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Sig�s estudam estratégias
visando coligações em JS

I

Vigilância apree·nde
'100 quilos �e carne

Coafíra na coluna "Conti

deDCias�, quais serão as estra�

gias políticas dos partidos de

Jaraguá. A coluna também traz

informações de bastidores.
P'''nil3

FiScais da vigilância S�tá
ria ápreenderam esta semana
.cerca de 100 quilos de carne

bovina e suína, em estabeleci-
,

mentes nosbairros AnaPaula e
Rio da Luz. Página 11
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Rua do centro receberá Falta- âe pagamento
alargamento atéjunho. com a PMatrasajogo

Malwoo Gostosa como um abraço.

Memb"os da secretária de A falta dePagamento dataxa
Planejamento visitarão nos estadual para a Polícia Militar .'

pi'6ximosdiasmoradoresdarua fez com que a partida entre

ÂngeloSehiochet, para apresen- Jaràguá eMarcOio dias atrasas-
tarum projeto de alargamentoDO semeia liora.
lOcaI.

-
,
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POLl:MICA

·
. Professores, discutem
·a manutenção das

. . .

aulas, de "religião'
Educadores do primeiro e segundo graus discutem'

se é válida ou não a retirada das aulas de Educação
Religiosa nas escolas, substituindo-as pelo.ensino d
Filosofia. Amaioria dos entrevistados, entre eles
alunos do segundo grau, acham que as duas.

_ disciplinas devem andar juntas, possibilitando um
equilíbrio no ensino pedagögico. Léia a reportagem

"

especial do'CP nas páginas
"

e 14)

RE'PASSE

Hospitais recebem recursos
As diretorias dos hospitais Jaraguä e São )osé receberam estasemana o

repasse do, Instituto de Seguridade do ServidorMunicipal (Issem), no valor
. de R$ 500mil. O dínheírö será para saldar as dívidas com bancos e '

. .
' \

empresas. Em contrapartida, os hospitais pagarão o empréstimo com
atendimento do funcionalismo público. Página 11

.

. - .
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Jaraguá . do Sul, 31 demarço de 1"'·

EDITORI�L

Deus ''forma'' eDeus "essência"
. -'

I ,

A reportagem. dessa edição referente àmanuten- principalmente em escolas devociooa� contribui

ção do ensino de Educação ReHgiosa nllS escolas paraco�clirmais precisaiDente a cabeça do jovem
leva-nos, indubitavelmente; à reflexio intransigente em' relação à ex.enda da criÍltura e do criador..
do processo "reHgiio" dentro da sala de aula. Faz.. Levjl' -o aluno lIreflexio é ponto indubitável do

, nos pensar, também, no "Deus" que estaria sendo processo pedag6gico. O' ensino deEdueaçãoReHgio-'
ensinado aos jovenS, como forma de impor com. sa �lia que vir acompanhado da Ps�logia e da
Diais 'facilidade as aberrações doutrínãrías filosofia. Sem' isso, as a� de Educação Religiosa
aliéefçàdas nos valores de uma sociedade. Bastava, tornam-se ipsuportáveis. O' fil6sofo ,empírico David
paraofil6sofofIancês'Descartes, vocêaceitartudo, Hume já 'alertava para a idéia compl�xa que o ser

sem. du,vidar de nacia, para que' o ceticismo víesse humano'faz dometaftsico, sempre tentando estabele
à tona. Esse ceticisino ao qual nos referimos; 0(0 cer uma ponte entre o.Diundo 1Jsico e o meta1lsico.

,

está ligádo na crença ou Dio da existência deDeus, A ponte seria a busca inCessante de'lQD correspon-"
mas sim no despreparo cPte "fiuláticos·· reHgiosOs. dente nomundo ffsico,� a vez que o' serhmn.o
dizem do quepensam. Quando se discuté um assoo- se depara com termos como'anjo, céu eDeus. Quan-
\ toem.manterouniooeusínodeBducaçloReiigiosa do falamos em anjo (idéia complexa), vem-nos à
nas escolas,' é preciso purificar-se' de doutrinas e mente a imagem de umser humano branco, sendo

. de dogmatismos, como meio sustentável de conduzido às alturas mediante � asas. A idéia
raciooÍlíÍo e análise. Será que esse ensino não está complexa "anjo" vem. dividida por duas impressões
tentando mostrar aos jovens um Deus "forma"? ,sensoriais correspondente$: .homem (todos conhe-

O' Deus "foíma� está�ente' em. tentar dizer
.

cem.) e asa (todos tambémjá viram uma asa).Auniio
queDeus é isso ou aquilo. Transferir adjetivõ� para entrehomem. e asa traz a 'idéia complexa de "anjo".
Deus é o 11nico processo legal,que ohomem encOntra Já qu;Uido falamos em. Deus, impressões sensoriais
na face da terra 'p.ara falar daquilo que ele descoilli&:' como juiz, pai, amigo, cruel, são normais. Por isso,
ee f"lSicamente. Esse Deus "fórma", ensinado oDeus"fonna"seconfuhdecomoDeus"essência".

A responsabilidade das empresas.certificadas Iso
RollEugmiD FlseM'

_..

-AlO! . agências exibem gar60samente o Qualquer Utulo outorgado para
-Banco de B a suas ordens.

, diploma;; explicitando. serem o profissionais.liberais nos Estados
-Gostaria de' falar com a gerente primeiro banco da América Latina a' Unidos, tem vaHdade temporária,

StIS1ma; lhe ser conferido aCertificaçlo. Bste sendo necessário reciclar e atualizar- .

-Por favor aguarde.....(demora é mais um exemplo de "certificaçAo se, bem como se submeter a novos'
cómmusiqúbiha cbata)

.

de fachada, a moda brasileira". Por exames em bancas examinadoras, em
, -AIO, aqui gerente RiCardo; isso, que são mais de 1000 empresas ciclos de'3 a 5 anos; confonne o cas9.
-Precíso falar com

�

a brasileiras Já certificadas por Sóassimpoderllo Ciontinuaraexercer .

Susana; ínstítuíções credenciadas; nestes suas especiaHdades. Por exemplo, o
-Bla ainda não chegou; l1ltimos 5 anos, um nämero q!le o títule de "Quality Engineer"

,

.

-Mas ,como, já silo onze horase .: pobrezinho 'l.pllo penou durante concedido pela"�erican So�.for
elaainda oIlo chegou? Qual o horário décadas· para atingir. j\ß. empresas Quality Control" tem validade por 3
do expediente? querem ser certificadãs, mas nllo ,anos. Só é renovado caso hàja

-É que ..hoje os' onibus estio em estar Certificadas; isto é, quandojá" comprovação departicipaçto eapre-
greve; atingiram os objetivos desejadós, sen�ção c1e trabalho$ em congressos

-Ab! Que eu saiba ela tem carro; dificilmente dilo, continuidade ao nacionais e internacionais,
"É, mais é o trAnsito congestto- comptomisso com o comprometi- reciclagem,. em cursos afins,

nado; Mas, em que posso ser l1til?· mento do processo da quaHdade. Por permanecer trab.alhando na área da

-É, sobre uma transferência de 30' t§o, pelo reguiamento internacional, qualidade e ou exame de provas. Isto
:mil reais que' a duas seinanas .está a validad'e da certificaçllo dada as é leyado é a $ério, cuj� instituiçGes
lramitando eilllo foi aindaCreditado; empresas, é por um período de três responsáveis controlaJll, fiscaliZam,

. -Infelizmente Isso é com à Susana, . anos, sendo em seguida, novamente 'e cassam os infratores. Isto se chama
.

.
Hgú� mais tarde. auditadas, renovando ou nllo a responsabilid'ade,

'.

respeito a'
. -Tá legal; obrigado� eertificaçlo e ",im sucessivamente. sociedade dos negócjos;,maturidade

,

' É assim que funciona nos parses 4e empresarial; seriedade ..

&ta . é uma instituição. ban�dria, prim�ira linha . .Mas isso nlo oçorre

certificaita ISO '9002, em .cujas sOQlent:e na àr..ea das nonnas ISO. • Pro/esso,. e .Co""dto,.

EXPElXENI'E, '

CORREIO DO POVO
. CGC84.436.591JOO!)1-34
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Cotdira·a Historia.

aario d�ltapoeú

''A Hist6ria Je nossa

gente não podeficar sõ
•

.

_ • ..l_..l It·
na, sallUUUe 0;

.; (J Passado' s6 é '

importante se o seu

te.poloi'
bem empregado·

BÁ1l0ANOS
- Em 1876, o eng" EmßioCarlos Jourdan recebíanovo encargo, que safa na
parte oficial do jomill, a Secretaria da PrÓvlncia se S.C., no expediente dê
28-02-1876: "ACTO - O Presidente da Província, attendendo ao que
representem o engenheiro EMÍLIO CARLOS JOUIWAN, Juiz Commissario

. domunicipio de Joinville, em officio de 21 do eorrente, acerca do embaraço
que encontrava ao desempenho de sua eQmmisslo para medir as terras de
S;S.A.A.mperiaes aoSul do Itapocl1, parte das quaes pertencem aomunicipiö
de Sio FraDcisco, resolve exonerar o cidadlo João Antonio Caldeira do cargo
de Juiz CoDunissario de S. Francisco e nomear o referido engenheiro para
e:xetcer tambem as fun� de Juiz Commissari� do dito municipio 'de S.
Francisco. Neste. sentido. expeçllo-se as devidas communicaçGes. Comunicou-
se à CAmaràMunicipal e ao e/tolÍera<!0". '

.

�70ANOS
� Em 1926, Dr. Med..FritzWeiss, "wieman uns Iiúonni� wird in naechsteJ:

Zeit, der bisher in Rio weilte, sicnbei Uns als Arzt niederlassen" (tradUzindo
- Dr.Médico, FritzWeiss, como nos eslisendo iilfbrmado, dentro de futuro,
o entlQ permanecendo no Rió, deverá estabelecer-se entre nós comomédico).
fica Rau de Mio t�lefonava em 06-06-92, de Cutitiba, lembrando o

"estabelecime�to'í desSe médico que foi muito persepido em Jaraguá, n� .

tendo nem sido lembrado o "Judeu" com o nome de umll rua. DiZia que seu

. pai, Reinoldo, ajudou muito o médico que ficou pobre em. Jàragud, pelos
ser\'i90S gratuitos que fazi., para que pudesse viajar até a Bahia. Quando
aindapossuiao seu "Louiseaheim",·aína rua 26 (ArturMWler) foi yergonhoso
o que: fizeram ....

,
BÁ60ÀNOS

,

- Em 1936,. o governo Ültegt:alista aqtda não m..talado no poder, também se

organizava an�'da posse. Em Han� lltUal Corupá, erám deferi�os�ços
aos companheiros: 21 .. centro de Mansa - Francisco Mees: 22 - Ano Bom t
Eduardo Pseheidt: 23 - Ano Bom IT - idém, idem; 24 - Pedra Amolar - e �s
Pedro Amolar iuto - Frederico Viebrantz; 26 - Isabel baixo - Rodolfo HeUer,
27 - Isabel alto;' Antonio Karasiak; 28 - Rio Paulo - Rodolfo HeUer; 29 - Rio
Novo e 30 - RioNovo àlto-GUilhermeHeller. ADauê: 1.9-03�36 (ass.) Cecrua
Jensen - Chefe do DepartamentoMunicipal de AssiStência SOcial""
- Á SecretáriaM�cipal de &.tudos de Jaraguá era ocupada pelo sr. Silvino
Piazelil e Álvaro Tancredo Dippól4, que semçitavam ofertas para o aaésciDio
da�ibliotéca Integralista, pOdendo Il$ ofertas serem entregues nal'Pharmacia
&trella", naAvenida da Independência. .

.

.

.' BÁl0ANOS'
- Em 1986, as causáS da seca eram examinadas por Manoel Azevedo leio,
eni longo artigo, atribuindo ao EI.Nino as perturbaçGes climáticas demaior
gravidade, que se esten4{am. sobre quase toda a terra. Em 1982 e 1983

:OcOlT:� verdadeiros d,$astres,NaAustrália foi o co�tinente quemaiS sofreu
com in�ndios' florestatS ativa40s por ventas violentos e tempestades de areia.
Nas Filipinas, na fnciia e na Mric" grandes secas. Na costa Oeste d•

Américas, enchentJ e catastróficos·desmoronamentôs. No Oceano Pacíficó,
temporais de ex""cional violência. Nos Estados Americanos ,do Norte que
margeiam o Gol(ó do México e em Cuba chuvas torr�nciais durante cinco
meses a fio, alé�ll. de centenas de Vidas trouxeràm prejuíZos de bilhGes de
dólares. Acosta. Leste daAmérica do Suldemorou ser atingida pelaproteçlo
resultante da'iparede dós Andes. No Brasil as MaçOes climáti� tem

eatacterIstiç�s determinàdas. No sertllo do Nordeste, desde, sempre
precipitaça:ó .baixa,· o Centro�Oeste com meses secos e o sul atingido.pelas
camadas Antllrtida, causando enchentes e chuvas fortes.

.

Fone (047) 371-2277
.

Jaragu' do Sul- SCe de todos.
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Antes de mais 'nada

Prlmeirameb.te, quero deixar
,bem claro <DIe não VOU coasi.. -

,
derar oPL e oPSC, partidos que
ainda tentam subsistir em

Jai'aguá do Sul. Com todo o res

peitQ, não acho necessário tecer
,

comeatérios sobre as estràtégiaS
dePL ePSC. Essass�glas, aliás,
vivemmergulhadasnumconflite
existencial jamais visto na

cídade.Atéperece que vivem 24 '

höF8s com tensio,pré-:tp.eDs1ruaI.

As estratégias do YfB

Os petebistas possuem três

alternatives, 'Primeiro: a: pré
forma:Iização de À1fredo Guea-'

'

ther, como candidato a prefeito,
deixa claro que os petebistas
partirão cOm tudo� cima do
l'PB. Guentller" aliás, jura que
caso hão alcancea alian� COQi
oPPB, desiste dacan�jdatura.

Afonso, Piazera

, A segundaalternativadoPTB'
recaí n� mãos do secretário de

Obras, Afonso Piazera, A

estratégia é claríssima. Não

conseguindo umareaproximação
comoPPB, oPfB lançaPiazera

.' como candidato:�ando uma

aliança com o PMDB. Isso
mesmo, leit<r. PTB e PMDB'
poderão ,andar juntos, mesmo
ec:msiderando o ódio acirr-ado,
eDtre os lídereS dos doispartidos.

'

Afinal, quem diria que 'Vict<l'

Ba\J�r se, aliaria com Durval
Visei Das últimas eleições?

Sem candidato

'1\ outra�tratégia, que ainda
continuou a bater na tecla, é a '

/ ,

Depois q\iando -eu escrevo

sobre as di,versas alas que o,PPB
pÓssui',líderes dessa sigla: nOO

, gostam. Um fator é notário '

dentre do PPB. Há lJmà divisão
bastante acentuada dentro do

partido entre escolher M�êir
Bertoldi eGilbertoMeneU: Outro

"

candidato, Unia alarestaria

Primeiro, 'o desespero dos dois incentivando a candidatura de

partidos. Segundo, essa aliança GilbertoMenell, como forfna de

seria a última cartada des neutralizar oou1J'ocanCUdato. Só

petebistas e peemedebístas para não vê quem não quer.,
enfrenterumaaliança en1rePPB
e PFL. Nie émesmo? '

,
,

Como escrevi a coluna na

quinta pela manhã, não tive a'

Quero alertar aos líderes do opcxtunidadede�alar da,reuniOO
, de quinta à noite ,entréos doispPB. Esse .partido, hpje, está / '

.,

vivendo no paraíso. 'fados (com partidos, A coligação seria.acer-

exceção do PT) querem uma tada àli. OPT, no entanto, impôs
Se ocandidato doPMDBJ<i' união com o PPB. Esse partido, c�díç�s a� pedetístas p:u'a

Ademar Duwe, o PFL vem 'de' contudo, peca pela �strutura, que��ligaç�aconteça.Lelaa
todo para o PMDB. Muitos, interná, Seus líderes não são maténacompletanapágin� �
falam emCecília Konell conto' unidos. DentrodoPPB lnotório

,
.

candidataaprefeitopelo partido. as alas de pensamento diferente
Alternativas doPMDB ". Não acredito. Conhecendo se confrontarem. Os pepebistas.

'algunspolíticos doPMDB, antes que apói� uma reaproximeção
, seria, par'a eles,mais interessantePrimeiro quero lembrar aO!! com o PTB (uma das alas) já

leitores que o grande sonho do. lançar Konell do que .a sua, estão mortos, .Esses .perderam a

deputado Ivo Konell, candidato esposa. chance. O PPB" durante a,pró-
pel� PMDB a prefeito, é ver a xima semana, será assediado
sua sigla unida com o PPB PrB

I '
'

(partido assediado por quase
todos). Konelljá esteve reunido
com qiJase todas as "grendes"
lideranças do PJ:»B. Com a

cànd-idatura 'd'é Ivo Konell, o
PMDB não possui muitas
alternativas que tranquilizem os

peemedebistas. làir Mussinato,

Confira as estratégias dos
partidos em Jaraguá

Na edição de hoje, vou mostrar e provar (utilizando argumentos persuasivos) quaís
serão as estratégias dos partidos políticos em Jaraguã do Sul. Nas próximas edições, a
coluna vai se deter nas-estratégias-dos partidos emGuaramirim. '

'

hipótese, do ;PTB sair sem candidatodo.P'l; possui umbom
candidato. Explico: .não �n4o relacionamentocom e deputado
possível uma aliança com PPB -Ivo' Konell. Os dois, aliás, já
ou PMDB, o prefeito Durval .trocaram idéias a respeito de

I Vasel, experiente napolítica, vai coligação. Awtra alternativa do
preferir (opinião pessoal) não PMDB (com o Kenell de
lançar nenhuin candidato pelo, candidato) é sair com �,bapa
PTB. Como sabemos, Durval pura. Essa estratégia, como
Vasel tem uma candidatura a sabemos, não é interess!'llte.

, deputadofederal pàrà 1rabalhar.
O PTB, sem coligação, não
deverá' conseguir graudes
resultados nas uríi� se lançar um
candidato' a Prefeito em'chàpa
pura. Por isso, é melhor nio se

queimar. Confere, leitores da

política?

\

As aItemati\rasdoPPB

Duwe e,Cecília

CHARLES, SIEMEINTCOSKI

(esse termo não tem nada à ver

, com sexo,Dão confwidi,m,meus '

amigos pefelis�) pelo PTB' �,
, peloPFL.

..".
'

. '{)utra ala , ,

'PSDB
,

Ninguémdisse�para�.
MaS garanto aos leitores que o'

PSDB não vai apoiar o. PPB',
caso o�didatO dos pepebistas
,sejaMoacirBertoldi.

"

Uma coligação com �Val
Vasel, deixaria eleitores do

PMDB em polvorosa. SePlD e

PMDB se unirem, tudo estaria

apontando para o desespera..
Uma c()figação entre as duas

siglas mostraria dois fatores:

'" Eo'PSDB?',

,

Bem; o PSDB vai apoiar o PPB câso o candidato seja Gilberto
Menell, Alguns, contudo, garantem que os tOeanos apoiarão o PPB
mesmo com á formalização deMoacirBertoldi como candidato. O
PSDB sabe que coligado com o PPB, as chances de eleger um
vereador na Câmara é quase-certa. Saindo com chapapura, o risco .

de não eleger nifiguém é maior. Vicente Caropreso, presidente do
.
PSDB, não vai querer perder mais uma chance, vai?,

'

'li

.....
__ • ...:._. ._. (t-.. ..

O endereço bnde a qualidade fern bom preço, fabrica: JElçquard,
Soft, Cotton, Moleton,. MeiGi Malha� h�a e estampad�, �tarJHex�

Xad:rez, L�trado, pard atender �onfeccionistas �o rarno de mallhas
, ',..

'MALHAS' LTDA,

DISPÕE, TAMBÉM, DE SERViÇOS EM ACABAMENTOS PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLANELADO E ESTAMPARIA

POSTO DE VENDAS JUNTO A FÁBRICA
ROD. SC - 416, N2 272.,7 - BIO CÊÀRO ii

, FONE: (0473) 71-0099.
FAX (0473)'71�104-S '

JARAGUÁ DO SUL .. SC '
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BELEZA PURA!
No mundo inteiro a beleza.procura um lugarpara
existir; fugir da massificação, da rotina, procurar,
novas fontes. Dos pés a cabeça, a beleza nãopára,
de inventar moda, e quando se trata de estilo, vale'
apostar em cada detalhe, que dá um taque de

I

originalidade efaz toda a diferença.
.

Sem contar que diante do ritmo alucinante 'da vida
modema, com tantosfatores queprejudicam ainda

\ mais. como o stress, poluição, sol em execesso,

'alimentação inadequada e a ação do' tempo,
"

e preciso se defender, 'se cuidar, afinal, como você
já sabe 100% dos homens preferem mulheres

. ..
. t_ .

bonitQs, enãopodemos nosdeixarpassarpara trás,
pormero descuido: ' .'

.

.

Então tome uma atitude, mexa-se, caminhe; nade,
hidrate-se, o tempopassa, ascoisas mudam e você
não pode ficar parada, e como dizia o poeta "as

feias que meperdoem mas beleza' é fundamen-
, tal".,'

.

"

'"

À FLOR DA PELE
• .

-

.

.y': �
Não hâ nenhum segredo paramanter apele bonita, bastafazer

. uma higiene completa para retirar todas as impurezas como a,
poeira; restos de maquitigem, utilizar um sabonete adequado de

preferlncia neutro, usarprodutos tônicos de limpeza que' nõo
contenhám dlcool,' (.iecobrir qual i o seu tipo de pele, se ela i

, oleosa; mista, ,

.

seca OU normal e
usar.eremes

hidratantes e

nutritivos 'de
acordo, outro
cuidado que se

deve tomar i com
as horas de sono,
e necessârio que
se durmabem;
paraque não
você acorde com

aquelas
terrtveis

.

olheiras.
Se vocé se
cuidar
diariamente,
aos poucos vai
ver queestä

ficando mais
bonita.

, "

\

, �

I.

BeatrieSasse .....------------

CU'IDADO COM AS " CURVAS"
.

, Se algumas gordurinhas amais
:

recorrer a um endocrinilogista e
se instalaram nas suascoxas, no . partirpara tratamentos radicais,
bUmbumpu então na barriga, � como a mesoterapia; que nada
sinal de que voei não estl1 mais i do que o tratamento com
mantendo uma dieta bem injeções no local. Ou àiÍlda, se

equilibrada, e não adianta vocé preferir optar por cremes
malhar, e continuar comendo saibaqueelesntIofazemmilagres
de,.mai6, i nescessâno que se eagindsticatemqueserftitacom
coma d« tudo um pOUCII, e rigor' e sempre, ntio adianta

, red�a_a quantidade de �acar malhar ati emagrecer e d,epo.ls "

e evile os alif1t4ntos gordurosos; se acom()dar , e nlJo sé esqueça
mas seasuatkcislJoformeslflo que nada i para sempre, i

emagrecer e acabar' com a 'preciso continuar com uma boa
cetuttte e as gorduras .dieta: Obumbumbonitodepende
localizadas tambim i 4emuit()esforço,poreleseruma
nescessârio caminhar bastame das vitimas da ação da
efazerexercfci()s.MasseMseu gravidade, 'dedique 15
caso as gordurinhas [ä se minutinhos por' dia '. cqm
transformaram em celulite e exerctcios para essa pane tõa
culotes então i .melhor você visada do corpo. a não ser que

'-
.

voeiqueirajicàrusando aquelas
calcinhas com enchimento que
espremem as gorduras para
deixar o bumbum empinad"..

,
.

.

EST�IAS: UMA GRA�DE 'VILÃ
80%_ das mulheres e 50% das homens aproximadameme,

'sofrem desse mal, um âos fatores causadores do rompimetuo
das fibras eldsticas que sustentam a pele; pode ser aherança
genitlal, também pode ser, do crescimento. repentino da
adolescência .mas princ·ipalmente o efeito "sanfona"
(engordar e. emagrecer vâtias vezes); Outro fator' a
gravidez, quando a pele da barriga. aumenta muiJo causando
", .' / . .

as estrias.
' ' .

A SOlUÇa0' para isso é a mesma de sempre 'muita

hidrataçao, tentar manter o mesmo peso, as grdvidas em

'. especial prescisam tomar c�idado, fater massagens com õleo

'I de çunlndoas, drenagem' linfática, também procure não

;' : epgordar demais, o ideal i de 9 a n quilos, também i preciso
"

. comer muitasffutas e vegetais; que deixama p,ele mais

; saudâvel.
.

I

Os cuidados com a alimentação
valem tambémpara os cabelos, que
prec!sam-dei.utrieiítes, eles devem
ser cortados 'pelo menos uma vez a

elida trê« 1IJeses, nem que seja s6 as
ponta." par� evitar as duplas, e o
ressecamemo.

'

É nescessârio tamb�m usar os.

.proâuto« indicados para o seu tipo
.:

de cabelo, é ideal também usar as

tinturas sem álcool, por exemplo, se .

.

você :quiserfàzú uma aeetinagem
para revitalizar e deixar seus cabelos
da cor natural, optepor uma'
issagem 'qúe tem o mesmo efeito sem

.

a ação do álcool.
, '

" "

"
,
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Oscar96
.

'

Infelizmente O Qúatrilho não levou o Oscar. Mas'valeuter sido indicado.
Espera-se que agora que tomou fôlego novamente o cinema nacional não
pare mais epreduzamuitas coisas boas. Talento a gente tem de sobra. Mas
vamos aos vencedores do Oscar da Academia, edição 96. Melhor filme:

'

CoraçãoValente. Melhordiretor: MelGibson, porCoração Valente.Melhor'
ator:NicolasCage (Despedidaem Las Vegas).Melhoratriz: SusanSarandon
(DeadManWalking)..Melhorátor coadjuvante: Kevin Spacey (TheUsual
Suspects). MeJlí'or atnz ocadiirvante;Mira Sorvino (Poderosa Aâodite).

.

Me�or fi�� estrangeiro: A Excêntrica �amflia de Antônia (Holanda).
Rot�lro on�inal: The Usual Suspects (Cristtopher MaQuarrie). Melhor"
roteíro adaptado: Razão e Sentimente (Emtna Thompson). Melhor
montagem: Apollo 13 (MikeHill e Dan Hanley). Melhor trilha sonora: O .

Carteiro e o Poeta( Luis Bacalov). MelhorCanção: Colors oftheWind, do .

filme Pocahontas (Alan Menken e Stephen Schwartz), Efeitos especiais:
_

Babe, o porquinho atrl!palhado (Scott E. Anderson, Charles Gibson, Neal
· Scanlan e John Cex). E isso aí, Agora é esperar que esses filmes cheguem
na Barão Víd�o para conferii.· .

.1.
..

.

.. ,

Egolden Nossapraia'
Está certo que Jaraguá do Sul não
tem praia. Mas que o pessoal da

· CMCsabe como pegarum bronze,
isso lá sabe. Eu explico: nesta

· edição do Prêmio Colunistas
Regional Santa Catarina, um
anúncio criado pelaCMC para seu
.cliente Duas' Rodas, em

homenagem a primeira edição do
jornalANotícia em cores.recebeu
medalha de bronze. O'anúncio uÀ
NOTtCiAEM CORES. É DE
L>AR,ÁGtJA NA BOCA"; tem
redação de Carlão Pacheco,
direçãode arte deArminBachtold,

· direção de criação d,e Germano
, Quandt e atendimento de Tânia
Dantas. Mais importante . que o

prêmio é a alegria de ver nosso

trabalho, feito aqui em Jaraguá do
· Sul, repercutindo por aí afora.

.
,
.'

Goldenh. Era Collection reúne
o melhor 'da musica

internacional em CD. Trata-se
·

de uma coleção imperdível de
22 CD's com os grandes nomes
dos 'anos dourados da,música.
Olha s6: Frank Sinatra, Billie
Holiday, Sarah Vaughan,
Johnny Mathis, Tony Bennety,
Ray Conniff, Daris Day, Andy

. Williams, Andre Kostelanetz e

muitos outros astros de urna

época que não voltá mais.
Goldern Era Collection já é
considerado um dos grändes
fenômenos, com mais de 250
mil cópias vendidas. A Sony
Music sabe como ninguém a

maneira mais correta de agradar
os ouvidos alheios, não é
verdade?

.

.Feiiiço
Se você gostou do filme Meu'Pé Esquerdo, vai' adorar, Feitiço das'
Estrelas'(FrankieStarlight) . Embora menos dramática a histôríaé

.
. .' ..

comovente. Tudo começa quando uma mulher foge da França por
causa da invasão nazista num navio cheio de soldados. Durante a

viagem, ela se envolve com quase todos para que não a denunciem
como clandestina. Na Irlandaé descoberta e acaba sendo detida, mas
a�aba��il}do: Tempos depo�s ela dá.à �uz ummenino anão(Frankie) •
AI a história ganha todo o clima, peis juntos eles aprendem a viver o

. dia-a-dia. E o menino descobre' através das estrelas um novo mundo,
passando de uma criança solitária 8: um pequeno grande escritor. Com
certeza você vai se emocionar co� este conto de fadas que traz no.
elenco Matt Dillon, Anne Parillaud, Gabriel Byrne, Corban Walker e

-,

Alan Pentony e que tem na direção Michael Lindsay-Hogg,

I

.
VOZ de ouro
Se eu perguntar se você lembra do Luiz, talvez você fique voando. Mas

·

quem não conhece o 00; que há dois anos alegra as noites do Fornalha?
Dono de uma voz privilegiadíssima, o óG ainda consegue-tirar de letra
qualquer música ,que aparece por aí. 'E dá não s6 o tom correto como

parece ser o intérprete original, Eu s6lamento uma coisa: o GO ainda
.
não me presenteou comuma interpretação de Blues.'Segundo ele, basta
que lhemande umGD do genero que.ele rapidinho vai tirartambém essa

de letra. Tanto-não dú'Vido que já .estou tomando providências..

1,:

BANCA • PRESENTES
.

-

TABACARIA • CONVENIÊNCIA'

• A resposta que até agora ninguém acertou: quem

produ�iu o desenho animado exibido no cinema do sr..
, Verloc (Oscar Homolka), no filme O Marido era o .

culpado (Sabotage, 1936), de Alfred Hitchcock;foi Walt

.Disney. Por hora sai do ar a Vídeo Promoção Barão, que
volta no mês que vem. Mas te'ljn uma perguntinha para a

próxima semana: que casal de animais a tripulação da'
Enterprise deve.levar.ao século XXII(a fim de impedir
à destruição do mundo em Jornada nas estrelas IV: a

volta para a Terra(Star trek IV: the voyage home, J986);
de Leonard Nimoy?

• Parece que o pessoal lá de cima não quer que Ô calçadão
fique pronto logo, pois malo sol dá as caras, lá vem

água.Aliás, quando chove, a Marechal fica parecendo o

Tibet: só tem lama (êta trocadilho cruel esse" não é?).
Os comerciantes da Marechal é que não estão achando

graça nenhuma. O 'prejuízo está sendo grande,

• Como publicitário entendo perfeitamente Q valer de uma
placa de out door hem no centro da ci9àde. Mas será que
não dá para tiraraquele ritloce�onfe que só ênfeíaaquele
cantinho em frente a Prefeitura? .Não ()xis�é uma rei que
proíba, não?

'.

, .

• Segunda-feira fui visitar as instalações da Duas Rodas
Industrial. Começamos a viagern as 13 horas e só

paramos lá, pelas 17. Fiquei impressionado. Dá para
- entender porque a empresa vem conquistando càda vez
mais clientes por esse mundo afora.

'. Alem do j�gö, a paquera também rola solta e 'satidáivel
·

no Bingo Premier. Mas um amigo meu manda umrecado
para os paqueradores incautos: não mandem torpedinhe
para à Jos iane. A resposta po de ser um tojpedão:
atômico.Ele acha que ela não pegou o espírito da coisa.

.• Falando em Bingo Premier,'a Tânia me faiou emoffque '

-vem por aí uma super novidade ..Provavelmente em'maio.
É esperar pará ver. ".

.' "

'. A forca é o mais desagradável dos' instrumentos �e corda
(Barão de Itararé).'

'

.

PARA QUEM DÁ OUVIDOS
AO QUE É BOM

CENTER

....�
.. '.�'. -

CD' •• DISCO$� l'ITAS

I I

.

,
Morechcí Deodoro, 406 .

( .

.

.

�-

FONE: (047) 371-2847
. Cfiäção e Editoração de

folhetos, cartazes, malas-diretas,
logotipos, cartões de visita,

Ic� ltda

, jomais empresariais, manuais,
trangparêndas para palestras, ele.

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

. Gute' reise, Adriana.
.

)
, ,,' ,

Minha querida e loiríssima amiga Adriana Kuhn, competente
profissional do ,ltajar� Hotel, arrumou malas e se mandou para
fulgurantes fétias na terrados,ancestrais damaiona�os jaragúaenses .

.

Cal"lãoPacheco
Adriana, que .<lInbarcou dia28, deve ficar lá pela Alemanha até finaÍ .

Telef(J!J'; (Df" 7) 371�191f) j 372-3363 '.
de abril. Eu, particularm�nte, desejo que elase divirtapara valer. Ela

___--....----......;.,,;----.;...--.....-....--- me�ece, Gute reise, Adri,. e schöné rückreise. ,..
..

.

COI'l'esponclência paI'a esta coluna:

,.

"-
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6 .. ÇORREIO DO POVO'

C�BELEIREIRO' UNISSEX
IElNOLDO RAU, 11.
.

FONE: 371-8898
'

.

R.. Ma....Fndu.o,.1
FONE: (047) 371-82.

.

JARAGUÁ DO SUL- sc

1E1Wllt.. "
,

,Máquinas para empacotamento
RaaAraquarl,l� - Ilha claFlguetrá

Ji'ONE: (047) 372-0540- FAX: (047) 372-3203
.Jaragu4 doSuI- SC

.

.

�--------�,----------------�'

.Parmäela Vida .e Sa�d.

/:
"Q•••Plus·",

MeI�ra a ci�ula�o cer:ebra.,I e para
..

manutenção doVlgortrslCOemental
, APENAS R$18,50 c

RUA PE. ALBERTO JACOBS, 55· FONE 371·8GG4
RUA JOAO JANUARIO AYROSO, 1726 . FONE 372-2125

·"I·llr��:I��11111II " - '.' '. .. I •

BEBIDAS - PRESENTES - ALIMENTOSFINOS
Ma.... congelada. eOvo.para Pá.coaNacloiJal.

.ltnpo�. com chequeprUatado
'

RIa RänoIdo Rau, 116
� (047) �1-31A7 - ........ cIOSuI.-SC

E FRIOS
.

.

- A melhor carne da cidt.ule -

,

Rua JoãoPlaninecheck, 4f11
FoMe: (CM" m-OaA - 371-G47- 371-6276

JARAGuÃDO SUL-SC
_. ,

CLASSCLUB.
A rapeise do Class
_promove nopróximo dia
Notre Dame uma noitada
relembrar os grandes s

.. realizados na cidade. AB
.'

.

�

Mr. Teen vai agitar a g
-

.

Os ingressos jd estilo t) v
Só prä relembrar, Para
Capital Inicial; Ira, Nen

.

de Nós, Barão Vermel .

. '

Tubarão foram alguns
shows'promovidos pelo C
Club.

. Oll"ilvo,Mtm:o,RogirioBmoldl IAkItUlll",Sela""""" 1fICIIH,.".
4b�matrlmonia.llUlúlll_dia. 23/03, na If"'}aNois4SI."
4Iu GIafiu. Os c01Wida.4osfo,.m 1Wcepcio1Ul40s no�I AllJIIco

.

BÚpItull
.

.

Costd

PIUÚD
Roberto I

floslnli4l
Berrl,.As·
florIS .

fortim.
pelo
.1IIIitWS4t:iO

BAILES&CIA
. JeanRicardo e Carlinhos,
aparelhagem importada,
grande pedida para ani
casamentos, festas e ba:
Para chamar a dupla,
mais parece uma arques
completa, é só ligarpara 3
5924. Ja estâ pr,onto

. primeiro CD da dupla; c

lançamento previsto' pa
abril.

NIVER
Será alvo de mui�
cumprimentos no prôximo
02/04 a professora
empresaria.MargaretErsc

.

Runcos, esposá do engenhe'
FredemarRuncos. Parab

::a: DANÇAS DE.SALÃO
,

(30103) • vocejá se imaginou danç
. BAEPENDI swing, samba; valsa e

passos básicos do tango?l&O aristocrático Clube Atlético Bapendi inicia os
. preparativos para o Baile das Debutantes deste ano,

é posstvel. Perca a timidez "

.que será' no dia 28 de setembro. As cartas. convites inscreva-se na Olympia P.
assinadas pelo presidente Lincoln Ristow e pelo pârticipar da� aulas ãs terç

diretor socialArnoHenchel.jã,estilo sendaremetidas
ou quintas{eiras das 20 ds

/ horas. 'A dança é a arte q
para os pais das meninas-moças nascidas em.82/ liga o corpo.ã alma. Maio83. Nas próximas edições; trarei mals detalhes..

BAVARIA
Panificadora e. Confeitaria '.

oalClOSASTORTAS E o
FRANCESINHOMAISGOSTOSoDACIOAl>E

.

AGORA EM 3 ENDEREÇOS
....D&DJIO.JWÁCI)PE5SQl.�CD15

Restaurante
\

SÓFAZ
PO.RISSOí

Rua Mal. Floriano, 1"
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línica São Camilo �eroe�:_s:
. Dr.'Marcas F.mancio F. Subdl P�CUldar de

.
. ... .,

.' cnanças em

- :::i!�:P:;:
Medicina doTrabalho - Fratu.... -Urgincia. .

. .

Ooenfaa deColuna, lMõe8 doMpOI1e - Cjftlrgia. do joelho
ExarrrM:admlaalonaie,dMniaalonai••perióclcoe
Morárloe atMcImento: 8:30às ,,:30. '4:00 às ·'8:3Ohe..

'Nesta
Pásc:oa o.�

melhor t
preto" �__ \t',
chocolates ••.

.

estA D'a' • o.. Vende-se Aparelho de som Áiwa com Vende-se-se tftulo doBaependi. R$450,OO horas, ou ria
• controle remoto, três .discos por R$ 510. a�ou2xdeR$250,OO. Tratàr973-9385. 'Rua Heinz

Tiafar973-9385.

após às 15:30
horas. Entrar .

em contato

pelo fone

(047) ,372-
0337 daS 6:00

--- às 14:30'

IIBARATO,�.. ;==� de Saveiro R$ 120,00. �=-�==;;.=� �:;:�
_ .u

. Aluga-se casa - parte da frente com 4
C I é

.

.

,..
.

.

.

V .,
Vende-se bicicletaRanger com 3 meses de peças. R$180,00 e aparte dos fundos com

o g 1 o

A. .._. Da..... 141
uso. R$80,OO. Tratar973-9385. 5 peçasR$150,OO. TratarR. BerthaWeege,' Alb a n o

...V. I....�, ,
.

,."
32600376-1315. Kanzler e de

� �àB�.

. ��t.·. e�._e.·.. ...-, Veode-seMeldeabelbapuro.R$70,OOlata· Vende-se '{eneré/88 - R$ 5.000,00.
""1.11. 1iiiiI'�

�
com26kg. Tratar973-9385. Contatos973-89�5 Vifraçaria cl

----------------M�

NO �Wlm9) OO� ��_moo� VOCÊ E�CON7JM.A
MA'SSIIRPREEIIOENTENSCtM DE TODAS!

fIQUEHÁ·DEMELHOR EM·PREÇOS E . QUALIDADE.
'OVOS E COELHINHOS DE CHDCOLATES ESPERAM·.

POR VOCÊ ·NEITA PÁSCOA /10.

I _
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'Ç(}RRliIODOPOvo.2 .. CLASSIFléADOS
vende-se ultra-leve ou

troca-se por carro ou

motó, marca Raimbon,
ValoeR$ 3.000,00, Tratar.
372-2298,

Aluga-se casa de

a1ven�a com 2 quartos,
garagem e demais

dependências, toda
.mirada, pröx. Viaduto.
R$ 400,00. Tratar 372-
01fJ7.Vende-se Prêmio/90

gasolina , 6timo·êstado.;.. ,

aceito troca - Fone: 371- , Vende-se moto CO Titan
1953.

sein estoque. Tratar pelo
fone 372-0909.

Vendo telefone celular
motorolacomcarregador
de Baterias: - R$
1.800,00. Tratar pelo
fone 372-0909.

Vende-se' Escoit. 90.
gasolina - cinza IretáliCo,

,

comsom, rodas deXR3.
Impecável. Aceito troca.

Fone 311-1953..

OKni - vemelha, Valor
.

Vende-sefilinadoraHand
R$ 3.100,00. Tratar 372- Cm Sony, zoom de 10

\ .

.

.' ..'3862. vezes - na garantia - com

diversos
.

acessórios.
I

Tratar 319-1239 ramal
223 com ·Alexandre.

V� casa de al'W21lll'ià
coin 60119 terreno com

300m2, locàlizada na R.
Vendo excelente ponto carla Rdbia Dresse, 79 - \

ccnercíal no centro de I Vila 'Rau. Tratar no
· Vende-se P�ai LS/S1.. Jaraguá. Rua Reinoldo � aciJm.

gasolina. Fone 371-1953.. Rau (+- 120m2) Com ou
·'.

."

Domingão do Fapstãó:
Caravana de Jaraguá do
Sul, dia 21/04/96.
Inforrnaç6es 372-3206
Com TAnia.Vende-se' . GoI/SO

gasolina. Tratar 371-
1953.

.

Aqui tratamo. você
com carinhol

Av. Mal. DeodQro da Fo1lSe� 862
Fone: (047) 378-0110,

. Jaraguá do Sl!l. sc

Vende-se vaca com

bezerro. TratarR.Walter
Marquardt, 342 ou pelo
fone 372-2363.

"

.

Precisa-se .de eßllCegada
para traJ>alhar em casa no ,

Jguá-Esquerdo na parte
da� Tratar com

.

Dalva no 371-1919·
(comt.) e 372-3723 (res.).

CASSULI'ADVOGADOS
ASSOCI�DOS . SIC LTDA.

Rel/Wo de Com"",. BBnafrlos
Edemar Utpade'
0Aw.9C '8338

............. Rua· Donaldo GehrIng, 135
.

Fone: 371-7511/ FIIX: 372-1820

··TU.·'LHA Alilnentos
· .

'.'
. NaturaiS

AI/ment"se somente com produtos naturais: cereais à
,

granel, chás, ,ave/a, ·granola, 'suor/lhos emu/tamalsill
Venha conter/rll

Rua Cei. Procópio G. de Oliveira. 1493
próximo ao semáforo da Duas Rodas

Nasce em Jaraguá do Sul uma pequeno empresa de editoraJão grálica,
e (orno todo recém nascido nós ainda estamos dando os primeiros
passos; mas com esperanfa que estes se tornem cada vez maiores.
A PAPYRUS'· OfERECE A IJOC€ O� ,

S'€RIJIÇÖS' DE ARTE fiNAL E CRIAÇÃO DE , ,

·

Logomarcas .Ó» Anúncjos emjornais
Cartões de visitas Calendários

.

".

Panfletos' "

.

Cardápios persona-
Layo�t de placäs Iizados "

.

Cartazes e muito mals .

,Rua Exp, Gum!*cirido da Silva. 90
sala 03 l' anda(fone:372·3905

.

\

•

" aquI.
CLASSIRCADOS

, DO

CORREIO
DOPOVO

Não

fique,
andando"
por'a{.

.

Procure.
" 'seus

'negocios

o MÁIS LIDO
DA REGIÃO

371-1919
372-3366

/

J�guá do Sul, 31 demarço de 1996'

I'
�

_OFTAMOLOGISTA I':
- -

.-: ... -

� 'II
.

........ oa HSIAO MfWG 1(A�G
I'

•

'arec.r Com.rolal

Inoqrporaflo '

Vende: Admlnletra
.: Compra· Aluga

Rua 121, Martim Stahl, 111
Bairro Vila Nova - CRECi 5.284

FONE/FAX (047). 372·2880 • CELULAR 87-
,

8088 • JARAGUA DO SUL - SC

- Terreno situado a Rua João i. Ayroso,
com 14,OOmt: de frente.vtotal da .ãrea
539,OOm2' - R$ 18.000,00 - barbad� ..

\ ,

- Terreno no Loteamento Heinceck, ":
Ilha da Figueíra - R$ 8.009,00
.. Terreno na Ilha da Figueira - Rua 10,
José T. Ribeiro com 14,00' testada to ..

tal da área de 427,50m2 - com água,
luz, fundamento e lajota � Preço R$

15�OOO,00 - Barbada

- Dois terrenos próximo a F�culdade •

total da área 840,0Qm2 - R$ 14.000,00.
. ,

� Casa na Vila Nova de Madeira -

.\
.

.

excelente - Terreno 462,00m2 - Casa

120m2 - R$16.000?<?O - Barbada.
- Casa em alvenaria nosfundos do

Jaraguä Futebol Clube, com 84,00m2 -

'Terreno com 720,00m2 - Preço R4

18..000,00

DIR. MARCIO R. DE OLIVIEIRA

Medicina do Trabalho· e
.

Clínica Geral
COnvin_: uNlMED - UNIAO SAÚDE

CASSI- es: -IPESe
.

. Atenclmetíto à emp..... ,'.

1IIIIIIillllllllllll.IIIII.'.lir••,rlll'1111.1111111111111111111I )

\

"
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IDJ(;jJ(jjJn ''i?(iiJ
l1f5l!:!1Lmf:::Jo tE1-ANUNCIE'

EM JORNAL
A MíDIA QUE
MAIS TrEM

CRESCIDO' NOS
ÚLTIMOS ANOS.

3,71-1919
372-3363

,

Mercedes SOO �

FIai TIpo Oorßpleto + ... financIO
•

FIai 11po 'oomplelO - ti
0011000

..

GoI1.6lS
GoI1.6BX
GoI1.6BX
Monza ÓlS completo + •

Monza SlE vidro. elelr.

Tempra GR
,

Ulo' Mie E,LX oompleto -,.
Del Rey l

.

Del Rey Gtia oomplelo
Corajl MPFI ooil60ro.iado
verona GlX 1;8 oompleto
Ipanema Sl vidro etétrlco,
Pra'mio es vidro el6trloo
Mln113 TRUK Turb.A
Coroei II
Chevele
FIai

verde &li
8S '

es II

83
86 II
,84 I'

113
84

84 I'

84,

IIaa'
86
OKm
80

83

8S
7S
81

"4 C/�. m.t. R' 11.100,00
+8x660,00

H clnz. met•.............R$ 7.BDD,DD

branco

praia,
bege
branco

V.IOn. LX
Florlnt; Pick-up
Goi CL 1.8' :

, Il
II.3 �•.••••••.•..•••••. ,., .••............••b,.nc.

." br.nco(cI roda) RI.'1.100,00
H branc R' 1.000,00

,
11 clnz.m.t � R' 1.600,00
:11 dourado � R' 1.400,00 .

,

B3 br.ncO R' 3.000,00
PROMOçAo DE�"'OTOS

17br."ca. R' 2.IDO!00
"(f carbutador)
pr._.w:...�...:.......?......R'2.400,00

Flor/no Furgio
Uno MIII.
EScott GL

P....tLS

azul gumna

praia

li
"XLX 310

XLX 260
alUI
a2U1
ami

II
II

80
82

R. JOINVILLE. 2050
FONE/FAX (047)

..

371-1574 / 973-9753

Ruo Joinville n° 3573
Fone(047) 371-9822

JARAGUÁ DO SUL - SC
.

)
I'

. JUizo DE OIREI'I;O DA eOM"AReA DE POMEBODE • sc

,

EDITAL DE PRAÇA
,

"

ODOUTOR VlI'ORALDOBRIDI, JUIZDEDIRElI'ODA COMARCADEPOMERODE,
ESTADO DE SÄNTA CATARINA NA FORMA DA LEI, ETC.•.

1"Praça: 15.04.96, às 16:00 horas; pelovalor igualou superior ao da avaliação. 2" ,

Praça: 29.04.96, às 16:00 horas! a quemmais oferecer, desde quenão irrisório. Local:
'Edifício do Fórum, à RuaXV de Novemb�o, 525. Processo: Carta Precatória n"958/
96, extraída da ação de Execução n"3686000020-7. Exequente: Massa Auto Falida
de lTilJús�ria Têxtil1arita S/A. Executado: PedriniArtefatos Têxteis CatarinenseLtda.
Bem: Um Imóvel, situado à Rua XV de Novembro, contendo a.ârea de 5L278,51m2,
matriculado sob n" 1.20.4, livro 02, Registro Geral. Valor:' R$ 153.835,53 (Cento e

.,

cinquena e trêsmil, oitocentos e trinta e cinco reais e três ceniavos). Não consta ônus.
'NãO há recurso. Fic� os devedores lntimados 'pelo presente edital caso não sejam
encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de

, ',Pomerode, em 08 demarço de,1996. Eu Elisiário P. dt Jesus Filho - Escrivão, que o
, I

, mandeidatilografare subscrevi.

SOCIEDADE. ATIRA.DORES DIANA
Rua deSAdradore., s/DO

. Guaramlrim - Sc
II

li EDITAL'DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da Sociedade Atiradores Diana de acordo com o artigo 52,
item ,2 dos estadtutos, vem através do presente, convocar todos os

assocíadcs a participar de uma Assembléia.GeraI Ordinária, que serã
realizadailo dia 11.04.96, nasede campestre daSociedade, Sito àRua000
I..emlce; sino, A primeira cah�ada será às,19:30bs, com a presença no
mínimo um terço total dos söcíose a segunda às 20:00hs, com qualquer
m1mero de sócios.

' '

"

ORDEMDODIA: ;

(

'1° - Apresentaçlo do Rela:tório e Prestaçlo de Contas;
e 2° - Eleição dosmemsros do Consellio Debberativo;

3° - Eleiçlo da DIretoria e.Conselho Fiscal;
,

4° - Assuntos Gerais.
'\ , /,

Obs.: Somente terá direito 'a voto o associado quites com a diretciiia do
clube.

Guanuilirim,26 demarço de 1996
Levil:.emke
Presidente '

.

Osnildo Bartel '

Presidente do Conselho Delíberatívo,

Yitoraldo Bridi
,

JUIZDEDlRElI'O�------------�------------------------------------�II
II

POSTO·MARECHAL LTDA.·

�Liquigás
FONE/FAX (047)

372-0705 *,372 ..1888 * 371-0905
Av.nid� �ar.chal Deodoro·da Fon••ea, 981, CEP 892&1-701 - Jaraguá do Súl SC
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CLASSIFICADOS

CENTRO-
VILA NOVA - Excelentes :VlLA LENZI - FIGuEßA- VILA LENl,J -

Excelente lotes financiados em 10 Terrenocorri Terrenocl Ten'eno cl
733,50m2- ,

Cobertura no meses - Pröx; ao Fórum 561,OOm2c1 1600mZ, �dlf. Edificadocl
Ed.ARGUS e aô Breithaupt benfeitorias. c/c8$aem prédio comercialalvenaria

CENTRO-' ILHADA· ILHADA CENTRO·AIa
AMZADE- CENTRO-

FIGUEIRA -

·FlGUElRA- CENTRO - Excelente lote w..... MIIquIIIdI •

Sala
. Apto. c/02 . TIII'IIIO cl Terreno.

Terrenöcl Terreno cl " 0/740,oom2 - Próx. Ed. aooo,1JOmI . póc. Comerciai de comerciai no
quartos + dep. 500,00rnz 455m2 edificado 00IIme 8c:tIn*I.• "FALL
empregada Carvalho - RS 60.000,00 Ir..... p1W... esquina cledlf. cl casa cl caSa MarqulldlIIßI 30.00 SHOPPING

em alvenaria miSta melroe 438!60rnZ CENTERR$ 90.00000

JARAGUk VILARAU- CZER� CENTRO - Exo�ente FlGUEIRA- RIOCERRO-
ESQUERDO- Lo�eamento

Condornrnio des Terrenoél .

- Terrenocl cobertura no Edif. Rivie,ra Terrenocl' I?app II -

Azaléias - 394,87mz' 7OO,()()m2 cl 246,OOm2 próx. ao 450,OOI'1t2- Terrenacl
Terreno cl �If.c/casa edit'. cl casa R$7.500,po 600,OOmz -

1�061.82m2 mista
em alvenaria. .Beira-RioClu�e deCàmpo R$ 16.500,00\

VlEiRAS-Apto. .. CENTRO - Cobertura no vLA
cl 220,OOmz -

Terrenocl Ed, HeSi�ncial Dunker .

BAEPEtO
Terreno cl3 quartos, Casá em Terrenocl

demais.", 4;192,50rnZ (em construção) alvenaria él 35S,46m2 640,()()m2edificadoclcasa
dependências em alvenaria 140,OOrnz

UTOSPIlOllll'08 .

r. Apto ·cf TIm' I Cf<! •_. dop. ,_ portio. per......l!Ir.....0 • RS 3�.009.00 • E«. Her_..
, Apto. d 7Sm' -. 1 qto.• deIpII. dop••_ port,o • per""••••• RS l'U<4O,OO de Sllrade_ .une. Cl. I!ten. RS 279.00_...
·!!dIM.,d.

.

• ,Apto••m CIllIIb. d 13..... R. AIIIIo Clmqo (porto R_...O'II*I.). cf· I t ·2.qtol • _. dop_III. • <#O empe.1de 2
.....m • RS 3S.0OO.00 .•lInd. t RS.790,00 ......... (l'h1lllC.Alradeleo). '1)0 por .po. em Jar""'.

.

..

UTOSBMClOIIi!rßUÇÄO •

lU" ÀIIIIr •. "111_.'.-.. ,

• Apto., e/ 1_' • 2' 1Ild d 2 qtoa • _. dep......... porllo • po_ ..... !Inc•• RS 49.000.00 ........,
eIIwe. fIv/96

•.Apto. d 115m' de 2' _. cf 2 "mOl._. dop......... «<die>. portIlIla e1o.....tea· RS -47.000.00· ...... deI!-"
m.r�oI96. .

'
.

• ,..... · ..1_--..,.. '
.

• Apto cf Ulm' • 2' 1Ild... 2 qlóo •_. dop......m. portio. porllr.. ·.l!IrCW... RS lS.ooo.OO t llldÓ p....lldo em CUB .dIe.
eile••••mJIIlI97..

'

.

.:r.-':.:;,;;,;I:�:j.},,'!to • _. dop4 ........ perlIG • portIlIla e10llGnlea • RS 17.S0Q;00 t .1Ido em CUB • _.. d#!zI97.

'. Apto. d 111m' • 1 qtoI • "mali 4ep. cf_ • portio. portlri...eIrO.... r RS 22.000.00 SI_a t _çIq .... --lo, RS
120,00Ane.. co"laiIo p"o CUB. I!láep de eha.... Jdho197. '"

'lU,._....._,.-..
• Apto cf 114m' • 3' "* ...11!1 • 1 ..... _..,. dIuraaQ. _lIiIoI, dop••mp-eaa40. 1 --._ de -. pIo<D -_ RS 29.ISO;OO
t ..at p.."''' de concloatrlo • SItie• ..,198 .

BI,. ............. .u.,._ ·,.,h ... ($CA"
· Apto d 300.". temOl ""'..,,,... aptJtIJDellOl 'd 301. 302, -40..
BIIrIcIa: 32,75 Gib (RS 12.731,0) t SI pw_ de 3,65 ..... (RS UIS,OO)
(!!oralru9lo: Pr..... CoMI. e PlintJ. lAdL em ....ma de conclomtto.
CMJIIB '. .

-

, cu. de w....... 3� cf 450m' de .... _'Ido; -.. cf 600.m' • R. T_ P. de o-. cf ..•Iá' RS RS 160,000.00
• C... 11_" " :100.". Ia O.... 0II0d11l PradI, 33, J.."__ •.RS 60.000.00
· cu. M..wU>•• 230m' _•• 750." -.. ; no __ RS 100.000.00
• CU. w.. ' R. J.... NIrIOcII (Slo LIIIZ CIanIqIj. 3 qtoI. • dI_ dopo cf 120m! .... _Ida. 1J'roc \opto. no ......
• CU oi I� ...._. cf 3 qtoI·e dI_ doP. l*tO do la_ . RS 6S.000,00 (p....I ) .

• CU cf 136m' • 4 qtoIe demais dopo • R. l!dwIrd lC$dI • B•• Varde • RS 3S.ooo,OO
• CU 140m' .... co..... Tomno 420m2 • R. lIn'IqIIe,_ RS SO.ooo,OO.
• CU• ..-. cf 110m' • VIla -_ cf 512m' .,.co; de__ " RS 40.000.00 •

• CUaem cf 1_ ·T 7'SOOm' ....._-.. ., ",
• C.. ele .dI cf 270m' _ cf toda ...... pI-' doi••� - """'0 cf 3O.000m2 • RIJa Bem_ A. S_. perto
do liiio V_ • Ih da Rpn . RS 110.000,00
-- '.

• 'lln<no d 28.2.6,.... no .... cp> 'iii ......... ri I'Gm' de ..... pI_ aR 413, _.1II1II ... dI._ d 15011.' t Pt>Io de' ...... cf 2OOIiI'
• RS 170.000.00 .'

-
.

• '1'''''''0 :v.ooGm'. 01_. em• CIaru, __ Urbano - RS 45.000.00
- T J.....� • R. 1/IId-S_ d 700." • RS' 20.000.00
- T - R. AlIedo 114.._ • cf 930m! - RS 20.000.00
• Terreno 461m2 _ da lpJa Sio Judu, no .... RS IMoMo

.

• T....... - Lot. doa Açorea • !I!rto Condells • 3-48m' - BImI. Veh - RS 3.700.00
• T� - Lot. a.q,.". .' 378m' • RS 11.000;00

:�=�O��n;4�:�;"�so:.:.=:.�de�=o'':':���°Rs S83.33'.
- T_ <I 10.000m'. cf "m de _ <I Joat T_ Rl>eio (pr6l. _) RS 4:;.000.00
· T_ <I 2.250 - R. _ W.... (plano ...'" cf RIo J....., ..._) - RS -40.000.00
GALPÃOINDlm'RML
'. '

GIIplo _riot. -..... -da, e_1ft P.... OlIm .... de 400,00m'•• o lem!no cóm 654.00.". RIJa JoIO R1nmor. em t.,. l' ••J.
SIO Lutz Gon.." Ptfco RS 3MOo,OO

.

LOC\ÇÃQ. .

.

• lAjío • R. Eleonora S. PtadI 'I!d._ 01 lSm' - RS 3So,oo cf 4:1,24m'.- RS -400.00 • oi 53,47m' - RS 500.00
- lAJ. cf soJiJ> R. Benwdo ll<mbuacI\ S90 - RS 450,00

.

- lAja 0/ -4S.6Sm' cf"t..".......__ R. Eleonora S. Pta4l, I!d._ • RS soo.oo
• - �Io OlIm ISOm'. lllto. d liIÇIo ti!'*'__ lo..pm F. de Pauto. 1884 .• RS 660.00

. - 00Da_.....m, w. c/250m'; RIJa· IAuenço KnIIr � • RS 1'.100.00

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

Imobiliáría--
Menegotti

TBlREt«lS
,

. Local:TrlsRlosdoSUl (pr6x. RecreatlvadaCEF)
Área; 5.790m2 - Valor: R$ 46.000,00 (negociável)

�

Local:RuaRobetr1o;ZieJnann (Am lzade)
Área: 1.302,90m2 - Valor: R$ 40.000;00

local:RuaWenc..lau Poml...o�8Id(AmIZad.)
.

. Áfia:450m2
.

Local:Rua758(ÁguaVerde)
Área: 3OO,oom2

.

Local: RuaJoioDoubr.wa(Czernlewlcz)
" Área: 653,OOm2

local:RuaOllvioBrugnago(VllaNova),

Área: 1.880,OOma
.

.
.

Local:RuaPadreA.Elchelmeyer n867 (NereuAa�)
.\ .Área:180,OOml .

Local: RuaPrlmavéra n8100(AnaP-.ula III)
.

Área: 36,00",2

GALPÃOPARAr.t:RCADO
Localidade nobairroEstradaNovacomárea de200,OOm2•Ótimoponto comer-

ciai.Valor R$51.000,00 (negociável)
,

.

. srrb.
Com 62.500m2contendo casamista. Valea penaconferir.

Valor: Apenas R$18.000,00 (ilvista)
AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855

EO. MEHEGOTTI . 1" ANDAR· SAlA 107/108
FONE: (047) 371-0031 �- JARAGUÁ DO SUL· SC

"
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"." HABITAT
C.OMPRA' ii VENDE. ALUGA • ADMINIS1RA

MCJf31l lAR A
eRrei dJ�O

TERRENlS
Terreno C/420m2 - Tlfa da Mosca'
Terreno de 15X30 Rua Rob'erto Zlêmann
Terreno d� 15x34 Rua Leopoldo Janssen

,

Terreno-�/1.020nt2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno,c/460m2 Rua Joio Januárlo Ayroso

..,Jerreno c/450rnz Vila Rau '

Terreno c/430ma Lot. Bernadete Dornbusch
Terreno c/440m2 BaIrro'Água Verde
Terreno c/513rnz fundosWeg I
Terreno 390rnz Itajuba Praia Grandt .

Terreno c/31.000jn2 Vila Nova próx. Fórum
'

Terreno cl 2.6oom2 Rua Jolnvlll1a -ótimo ponto
comerciai
'Terreno c/ 430rnz Loteamento VersalIIes

.

Terreno c/589m2 {esquina),lIha da Aguelra
Terreno cl 400m2 Rua Marcélo Barbl
'ierren9 cl 532m2 - Estrada Nova.próx. Poste
Marcolla,

'

Terreno c/500m2 frente p/ Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/500m2 (esquina) Rua Henrique
Marquardt .

Terreno c/1 0.000 e casa de alvenaria, ótimo pl
empresa - RuaWolfgang We�e (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600rna Rua Marcelo Barbl- Vila Lenzl
Terreno c/70.000m2 cl arrozeiras e 2 fontes de
água natural em Nereu Ramos.
Terreno er28.QOOma' fr;ente para o asfalto em

.Nereu Rámos.
Werreno; com 430m2 no t.eteamento
Champagnat.

.

(' '-'

Terreno c/1000mz R. cärlos Vásel
Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova

CASAS
Casa em alvenaria c/260m2 - terreno c/1540m2
-Schroeder
Casa em alvenaria' c/180n:P - 3 dormitórios (1
"surte) demais dependências, Procópio Gom,es.

, Casa
-

em alvenaria cl 160m2 - Rua Henrique
Sohn
Casamista - Loteamento Corupá - aceita carro
no negócio.
Casa de alV. c/95m2 terreno c/370m2 em Três
Rios do Norte
Casa de 8Iv. c/100m2 terreno c/538m2 - Balrto

• ÁguaVerde
: Casa de alv. /215m2 - Praia de Itajuba_
.. Casa de alv; 100m2 - Barra Velha,

'
' ,

E
Casa_de alv. 220m21 surte + 3 dormitórios - Rua
Max Zlemann

.

APARTAiENTos
,. Ãpart. em construção c/2 ou 3dormitórios, entre
• ga em meados de 96, rua Gumercindo da Silva

: (localização Prlvlleg'lada). Financiamento
_ próprlo.Consulte-nos.
• Ap-art. Condomfnlo Amizade c/2 qtos. Entreda
• facilitada.
• Apto Ed. Isabela c/123m2 - 2 dormitórios + surte
• e demais dependências.

"
,

-
ALlJGA.SE

: Sala comerciai ruaJolnville próx. Arweg ,

• Sala comercial40m2 - Rtla Gumercindo da Silva
• Sala comercial 42m2 - R Domingos da Nova -

• semi-mobilladö próx. Marlsol.
• Casa de alvenaria c/3 dormitórios - R Epltáclö
• Pessoa ao lado do Jangadinha.
:,' Apto. c/3 dormitórios - R. Jolnville-próx.Marisol.

: ' RUAPlWPESCBMIDT,1V/
.. (Ao IADODA1_1ft'.RRAGDiS)

,

FONE: 371-41009
\

•

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS . CORREIODOPOVO-S

Rua25deJulho,317 •VilaNova .JaraguádoSul·SC

,FONE fQ47) 372-0153
VEN)A$
- Terrenocl7.6oom2- Rua'Rio�Luz- R$20.000,OO
- Terreno cl 1()'.266rn2 - Rua 486 .. Atrás,Posto Vargas - R$ 300.000,00 aceita negOCiação
� Terreno cl 461m2 .. Rua537 - Barra do RioCerro - R$13.000,OO
- Terreno cl 4.800m2 - RuaBahia- Jguá Esquerdo - R$ 80.000,,00

"

- J'erreno cl480tJl2 - Rua Vila Nova - R$ 26.000,00
- Terreno cl608m2 - Rua Pastor'A. Schneider.- R$ 14.000,00
- Terrenod6.735m2 - RuaJoinvil1&- R$126.000,OO
- Terrenocl472rn2- Rua Pernambuco- R$25�OOO,OO
- Sobrado cl 160m2 e terrenq cl 20.000,o0m2 - Rua Pedro�inter - R$ 30.000,00
- Casamista cl 84m2 eterreno cl 361m2 - Rua Parafba - Vila Lenzl- R$16.000,OO
- Casa de a1v. e terreno cl 326m2 - Rua Luiz Chiodlni - prõx. Juventus - R$ 26.000,00
- Casadealv. c/130m2eterrenocl 450m2- Rua Exp. Emino Rach - R$36.000,OO
- Cu de a1v. cl 186m2 e terreno cI,20.()()()m2 - Rua Ród. WolfgangWeege - R$ 76.000,00
- Casa de a1v. cl 140m2e terreno c/59()m2 - Rua Cartos Oeschler - Figueira - R$ 17.000,00
LOCAÇÃO "

- Apto. cl 4 quartos - Rua João Picolli - centro - R$ 550,00
- Casa demadeira cl3 qtos. - Rlia Domingos da Rosa - R$ 260,00
- Casa de ma�eira cl 2 qtos. - Rua Domingos Demarchi - R$ 360,00
- Casa de madeira cl3 qtos. ,;RuaAdão Maba - R$ 380,00
- Casa de madeira c/3 qtos. -Rlta Alberto Schneider -lateral- R$ 350,00'
- Casa de madeira cl 2 qlos. - RuaGuilhermeWacherhagen � R$ 260,00
- Casa de alv. c/3 qtos - Rua Corupá - Vila Nova - R$ 470,00

-

,

- Sala comI. - RuaWalterMarquardt - Galeria Vasel- R$ 300,00
- Sala comei. - Rua Pastor Alberto Schneider c/170m2 - R$300,00

I!
II

ESTES
SÃOOS'

,
'

TELE�
FONES,

,

PARA
,VOCÊ

"

MlI14JI
NO

CORREIO
D,O

POVO

�. 371-7931.
Q7fMOVE I S

Rua AnDio C. FerreIra 187
, CREa, 1741..J '

ctI'U • "IIDI • LORJI • '1I11S1II • "DOU

-IIIIiVEL 112 Qtoa - kiuo !ndeJ:t9D/I'OIIt6 w. PilQ)l$ .nto;uçóta Ger:4 ia
, _'

&aflllKlo 3CIQ 4 l � 'It�lhee :I�. "role! !I_t, 10 10.000! se.i-�/Ie9OC1ã",i.s
Sokldo 2UO· 4 1 ws. .11. ,Iabim:o Zi.IIaI!II, Z�2à 70.000 1caib tm:t.fçvta/plrc.
casa A:v. UO' ) 1 Idt. ,P6Pl' ;1. Joii4 i'�, )�j

,

I bS.OOO + 1:5.000 flUllCado p/S"
Cut. Uv. �oo 3 2 LIIIa f

r'
'iitorllO str.iJlgQ:j I ; 80.00) '!'roca PIIPtO qUt. c/:l CJIJ'

t:'.as.t Uv', !tO • 1 BaIldIID It; PrlftelSa JlilMl, N7 10.000 'I'1!rr1lllO 6.� 112 .. Paretll
lCia .uv. 140 4 1 IAIlEI R; lJI;baio 1IaN, 511 )5.0000 lIoIIeftte u Diahiil'O

, ,

I\:UII .li". 190 3 2j0Jgv6.tsq. II. OlivÍll P:tadi, 34 5S.000 l�it. ü,,:.:e!IO pr6x.IiG III
CIsa IÜ.'I. 130 4 2 LeuJ ,R. U"fdio 1Ial'ti1l8. eín 14.000 ,/weit. un_fearEO
c- liv. l'�' � 2

'

tot. PIIPP ! I. Rar0D5 l.'il'OlLl, 47. 81>.000 �ita <:att1l/IlldYtl - vll:
CllSil a.... 2!l5. 4 2. AlIa Paul. R. victor .i�j., 440 45.000 �ocUv.ls
OIIIa ,1.1;;. ' lL5 3 1 CellU'o Ro PKdinuw Pl:ilW.,'1l8 i BO.OOC A�ib brmM .t.é 40.000
c;aSil Uv. lX1 J 1 Ma PIIIla II. lrilllc:hc:o�/159 �.ooo c_ •• OOIlftrllçjo/!roca
0Isil &lv. 1110 � .3 ee.tR 1. J0s6 lilIIatado«fer,l3!1O 80.000 Ttoaa Pl:rbl .. BlUMlaUcasa lIil.. 1.45 � 1 Cerrt!;O R. Joilo 1lOIúr".o 373 45,000, IIlIC)QCili'r... ,

_,

"pto ar.:
1 166 3 I • ,Ceatro

'

Ed. Ana Fào14- 3' AOOar 2�.000 � 5.1_1:. ctr
'.pto CC, �';\, 7'

-

2 i 1 la!:ade a. lJli.Jada - :)' iiMar 18.000, + UJIMa. ccr - 13 ..OS
&pto CIlt

'

lU 1 1 ce.-:,ro Bd. cuvalbo· a' � '111.000 - F.1I1111(:, et1 _ 13 anos
,

Apto !li: 17$ l 2. C8II:..ro 84. carvalbD - 5' AIHIII:
o

85.000 �bOO ! l WJoI8 ,qJrl90!

lpto OJ: 144 1 1 (mtm lei. !linM', • I' Anttlr 50.000 'I!l:DClI pot aiA.
Aptu (OU 1.).2 J 1 IIIIre. le5. brri Ifllrquudt. 6.1iOO + 100 pareal", il* 300,00
Apto C_ 17� l 2 tehtro líIa d. cUö' - lo l.Ddu �5.000 '!at. 0Ií/9iõ ;. ![!roei! pjCäiil
5.1it cOlll.

251
- I - lcentro SBoPPlllO J�.tAGI1Í BOX 4. 23.000 + 2 aJIl _/l<:t.ltll t.&:oct

&ala CQIIl 25 - - tePtro JIOWI5 JlJIlGtli. Bol � 3O.ClOO + O.9l CIII "'/ho;Jcleia
Pono <!cl. 50 - ,

o
. ('.entro ''''.Deodoro (pri�.LCN\ 16.000 Ailtl� tojt IoeIltttoa

"-

tote I COI i �
, - J� 11111. :<:o1ll1011.io 12UÜ.. 2', .000 Mei,..

.

parcalarJtllefllM
'Lote 11901 - - riquelra 1'I'c!x. JIOIItt da '111& II , 3:l.000 'arcela Oll W_ I. iotes
Lote I ,!lO - . A.h� Xell. !JerMl� UI 11.000 lIegDClneis
��O I 9000 -

I_-
Tifllra Ao lli® do �'!ocJo l�O. 000 Vende t1l4a ou *'-.. unof

t.m.'IO_ 7000 · -. Ifreel PIÓI. AIn>� �lil11 3&. OCoO 1 Aceita pvçeJ.af
,

'IRMO I 271175 ·
! ,- ,�irade Pr6t.

'

Salio Jell4dé :isa,.OOO �ibo iano/tolÄ1'/iD6ye,i.s
Lutei> I 465

&1-
fiqllQka !ResidenciaL Pia••,. I 6.00q Il.t, 2.000 � •• :r 211)

Lotei 100 - - Ra.. J;.ot.. IItMqDtti a.ooo EIlt. 3.500 T 50 1 l!lO
Ló"tes 'lo 385: Ailladlil aes.idlnçLIIl BodU.inl:! o 10.000

'

EIlt. 5.000 + 5:' J:.ooo '

Lot. 610 lIil. Ion' Prõ�. roJQ/�i'o RBH 35.Il00 1!Ilt. ,l�..ooo f 11.0 11 2,'000
, LoteS 4&3 • ,I - sta LuJa RDideftciat' ":r:4AÍu.' '1.000 &nt:. 1.500 .. !SO r 200
I---- -'

I
Chácara 2&5�9

o
- IStailluli.i� Centro de Sill,.. L,uia HO.OQO: GalP$1I 800 12 lcasa 2:1,3 112

Cbäcara UOOOO' -

I
.

IGal:i�di 1!Itt. �r:ibllldi - III 15 &0.000
'

OI,a iIIh. - �ce.i:� trcxiar
0I6c1lIa. lllOOOi _ - éar;i�ldi

!��r.ID ti!lgaros-b 13 , 2O.OQQ !1ft IOJ:adi.iII -ft�aàlll

1i"'CU. U!iOO�1
- ( - Jlel:ell lI.Í.IIE!u.o Cí'ande, 3 b 3 I 12el.OCO ,� rJ.y'� - AeeiU. 'tJ:ocilr

Olbra .'5000 - I � I st:'IIiOIr.X!Il_ ,

BIt. BriIÇG do llIll, -lia f I !i>5.QOO casa Alv ... 'PUçéla 10 li

I
lIe5. CIIIAIIll:K «(lQJ.tt.I de sa.rta J.ll�i.,)

1.11'1<1<> lota ,110 Condt.. lDio ;l.lAIlIAS Lotes co.' t6d!! lnfrb-l!Süut.u'r.\
(Janqú I:loqqerOc1) (haullo 'aMio da !lOG .2)

,

irea - 1101 112 fl>lIRI1· t* ap,�veitá1:�ll A v1sta a partlr de R$ 7.000
_

Oll

� Iilsh - 11$ 2� .I)OO.� ,

Elltralb .- 1.500 + �o ]C:I Sala\os IÚII.,
iACI!Jta1� t,,111fone ou parqelar) ou l' 1: 300 Ifi"". � 50 't 2 S:f"l6ri68 Hili.

I
- � ..

,',

. i

•
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•

;:-

VENDE
,.

.

J ! II
APARTAMENTO

JI""'C.

Rua Adélia Fischer ;o 3D andar
3 quartos demais dep:

.

R$ 35;000,00

AP�RTAM:E:N�"f�O�,C:;,4iI:::"':,:.
RuaJoão Picolli, 473 - Ed. Karine
-Apto.'?O4 � 2a andr cl2 quartos
'edemais dep. - R$ 32.000,00,

APARTAMENTO
R. Bailo do Rio BrancO, 760 • Edlt.
SchIochet· 8" andar· cl Cl 1 suite + 02
dormit6ltQs + demais dep.
RS 48.000,00 + Rnanciamento

CASA,DE ALVENARIA
R. José Menegotti, n112n • 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 erltr. + 30 x
R$ 2.000,00 '

CASA ALVENARIA
RuaLuiz Satler,nll 63 - Barra-
01surte - 02 Quartos e demáis
dependências - R$ 55.000,00

CASA ALVENARIA
R. lIareohaI C....10 IIWIOO, 3022 -

Sftoecler.4ree: eooma - Conet.
240,0CImI..z..04 donn., 3 IWC. demaI.
c1ep. RS TV.OOO,OO

'

�C-';;OC;:;;';-::,-CASA '

_,

'R. Ernesto Rudolfo'Fritz Schon,
340 .. Terreno 840,OOmZ. Const.
226,OOmZ - 01 surte + 02 Dorm.
e demais dep. R$ 95.000,00

CASA ALVENARIA
'RuaJQsé �ruffi !Ja 160- Ilha da
Figueira - 03 quartos, demais
dependências, com piscina
R$120.000,00

··CASA
Rua Augusto Milke, 120 -

Terreno: 3.094,00m1 - Consto 271,00
- 02 suftes + 02 dorm. e demais dep.
A$ 320.000,00

'

CASA
R. dos Escote'�ros, 193
03 doims. e demais dep.
R$ 50.000,00

-

�
..

.

..�

TERRENO
CI Prédio'- Rua Joinville
n�4.386 - Terreno -1.314,00mZ
Prédio: 600,00mZ
R$ 250.000,00

,TERRENO
RuaEleonora Satler Pradi cl
ár�de 396;0011)2
"R$26.000,00

'liMÓVELCOMERCIAL.Rua Angelo Rubirli ao lado do 418 •

r.. : �Oml. Consl231,OOml· P!jdiopl
salas - RS 100.000,00. .

C4SA DE ALVENARIA
R. loteamento Juventus -

Jguá-Esquerdo - sufte + 02 quartos
RS 55�000,00

'

...

-:�''''''........�TERRENO
Loteamento c�rnoSMIJ)iero

. Jaraguá-Esquerdo - ci 56QmZ
R$ 8.500,00 entrada + financiamepto

"

CASA ALVENARIA
R.AdoHo Tribesss, 409- Terreno:
400,OOmZ· Consto 108',00m2 • 02
dorm.,01 BWC, (cl Hidrom.) e
demalsdep. - R$,35.000,OO

TERRENO
Rua ArltonioGesser - V. Amizade
Área 468,00m1
R$ 1'4.800,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do SU�' 31 de março' de 1996 CLASSIFICADOS. DE' IMÓVEIS' CORREIO DO rovc- 7'

Larlmóvels
.

Av. Mal. Deodoro, 141

'. LOCA�ÃO .

• Casade alvenaria: 03 dormhórios, saJa, coz., ewc ,lavanderia, ITIJrada e com garagem. Rua: Joaquim
Fco. de Paula, na 2343.

'

• Apto. 02 dormhórios, sala, COZ., banheiro, área de serviço, sem garagem. R.'Domingos 'da Rosa na 85. '

• Apartamento térreo: 02 dormhórios, sala, coz., swc. lavanderia e sem garagem. Rua Pastor Alberto
Schneider na 1187 • Barra do Rio Cerro,

,

• Sala comervial • Rua Leopoldo Mahnke 'na 46 • Centro
'

• Sala comerciai· Ruapomingos Anacleto Plazara· Lot. souza- metragem 7x10rns.

VENDAS
Terreno 15X30mts na rua João Planlscheck
Terreno Lot. Vlcenzi e Gadottl Ltda.· BaIrro sto, Antonio
Terreno na rua Antonio Carlos Ferrel,ra de 19x30n1s • Ceniro
CIU de alvenaria com 63� no Lot. Vicenzl e Gadottí Ltda.
Casa d9 madeira com 113� na rua Alberto Carlos Meier no BaIrro Centenário
APartamentos com 100;00� na rua Antonio Carlos Ferr9lra,

.

CIU de alvenaria rua Julios Verch • Terreno� 399,OOmt
Terreno rua Max Doering, área de 365,88�
Chácarà em Nereu Ramos com 88 morgas tendo casa, luz e água
Chácara em Carupá com 131.800� COm toda a infra-estrutúra
Quitlnete rua Arquimedes Dantas· Vila LenzI.
Case de madeira· Rua Conrad Riegel

A
.," INTERIMOVEIS

CDCI0914-J

.l'

QUEMQUER

CONSTRUIR?
._ Terreno com 793m2 _ Lot.

Divinópolis (Ilha.da Figueira)
,
Só R$ 10:000,00 (parceláveis)

_ Terreno com 434m2

Jaraguá-Esquerdo
(próximo Urbano)

Apenas R$ 10.000,00
(parceláveis)

_ Terreno com 560m2
Rua Ana Zako '

R$ 1,0.000,00 (à combinar)

- Casa em construção, com
220m2, terreno com 45Ôm� _ Vila

Lenzi (Loteamento Nobre) ,

R$ 60.000,00 (à combinar)

AGORA SÓ fALTA
,COMEÇAR

•••••••••••••••••
I' '

�� I
I CREel N° 1589J�� I
I " � I
I B' ,

So I
,I

I ...... U' I,
I I

" I
I .navaia 'I
,I Fone: (047) ,37,2-2734 I
I

Vende
ITERRENOS

I ,Terrenoc/3:J7LotWernerMarquardt,naBarra. RS7.000,OO-50% • II' entrada saldo em 8 vezes, ITerreno 334m2, Lot Reicbow na BARRA Preço R$ 6.500,00
• Terreno c:J 530,OOJn2, na Barra ao lado da Igreja Evangélica - R$ •
I 14.000,00 em seis (6) veWl

, I

'II' Terrenoc/1.762,91m2-Rua25deJulho, VILANOVA·neg!>ciável I- RS 85.000,00 prox. Mime '

I Terrenos c/ 315m2, na BARRA área nobre· RS 9.000,00, 30% •
I entrada+4 vezes

' '

•

I'I
Terreno C/399,OOJn2 - R. Luis Satler, na BARRA � RS 11.000,00 -

I50% entrada e + 5 veus.

I Lotes naR.VirgOioRubini, naBarra, financiado 30% entrada, $llIdo •
I em4 vezes- Total RS 9.000,00 I
I

Terreno c:J 2.791,00m2 - R. Walter MarqUardt, defronte POSTO
I

'

MIMERS i 80.000,00 em doze meses. II Terreno c/ 1.234m2 - Rua Vrrgflio Rubini, na Barra, apenas R$ •
I 28.000,00 \

'
'

•Sftio c/62.ooo, naTifa RAPP, distânda 3.000mts. daMalwee, Rua
• &p. Amoldo HomblU'g com casa de alvenaria, de 155,0Qm2, caa de •

I• caseiro com 50,OOJn2, piScin� 7xll, (77,00m2), água R$ 50.000,00 I
,

- negociável, aceita outro imóvel, apartamento etc. .',I CasaemAlvenariac/152m2-RuaOlícioC.Pradi, JaraguaEsqaerdo,
•

I defronte condomínio Azaléias - RS 40.000,00 I
• Casa de madeira c/162m2, Rua Wa!ter Marquardt. n° 2732 - RS. I30.000,00 - Aceita carro.

• ,Casademadeirac/3qtos,garagem;laterai,R.WalterMarqaardt-RS •
• 2-1.500,00 •
•

Casa em alvenaria c/170m2 - Rua PastorA Schneider, na Barra -

'. IAceita carro - R$ 37.000,00 'C'

I Casa em alvenaria c:J 180m2, 3 qtos, 2 BWC, garagem, na BARRA, •
I ,Aceita carro, terreno, com 50% entrada e saldo a combinar - RS •
•

55.000,00
'.-I.OCAÇÁO II Loja comercial �/3 3m2, Rua Luis Salier, BARRA - R$ 220,00 •

• Galpão em alvenaria com 150,OOJn2 - Rua Walter Marquardt �
•defronteARGI - RS 350,00

' '

I Casaemalvenariac:J2qtos,garagem,RúaAbramoPradi,naBARRA.

II RS 300.00 '.
I Apartamento cl 2 quartos, sala, copa, cozo lavanderia - R. Pastor A,

'.Schneider, 1.181- BARRA - RS 350,00 ,�'

• Galpão emalvenaria d 100m2, R. BerthaWeege, 2490-RS 340,00 •
.• Casa eil) alvenaria c/4 quartos - RuaAlfredoBenhke, 420"S�oLuís. Il-RS 330.00

Telefone CELULAR pór RS 80.00 •
• Apartamento c/ 2 qtos, saTã; copa, coz, lavanderia, R. Pastor A. •
I Schneider. 1187 - BARRA - RS 300.00 • I•

Casa em alvenaria c/2 qtos, sala;COZ., .garagem, todas peças grandes
•- R. BerthaWeege - RS 45@.00

'

• Casa de �ladeira c/2 qtos, sala. coz.. lavanderia, banheiro. Rua 547 •
•

n° 141. n�Barra - RS 200.00 "

•
I ' RUA ANGELO RUBINI,Ul3 •
I SALA9 •

TERRENOS
Terreno CI 1.540,00m2, prôx, Sear (Centro) • RS 100.000,00
Terreno Rua Joio Planinscheck c:J 896,()()m2. RS 90.00,00 '

Terreno c/H84m2 Rua-199 sem nome - Vila Nova -

RS 120.000,00
Terrenoc/l.600m2+casadeillvenarianaruaBpiúcioPessoa
- RS 120.000,00
Terrenoc/1.Q89m2·RuàJ�JanuárioAyrosoR$ utooo,oo
Terreno no Condooúnio das Azaléias - RS 26.000,00
Terreno c:J 350m2 • Loteamento Ana Paula IV • R$ 8.000,00

,

Lote n° 67 LoteamentoAnaPaulaiv c/ Í/2Águade alvenaria
- RS 12.000,00

'

Lotes ßllJ'UaPaulo,Klitzke (esquínaj.bahro:Amizade-Mauro

I
I,'
I,
I
I
I
I
I
I
I
I

RS 15.000,90
, Terreno Rua 456 - Sem nome c/445m2 - Adernar Elhert - R$ ,

8.500,00
TeiienoLoteamentoAnaPaulaIV-Financiamento+4.soo,OO
Terreno RuaDomingos da Nova c:J 326m2 - RS 55.000,00

CASAS

Casa em construção (alvenaria) c/ 143m2 -,Vil. Rau •

Loteamento Vila Rau terreno c/ 548m2 - RS 40.000,00
Casa emconstrução (alvenaria) c/120m2·AnaPaula IVLote
140 - Financiamento + 16.000,00

, Casa em construção (alvenaria) c/60m2 + casa de madeira
LoÍeam. Ana Paula IV Lote n° 83 -RS 15.000,00
Casa em-construção (alvenaria) c/ 220m2 Loteamento São
Cristovão II - RS 25.000,00
Casaemconstrução (alvenaria) LoteamentoFredolinoMartins
- RS 8.000,00

'

Casaemalvenariac/120rn2+ casadeMadeira-RS 30.000,00

APTOS

Apto, Edifício Jaco Emmendoerfer cl lOOm'?o andar -

RS 5Ó.OOO,OO

Lotes financiados a partir de RS :1.500,00 de entrada
Loteamento São Cristõvão II : Loteamento

Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi

Loteamento 'oUro Verde

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09 371·1136
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



roRRFlODOPOvo.8

. ,pU8l1CACÓES lEGAIS JaraguádoSul� 31 demarço de1'"

ALUGUEL

DETRAJES.
FONE: 372-3349

RUA EXP..ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Mlirgot Adelt. Grubb. Leia ... ...., Onel.1 do Regl....o CiVil do r DI.trllo d. C�marca de

J.r.gu' do Sul, Eltado .
de S.nta C.tarlll., lu iaber 'que' comp.receram

.

nate C.rtórlo
exibindo .e. documento. pel. lei, .Im,·de Ie ,h.blllt.rem p.r. ca.ar OI .eglllnt..:.

EDrrAL N° 20.434 de 20-03-1'"
ROLF KLEBBER E ROSA DUARTE ,

Ele, btasilciro, solteiro, comerciante, natural de Jaragu' do Sul, domiciliado e n:sidente na Rua Proc:6pio
Gomes de Oliveira, 1.473, nesta cidade, filho de Roland Klebbere de Elvira Eichstädt Klcbber, domiciliados
e _dentcB na Rua Manoe!,Franáleo da Costa, 4.67.S, Joio Pc88oa, nesta cidade -

EIà, brasicira, solteira, comerciante., natural de 510 PrancilCo do Sul , neate S.tado, domiciliada e

_dente na Rua Proc:6pio ÔOmel de OIivciJa, 1,473, nesta cidade, filha de Waldcmir Duarte e de Alice
. Mello Duarte -

EDrrAL N° 20.431 de 2O.Q3-1'"
WlLMAR MARQUAltDT E NOELI GESSEIt

Ele, btasilciro, solteiro, !knico e contlibilidailc, natural de Jaragu' do Sul, domiciliado e md'dentc na kua
J0a6 Emmcndoelfc:r, 1.549, Ílcâta cidade, fiÍho de Geraldo Marquardt e de Anita Uccker Marquardt -

Ela, bruileira, solteira, awúliar de cacrit6rio, natural de Jaragu' do Sul, domiciliada e �sidente lIa Rua
Roberto Zicmann, 1.199, nesta�cidade, filha de Eno GellllCr e de Noeme GellllCr -

.

EDrrAL N° 20.43" de 21.Q3-1'"

CIItINEU FAGUNDES E ROSIANE SCHMIDT .

Ele,·brasileiro, 101000, coJlÍcrcia,te, natural de. Jaragu' do Sul, aos'vinte e doil de letembro de mi
novecentos e setenta, domiciliado e' raidente na Rua Rio .Branco, 6S0, nesta cidade, filho de Anlclmo
Braz Fagun�s e de Tereza Fagundes -

.

'Ela, brasileira, aoItcira, indõstriaria, natural de Joi.nville, neste Estado, domiciliada e Mdente na Rua
J0a6 Pavancllo, 139; Oba da Figueira, nesta cijladc, ruhà de Egon Sduuidt e de Maria Madalena Sduuidt

EDrrAL N° 20.440 de 21.03-1'"
VOLMIIt PICOL01TO E KEIJ.+ MAIpA PEItEIltA DOS SANTos

Ele, braailcii"o, solicito, 'opertrio, natural de Marmeleiro, Pllran', domi.áliado e raidente na Rua Oscàr
Schneider, Barra' do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Franquclim Pícolotto e de Nadir An�la -

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural'de Santa Helena, Paran', domiciliada e raidente na Rua Olear

Schneider, Barra do Rio'Cerro, nesta cidade, "ruha de Maria� Pc�ira doi Santo� ". ,
.

EDrrAL N° 20.444·de 22.Q3-1'"
ODAIR SETTONI E ADItIANA CItlSTINA L1NDNEIt

Ele, blUÜCiro, solteiro, teptelentante, natural de Jaragu' do Sul, domiciliado e �sidente na Rua Cabo

Harry Hadlich, 737., nesta cidade, filho de Leopoldo Bcttoni e Maria Matilde SchimilZ Bettoní -

PJa, brasileira, solteira, Ie�tãria, natural de OuaramiriIU, neste Estado, domiciliada e �siden'te na Rua

Uruguadi, 134, nesta cidade, filha de Bcrtoldo Artur tindrict e Margarida Jaridir Dalprt Undncr -

EDrrAL. N° 20.445 de 25.03-1'"
MARCOS AUJtÉI.IO PEItEIItA E ANDRÉA GARCIA

-

Ele, blUÜCiro, solteiro, cmpteúrio, natural de.Curitiba, Para0',. domiciliado e teBidenic na Rua Urbano
Teixeira da Fonseca, S74, Guarammm, nCste Estado filho de Luiz Carlos Pereira e de Reni Rocio.
Strozicnski Pereira -

Ela, braailcira. solteira, cmptellÚÍa, natural de Jaragu' do Sul, domiçiliada e raidente na Rua Gumercindo
da Silva 6S1, nestá cidade, filha de Airson Garcia e Dalva Schulz Oarcia-

EDrrAL N° 20.44' de 2,.Q3-1'"
VALMIIt MEYEIt E Sll:..VANA MAltA SPEZIA

.

Ele, brasileiro, solteiro; ind\lstriArio, natural de Ouaramirim, neste. Estado, domiciliado e residente na

Rua Jaragu', Uha da Figueira, OU8J3lllirim, neste E....do. filho de Lon:nz Meyer e de R!J8ita Krosklag
Meyer -

,. .

PJa, braÍiIcira, solteira, profCllOi'a, natural de Jaragu' do Sul; domiciliada e 'raidentC na' Rua "Domingos
Rodrigues da Nova, 349, nesta cidade filha de NcliOn Spe� e de Araá Erehardt Spezie -

.

EDrrAL N' 20.452 de 26.Q3-1'"
VALDÉCIO EMIDIO SOARES E ft.AVlA CItWl'INA LOItENzI

" PJe, braailciro, solteiro, awúliar de aJstos, natural de .Penha, neste Estado, domiciliado e'raidente na Rua
Erwino MenegoUi, S99, nesta .cidade filho de Emídio Vital

.

Soares Filho e de Maria NaJllira Soares -

PJa. brasileira, ..olteira; chefe de letor pcIIsoal, natural de Jaragu' do Sul, domiciliada e teBidente na Rua,
Erwino Menego;LIi, 617. nesta cidade filha de Paulo Osnir Lo�nzi e de Ruth Maria Lorenzi -

EDrrAL N· 20�453 de 27.Q3-1'"
SILVIO JOSÉ DA RosA E MAItIA CRISTINA ft.OItIANI

PJe, �lUÜCiro, solteiro, iridustrial, natural de M1mcilco Beltrio.Paran', domiciliado e �dente na Rua
Afonsó NicolU2Zi, 2.sll, \ti Rau, itcsta �dade, filho de CasimirO da Ro.. e lzabel Backa da Rosa _

Ela brasileira, solteira, comercihia, natuiat de Jaragul do Sul, domiciliada ci residente 'na Rua I,;uiz
Floriará, .Ne�u Ramos, nesta cidade, filha de Uno Floriará e Erica Kwiatlcoski Floriani-

EDrrAL N° 20.454 de 27.Q3-1'"

MARCÉLO DA SILVA E CIUSTJANE MAGDA LEAL
.

PJe brasileiro, divor�iado, con'tador, natural de Florian6polis; neste Estado, domiciliado e �denlc na

Rua Horaélb Pradi, 290. Jaragui-Esquerdo. nel� cidade. filho de Pedro Mardlio da &Iva e Maria
Marlene Furtadg da Silva -

.

PJa, brasiÍcira, solteira, psicologa, natural de Rio do Sul, neste Eitado, domiciliada e raidente na Rua
Horacío Pradi. 290, Jaragui-Esquerdo, nelta .cidade, filIia de Udo Leal e Maria Eugenia Andriani Leal -

E p.ra que chegue .0 conhedmento de todo., mandel p....r o presente Edlt.1 que será

p.ubllc.do pel.• Impre'n�. e em C.rtór.lo, onde .erá aflx.do .por 15 (quinze) di...

,.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA aNtA GOMES TIbeII. Olldal de TI....oe da eomalOa dt JaI'8QU6 do SW.
E.1adodeSantaCatarila.na fonnada Let, etc. .

-

.

Fazabera todoe�to" ecIt8I virem i,. .. acham n_teTabeIonatO para Protulo OIrrl.llOl contra:
ADERBALMACHADO ME, R LEOPOLDO MANHKE 113 - fESTA

.

ARILDO IZIDORO, R REINOLDO RAU 757 - NESTA
ALDO DESOUZA, RJOINVILlE 5130- NESTA
ATLEAO INOÚSTRIA E COM�RCIO DE MALHAS LTDA, R VALMORZONTA 181 ,; NESTA
ANrONIO DEU.A PRIA, R ROB.ERTO Zle:MANN 40 11' 10 - NESTA
ALDODE SOUZA, RAVMALDEODORODAFONSECA 1014.' fESTA

AFIAçÃO E FERRAMENTAS 00 LTDA, R ROD BR 280 KM 72 NR 40n - fESTA
ARUNDO BORGES DA ROSA, R BAIRRO ESTRADA NOVA - NESTA
ADRIANO MARCEUNO - fESTA
BORRACHAS BM LTDA, R ABIUNA 157 - SCHROEDER
BAR E MERCEARIA fEUBAUER LTDA ME, R ANTON<> RIBEIRO SN - fESTA
COBRA COBRANÇAS LTDA, R BARÂo DO RIO BRANCO 2'18 - NESTA

CONFECçOESG.RlHTUS LTDA, DUQUE DE CAXIAS 430 - CORUPÁ
CARLOSJORG.ECOSTAI<LOPPEL, RURUG.UAJ 184- NESTA
CRISTAL TEXTIL LTDA, ESTRADA $CHROEDER 1 KM - CORUPÁ
DANIELDAMASCENO FERREIRA, R RBNOLOO RAU.757 - NESTA
DORiVALSELl.. ROOIÁS 111- fESTA
EDOBAC�, R'BERTHAWEG.EE 1211 • fESTA
ENGEPASA ENG DO PAVIMENTO SA, RJeINVILlE 1018· NESTA
ENGEPASAENGDOPAVIMENTOSA, RJOINVILlE 1018- fESTA
FAlAR COM�RCIO e CONF LTDA, R ROD BR 280 KM 83 - fESTA
G.ABlINO DE ESTOPAS LTDA, RWIZ SARTl2085 - fESTA
G.EJOPEL PAPELARIA tl'DA, R FRANCISCO ffUJSCHKA SN· NESTA
lAINEU HENCKE, RTR!SRIOS DONORTE 83 - NESTA
INDUOOLA COM REPRES LTDA, RJOÃO TOZINI804 - CORUPÁ
IND TEXTIL ASTRO LTDA, RHOMCIO RUBIN SN - fESTA
INSTALADORA BERTOLDI tTDA, R JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 1000 - NESTA
IND ARTES OE BORRAeHAS SM LTDA, R DOMINGOS DA NOVA 146 - fESTA
IRACEMA PINHEIRO, R JOÃO PLANCHECK SN - fESTA
JOSE AIRTON RAMOS - fESTA
JAIR ROBERTO ARNOLDO, .R NOVA HAMBURGO· fESTA
JOSEG.ERONOOES,R81947-fESTA .

JAMIRJOSE DA SILVA, RG.ALDENCIO CAMPOS 108 - NESTA
!<ECI MODA INTIMA LTDA, R DA CORTICEIRA SN - NESTA •

UNiA FRIG. COM CARNES FRIOS LTDA, R ESTRADA G.ERAI.. SN " fESTA
W�I-EI\RIQUEVIEIRA, RJOS�nEOOORO RlBEIRO- NESTA
URIAN RAFAELA BAERWALDT, R ROBERTO SEIDEL 1093 - fESTA
LUIZ CARLOS DE MELL - fESTA
LAERCI0ISIDORO,RWALTERMARQUARDT142!i·NESTA
LOOlAfE REPRES LTDA, R A LOTE 37 - NESTA' .

LEILAMARlA DA SILVA SESTREM, R PAUUNA BEMATHE PlCoLD 255 - NESTA
METALWAG.EN LTDA, RALBERTO KUTZKE 188 - fESTA
METAL LEITZKE LTDA, RJOINVlLl.E 2287 ; fESTA
MARLI DE SOUZA DA SILVA FI- NESTA

1 MANOEL HILÄRIO DA VEIG.A, R MANOEL F DA COSTA 1381 ··fES"TA
.

MAUiI MALHAS LTDA ME. R 802 - SN - NESTA
PM LEOBERTO LEAL, R MAINOLVO LEHMKUHL20 - CORUPÁ
PTO MEDIC RIO DA LUZ LTDA, REST RIB G.RANDE SN - fESTA
ROMILDA PEDREW QESCHSLER, fESTA

'.

,

RONALDO VIEIRA !TANÁ MARA S VIEIRA. R TARCIZIO DE OUVEIRA MOTTA, VILA LALAU - fESTA
REVENCAR velO PART LTDAME, RCEL PROCÓPIO OOMES e18 - NESTA
SUPERMERCADO ALBERTO BlANCHNI, R ROBERTO ZEIOEL SN - CORUPÁ

.

SAMUELTEXTILIND'DOVESTLTOA, RCARLOSBLANCK221-NESTA
SAMUELTEXTIL IND DO VEST LTDA,-R CARLOS BLANCK 221 - NESTA
STARP'E CALÇADOS CONF LTDA. R AV MAL DEODORO 173 - NESTA
SOLANG.E G.EORG. DE ARUDA - NESTA

SILVINO NCOCHEW - fESTA
SALVIO G.RAH, R DRAG.UINALDO J SOUZA 110 - NESTA
SIDNEYG.ONÇALVES SANrANAME, RADEUA FISCHER ESQ JORG.E CZERNIE - fESTA
SWEETNESS SORVETERIA LTDA, RCEL PROCÓPIOOOMES 854 - fESTA

.

SERG.IO 9ROCKVELO, R VICTOR ROSEMBERG. 43"- fESTA
TEN>ENCIA MALHAs LTD.\ R AMABILlE TECILA PRADE 99 - fESTA
TANIA BEHUNG., R ESTRADA ISABEL. 210 - CORUPÁ
WING.S BAR E CAFE LTDA, R REINOLDO RAU 188 - fESTA
WAG.NER MAlO. RG.USTAVO G.UMZ, fESTA
E. comoo.dk>.devedo....nlo Ioram encontradoe ou .. rec:usallllllaaceitaradevldaintin.çIo, fazporintenn6clo
do pre.... ec;llIaI, para qú80._oe compareçam neet.Tabelionato na !\NI AItlurMil." 78, no prazo da LeIa .

Im�lquldaro NU d6b1k>, ouentiodarrazioporquenlo olaz, sob. pena de_rem 08 relerldosproteetaclo8na
Ioriada lei, etc.

.

•

"

KElJaragu4doSuI, 28 dem.f90de 1996
.

TabelA'

EDITALESPECIALDE FA�NCIA

Pelo presenteEDITALDE INTIMAÇÃO DE FAL-ßNCIA, façosaberaoresponsável
pelo Titulo abaixo relacionado, que omesmo se acha neste Ofrcio de Protesto
para ser PROTESTADO em Oa de abril de 199.6, se não for pago.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto
ou apresentardeclaração de'resposta poresáito. .

Este EDITAL é expedido em virtude do responsável terse recusado a recebera
intimação.
ESP. DP,1178195A· Vencimento 10.02.96
Valor: R$ 995,00
Devedor: Fábrica de Art Ctop lekert Ltda - Rua 327, s/n2" NESTA
DCrO: 72.183.47810001-05

.

CREDOR: METALÚRGICA RICO IND. E COM. LTOA
Na forma do Art. 883 do C6digode PrOCesso Civil e Decreto Lei n2 7.661/46-
ART. 10, e Provimento 16193 daCGJSC.

.

Jaraguá do Sul, 28 demarço de 1996..
Bton HOtfmann

Tabalião8,ubstituto
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'.o Direfur Social,do &ependi
Amo Heoschel é o�ável
pelas déUciosas cames que s�o
servidas todos os finais, de
semana no restauranteda bocha:

. Amo ao, lado da esposa Traudi,
'

não dá a téceita dos temperos
prá ninguém.
.0 'Urologista Maurício, Spies
desdobra-se com muita '

comPetência para atender como

legista na cidade. Com SUa

simpatia e desprendimento,
cativa a todo�.
•A Lavita Lavanderia lançou na

city, com exclusividade, o Self
Service, Você leva S\W roupas
na Lavíta e lava v®émesmo. E.
,ainda, enquanto lavae seca, você
toma um refri, lê o nosso jomal,
conversa com os amigos. Cada
cesto de roupa custa 3 reais.
InfOlD1açõespelo 371-:6532.
•o Bingo Premier vem se

constituindo na melhor af;qçio
"da 'cidade.

; Impecãcel,
confortável, com 'Ótim�
aten(ijmento e boils prêmios; é a '

grande pedida de todos os:dias.
'

•A 88 Schötzenfest será realizada

,

este ano no períod() d� 11 à 20
, de outubro, no Parque Munici
pal de Eventos, possivelmente
com algumas novidades. ,

• Jaquelne Maria Quadros e&tá
'cursando a Escola Superior da
M�atuta. Breve nós teremos

, uma conterrAnea como Oficial
da JUstiça Federal
'.A Seara realizoU naúltima qUaita
feira (27) no supermercado
Breithaupt daWalterMarquardt,
a sua tradicioDaJ. Olimpíada. Na
Volta 01{mp�a Seara, Valéria '

"

Konel ganhou 3 minutos de

compras grátis e na promoção
Pagador'Olímpi:.oSe$'a; Cannem
,Geisler Vasel gaDhoumais de 500 '

reais em compras, tudo pago pela
SelA.

',.

•OUder Club e aDanceteria SlDl
shine reabre no sábado no de
Páscoa com nova roupagem.
Som. e luzes e detalhes da

decoração receberam ino

vações.
• Vergonha nacional a direção dó
Jaraguã, Atlético Clube não ter . .r

pago a taxa estadual para que a

Poli::ia Militar desse guarida ao

jogo Jac eMareílioDias, Aliás, o
.

clube já era reincidente.

.Direção do Colégio Divina
Providência levou QS alunes de

,

88 'séries para um passeio
ilstrutivo noB�CarreroWorld,

,

foi na sexta dia ;29.

,eo_"ura(lL/a�foH$
• 7Tocai'am idade, o caustäco Dr. Altevir Antonio Fqgafa Junior,
foi no dia }8AJ3.. No altilflO dia 23, Cartone Pavanello, Cacâ i
candidato a uma cadeira no legislativo jaraguaense.• No dia 27/
03,T4nia Oliveira. .Nt;J dia28103 LfditiMurara Tecilla, esposa do
professor Julio.• Tambim no dici 2816)3Mdrcio Koepp.•Dia 29AJ3

foi a V!z de J{Jilo Gorges, o eterno benemêritco 'do Pinheiros, trocar
idade.• Tamblm dia 29AJ3 muito cumprimentado

'

o Dr. Donato
Seidel, em Corupd.. No dia OV04 troca idade o bem lançado
Mauro Bramorski de Massaranduba.. Dia 03AJ4 o professar
BaldUino Rtiulino AniverstUia.

.

,GAROTA
VALDETE'

.

talhes com a promoter Janete Marcatto,
lofone 372-1141.

,ARTE VIVA

Arte Viva Escola de Cabeleireiros oferece
no profissionalizante pàra futuros
eleireiros � está promovendo congresso
penteados com profissionais do ramo.
segundas" terças e quartas-feiras a escola
ttece corte grátis. Informações fone 973-
1 ou naArte Viva emfrente ao SiloLuiz,
r superior do CD Mania.

TCHb.GURI
Piquete Herança Gaúcha promove nos

•

06 e 07 de abril em Guaramirim o 'so
iniRodeio" Crioulo, com as tradicionais
ascampeiras e serviço de bare cozinha.

ponto alto será o baile sábado (06) no
rzrque de Exposições de Guaramirim com

consagrado conjunto TcM Guri.

MÉ"DICOAMIGO
'amigo Mário 'Borges de- Lima está

, ternando aqui pela"coluna, seu
•

radecimento ao dr. Cláudio Luiz dos
itos; O Mário levou um paciente sem

hwnplano desaüde ou coisa queovalha,
o ,dr. Cláudio prontamente atendeu, como
fera particular. Puro desprendimento.

'

rzrabén&

Al9nso �aipsRe}es
eAdrltuieMara' ,

Fischerunir'al!J-se '

pelos /afos 40
IIUIIrlmônio na noite, '

•�nlem (s4bado) na
16teJaNOlla
SM1uI", dasGl'rIfas
IIQBtma. OI

'

co""ldadolfol'tUll ,

IWcepcionadol nO
eWe Allltko
Baependl. Depois da
lila 4e IM11JI"
eul1lrio nos Estpllos
Unidos, Irão IWsidir
na CidtIde do
México

"Quem lrabalha,'�
trata äe sua vida;

'quem não trabalha,
semistura na

vida alheia ",
"

Provérbio Popular

o concurso que
elegerá a rainha

,

dos estudantes do
C_olégio Valdete
Zindars, será dia '

13/04, na boate
Marrakeeh,

.

a

partir das, 23
horas.' Silo 10

(' .

belas gatas que
concorrem ao

titulo. IA ven

cedora represen-
'

tará o colégio no

Rainha das Es-
tudantes, no

'Baependi"" em' Ogarot40M,aklti°nNec1celcompletouseus3aninhos no u 'mo stíbáJlo (30).Afestafoi
julho. nacas« 40spais Ezeram eNairNeckel
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Escreva pra gente, dizertdo o
. que você acha dos nossos .

.

passatempos e historinhas. Sua
opinião 'é muito importante!

li
.

,Escreva para: "Uin Lero com a patota".
Caixa Postal19, cep 89251-970 Jaraguá do Sul- sc .
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SEMCENSURA' I
-

. • -

, .

.
-

d d"E-'� - /III

'R' 1"'..
.

V'" .lint Educador , efen e

,

uUCaçao
..
etlgzosax l� ltOSOJlMt condiçõespara aulas.

quemfalamais alto naEducação? lUmado ...m�� C-"�óq<e�
.

,
-

.

e Letras, o p-ofessorAristides da acont�, embora essas mesmas

VeigaC�utinho, S2 anos, defende .' escolas nio. admlam. Mas. que
condições d,e cunlio pedagógico existe esse risco de se colocarUQla

�

para quequalquer entidade educa- ideologia' religiosà - para os

cio..l possa ministrar au1� de edUcandos: existe.
-

filosofia e educaçlo reliS,iosa. O cp. Como' qUêo..or......

professor Coutinho dii que a . uma pOI"',el lublUtuJçlo do
filosofia Du escolas "só vai fazer eDIIDo deeducaçlo nUII••DU
efeito se ela for sistemátJc!l e ..óola p.... aulu.de flIOIOfI.?
babiBcloSamente leva� aS6riopor S"e{'qae.fUosofIli por" tab€m
pessoaS que�ente enten-dam· pódel'l. levar. o aluno • uma
tanto de filosofia como de renaio sobreDeus? .

educaçlo religiosa" . Para o CoudDho.8JÓgi:o. AfiklsofiaDio
educador, os profe.ores de.a . é�ciêDcia;Elanã�secoostitúi:
*eaprecR1nter�coobecinento .,nuoià ciência ..Nem numa parte
muito grande e uma didática espe- ,dogmáwa de qualquer religião
cial para que as aulas possam nenhuma. A filosofia é·amaneira
suttir efeito. Conf'II'll, agora, os de.você tentar ver o mundo, ou

· melhores 'trechos da entrevfita
-

melhor, reaprender a vero IpUDdo.
concedida: por Aristides 8 claro ClU:e dep1ro da filosofia ricSs

· CoutiDho� há 22 anos no ,ma7' vamos encontrar as diversas

gistério 'e q1le-leciôna atualmente miDifestações no campo religiO:
Língua Portuguesa no Cen1ro de so, ou seja,�de as antigas reUgi-

·

Eosino paraAdultos, em Jarapá ões,como' Zoroas1ro, o budismo;
do Sul. o�o; E den1ro do aistia.'

'Charles Siemeimtcoski

M e�m� partindo d�
pressuposto que o jomaliamo 6
feito de respostas, 6 neceasmo .

se perguntar quem,.atualmente,
'estaria falando mais alto nas

escolas da régião: o, cusino de
Filosofia ou d� EdUcaçlo .

Reli-

giosa?
. Afinal,
você6a .dlltOlldos
favor da d.6ot.m' O
man\fen--'

ção do OSSI/II/O '

ensino

de Bducação Religiosa nas

escolas? Como 6 que deveriam

agir as escolas confessionais

(ligadas diretamente a uma
-. entidade reHgiOsa)? É possível'
conciliar aulas de Educação
Religiosa e de Filosofia?

Perg1Dltas como e"-s foram
le�adas pela rêportagem do
CORREIO DO POVO a

educadores e educandos. As

opiniões sobre o assunto

_ merecem -uma atenÇio _

toda �
-

pecial. Confira, ag9l'a,� to

portagem coinpleta enfocando
otema.

Coullnlul tlefmthprofasoIWWIlllttdD,ptIftJ /lcIo1Ul1'emFiio,ofla
�

Projeto "Vivendo Valor�s": o que. é?
,

"Sempre houve uma preocupa-
-

ção nossa, dos educadores, em.
$a� quem eram os professores
que atuavam nessas áreas de

educação-religiosa; ou se eles (os
professores) não estariam
voltados pára um tipode religião".
Essas palavras slo 4e Rosemeire

Vasel, que destacou' a preocupa
ção que a'Secretaria de Educação
teve nesses dltimos anos. Com o

intuito de tentar preparar melhor
os profdssores da redemunicipal,
houve a neCessidade de se criar
um progralDa de 1reinamento para
pr�fessores que atuam' nesse

complicado mundo da educaçio
religiosa que; sem querer, pode ser
SUbstituído (isso em sala de aaia)
pelo ensino de uma crença, o que
é pior; inpondo-a com total apego

. as
_ doutrinas de uma igreja. - O

tORREIODO'POVO - Maltose
tem questioDado, professor, da
..ind. do ensino de educaçio
RUglosa IW eseoIas, como f..,_
dop..te tndubl"w1 doprócesso
pedag6glco. Qual o ve.....elro
ob,Jetl1oquemnaauiadeedutação

.

religiosa deve ter nas escolas?
Aristides da Veiga Coutinho -

-

Bem, a educaçio religiosa, antes
de mais nada, na minha opinião, .

ela é tundUnental no primeiro e

segundo graus. I
CP - Eßt que senUdod. to:ma-se·
1'midJmiaJtaI?

n�mo n6s temos uma série 'de '

credos, como as igrejas católicas
e evangélicas. A filósofia só vai
fazer efeito se ela for sistemática e
habilidosaniente levada a sériopor
pessoas que realmente elÍtendaln
tanto cte filosofia como de educa

ção relígíosa. Os' professores
dessas áreas precisam-ter 'um
conecimentomuito grande e umá �

didáti::a especiàl que possa sürtir
efeitÓ. Ao contrário, vamos chegar
a um sistema sotismático, isto é,
aquilo que parecemas não é. -

CP - � seuhot�qÍleépossíwl '

halermn processo concomIbmte

(aomesmo tempo) no ensino de
.

educação religiosa e filosofia?
Coudnho • Sim. As duas vão se

unir. A nio ser que o indivíduo
não faça distinçio. Mas a filosofia
também estuda a partemoral, Visto' _

que temos a filosofiamoral. Desde

que haja, repità, professores
habilitados com uma 'didática de

oriel,ltaçio. .(C.S.)

..

que O educando se aperceba do

relacionamento entre um ser

criado e o seu criador. IssoJ' eStá
inerente no homem..
CP·H'mn perigo de se ensinar,
hoje, em escola c:onfesslonals

_

(aquelasHgadu'aum. entidade
ieHgiosa) mn Deus dogmático ou

.

- doutrlnárlo?

projeto "Viv:endo Valores" tenta o capacldadede raciocinar, väo que
enfoque do objetivo do ensino de tudo hoje basta apertar um botão.
eduçaçãoreligiosa nas escolaS� A Na minha época,- eu precisava

.

Coudnho-Nosentidode fazereom
ai.se e.xi.$teocia1 do jovem, ás temas pensar para encon1iar soluções de
que o preocupam, o lado h�ano. divertmento, como fazer, às vezes,

.

e a necessidade de raciocinar O meu próprio brinquedo",
(-filosofia) são os principais -ccntíauou. Rosemeire- Vasel,
objetivos que o professor de destacando a importAncia de

educaçlo religiosa precisa levar à filosofi!lDás escolas, como fonna
sala de aÚla. de aprimorar o raciocínio dos

Crise exlstendal jovens. � secretária usou todOs
Como educadora, Rosemeire esses argumentos l1nica

-

e e.xclu

Vasel. disse que a mudança no sivamente para chegar ao ponto
9bjetivo .do ensino precisou ser cen1ral do"problema enfrentado

alterado. Ela compara, para RO, a pelo jovem: a crise e.xisteóciaL
juventude atual, que é, namaioria "Resultado do não pensar, e de "

das vezes, incapaz de enfrentar os WIla educação libertadora que se mas. Eie nio quer pensar e, por 'deEducação R,eHgiosa eFilosofia,
seus proprios erro�. "O mundo da

.

nUsWroucom uma educação con- . isso, surgem, commais facilidade,' hoje, são extremamente inpor-
_

tecnologia 1rouxe muitas facilida- servadora, como llam:inha época, perguntas como. 'quem sou eu?, tanteS pelo fato de poder ttabalhar
.

des para o jovem, fazendo-o _ ojoveoidebojeentranUDlconfito 'quem é Deus? e·outras tantas", comesses�as,levandoojovem
pensarcadadiamenos",enfatizou muito grande, Dio conseguindo analisou�osemeire.· a pensar e resolver os seus
a secretária. "O Jovem perdeu a resolver os seus proprios proble- Para a secietária, entã9, as aulas _ problemas particulares .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"

CORREIOnorovo � 10
(

'/

Jataguá do Sul, 31'demarçocie 1.'"

,

,EDUCANDOS

· Alunos 'balem' opé: "Queremos educação religiosEi"
Seria fácil acredäar que' "chatice", abordando temas

'

"uma' escola de segundo grau, atrasados. Logo em seguida, ,a
possuem alunos "fanáticos" por aluna Cláudia Alves, 17 anos, foi
educação religiosa7, Normal- diSparando: "Não é uma chatice

,

,

mente, pelo qq.e se houve, os as aulas de educaçãb religiosa.
alunes de' segundo grau Nós falamos de Deus, de temas

.

apreciam� discipliDá(Eduçação atuais. 'As aulas despertam o,

Religiosa) pelo fato de não nosso"ladofraternal".,
precisarem pensar muitO, como

,

Batendo o pé
uma aula. de m�temática, por Surpresa mesmo ficou por
,exenlpló. Por incrível que conta de uma turma do segundo
pareça; o colégio estadual <grau, que teve as aulas de
Holando Marcelino Gonçalves, educação religiosa substituída
na Dha da Figueira, tem aIunos por sociologia esse ano. Vários

'

fanáticos (no bom sentido) petas alunos chegavam e peI;gUIltavam
'atIas de educação religiosa. <para anossa reportagem do
FlJIsescomo"quechatice", "que, porquê da saída de educàção
aolä nojenta", �lá vem a santa religiosanas escolas. "Queremos
da professen";'não são ouvidos que essas-aulas voltem", dízíem
nos corredores 'do Homago, A, eles. I

nossa reportagem, que esteve no . Mesmo se. mostrando um

colégio na noite de quinta (28)" pouco acimhad9s com a nossa

surpreendeu-se pela motivação , repd'�gem, alguns alunos do"
encontrada por alunos do segundo $10 "C", se mostraram

, segundo e terceiro anos do
' tOtalmentefav<nveisàsauIasde

segundó grau quanto àS análises ,educação religiosa.
'

feitu. pe�, aulas de e.ducaçã..o Relatos
religiosa,

' ,

Como forma de entender
,

" Entrando na sala de uma melhQl' 8$ suas colocações sobre
- tmmadote�iroanodo'Segundo o assunto, leia, agora,' os

grau, a nessa reporta-gem foi principais trechos do que alguns
logo pergl&ßtandó se as auias de alunos do segundo e terceiroanOi
educttção religiosanão eram uma ,do segundo grau do Homago

,

"

Ditetores decolégio analisam asuuaçã«
A professora
que construiu
uma capela' ,

Os diretOres Antônio Paulo religiosa. Principalmente como

�hwingel, : (Colégi0 Év8QgéJico ela tem sido trabalhada nos dias

Jaraguá) e Salete da Silva Chaves de hoje, voltada, para os

(Colégio Holando Marcelino problemas'<i carência afetiva, de,
Gonçalves) concederam uma existência 40 ser".

entrevistá ao CORREIO D.o '

'

DIDÁTICANASAULAS
, ADtônlo paulo.Sdlwingel- ,�
clat0 que lÍós �ã0 vam0s, pregar
os profetu, pâfa os alunos. É um

assunto q'ije :não 4iz nada para o

tempo dos alunos. Aí, temos que
té� passagem pela psicologia,
"como meio de ençontrar uma
,maneira :mais hannoniosa para
'falar sobre Deus. Temos que
cuidar para nio pregar um Deus
que castlga�Pára.; oDeU$;que
deve ser ensinado é um DeUS que

"

ama O' ser humano; A j�ventude
perdeu esse grande referencial".

Salete da Silva Chaves - "Os
traballios d� la a 4� séries,.
traduzem o nosso ensino,didático.

. Ele é gtdializadó. A,pr0fessora�
valori_Za o ser humano. A profes
sora já vai fazendo referêÍ1cia aOs
alunos so�te um ser. ""

'

POVO, onde apresentam assuas

opiniões sobre as aulas' de

educa�ã<! reisiosa nas escolas,
,

bem. como a sua pôss{vel ou não

substituição· com as aulas de

,filosofia. Leia, a seguir; OS
,piincipafi trechos'dos assuntos,

abordados.
SÓBREASAULASDSFU.OSOFIA

. .

l
.

Antôi:do Paulo Schwingel -

"A'filosofia está, voltada para a

refléxão. Não dá para IconfuDdir

educação,religiosa coiil filosofia.
O objetivo da fil�sofia é <)'
exercício (i'a reflexão. Com a

filosofia.você precisa, aprender a
urar partido de um conflito, de
unía crise exis!encia,l".

"

.

Salete da Silva Chaves - "A
� .' -

jj,losoQa é inportante. mas nio
substitui o ensino de educação

"\. .�

'. \' '

CI,udia.AlveS,17 anos, 8iunado , AndréIa.VIeira, 17 anos,_ aluna
tercäro ·ano do ter�o ano "

"Não, I uma chatice as -aulas. '� auias de educação religiosa
Essas aulas despertam o lado nos-leva a fazer uma série. de

fraternalna'êomunidade. A gent.e \ reflexões. Eu acho que essas elas
fala de Deus e de'temas atuais. A' precisampermanecer. Nas aulas

ji'losofiaemsilaJgobemchaJo".' de "religião" ningulm estâ jul-
, -,'

gandoningulm":

A professora de educação
religk>$a, .Lídia Zenaide Sabei,
44 anos, é aurorá de uma clq)ela ,

.
no prõprío colégio Homago. A

'

. .

cape-Ia, porém.: garante a, '.Alunos do '-,c-eirti tllIO .doHo",!,go: ''fan.álicos''Jleills tI"1iIa
professora, não serve para ,i,mpor ,

.

' ,

,

nenhum� religião, mas Um lugar .

pará aquel-es' que querem orar e

meditar. AprofessoraZenaide, há
iQ anos 'no 'magistério, diz que,
'os temas nas su�s aulas estão
volados 'Para o valor humano.
Falar de Deus, da fami'lia, da
religião; de se,:,o ,�io �essári9s,
lUlalisa ela. Sobfe a �stituiçã0
das aulas de .educ�o religiosa
para aUlas de filosofia, a profes
sora Zenaide acena negàtivamen
te. Ba diz, no entanto, que as

duãs áreas. )Jfec{sam andai juntas.

disseram para a., nossa

reportagem sobre as aulas de

educação religiosa. O CP

'questionou também se as aulas
de filosofia e sociologia eram

mais importantes; dentro do
contextodeles. Confira.

Fern_da Bösdaler, 1" anos,
alunà do Segundo ano', .

"Achei Uma injustiça tirarem as

aulas de educação religiosa do
. segundo ano. Elas são boas

porque falámos de Deus e de
coisas abertas. Essas aulas não
�st1o chatas, não". "

Edtleusa MüeUer; 16' anos,
alnna do segundó ano .

""Para mim foi 'bom tirar

educação religiosa e colocar
sociologia. Na sociologia nõs
discutimos as-suntos referentes à
sociedade, as coisas em si. Para
mimfoi vaüdo":

Alessandro do Nascimento, 19
, anos, aluno do se.gundo lPló

ItAs aulas de educaçãQ religiosa
são ótimas, porque falamos da
'Aids".' •

"Educação religiosa itã�i capela", 'm,Z,�..prof�r
Para o ex-proféssor de educação religiosa, Miguel Ângelo des

Santos, 24 anos, educação religiosa hoje não é mais catequese.
"Lembr�me que até 10 anos a1rás aS alilas de educação religiosa

. eram dirigidas pela CNBB �referiJ:ido-se à Confederação Naéional .

. dos Bispos do Brasil, ligada a igreja1caUSliCa). Mas hoje não, com
o ecumenismo, as aulas de"educação religiosa tem sevolfadó para
ass.úntos que relacionam o 'eu' com o 'mundo' It, destaca.
Miguel dos Santos, tamJ;ém com formação em publicidade, dirige
o projeto "Enc0ntro da FormaÇão" , que é organizado pelosmaristaS '

do colég!?' São Luiz.
' '
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Jaraguá do Sul, sí de'março de 1"' GERAL ,
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CORREIODOPOVO ·11

RIGOROS.O
·

Hospitâis . recebem recunos Vigilância apreendemais·
.

..' d':� ·b· '.. ,., de 100 quilos ãecame
parapagar· IVuúlS com ancos .

l�cfo8<>l-Fiscaisda enga>heDo�6discipti;
Vigilânçia Sanitária apreende- .

nar os comerciantes e' evitar a
.

rain esta semana, cerca de 100
.

entradadêp'�«landestinos,
quilos de cernebovinae suína em .'Sein o .parecer da vigila.tcia.
estabeleeimentoscomerciais; nos Devido a atuação·de muitos
baiiros� Paúla eRio da Luz. abatedouros claudestinos na

Tamb6m foram· retirados das cidade, osecretário deSaóde, Jri
Prateleiras produtos defumados neu Pasold propôs aos proprie
sem rótulo e fahando onome do tários destes estabelecimentos, a

.. responsável técnicó. A carne' foi formação de \DIla cooperativa
recolhida por não apresentar para o abate, com as condições

.'
carimbo de inspeção da própria mínimas exigidas pela saúde

,

VigilânciaSanitária. pu"bUca. "Infelizmente aproposta
Segundo-o diretor do departa- . da secretaría não foi �eita, e a ..

mento, da prefeitura de Jaraguá irregularidade ainda continua",
.

do Sul, Sérgio Lukarcewiski, a observa SéJgió Lukàrcewiski,
fiscalização será intensa, á partir acrescentaJldo que é iQlpossível
de abril, junto ao comércio. O sabei' o nümero de abatedouros

objetivo, de acordo com Ó $mi regulamentaçã9, na cidade.

.Jaraguá do Sul - Mesmo'
passando

'.

por dificuldades

fínaaceiras, a.direção dos 00.

pitais Sio 10&6 e Jaraguá, re
ceberam quinta.-feira uma boa
notícia Foi liberadoR$ 500Dill
para cada entidade, através do

'

Instituto
.

de Sêgu-.II.ptISH 10/
ridade do ..

·

Servidor M/lo.qll//lI�.
Munic� M/lO /lO
(Issem).
O recurso p/m/11l1O
será para -----........-

salcJ;u- as dívidas, orçadas neste .

valor, com bancos e empresas-.
"Sanente isto. Mas as dificul-

I dades continuam", ressaltaram

:=!::.�== TRÁFEGO.. "

,

• • Empresa eprefeiturafecham
Lomo.::�Çã. Ponte causara ,!,uoo.nças acordopara construirponte

em ruado Icentro da cidade II11'11J1Uá da 8<>1-uni lICOOlo·
.

De ecordocomo secretãriode

.

enU'e a direçãO daCeval Alimepl-
.

bbras, Monso Piazera N�to, a
tos e a prefeitura, viabilizou a -cónstíução da ponte será porque
assinatura de cOnvênio para a a Ceval efetuou uma retificação
construção de uma ponte, no leito do rio para melhorar o',
próXima a empresa, no bairro tráfego na região.
Rio da Luz. A obra custará R$ A ponte, de concreto" terá 13
43 mil e será paga em quatro metrosde,canpime�toenovede
parcelas, largura,

Com o repasse deste valor,
cada hospital terá que prestar
SCl'VÍÇQSmensais de atendimento, .

ao Issem, no valor deR$ 60 mil.
'. Jaraguá do SUl· - O prefeito'

Em contrepartida; será aberta 'em exercício, Alfredo Guenther
uma conta vinculada ao Fundo autorizoU, e daquiháalgunsdias,
Municipalde Saúde. Osjuros, já membros da secretaria dePlane
definidos pela prefeitUra, serão jamento 'visitarão prqrietários

\ de 3,8% ao mês, no período de de comércio e Os moradores da

,março a dezembro deste ano. tuaÂngelo Sehíochet, nocentro,
.

A causa do alargamento é a

"O diliheiro não irá resolver queStionando a possibilidade de construção da ponte, que ligará P-------------------------------------�
os problemas dos hospitais, mas, alarg�ento da rua. o centro aobairroVila Nova, em
pelo menos, garántirá o paga- De acordo com o cronognima . fase final. O secretário de Obras,
mento de nossas dívidas", . dasecretariadePlanejamento,a AfonsoPiazeraNeto,confirmou
ressaltou Lúio Utech ..

,

.

rua deverá ter ·13 meá'os de lar- para o mês de maio a conciusão
PauloLemos,dohospitalSão gura, o que necessitaria de dasobras da ponte,

José, destacou o apoio da asfaltamento das calçadas e a' Depois da Itberação de trá

Associação Comercial. e da - retirada de muros, além de
.

fegonestptrecho, eoacertoen1re
·
·secretariade Saúde,mas�oU' alguns pontos, parte dos quintais prefeitura emoradores, a secre

que o recurso será para o
.

das residenci�. Todos osmora- taria de Planejamento defmirá d
pagamentoda dívida:

'

dores serão questionados e a sentido do trân$ito no local.

AJUDA

Consultoria Jurídica da prefei
tura acompanhará o projeto,
orientando a pepulação.

·Motivo
, .

Para nõs, seguro não é só garantia de 'riscos
Seguro ,é Prestação de Serviços

SEGUROS GARCIA
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva ". 90,.
l' andar, sala 2 - FonélFax: 71-1788

.

J.ragu; do Sul - SC

/,

DEFINIDO

J1

llA\m@M�®
tG.· ...MmM ..

Pink and blue
,

Para crianças à partir de 05 anos.
FREEDOM

Para adolescentes, jovens e adultos
Cambridge, J

Para adultos oom.conneämneto
·básico

.

curSos Preparatórios para os
.

. exames de P.E.T. ,. F.C.E.
. Ob&.:A l'Ink andbllipoauI�

pt6pda ptJItI tratupotI8 de aNnós

RuoLu/z/(l6fJ6n, 61- Centro - fone:J12-1899
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.CORREIODOPOVO ·12 ESPORTE
TAXA ESTADUAL .

. .
�

,

Diraori« atrasapagamento e Fiih� deDalmo Bozzano
.

polteia ,não·entra' no estádio estréiaem Jaraguá doSul
'.

.

.'
'

. Jaí'ãg�dO·SW'. U� fato Confronto ao departamento médico. 'A.
negativomarcou Q jogo de Paraapartidadehojeàtarde, '. õpção do treinador é recuar

quinta-feira à. noite, entre pela.ültima rodada do fumo, às William para o meio, e colocar
Jaraguá e ,Marcílio Dias, no 16 hóras, no estádio .Aug�o Polaco na ponta esquerda.
estádio JoãoMare8tto. A falta de Bauer, entre Brusque e Jaraguá, Garami�o .

policiameqto atrasou á partida o técnicoAbel Ribeiroainda não°.. O goleiro Volnei, que estev�
em.méiahora. Omotivo, segundo definiu a equipe que en�a em. �noj�ode quinta-feita,�
o tenente'

, , campo.. Sandro Ventura, que garantindoacamisadetitulardo
daPoUciá 801/110,,1. marcouoprimeirogolnavit6ria time.AsaidadeMárcioV�tura,
MilHar,

.

�obre o Marcfiio Dias, sentiu segundo Abd RIbeiro, foi po'
. Dan i e 1 ,Oltlllllll O doreSmusculares, e está elltregue questões técnicas enãocontuslo.:

Feiha.nl.� 8IJLJOm.tlto
. / .

.

'

des, fOI a ,...-,
faliâ de, PoItI'OMI .

.
' pagamen-

.

..,. /

to da diretoria de uma taxa Edu IPE
estadQal�pagaem todos os jogos,
que ficou atrasada desde á 1 ° Thbarão

partida eontra o Avai; há' dez
" �as.

'

De acordo c� Fernandes; O
.

valor, inclu'indo 'também o

�liciamento no jogo de quinta
feirá, era de R$ 356,00. O

pagamento da taxa à polícia
começou

. a vigorar este ano,

depois da aprovação da câmara
dos deputados. A partida s6
iniciou depois que o.vice-pré-

.
sid�te d'a Fed�ração Catari

nense:._de Futebol, Ralf Manke,
garantiu que a taxa seria pagano
dia seguinte:

Reprovação Resultados da 8·. rodada
Por outro lado, o presidente Figueirense

ÂngeloMarguue, admitiu que o Cbapecoense
pagameato estava atrasado, nias

.

reprovoua ação do tenente, que CJjch1ma
.

'foi 110 vestiário dos juízes para "

�vaí
esclarecer o fato. "Só comuní-

./

quei ao trio de arbítragem o

motivo do atraso do poli
ciamento", dxplica Fernendes.
Noentanto, Margutte afirina que
"o probleniadeveria ser resolvido
no escritório da diretoria, e não
dentro decampo.

. \-_

CAMPEONATO CATARINENSE

J PG_ V

Jaraguá do Sal, 31 de março de 1996

2° Chapecóense 8

3° Criciúma 8

4° Joinville . 8

5° lagl8uá 8

6° Figueirense 8
7°MarcílioDias 8
8° Avaí 8

9° Blumenaú 8

10° Brusque .

8

8

Jaraguá do Sul - O árbitro vou o treinador Abel Ribeito.
Giuliàno Bozzano, que estrei- Giuliano Bozzano, filho de
ou apitando no futebol profis-

.

Dab;no Bozzano, hoje, árbitro
.sional, no jogo entre Jaraguá e da Fifa, tem apenas .IS anos, e.

. MarcílioDias, recebeuelogios já apitou maís de 200 partidas I.
,

da diretoria dó clube de ltajaí; pela Liga Gasparenie de Pute-
.

e da comíssão técnica do JAC. .bol, Giullano ainda cursa o se
"Esteve bem e marcou o que

.

gundo ano de Direito, 'em
tinha que setmarcado"t avaliou'

.

Blumenau.
o presidcnte do Marcmo, No tina1 da partida, D�o
Marlom Ben�. "Conduziu o cumprimentou o filho pela sua

j�ocom tranquilidade", obScr- boa estréiano Estadual.

-7
-4

, A·" _'. A'"

.
.

',;:: "i, VOCti:NAO.VE,"':'
.;::::.:mEQ�l':URONASOA VIDA?

Já está. na bora de você �er o seu futuro com

outros olhos.'
,

Com o l\1apa Astrológico Omar Cardoso

Filho, elaborado a partir' de .valiosos estudos
deixados por seu 'pai, você vai dar uma nova ótica â ;

sua vida e ter uma visão muito maís clara de como

o destino pode lhe ser favorável no amor nos

negócios na saúde e muito maisl
Preencha corretamente a ficha abaixo e envie

ao INSTITUTO OMAR CA�OSO. Em poucos:
.dias você 'estará recebendo os 'Qados completos do

___-
--/ Mapa AStrológico Omar Cardoso ,Filho. .

.

Não-perca o seu futuro de vista! .:

E D GP Ge SG

17 5 2 1 12
16 5 1 2 15'
14 4 2 2 14
- .

13 3 4 1 14
12 4

.

o 4 10
9 2 3 3 6

8 2 2 ,4 , 10
7 '2 1 5 11

2./ 1
x

7 '5 9
7 1 4 3 11

7
8

- 8

8

10· O

9 -3'

15
.

, �5
15 -4

16
15

OSCRIltRIOS DE DESÉMPATEslo: NllMEAos DE VIl'ÓRIA,
.

SALDO DE GOLS, GOLS PRÓ E·CONFRONTODIRETO.:

5
7
6

6

J•.-aguá ' 2
.

Milreßio Dias ' o

Blumenau

Brusque
Tubarão
,Joinvlle

1
'

o

3.
o

3
2

o
o

.

Próximos jogos
BltuDenau x Figueirense

, ,

. .Brusque � Jaraguá

Marcilio Dias x Tubarão

Joinville x Criciüma

Avaí x Chápecoense

,
.

Junto ao Cupom-resPQsta, mande um Cheque nominal de
�

R$12,OO ao (INSTITUTO OMAR' CARDOSO,' CAIXA
li' POSTAL 5.067 CAMPINAS - SP. CEP 13'.036-970 ou

faça um depósito na C�ixa Eqonômiea Federal para a

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

xerox do mesmo.

NOME.:--------�------�----------�--�

·ENDEREÇO:__---..'-__..--'.-''-----�,,_.,...,_--
.

C!pADP_·_. 'ESTADO:_'_CEP �

,DATA NASe, HORA NASe·
-----

CIDADE NAse.· , 'ESTADO
No returno, repetem-se os

jogos,mas o man,do de campo
é invertido. .' I

. I

epare lUa, "álcoa no
.Breifbaupt e conco,r;'.

I

"

, /
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