoupavaAçu - Nesta;
Éunice Zapella - ME - R.ltoupava Açu - Nesta;

, Ellzeu Trindade - R., José Narloch, sln � Nesta;
Funárarla Santo Antonio LUl.a - Av. Getúlio Vargas; 488 - Nesta; ,

Fábrica Art. Cimento,lckert uda., 327 - Nesta;
',Ind. Têxtil Astro Ltda - R.Wa�erMarquardt, 626 - Nesta;

,

Ind. Com. PréMöldado Beno Ltda - 'R. dos Imigrantes Sln - Nesta;
,
Ind. deArtef.'de Borracha SM Ltda. - R. JoãoMarcatto, 40 ... Nesta;
Ind. Ai1ef. Borrachas SM Uda. - R. João r,,1arcatto, 40 - Nesta;
Inducola Com. Repres. I!.td,à - ,Ft João liàzini; 65, 233 - Corupá; ,

InducolaCOtn. Repres. Uda. - R. João Tozini, 604,. Corupá;
João LuIs M8;rkiewlz - R. Águas Claras s/n - Nesta;
,José AugustinhoWeber � FI. Aguas Claras, 460- Nesta;
João Mauricio Màia Oi1is -' Rod. BR 280 Km 63 - Nesta;
João MauricioMaiaOrtis - Rod. BR 280Km 63 - Nesta;

I

Luwa Frig. e Com. de Carnes e Frios - Estràda Ger�1 s/n - Nesta;
, Luiz Carias Gorges - R. Manoel Francisco da cösta, 5020 - Nesta;
Lugiane RepresentaçOes Ltda. - R. Á Lote 37B � Santo AntOnio - �stà;
Loriane Peschke - Av, Mal. Deodoro, 499 - Nest�;
Motel Castelo Ltda - Rod. BR280 Km 71 - Nesta:;
Miguel Rit5êiro - R. Guilherme Weege apto. 23 - Nesta;
Maria 'C S dos santos - R. BR 280 Portal de Jaraguá -,Nesta;

, '

Mario Sérgio de Amorim - ME � Ft JoiovUle, 2850 - Nesta;
Metalúrgica Bom Pastor Ltda - R. Joinville, 2446 - Nesta;
.

'

Mario Sérgio de Amorim - ME - R. Joinville, 2850 - Nesta; ,

Móveis Dáico Ind. Com. Ltda. - Rod. BR 282 Km 573 - Nesta;
NildóWelss - Av. Getúlio Vargas, 654 - Nesta;
Optus Ind. Com. de Malhas Ltda - R. Lourenço Kanzler, 467 - Nesta;, (,

Papelaria e LojaS Franzner I:.�da. - R., Francisco Hruschka, 674 sl1 - Nesta;
Reslmel �� Astrid Menel " ME - Rod. BR 280 - Nesta;

,

,

Resivale Combustlvel Catarinense Uda. - Estrada Schroeder, 100 - Nesta;
Revencar Velc. Partc. Ltd�. - R. Cei Proc. Gomes deOUveira, 616 - Nesta;
Serviço Funerário Bom Pastor - R, Eleonora Stier Pradi s/rfl, - Nesta;

,

Sérgio Pedro Ascki - R. Antonio Bernardo Sohmidt - Nesta; ,

,.odesco Prestadora de Serviços Ltcla. - R. 2 de Setembro, 163ß - Nesta;
Transportadora Com. Repr.es. FTH Ltda. - Rod. SC 416 Kim 16,5 - Nesta;
Terplan Terraplanagem Ltda. - R. Guilherme pauker s/n2 - Nesta;
\illton JoséLancanova- R. Cei Proc� Gonies, 1473- Nesta;

, Win9S Bar e �afé Ltda - R. Reinaldo R�lI, 166 - Nesta� ,

BAILE·OS NATIVOS

�����.--=I prendas a Doce Mel tem,

uma grande variedade

RUAEXP.ANTONOCAR..CSFERFEIRA, 184 de trajes gauchescos.
FONE: 372-3349

PROClAMAS 'DE CASAMENT()
Margot Adelia Grubbâ Leh�ann, Ofielal do Registro Civil do 1°,Distrito da Comarea de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que comparec�ram neste Cartóri�,
exibindo seus doc:umentos pela lei, ar.... de se habilitarem para' casar os seguintes:

,EDITALN°,20.39S de 01-03-1996
REINALDOWEISE E TERESINHAMARIA SCHNÉIDER

Ble.brasíleíro, solteíroroperãrío, natural deGuarantirim,neste Estado,domiciliado eresidente na
, Rua João Piermann, 50, Amizade, nes�acidade,fiHio de&0 Weise e IsoldaZastrow Wei�'e.
Ela, brasíleíra, solteira, costureira, naturafdeBoaVistadoBurlca, RioGrande doSul, domiciliada
e residente naRuaPadreAloisio Boeing, 1069, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Roque
,SchneidereMariaLuciaSchneider.

"

EDITALN:20.397 de 04-03-1991S
Cópia recebida do c:artório de ;raió - SC

ISAIA,S LEITEE CINTIA SILVANA'KITZBJ!:RGER
Ele, brasileiro, solteiro, awtiliardeescritório,natural deTaió, neste&tado, domiciliado eresidente
emRibeirão daErva,Taíö, nesteEstado, f11.ho deW8;lmoltFelix Leite e de CelínaFelix Leite.
Ela, brasileira, solteira, crcnoenalísta, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e .resídente na Rua
Rítchart Piski, 127, nesta eidade, filha deGabriel Kitzbergere deTereza Kitzberger:

,

EDITALN020.398de04-03-1996
, Cópia do car$Ório de Tórres - RS

_

DIONEGLEIQUINCOSES GOMES E TATIANA SANTOS POSSAMAI

Ele, brasileiro,solteiro, comerciánte,natural deJ>elotas, Ria Grande doSul, domiciliado e residente
naRuaJ?omingosDemarchi, 3'92,VilaNQva,nest# cidade, filho deOdilon SilveiraGomes ede Suely
Quincoses Gomes.

'

Ela, brasileira; solteira, professora, natural de Glöria � Torres, Rio GFan�e do Sul, domiCiHada e

'residente na Rua José A. Picoral, IS, Torres, Rio Grande do sut, Filha de JoséAguiar Possamai e
de Jen! Santos Possamai.

' '

EDITALN020.399de04-03-1996
JOÃO PRO�STEMARIA ZILMA HOEPERS

Ele, brasileiro, solteíro, pedreiro, natural de capitão Leonidas Marques, Paraná, domiciliado e

residente na Rua Luiz Picolli, 115, VUa�au; nesta cidade, filho de AUgUstinho Probst e de Elsa
Antunes Probst.

Ela, brasileira, solteira, operária, naturaldeArmazém,neste Estado, domicili'adaeresídente naRua
LJ,tiz Picollí, 115, Vila Rau, ne,sta eídade, ãlha de Lucas Hoepers e deNelsa HellmannHoepers.

EDITALN020:402DE06-03-1996
MARCOS KUSSNER'ESIOMARA DE FÁTIMA CARNEIRO

Ele, brasíleíro, solteiro,balconista, natural deRio do Sul.neste Estado, domícílíadqeresidente em
LoteamentoAldrovandi,95,RibeirãoMolha,nestacidade, filho deÖryonKüssnereDilmaKUssner.

"

EIl!. brasileira, sol teíra, balconista,naturaldeCimoinhas, neste Éstado, domiciliada e residente em
Loteamento Aldrovandi, 95, RlbeirÍo Molha, nesta cidade, filha tle Adolfo Carneiro eZilma de
Oliveira Carneiro.

'

::., EDITALN°20.403de06-03-1996,
'AGENORANTONIO BONATTO E JANEVANUSA KEUNECKE'

Ele, brasileiro, solteiro, o'perário, natural de Itacoi'á- SãoMiguel do Iguaçu, Paraná, dOIIÚciliadQ e

residentenaRuaAdelia F.rdmann,1O,BarradoRioCêlTo, nes�acidade, filhodeJrineuAlbanoBonatto
e Irene Maria Parizotta Bonatto.

,

Ela, brasileira, solteira, do,lar,natural deMassaranduba,nesteEstado, domiciliadae residentenaRua
Integração, 205, BailToBaiTo Branco, emMassaranduba, neste Estado, filha deUdivaldo Keunecke
eMaFly Ter�sinha Kaunecke.

;'
I

EDITALN°�0.404de 06-Ó3-1996
CI4\.UDIONEIR.IEGEL EROSANGELACAMPREGHER

Ele, brasil'eiro, solteiro,operário, naturalde Jaragtládo Sul, dom�iHado eresidente emSanta LuZi�
nes ta cidade, fllho deMarianoKickhöfelRiegei e de EdU-Riegel.

"

Ela, b�ileira, solteira, aúxpiaFde escritório; natural de Jaraguádo Sul"domici1iadaereSidentenaRu�"
José Kochella, 180, llha da Figueira, nesta cidade, fUba de Nestor Camp�gher e d� Hildeg�d
catnpregher.

E para que chepe aó conhecimento de todos, mandei paliar o preMnte Edital que .erá
publicado pela impren.a, e em Cartó_rio, onde .en aflndo por 15 (quinze) ,dia..

'

,

•
" > {

E, como os ditos devedores não foram encontrados o� se �ecusaram aaceitar a devida
, intimação, faz por intermédio do �esente editàl, para q,ue os mesmos compareçam
neste Tabelionato na ruaArthur MOlIer, 78, 110 prazo da Lei a fim de liquidarO'seu débito,
ou entlo dar razio pórgue n$o- o faZ, sob a pena.de serem os referidos protesta.dos na

, forma da Lei, até.
'

KElJaraguá ,do Sul,
'

07 de março de 1996

Tabeliã'

EDrrAL

- _-,_----------

, .'

'.

'.
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Nereu Ramos Destaques da Sociedade P/3

Daqui apouco vou descansai; mas vou rezarpor
você. Quero que você seja semprefeliz. O que eu

puderfazer. . .farei. Quero que isto aconteça. Espero
que Deus atenda. É uma hora. Acho que a uma

hara e meia estarei descansando e sonhando. com
você. BoaNoite. No meu quarto, mais uma vez estou
pensando em você. Faltam 10minutos parameia
noite. Ontem estivemos jantando fora. Houve
churrasco, dança emuita alegria. Falei sobre você.
Pensei em você. Vocême interessa; vocême atrai.
Desejo você. Quero você, não somente no

pensamento, mas sobretudofisicamente. Sinto uma

grande vontade df! viver com você, fazendo amor,
sentindo emoções, experimentando omelhor. .. Con
tinua napróxima edição. r

"0AMORNÃOPRECISA SER

ETEflNO"MASQUE SEJA
INFINITOENQUANTODURE".

Valorize seu bairro
anunciando no jornal

de Nereu Ramos

.

FLORICULTURA IIALICEII.
Pl1rl1ÚcHÍZIlI1Hivcrsl1ril1Htcs

Rosemeri Deretti O l/ 02
Roseli Deretti O l/ O 2
ElvíraFranceskí O 3/ O 2
Ieda Voltolíní
Iraci Kiatkowski

SolangeVoltolini
IreneVoltolini
Renata Krueger
Elena Pedrottí
JustinaBertoli
Odilma Bastos
MariaFarrazza
JulianaDalcanale

09/02
10/02
10/02

10/02
11/02
11/02

12/02
12/02

.

, 12/02

12/02
Rua André Voltolini, 1220

Fone: 372-0264
Nereu Ramos - Jaraguá do Sul- SC

AUm dIIlgrwJII• NOssilSen/UJIWdo
Ros4r18, que "ÚM
dnotos lUISmissas

upecillis TeZIIIlIIs
pelo P«. Aloísio
Boelng (SC}), às
IJUIIttos-felms à
lIIrrle, !'Ie""Ramos
tem lIinda "mII
bonilllgruIII, lUIS

.

proxlmi4lldes dII
;� IgnjllN. S. do

Rosário, que o/erIce
.j "m utdente 11m·
b_.em termos deaplrllullWe. NII/Oto, o InIerlordtlgrulllem Nere"Rllmos

EmNe""Rmnos

"mllIoJII especill
lizIulIIem produtos
[JIIIW'O 1IgTk"ltor
especillllMnte, nII

Rua Julio Tüll, ZOZ
• ,one: 371·1154.
AUm de'Tll9ihs e

cbncenlrlldos
pe1rligáo, produtos

IIgTOpecuárlo.,
pintos e

medictlmenlos em

ge1'tÚ. Ville IIpeu
conferir!

-, .

o vereador. PIIU/(}
Flo�ni em companhia
de atletas de Jaragua dó
'Sul, que participaram.

.

d(J "Giochio Della
Gioventu " no Rio de

Janeiro. Floriani integra
a Cómissão do setor de

Esportes do Circolo ,

rtàliano em Jar.agua do
SuL Na oportunidade,
era delegado de Santa
Catdrina na competição
da grande familia
italiana espalhada pelo
mundo inteiro.

SABÁSPORTBAR
Lanches - Petiscos Porções e, bebidas em geral

Rua Luiz Sarti, 537
Nereu Ramos - Jaraguá do Sul - SC

.

QUALIDADE TOTAL EM PRODUTOS E SERViÇOS

ENTREGA AUTOMÁTICA DISK - GÁS
JARAGUÁ DO SUL - SC

"Liquigás
371-222237.1-0533

Ora. Maria

Alice Bogo
Chagas

Cirurgli-Dentista
CRO/SC�601

Fone:
973-5536

Rua LuizSartl, 1497
NereuRamo.

Jaragu' do Sul - SC

Padarlae
.ConftItaria
(RenateAnklan)_
Aceita-li �ncomend..

de bolos" eue.. e

.algadlnho••
Ruà Luiz Sartl, 1227

. Nel'eu Ramo.

J�ragd do Sul - scJ

" DOCESE I'

SALGADOS II

WlárciaM._
OIi_ra)

FAÇAmT/MÉM
ASUA�

1E00CES1
RuaAlbertoMurara, 864
(Fundos da 4a casa à

direita)-Nereu Ramos
, Jàraguá do Sul - SC .

Elllrada IapclcuHanaa.MIl
BIml do RIo RIbek8Q GIanI:Ie

do,Norte

(pr6lClrno a E,coIá
Municipalizada Angeio

Mor.tll)
Nei'eu Ramo.

,

Jaragué cb Sd· SC
Fone: 372-1843

. Ramal23

Bar , Mercearia .

.SCHVVARZ

KLAKETE
viDeo LocADORA
I AI:nGOS IM

GllAl
RuaAlbino

Zanghelini, 308
Fones: �71-6010

e 372-0228
'

Nereu Ramos -

Jaraguá do Sul - SC

,

371-2222

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EM DIA COM O FATO
AtualmeDte Jarag'" do Sul te. 33 bairros e Val

! Núc:leo IIolado UrbaDo(Santa Luzia). ,

A Viaçlo Canarínho transpörtou 7 milhOes e 200 mil

.pessageíros elouusuários em 1994.
EIn Jarapádo Sul�stem 19 assoCiações de bairro,

beaa comooutros grupos de lideraaças.Alada de acordo
com a'publicação "Jar.u' em Dados", da secretaria
iQuDicipal da Indústria, Comércio e Turismo, a

-produção aDual do mUDicípio em 1994 Coi a seguinte:
Aves d'e corte(1l.140 tODeladas); boviDos 4e
leite(1.650.000 toDeiadas); marrecos(ll 'oDeladas);
peixes(50 toD:el�das); e suínos(5."00 toDeiadas).

I No dia 4demarço aconteceu o Congresso Técnico, às 17
horas, na Fundação- Municipal de Esportes(PME),
antecedendo o início do:xIVCAMPEONATOVARZEANO
RAULVAIDIRRODRIGUES, comprevisãoparao di_jl17
demarço e tén:nino em30 de junho. Osjogos sedo realizados
pelos ínnmeros campos e/ou estádios aos

_ domingos pela
manhã.Até o dia 29 de fevereiro foram aceitas as insctiç6es
para a competição que homenageia o grande desportista e

idealizador do wrzeano, RaulValdirRodrigues.O preço da
inscrição era de RS 80,00 por equipe, com 20 jogadores. A
expectativa dos organizadores é supenu- o recorde das 29

equipes que participaram em 1995.
Com iDvestiDientos eaa torno deR$I.lmll�o;'até o

Obal de abril o governo mUldclpai de Jaraguá do Sul
deve eDtregar à cOlDuDiaademais uma poDte lig.Ddo o

centro aos ba,irros. Com 180 metl'Oll .,. extensão e 14
metl'Oll de largura, 'a pODte está seDdo construída nas

imediações do Clube Beira Rio. O início do

empreendbQeDto aconteceu em Cevereiro de 1995.
'

� pára o mês de abril também o prazo previSto paraa
conclusão do calçadlo daAv.MarechalDeodoro da�nseca,
que exigirá investimentos de RS 300 mil na infra-estrutura
subterrAneade ágUa, luz, telefone, gls eTV a cabo; e maisRS
250mil Para o acabamento da obra,

'

A, partir de março a secretaria mUDidpal de
Agricultura e MeioAmbieDIé passa a distribuirmud..
de eucalipto, que serão utilizadas DO reO.-estameDto
da região. O local de eDtrega será o Horto Florestal do
município, localizado no bairro .....izade.

Em recente sessão daCâmaraMunicipal de Vereadores
de Jaraguá do Sul, o vereador Pedro GarciQ(PMDB) deu a ,

entenderque existemmuitas situaç6espendentes dasecretaria
municipal deObras, principall:nentenaregiAo deNereuRimoS
eTrês Rios do Norte. Garcia fez estaspond� ein f\mçAo
de elogios do vereador Luíz. Zonta(PfB) aos serviços
realizados na Barra do Rio Cerro e Região, pela prefeirura
municipal de Jaraguá do Sul. ,

,

Na mesma sessão, o vereador Paulo Florlani(PPB) ,

defendeu o reiafcio imediato das obras de cODstrução
de um' ponto de ,nibus na BR-180, proDmidades da
Chácara MaDDes,"interrompidas por CaUa de
eDteDdimento entre as secretarias de Obras e de

PlanejameDto".1f.m relação aoCaraê do ImpostoPredial
e Territorial Urbaao(IPTU), que tambéDl iDclui a taxa
de cobrança bancária de R$ 6,00, Flori.ni achou Val

absurdo.

LANCHONETEEP�ARJA PEREIRA
Serve almoço de segunda-feira asexta.feira

Frango .sado e costela 8$S8CIa (sábados e domingos)
Aooltaencomendas 'e reserva ambientes para festas '

&lou comemorações
-

RECADOSPELOFONE: 371-9911
RuaLuizSarti, 1497 - NereuRamos

Jaraguá doSul- SC

PELA PASSAGEM DO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER (08/03).
DIA DA,FAMrUA (10/3)) E DIA DO

MARCENEIRO/CARPINTEIRO (19/3).
NOSSO RECONHECIMENTO PELA LUTA
E EMPENH\O NA�CON$TRUÇÃO DE UM

MUNDO MELHORI
VereadorPedroGarcia (PMDB)

CENTRO SHALOMUMAMBIENTE
DE PAZ E ESPIRITUA'LIDADE
Nereu Ramos - Vivendo nUm mundo bastante agitado e conturbado"em,'todos os
., ' .' •.J.',

setores da sociedade, nadamelhor que \D1l descanso mental eespiritualein \D1l ambiente
depaz e tranqüilidade.lndependentemente de quem procure elf?1F,busquemome9fOs
de espiritualidade, hámais de 20 anos o bairro de NereuRamos oferece o ceÍltro
Shalom às pessoas de todas as idades e nívejs de vida, que desejam a renovação na
Fé e um poucomais de paz no seu dia-a-dia.
Do mesmo modo 'que o povo c�nstruiu a- igreja Nossa Senhora do Rosário, assim.
também edificou uma grande casa destinada a ser um ambulatório e um pequeno
hospital ao lado da igreja. Por falta de verba, infeliZmente nunca funcionou.
.Por maís de duas décadas o prédio está sendo utilizado, como casa de retiros e

enconiros de formação, onde são promovidos encontros de casais; cursilhos,
renovação carismática�iólica, jovens deEmaús, retiros vocacionãis e de seminaristas,
padres, alunos e professores, entre outros.
O Centro Sbalom' é conhecido em toda a Diocese de Joinville. Pertence à Igreja ou a

MitraDiocesana emantém-SeporSi sõ, sendo dirigido pelo Pe, AloísioBoing(SCJ) e
pe@ "Fraternidade do Coração d,= Jesus". Atualmente cerca de 2500 a 3000 pessoas
passam pela Casa de Retiros, tanto católicos como evangélicos. No seu inicio foi

dirigkbfpelas Innis de SãoCamilo(Gamiianas) do Rio deJaneiro, quemantinham uma

pequena-fannácia, cujo reSponsável eraFJizal40-Leutprecht, faonacêutico em Jaraguá
doSul na época. Por pouco�po, até \D1ljatdim de infincia esteveemMiciona:ínetJ.to
no Centro Shalom. B as Irmãs Catequistas de Rodeio também,moraram no local,
durante 'alguns 'anos.

-

INICIA 1'· DIVISÃO DE FUTEBOL

RalfManke -éo presidente da '

Liga Jaraguaense de Futebol
(UF), e neSte arw ,também
exerce a vice-presidência da
FedeTafão Cotarinense de
Futebol (FCF)

'MAReRRY
Moda adulto e infantil
Brinquedo e artigos
para preaentes em geral'

R.. Luiz Sant 677 - Neteu RItmo.
J.",1IfIIi do Sul- SC

Itamar

'I\IEREAUTOMoser
Oficir�i de -Iatariêl e pintura

Lav,ação - lubrificação e pu.verização
'

FONE: 372-1668
RUA LUIZ SARTI, 577 - NEREU RAMOS

JARAGUÁ DO SUL - SC

Centro Shalom há
mais de 20 anos

funéionando como Casa de
Retiros e Encontros de

'

Formação

Jaraguá do Sul - Se a previsão para o início da. segunda dívísão'de
futebol é dia 9 demarço, comaparticipação de 1O equipes, noúltimo c1ia 24
de fevéreiro aconteceu aprimeira rodada da 1· Divisão daLiga Jaraguaense
de Futebol(LJF). Os resultados dos jogos foram Os seguintes: João Pessoa.

, I.x O Guarani; Caxias O x 3 Jaraguá; Estrella 1 x 2 Aliança(sábado); e
Amizade O x O Vit6ria(domingo). Folgou o Cruz de Malta. Neste ano á
premiação está: sendo patrocinada pela:;,Loja Safari. São 10 troféus e ·102 -

medalhas. Todos os clubesda ta Divisão receberão R$ 3 mil da Prefeitura'

Munícípal.A�� de atbitragem por jdgQ é de R$ 160,00 e a partir� -:
" \

competição será. eXigida a utilização de maca e tabuletas Com numeração" �--,
para substituição de jogadores. ÁREAS DE LAZER - Após cOmpleto'
levantamento das necessidades das 29 áreas de lazerpermanentes,prefeitura
namicipal/secretariamunicipal deCultura, Esporte eLazer(SECEL) realizam
melhorias e/ou reformas nas telas de proteção, equipamentos e limpeza,
entre outros.A propósito, paramelhor conservação e/ou manutençãO destas

áreas, deverão acontecer encontros com integrantes das Associações de

Pais e Professores(APPs) das Unidades Escolares localizadas nas

proximidades ou atémesmocomaAssociação deMoradores, visandodividir
as responsabilidades de cuidados com as áreas de lazer,'Já que tudo é de

responsabilidade da prefeitura municipal", afJrinou preocupado o prefeito
Vasel. "�

).\u'"ro i\I\ECÂl'••CJ..\ Jas
"

. I

Serviços de mecânica e elétrica em geral
I � I�

Rua Luiz, S8rti, 1705 - Nereu Ramos - J8r8guá do Sul - se
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CORREIO DO POVO-"

MODA ESPERTA
Amoda'que estánamodano Japão oomeça a .. além dos figurinos.AOnward

.

ama de Osaka, lançou roupas que anulam. qualquer fotma de odor. A
ebo, lançou calças justas em tecidos p�dos com exCratos de algas e

.

C. pó quem tem problemas'de pele ressecada. Já, aAsIbi Chemical,
tecidos quenio absorvem o cheiro da fumaça de cigarro.

. TRILHA INCA
Uma viagem deslumbrante na miba que os Incas usavam pó chegar a

uPicchu a1ravés daCordilheiraAndina. Nesta viagem é possível observar
leza das construções, amaravill\a que é a Cordilheira dos Andes, com seus

nevados e o rico artesanato dos povos do Altiplano Andino. Se você tem
se, participe do encontro dia 13 (�-feira) na Lagoa Maroatto às 20

. Maiores informações pelo fone 372-1141. .

OFICINA DE ARTE
Dirigida pelas competentes Dilma e ,Mara
Oppennann, está com ißscriçõeS abertas para
os cursos de dezenbo artístico, pintura e

escultura. Para visitaçio, exposição dos
artistas jmguaeoses O, Bakun, trabalhos em

. argila néodassi:os e Bma Bmmendoerfer,
piÍltura em teia. AOficina deArte localiza-se' PINGUIM
na rua Joio lanuário Ayroso, comecinho do

.

Comrestaurantemoderno, completobuffetde
laraguá Esquerdo. sorvetes (Pinguim, é claro) e ampla

lanchonete, além debelovDI, tornou-seUm.
'dos pontos maiç procuÍ'ados da cidade. O

simpáti:o casal Bdemar eMarli Bentbien,
recepcíona a galera.

.

MALWEE MALHAS
O presidente daMalWee, empresárioWander

Weege, presentou seusmaiç de 3 inilpuceh'os
(como ele cOstuma chamar os tuncionários)
com um. saltio emeio nominativo. A equipe.
da Rádio Jaraguá. AM Stéreo também foi

agraciada. Enquanto muitas empresas estio
falindo ou�do funcionários, Wander

aposta cada vez mais na valorizaçio do ser
-

h1DlWlO.
.

NA ACUS
O diretor eomereial de Comércio e lnc:h1stria

Breithaupt, Róbelto Breithaupt, assumiu a

presid�a daAssociaçio COmercialelndus
mal de Jaraguá. Ao Beto, desejo proãcua
gestio.

NA ARGENTINA
Empresário Raulino Kreis está em Buenos
Aires instalando escritório de venda e

assistência� da Raumak, tecnQlogia de
ponta emmáquinas para empacotamento.

FESTA TOTAL FITNESS
O ponto alto da festa de São Sebastião será a celebração solene, pfesidida

Com apenas 1rês meses de atividades tem sua

DomOrlando Brand�, domiDgo (10) às 9 horas.
. capacidadepraticamente esgotada. Ginástica,

'IF
......-s.�Ios Iofos 'do matrimônio, sábllllo di4 09, os
.", WallÜnon Rau • Adriana M.·Fnibngn. O alo
Iiaioso thu-s. na Ctqnlll Nossa Smhora do Rosário IUI
Molha • a nc.pçõo aos convl4ados no arisIocnítieo

.

e Allltico�i. A buJ d. mel ••s curlitiio mi
, nosEsIIldos UnJd6s.

- /

natação, hidroginútica, mdroterapia, step,
mmculaçio em apare1bagem de düna geração
(importada) são as attvidades dos 400

praticantes. Academia oferece ainda

acompanhamento médico, lanchonete ebou
tique. Fica alí na rua Am�onas, pertinho da

Scar.

RODEIO CRIOULO
A atração deste Ímal de setnana para os

gaudérios é o 6° Mini Rodeio Crioulo lá no
Bracinho. O ponto alto é o baile com Os

, Garotós de Ouro, naSociedade Bracinho em
Schroeder. A promoção' 6 do Piquete
Lembrança do Velho Pai do patriio Garo�..

,

A BOLA ROLA,
O jogo entre o Jaraguá e o Criciuma
ini:ialmente marcado para sábado, fi:ou
mesmo para domingo � tarde no Joio
Maroatto. É esperada ,a presença do torcedor
emgrandendmero. Por falar em torcida, você
disca 200-0318 pó darseu apoio ao JAC e

aindaCODCOJTe aumGol zerinho .

AOS DOMINGOS
I
Salio de Festas de Ade� e Ema Bompani
servirá almoço completo todos os domingos,
a partirde hoje,�no laraguáEsquerdo. Vale
a pena conferir.

'
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'BeatrizSasse
o PASSADO

... Aristóteles disse por
volta de 350 a.C. que "as
IWlheres são por natureza
-mais fracas e frias. Elas
devem ser consideradas
comoumadeformidadenam-
ral".

... Entre 69 - 30 a.C,

Cleópatra tornou-se

In:íperatrizdoEgito.
... Por reCusar a proposta

de casamento do filho do

prefeito deRomano Séc. IV,
Santa Inês aos 13 anos é

decapitada,
"'''AssimCQmoaalmado

'

homem, wna parte impera
pelaret1exão aoutraobedece, .

a malher também foi criada

para servir o homem". Disse
Santo Agostinho no ano de
398.

.

... O Imperador deRoma,
Constantino dá as mIlheres
com mais de 25 anos o

direito de cor.trolar suavida
e seus bens,

"'Em 1189na&panhaa
milher que abortasse seria

queimada viva. '.

.... Uma, das primeiras
poetisas da França" Cristina
de Pisano faz no Séc. XIV
um debate sobre os direitos
das mulheres à liberdade de

expressão;
... "As mulheres são

inquietas, curiosas e

faladoras", disseramJacob e

Heinrich, institutores da
bíblia dos inquisitores, que
associa a mulher com a

bruxaria.
"'Em 1431, JoanaD'Arc

.

é queimada aos 19 anos,
acusada de heresia, pois
ouvia vozes que ajudavam o .

Rei Carlos daFrança a CO�
bater os ingleses na Guerra

I

dos Cem Anos..
... Em 1815 aos 18 anos a

inglesa Mary Shelley, cria a

priJmiraobrade ficção escrita
por uma�er: Frankestein.
, ... Em 1979 Margaret
Tatcher éeleita 1&Ministrada
Grã-Bretanha, é. a Dama de
Ferro, -a nnlher que mais

.

, detém o poder político no·

.

Séc. XX, durante 12 anos,
comandou o país.

'A história do dia
No dia 8 de março de 1857, 129 mulheres foram estupidamente

queimadas, dentro da própria fábrica'onde trabalhavam,
.
quem cometera

essa crueldade foram seus próprios patrões.
Elas estavam reivindicando melhores condições de trabalho, redução

do horário, igualdade de salários e principalmente, dignidade.
,
Mas este foi apenas o marco para o início de uma luta que vem até os

dias dehoje. .

Tamanha brutalidade fez o. mundo acordar pará ouvir. as vozes das
mulheres que clamavam por justiça.

. '

O presente e o futuro

Milhares, milhões de
mulheres todosos dias, cada
uma no seu lar, bairro,
cidade, estado.pais, seja lá
ondefor, lUtam cada uma de

U1IÚlmaneira diferentepelo
reconhecimento da sua'

importância, do seu lugar
no mundo, ao contrário do

que muitos pensam, as
.

mulheres não querem'
ocupar o lugar que é das
homens elas querem o seu

próprio lugar e lutampara
isso e contra a exploração
sexual, contra a violência,
o abuso, o trabalhoforçado,
a dupla jornada, a

discriminação, o pre
conceito, a desigualdade e

tantas outras coisas. Todas
elas lutam com muita

coragem, umasmais, outras .

menos, mais todas elas com,
um ideal em comum, a

defesa dos direitos
humanos, do s direitos

femininos, por uni mundo
melhor, mais justo, mais
digno, pata se viver, com
menos violência, menos

mutilações, mais saúde,
mais beleza,mais liberdade
de expressão, mais

igualdade, educação,
proteção para o mundo, as

crianças, osfilhos epara si
mesmas.

Todas nós mulheres
queremos apenas menos

ódio emuito mais amor: •.

Se você têm criticas ou sugestões à fazer, escreva-nos:
Av. Mal. Deodoro, 122 - Cx. Postal 19 - Jaraguá do Sul - SC

A HOMENAGEM
Negras; brancas, �

morenas, loiras, ruivas;
alemãs,

.

italianas:
I

brasileiras,' mestiças,
orientais; altas, gordas.
bonitas ou nem tanto;

casadas, solteiras, mães,
viúvas ou qualquer outra
coisa desse tipo;
auxiliares, médicas,'
domésticas, empresárias,
professoras, agricultoras,
aposentadas, estudantes,
todas asoutras e asdonas
de casa; as atletas,
aventureiras, as

deficientes, doentes, a

todas mulheres sem

distinção de credo, cor,

raça, profissão, estado

civil, o sinceroparabéns.
Parabénspelo amor e

a sabedoria, pela
coragem, fé, perslstência,
paciêncta. Parabéns à
todas nós neste -dia 8 de

março Dia Internacional
da Mulher. Que este dia

seja apenasmais uma vez

o marco, agora da

continuação da luta no

processo da igualdade
mundial, da esperança e

da realização de sonhos e
projetos.

. Que esta data
comemorativ-a seja
apenas um símbolo, e

que nósmulheres sejamos
lembradas com amor e

respeito, todos os dias,
porque nósmerecemos.

, FEUCIDADES...
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Metamorfose
A crescente víolêneía no mundo
me fez lembrar de uma frase: "O
precesso que levou uma ameba a

.

se transformar num homem é
considerado obviamente um
progresso pelos fllésofos - se a

ameba concordaria com essa

opiníão, não se sabe."
(Bertrand Russel- 1872/1970 -

Matemático efil6sofo inglês)

Censurá
A diretora do ColégíoEstadual
Holando Mareellíno Gonçalves,
conhecido como HOMA-GO, teve
uma ótima idéia para incluir no
curriculum daquela entidade
educacional: proibiu as meninas
de frequentarem as aulas com
blusas que deixem de fora 'O

umbigo. D'O jeito que 'O Brasil
anda emmatéria de qualídade de
ensíno, acho que haveria coísas

.

muito maís importantes para se
preoeupar do que 'O umbigo alheio.

RisoTriste
O lado criança e adolescente do
Brasil perdeu sua maior alegria
d'OS últimos tempos no cenário
musIcru com amorte súbita e

trágica d'OS Mamonas
. Assassinas. Ernbora não fosse fã
de carteirinha deles, senti pelos
'Olhares perdidos dos pequenos
que ví pela TV que eles
deixaram uma lacuna que vai ser
difícil ser preenchida. Aqueles
que queriam ter em casa a

alegria do grupo correram às
.lojás para garantir sua cópia do
único dísco gravado. Na Center
Som não foi diferente. O Paulo
estavame contando que, em
poucas horas, 'O estoque, que
normalmente dura 15 días, f'Oi
t'Otalmente esg'Otad'O. A única
c'Oisa que me entristece mais
nUbla h'Ora dessas é a hipocrisia
de gente que nã'O estava nem aí
para eles e de repente estava em

tod'OS 'Os mei'Os de.c'Omunicaçã'O .

fazendo declarações
'OP'Ortunistas para ganhar um
espaç'Ozinh'O namídia. E p'Or
ir'Onia d'O destin'O, a maior parte

.

vei'O de Brasília, que p'Or essas e

muitas 'Outras devia é .estar
vermelha de verg'Onha na cara.

GenteNova
, Duas profíseionaía acabam '

de aportar na CMe -

Central de Marketing e

Comunícação. A Rosana
Kinas veio de Joinville para
'O Departamento de
Produção, depois de 12 anos
na Núcleo. Karla
Kretzmann, Admínístradora
de Empresas que veío do
Ri'O, vai dar um reforço na

área de Marketing da
agência. Sejam ambas muito
bem-vindas.

,CovaRasa
Este filme eu não
recomendo que pessoas
muito sensíveis 'Ou sem

queda para.o humor negro
assistam sosínhas. Porque a

tensão, depoís dos primeiros
minutos, começa fortee vai
até 'O fim. Cova Rasa,
(Shallow Grave, Inglaterra,
1995), com direção de Danny
Boyle e com Kerry F'Ox,
Christopher Eceleston,
Ewwan McGreg'Or, Ken '

Btott, Keith Allen e Colín
McCredie no elenco, pode
ser considerado como 'O

maior suspense depois de
Silêncio d'OS Inocentes. Três

amigos procuram um outro

para dividir 'O apartamento
em que moram. Mas não

.pode ser um palerma; um
maluco 'Ou desajustado
social. Tem que ser alguém
como eles, jovem, charmoso
e espiritueso. Alguém como

Hugo. Só que, I'Og'O que se

muda, Hug'O é enc'Ontrad'O
m'Ort'O em seu. quart'O. O
ch'Oque iniciall'Ogo é

superad'O pela feliz
descoberta de uma niala
cheia de dinheir'O embaix'O
da cama. Aí a c'Oisa
c'Omplica. Mas' 'O melh'Or
mesm'O, daqui para a frente,
é v'Ocês assistirem. B'Ons
sust'OS, quer dizer, b'Om
filme. I

Criação e Editoração de
folhetos, cartazes, malas-diretas,

logotipos, cartões de.visita,
jornais empresarióis, manuais,

,

tra�sparências para palestras, etc.

Rua Walter Marquardt, 744 - Sala 7 - Tel./Fax (047) 372-0868

Correspondência para esta coluna:

Carlão,Pacheco
Telefax ((J�7) 371-1919/372-3363

FONE: (047) 371-2847

PARA QUEM DÁ OUVIDOS
AO QUE É BOM

CBN'TBR
SOM

,�..

I I

Marechal Deodoro, 406

,

E'Premier Deuna'TV
Sexta-feira, dia lOdemarço, como
estava previsto, fui à inauguração do
Bingo Premier; Em cada detalhe, 'O

bom gosto ea eãcíêaeía predominam,
N,'O servíço de bar, na climatização
perfeita. É incrível também a alta

tecnologia dos equipamentos,
desenvolvida para que a casa funcione
como um relógio suíço. Outros detalhes
também não me escaparam, como a

simpatia e a gentileza de todos. José
Wodzinsky e aprotfssi'O�aTâniá
Dantas, bem como toda a equipe, estão
de parabéns. O Bingo Premier
funciona todos 'Os dias apartir das 17
horas e aos säbadoa e domingos, a
partirdas 15 horas, Daqui a pouco eu
estareilá, seguindo 'O conselho do

slogan que ví numa placa de rua: Bingo
Premier, vai que a sorte vem.

Em Toledo, Paraná, 'Os

donos de churrascarias,
preocupados com a

ausência d'OS clientes em

seus estabelecimentos,
resolveram botar bem

para baixo 'O preço do
rodízío. Imaginem vocês

que, de 8, reais, 'O preço
despencou para 2,50.
Nã'O deu 'Outra: casa
cheia t'Od'OS 'Os dias e um

aumento nos lucros de
até 20% com alguns
ínclusíve contratando
funeíonãríos. Aí eu

pergunto: se lá pode,
porque em outros

lugares não?

BANCA • PRESENTES

TABACARIA • CONVENIÊNCIA

- Resposta.para a pergunta da semana passada: 'O famoso
diretor de cinema que ínterpreta a si mesmo no clássico

, Crepúsculo dos Deuses( Sunset Boulevard, 1950), de Billy
Wilder, é Cecil B. de Mille; realizador de Sansão ê Dalila
(Samsem and Delilah, 1949.), O Maíor Espetäculo da Terra
(The GreatesfShow on Earth, 195$) e Os Dez Mandamentos
(TM Ten Commandm(Jnts, 1955), entre outros, Para a

próxima semana a pergunta é: O filme O N 'Orne da Rosa
(Tke name ofthe rose; ou Le nom de Ia-rose; 1986), de Jean
Jacques Annaud é uma adaptação de um livró com ''O mesmo

, título. Quem é 'O autor do livro?

Se v'Ocê ainda nã'O 'Ouviu, nãü sabe 'O que está perdendo.
Quem me deu a dica füi m�u amigü German'O Quandt. Est'Ou
faland'O d'O GD de Renatü Russ'O cantandQ em italianü. Para
quem já 'O 'Ouviu cümü r'Oqueir'O, vai pensar que é um
equív'Oc'O: É shnplesmente fantástica a interpretaçãü dele.
Até parece que nasceu na Itália. Onde v'Ocê p'Ode encüntrar?
Num d'Os h'On'Oráveis patr'Ocinadüres desta c'Oluna, a Center
S'Om.

Em quase tüd'O 'O mund'O, 'Os pedestres sãü sempre
respeitad'Os. Mas pür aqui parece que nem as autüridades

. resp'Onsáveis pelas refürmas n'O sistema viáriü e muit'O
menüs 'oS müt'Oristas estãü muitü pre'Ocupad'Os c'Om esse

detalhe. Issü sem falar nüs ônibus, que trücam de itineráriü
, sem avisar ninguém, deixandü tüd'Os 'Os que deles dependem
cümpletamente perdid'Os. Respeitü é büm e 'O püvü güsta.

- Já viv'O e trabalh'O em Jaraguá há um anü. Ag'Ora que
transferi meu Títul'O de Eleit'Or, me, c'Onsider'O um cidadã'O
cümpletü. Nas próximas eleições, estarei- nas urnas dand'O
meu V'Oto' para quem merecer. Pürque v'Otar é, mais que um

dever, um direitü dü cidadã'O que quer mudar 'O rumü daS
cüisas quandü não está satisfeitü.

- A c'Oluna de Marketing e C'Omunicaçã'O de German'O Quaildt,
t'Oda sexta nü j'Ornal A, Gazeta, é leitura 'Obrigatória para
empresáriüs"publicitáriüs, marketeirQs e tüd'Os que querem
saber 'O que se passa neste úniversü.

Eis aqui um teste para verificar se a sua missã'O na tena
está cumprida: se v'Ocê está vivü, nã'O está.( Richard Bach,
n'O livrü Ilusões)

, " )
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INCENTIVO

Produtores otimistaspara a .
Brettke vai ,dividir lucros

safra de banana deste ano c:�!_�:���:������
AlimentosLtda., terceiramaior de resultados obtidos, pro-

�
fabricante de achocolatados do porcionahnente.Deacordo can
Brasil, desenvolveu para este a diretoria da Bretzke, o lucro

ano, umprogramadeparticipa- alcançado' é 'investido na·
.

ção dos seus empregados nQS tecnologia de ponta, desenvol- :

resultados' da empresa, que irá vimento pessoal, equipamentos
destinar 10% do lucro líquido modernos e, agora, distribuídos ;
para QS 450 colaboradores. A também aos funcionátrios.

, distribuição será junto com o Hoje, o carro-chefe da em-

próximo 13° salário, e o presa é o achocoletado empõ,
.

restante até abril, de 1997. instantâneo "Muky", que res-

O programa, que já estava ponde por40% do faturamento
sendoestudadopelapresidência global. A Bretzke Alimentos '

da empresa há um ano, exporta atú.ahnente para países
fortaleceráo salário dos funcio-: doMercosu], além de Bolívia.
nários, que receberão 5%, Austrália,&tadosUtiidos,leste'
independente dos objetivos Europeu e Bélgica.

CORUPÁ

Corupá - Cerca de 200

produtores cadastrados na

Associação Corupaense de
Banana estão otimistas para o

início da safra deste ano, que
começa a partir de julho. A
compra
coletiva de IsIoblllzotioinsumosea
e&1abili.dade /ltlPM/tl

o/llllltl t:Inopreçodo
produto São

,.

os fatores tlSStltlOl6t1
que estão

levando os bananicultores a

investirem, apostando em

ganhos.
De acordo com o presidente

.

da associação, ConradoMüller,
a média de R$ 2,50 por caixa
(com 25 quilos de banana)
mantéro. osprodutores deCorupá
dentro .do mercado de expor
tação. "No ano passado perde
mos muitos clientes noUruguai
e na Argentina, devido àpolítica
de preço estipulada pelo
governo, que obrigou-nos a

vender o produto porR$ 8,00 a

càixa. Assim, os bananicultores
do Equador, nossos maiores
concorrentes, reduziram o valor
da fruta e conquistaram a

clientela desses países, Ganha
mos mais, porém pérdemos
nossa maior fonte de renda:
consumidores de outros países",
explicaConrado,

EstabiUZlção
O presidente dá associação

acredita que o preço do produto
fique estabilizado até o início de
agosto, quando então os produ
tores começam a colheita da
safra/96: "Mas estamos nos

prevenindo porque, C0010 em

todo ano, o preço da banana cai
nos três' primeiros meses da
colhetia Sóno final, em dezem-

Produiores começam colher a e""'essafra em Corupá

bro, volta ao normal", lembra
Müller, acrescentando que em

janeiro deste ano oprodutor l'll;fal

.

comercializavaoproduto porR$
1,00, valor que representa
prejuízo.

o preço da banana
Safra/95: R$ 8,00 (caixa com 25 quilos)
laneiroI96:'R$1,OO (caixa com 25 quilos)
... Março/96: R$ 2,50 (caixa com 25 quilos)
* Produtores acreditam na estabilidade,do preço até o início da safra/96

CORREIO DO POVO-

I,

CODE,JAS - Companhia deDesenvolvi.medto deJarapá cioSulS/A

EDITAL 001/96

Prova de seleção
Tomamos público, para conhecimento dos interessados, que de
04 à 08 de março de 1996, das 8:00 às 15:00h, estarão abertas àS

inscrições para prova de seleção, a fim de preeóchimento das

seguintes vagas:
... Auxiliar de Serviços Gerais
... Servente
* Pedreir0 I
* Pedreiro n
... Ins1ru� de Operador de Máquina _

... Engenheiro Civil
Documentos para Inscrição: Carteira de Identidade e/ou Carteira
deTrabalho.

.

Local de inscrição: Rua 469, sin., fundos dó Parque Municipal
deEventos, Barrado Rio Molha.

,

As respectivas provas e entrevistas serão reahzadas, no mesmo

endereço, em 22 de março de 1996, às 8:00h.
Todas as demais infopnações deverão ser

.

obtidas pelos
interessados no local' da inscrição.

JaragDá do Sul, 2' de fevereiro de 1'''.

HumbertoJosé Travi
Díretor Presidente

Gervásio Pauli
Diretor

Bem casada com o
seu futuro. BESC

,

o Banco de Santa Catarina.
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EXCLUSIVO

InformationSociet»faiasobre sua carreira
o quattetó do�onnatioÍl integrantes de antes,pennaneceu

Society iniciou sexta-feira, em somente eu e o Will (Loconto,
Jaraguá do Sul, JlDla tumê pelo baterista). Daí convid�os o

Brasil, onde fará 30 apre- Liam Hart (trompete) e meu

sentações nas principais cidades irmão, Kris LarsOn (bate'�).
do país. Este foi o único show essa é a nova 'cara' do Inf<r-
em'Santa . mation.
Catarina. (III//» Iol CP: Porque o estilo pop?
Quinta- .

.

KL: Nadécadade80,adance
feira pas-- Iollllt:ldtJ .61 music estava em seu auge.
s a d .8 ,o HtJllfllIItHItL 110

Resolvemos seguir esta linha, e
vocalista e r' ., não paramos mais,
também dltodod." CP: O que você acha do
líder da

.'

mercado eStrangeiro?
banda, Kurt Larson, conversou KL: Vejabem. Nossopúblico
com a reportagem do CP nohall e até o próprio 'mercade, é basi
do Hotel Ib\jara. camente o americano.Amaioria
COIUtEIO DO POVO: - dec6piascomercializadasf<ram

Quando e como o grupo surgiu? vendidas lá. Agorapretendemos
Kurt�n: Fm 1982. Jun- aquecer o público de outros

to com um amigo de faculdade, países, começando pelo Brasil.
começamos a compor as CP: E a música brasileira?
primeiras letras. Daí, lançamos Tem àlguma preferida?

. o primeiro disco (lDformatioÍl KL: Não, porque é diffcil
. Society), que estourou nas você escutar música de bandas

, paradas de sucesso é nas vendas _

brasileíras lá. Praticamente não
. (800mil cópias.). conheçonenhuma.

CP: Depois disso houve uma CP: Depois de três álbuns
refonnulaçãó dos integrantes, lançados, existe umaprevisão de
não? sair o quarto este ano?
KL: Sim. Fm 1993, dos cinco Kt.: Tanto existe, como já é

PorPeterson lzi4oro

manter na mídia para que, este KL: Repetir não sei, porque
nossonovotrabalho, sejaumdos ' naquele dia cerca de 120 mil'
melhores já realizados até agora.

.

pessoas 'estavam no show (maior
,

CP: Esperam repetir o show público na carreira), mas vamos
que fizeram noRock inRio, em animar a galera do mesmo jeito
93? comofizemos lá

'

uma realidade. Estamos com

algumas músicas prontas e o

nomedo dísco,provisorianiente,
será Hard Surrey. Vamos

começar a gravar depois da tumê
pelo Brasil. Queremos nos

Estado de Santa Catarina,
. ,

Serviço Autônomo Municipal de Aguá e Esgoto • Samae • Jaraguá do Sul
Relação 'dos aprovados e respectivas médias

Edital de Concurso, Público 001/96,
AComiIllli9 do ConCUJ80Hblico de Jaraguã do SuJlSC, nomeadapclaPortaria nO 02196, de 22 de janeiro de 1996, toma

p6blicoc a quempoDaÍIl� que o Concurso Ptibliw,aplicado pclacm�Ba'Exatec- Florianópolis. de acordO com 88
notas obtidas nllpróvaa ttalizadas tem, comoiaultado final, a classificação dos seguintes candidatos habilitados:

Ndmero Candidato Média aassií�ação

Categoria: 1.001 - AuxIUar de Laboratório 1 vaga (s)
000023 . Vmícius Schweighofer 5,43 1

Categoria: 1.002 - AuxlUar 10 vaga (s)
000017 Cíeero Stenger Sanches , 8,19 1
000035 Carlos Albino 'Zaoin '8,19 2
000040 João Maria Alves de Miranda 7,90 3
000049 Benno HenriqueGeffert Jdmor 7,75 4
000008 José Carlos Santana 7,60' 5
000039 Orlando dos Santos 7,32 6
000011 Sirineu de Ass� 7,30 �I'7
000010 Egold Bâchmann 7,17 8
000045 Rolando Baader 7,15 _9
000022 Paulo Roberto Fernandes 7,00 10

Categoria: 1.003 - Motorista 2 vaga (s)
000006 Rogério de Souza 7,66 1
000005 Olavio Corrêa 6,66 2

Comunica, _finda, que 08 candidatosque se sentm:m p�judicad08 com asua classificação terão o prazo de 2 (dois) dias 6teis
paraintcrpor teCUJBO de revisio de provas. o�CUlIIO devcriscr feitoalIav6s de tequerimcnto bem fundamcntadoc dirigido ao�dente daComissão deConc� Ptiblico.

laraguã do SUVSC, 4 de março de 1996.
Bontráclo Formigarl ' Nelson Klilzke
PruUúllle daComi,r.rtfo tUConcuno Pdblico Diretor Geralda Sama«

Fica !tomologado omsultado dos candidatos aprovado8cm ConCUJBO Pliblico •

• __ .-,.... .AI _,o,

- :;:,VOCÊ:,NÃOVÊ
fJJ:�l;:ºßQ �A SVA VIDA?
Já está na hora de você ver o seu futuro com

j

outros'olhos.
Com o Mapa Astrológico Omar Cardoso

Filho, elaborado a
-

partir de valiosos estudos
deixados pör seu pai, você vai dar uma nova ótica à
sua vida e ter wna visão muitomais clara de como

o destino pode lhe ser favorável no amor nos

negócios na saúde e muito mais!
Preencha corretamente a ficha abaixo' e envie

.

ao INSTITUTO OMAR
.

L"'ARDOSO. Em poucos.
dias você estará recebendo os dados completos do

Mapa Astrológico Omar Cardoso Filho.
,
Não perca o seu futuro de vistal '

Junto ao Cupom-resposta, mande um cheque nominal de

R$12,OO ao INSTITUTO OMAR CARDOSO, CAIXA
POSTAL 5.067 CAMPINAS - SP. CEP 13.036-970 ou

. faça um depósito na Caixa Econômica Federal' para a

agência 2.554 para a ele nO 030 000 008-9, anexando um
'

xerox do mesmo.

NOME:
------�------------------------------------------------�-

ENDEREÇq: -- _

CIDADE �ESTADO: CEP
__--

DATANASC. HORANASC
_

CIDADE NASC. ESTADO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO-12 ESPORTE '

FerraJllo; o segu1Ulo JIOprimeiro GPdesta temporada

Jaraguá do Sul, 10 demarço de 1"'.\

'LATERAL

·Márcio Costapoderâser a
-

\
.

opção', no "lugar dePavan
J� do Sul - o�ni�

(;OCelsoRoth,não poderáescalar
.

,
o mesmo t;ime que (mÍtentou o

Tubarão, para o jogo de hoje à

tarde, eontra.o Criciüma, no
estádio João Marcatto, às 17
horas; O
1 a t.e'ihO 111111tO 1.r6
Pavafi;· 4tJe "

. ,

,

r e c e b é U '4". oll.lOf
· c� "'�7

.

O .q"vlIYm .e 'i b o .' r_-

c U Dl p"l,";' tioVtflÍlllilll.
suspensã.<>

' ""

.'

,

automátiC&'-Márcio Co$ta.será.,...... '. :,." -.

seu.su�to; No entanto, Ro
berto BarãO-retoma ao �� QO

- lugar dv Cfí8rles.
Paranãe perder contato comI

os Iíderes, o Jaraguá precisa
veneer. Já o Cri�iúma, que vem
de uma derreta pára o Goiás, na
Copa do Brasil, busca' a
reabilitação. "Perdemos lá p<r
azar. Vamos jogarainda mais
com vontadé contra o Jaraguá" �

. afiimou 'sexta-feira o t6Cnico
- �gaMillióli. OCrlciúma é
o quinto na çlassificaçlo geral,'
CÓß!. apenascinco pontos� três

jogos.
No intervalo da partida,

acontecerá 'o' sorteio da pro
moção "qual é a maior torcid�

· de, Santa Catarina". O prêinio é
um aUtom6vei Gol zero. /

"Ni"''''''
Mámo Ventura

Evandro Henrique
,

Isaías Márcio.Costa

Altair

Ramálio Roberto Barão
I

Ricardo Niltinho

Marcus Vmíeius

Jogadores trei'nilrtllnjogiúlas aireas tIurtl1lte os coleti�os

.Jogos da 4a rodadà

HÇJJE
Figueirense x TubariQ (IV)
Maceilio Dias x Joinville

AMANHÃ
,

"

Jaraguá xCrici1íma (I'V â cabo)
Blumenau x Chapecoense

Brusque x Avaí

EQUIPE
1 e) ChapecoetiSe

J PG .y E D GP GC--SG
3 7 2 1 2, 7 2 5
3 7' 2 1 2 4 .1 3

3 6 . 2 O 2
.

4 3 1

3 S- I 2 1 4 2 2

3 S. 1 2 1 3 1 2

3 4 1 1 1 4 S -1

3 3 1 O 1 4 S ..1

3 1 O 1 O 1 4 -3

3 1 O 1 O' O 3 -3
3 1 O 1 O O' S ( -S

3e) Jaraguá
4Ó]oinville .

j

So Criciúma
6�·Marcílio Dias
nAvaí

80 Figueirense, '.

100 Brusque
-

Os critérios de desempate, pela oJ,"dem: número de vitórias,
saldo de gols, e gols pró. No turno todos jogam contra todos.

F6RMULA-I'NDY

Gil de Ferran e omelhor "

brasileiro na estréia
. SãóPaulo � O brasileiroGil tas do circuito oval de MODle&

deFerreaestácomemorando até tead, aos Estados 'Unidos.
agora, o segundo lugar, conquis- No grande prêmio doBrasil, -

tado na primeira corrida 'desta marcado paraopr6ximo dia 17,
temporada, naF6rmula Indy. O no Rio de Janeiro, os pilotos ."
norte americano Jimmy Vasser brasileiros estão confiantes em
foi o· vencedor da prova. bons resultados, inclusive, não
Christian Fittipaldi também descartando a possibilidade de
pontuou. EIe- ficou na sexta- acontecer um p6dium só

colocação. "verde-amarelo". "Se a prova é

Logo apõs a C0ITida, Perren "

.

em seu país, a torcida conta
.

_ explicou que, mesmö com "muito na hora de unia disputa
problemas nQ carro, daria ,para de colocações" , ressaltá

vencer a prova. "A equipe 'Emerson Fittipaldi, o piloto
trabalhou bem, mas o carro não _ mais experiente entre os �

rendeu", enfatiza o piloto, que _
brasileiros que disputam a :

liderou acorrida em quatro vol- F6rmula-Indy.

.
''''

.371-1422

, ,.

i lIIJ.i_ÁÇio DO .!,IA.oro I. J'UIID ,

DO §IIJL í !PO§§(nLe.
'

IIA§,Vi 'Anl· ·IP.A éO.CII&t1I'IIAÇAo'
iA\li§, i§ lPiIVI§: IPIDI'§'II§

"

A\OVOllI§li§e

wA ®� 6t.�6t.��{LO�IA'

I I
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