
"

, Ko�ell,vai atrás de apoio, PFL confirma Bordin como

com lideranças partidárias pré-candidato a prefeito

,
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Tem sempre um
I jeito de fazer
I

melhor'

o deputado e$taddaJ Ivo

Konell parte agora para o

"ataque" visando coligações.
Konell foi efepvado como o pré
candidato doPMDB
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IMPRUD�NCIA

Acidente entre trem
.

,_f"
I

e caminhãoparalisa
trânsito no centro

,

Caminhão da empresa 'frÍmsMagna Transportes" de Guaramirim,
ficou totalmente destruÍdo depois dacolisão. . Página 11

, H"ij'WMi'Ii',
Comunicamos que a partir da próxima semaria, o

CORREIO DO�VO deixará de circular às quartas-fei
ras por um período de 60 días, sem prejuízos aos
assinantes e anunciantes, que serão ressarcidos
POsteriormente.

Campanha "Multiplicar Vidas"
A Assoeiação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul lança

,

Ulna campanha que visa�gariar fundos em,benefício dos hospitais
18l:aguá e São José via contribuição espontânea no pagamento
.da conta de luz. Aguarde,infonn8ÇÕés.

Apoio;COIUmIO DO POVO '

o pré-candídato doPFL para
concorrer a·�efeito é Valdir

Bordin, presidente daCâmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul.
O seu nome foi confirmado na

quinta-feira. Página 4

O técnico Abel Ribeiro tefu

problemas para a escalar a

equipe que entra emcampo neste
domingo, contra o Blumenau, no

.

início do retumo doCampeonato
Catarinense.

-

Página 12 Malw06. Gostnsa como um abraço.
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Ána desmatadapelaprefeitura atinge cerca de de;milmetros quall_os'

JUSTiÇA

Prefeitura tem prazo pará recatrer
A prefeitura de Corupá tem prazo até o dia 15 destemês, para apresentar a
defesa junto ao Ibama, sobre o caso que envolveu a prisão do ex-secretário
de Obras, Luis Carlos Tamanini e cinco funcionários do DER. Eles são

acusados deretirarem macadame de uma áreade preservação ambiental, às
. margens da BR-280, que liga os municípios de Corupãa São Bento do Sul.

Página16
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,Jaraguá do Sul, ,
5 demarço de 1'"

EDITORIAL

Benefícios para os bauro«
Aprefeitura de Jaraguä do Sul acertou no pögrama
que prevê uma parceria entre o órgão e a

comunidade, para.o calçamento de ruas. da
periferia. No início, quatro bairros serão
beneficiados com omutirão.'As primeiras ruas a

receberemo calçamento são nas proximidades da
Malwee Malhas. Motivo: a empreSa pagou a taxa .

de adesão, cobrada pela Engepasa, que venceu a

licitação, e as obras devem começar nos próximos
diás. .Esta taxa também será cobrada,

parceladamente, de cada associação demoradores:
No papel, .parece que a parceria entre a prefeitura
e comunidade deu certo. Agora vamos ver na

prática, quando realmente as obras começam. Isto
se não iniciar um 'período de chuvas, o que vem

ocorrendo nas últimas semanas, e prejudicando,
sensivelmente o término das obras do calçadão da
avenida Marechal Deodoro da Fonseca, que
deveria ser entregue ontem (4), de acordo com o

secretário de Planejamento, Otaviano Pamplona.

opreço da credibiliflade
Como presidente do Sindicato

dos Trabalhadores do Vestuário
de Jaraguã do Sul e Região riio
poderia deixar de manifestar
nosso rep11dio e estarrecimento ao
Ier o artigo tendencioso publi
cado por este jornal, página 2, de
24 de m�çol9�, intj;uladO "As
tetas do poder: sindicalistas

- também niamam". Primeiramen
te, é preciso que se-diga: a autora
da nota,Renild,F�, esteve na

.

presidência deste Sindicato du

rante nada menos de 16 anos,

tempo em que a luta da entidade

permaneceu em quatr� paredes,
com favorecimentos patronais de
todaordem.

Dito isto, vamos aos fatos: as

�terações estatutárias em nossa
entidade foram levadaS a cabo
conforme aprovaçio da categoria
em assembléia geral, realizada em
16 de setembro do ano passado e

convocado através de Edital
publicado no dia 12 dé setembro/

. 95. Além disso, foram fei� cha
madas na Rádio local (Brasil

.

Nevo) e entregues 10 mil infor
.

mativos aos trabalhadores nas

portas de fábrica, convocando a

categoria.pua a referi.da··asssem-
> bléía; nà qual ii prõpria Relúlda
Farias esteve votando, inclusive,
a' .favo.r das mudanças. Em
resumo, nada foi feito·na surdina,

*Gildo Antônio Alves.

muito menos as escondidas. Sul. Por falta de espaço ffsico para
Com: base nas disposições albergar os bens arrestados que

estatutárias, as eleições de nossa garantirão as indenizações traba- .

entidade aconteceram nos dias 7 lhistas, nos vimos forçados a

e 8 de março do. corrente ano, construir um galpio em nossa

sobre as quais publicamos Edital sede. Enfim, nosso mandato

para registro de chapas" nojornal combate toda e qualquer tentativa
Diário Catarinense do dia 10 de de lesar osdíreítos dos .trabalha

�zembroI95. No prazo legal,nio· dores. Como síndicalistas, temos.
houve. inscriçio de chapas de . direj;o em Jei à estabilidade no

oposição. O resultado da eleíção: emprego, até para evitar qualquer
a nossa chapa obteve. 6.765 votos, atrelamento ou dependência
ou 90,07% dos 7.511 votos quantoàboavOntadedospatrões.
válidos, deilÍ.onsti'ando o respaldo' Renilda Farias, entretanto, enxer
da a,�ual.diretoria perante a ga essa garantia sindical como

�te8oria. regalia e "pata desespere dó em-
. No�sadiretoriacompletOudois presariado local", Assim, nove

anos e quatro meses de mandato mente demonstra seu oportunis
e, nesse período, estruturou a en- mo como testá-de-ferro dos
tidade para efetivameote comba- patrões inconformados com o

ter os baixos. sàlários. O nonpati- trabalho sindical que realizames,
voda categoria é amaior do setor, E, os tra:balhadores sabem disso.
nóBrasil- em fevereiro/96, nego- Somos uma categoria de 6mil
clamos com ã patronal um reajus- trabalhadores na base, e nada

.

te salarial de 4,44% a título de menos de 10 mil sindicalizados -

antecipação para a data-base, ein quando sabidamente a média,
1° de maio, e estamos convocan-' nacional de sindicalização não
do uma assembléia' geral para o chega a 10%. Temos compro
dia 13 de abril, quando. aprova- misso com cada trabalhador. Ppr
remos a pauta das reivindicações. tudo o que já expomos e pelo tanto

Nossa Assessoria Juódica tem que já fizemos - e haveremos �
obtâdo sucesso nas ações traba- fazer no próximo. mandato -,

lhistas, notadamente pelo ßxpres- merecemos o respeito.
sivo nWnetro de ações c�utelares -

,

* Presiflentedo Sindicato dos
jamais obtido na história da Trabalhadores do Vestllário de

justiça trabalhista em Jarag� do' J�raguá diJ Sul e região
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Confira aHistória

'� História de nossa

gente não pod�ficar s6
na saudade". .

O Passado só é

importante se o seu

. tempofoi
'.
bem empregado'

HÁ 120ANOS
- Em 1876, a solicitação de ui na linha telegräfica para Joínville entrava em

compasso de espera, daí porqu e a Asseni�léia Provincial de Santa Catarina
comparecia com uma represem�ação perante O AUGUStO THRONO OB
V.A.I. (Vossa Alteza Imperial), S lO.bre a necessidade do estabelecimento de
uma l�a telegráfica entre a tila \ de Joinville e a cidade de Sló Francisco,

.

anexando cópia da informaç§o prt�stadapelo engenheiro do distrito da linha

telegráfica � Laguna 'até Paranagt 'Já.
"

.

- O dr. Joio Capístrano Bandeira de Mello Filho, embarcava para admiilistrar
a Província doPará e o dr. Alfredo dI e EscragncíleTaunay saía daCorte, com
esposa e familiares, bem como es srs .. Barão de Laguna e dr. Francisco Carlos
daLuz, para admiilislrar aProvíncia de',S. Catarina, homem amigo do trabalhll
e do progresse. .

.

HÁ 7,OANOS
- Em 1926, Joinville - "A PrincesadoN01:1e", completavaseus75 anos coma

publíoação alusiva contendo fotos do sa,uc.�oso ar. Abdon Baptista, ex-chefe
políticO jQin:villense, do dr. UlissesGerson Al't'es daCosta, atual Secr. Geral
do &tado e preso do PCR, além do dr.Marinho Löbo, atual Superíntendente.:
Passavam por Jaraguá para Joínvílle, afim d� assistir as festas, o dr. BulcAo
Vmnna, govemador; dr. UlyssesCosta, secr. gemi do Estado; dr. Fulvio Aducci,
superintendente de Florianópolis; dr. Henrique Fontes, dir; instrução; dr. ViCtor
Konder, preso do PRC de Blußu!nau. Na divisa a comitiva era recebida pela
comissão de Joi,nVille epelo sr. Artu!rMüller, intendentemunicipal do distrito.
No Hotel Brasil era servido o íanene, após o que, em trem especial, seguiam
à Jcínvílle.

.
.

Barãode ItapOCll

SÁ (jOAN/OS
- Fm 1936, na eleiçlo de 01-03-36 pata piefeito e vereadores, duas urnas

eram Impugnadas e houve nova elei�o;' quando se 'verificou Q seguinte
resultado: Leopoldo Augusto Gerent, 193 votos (integralista); Ftente Única:
Amoldo Leonardo Scbmitt, 81 votos e Jasé Bauer, 26. Com isso modific:avà·
se o resultado da primeira votaçlô.
-Fm 13-04-36, antes mesmo da data da passé dos.eleítos que ocorria em 21·
04-1936, reaíízava-se o recenseamento integralísta e sem muito alarde mais
de 300 "camisas v�es", ,comandados por SilvÚlo Piazera, realizavam um

levantamenteminucioso, cadaumno seu setor e concluia que o município de

Jat'll8Uádo Sul tinha21.333habitantes, csbendo ac 1° distrito (Jaraguá)15.191
haJ>itantes e o 2° distrito (HanSa, atual Corupá) 6.142; contudo, os integmnstàS
não se davam por satisfeitos a apresentavam trinta setores, nos dois distritos,
com apopulação levantada.

.

.

\ HÁI0ANOS
.

- Fm. 1986, um levantamento demonstrava que a economia microrregíonal
havi� crescido 252 por cento, em relação ao ano de 1984, nos seismunicfpiÓ$
do vale do Itapocu. Deste montante, Cr$. 70.5�3.131,498 referiam-se ao

movimento agropecuãrío e Cr$ 398.170.400.798 da inddStria e comércio. o
movímento'ecenõmíco de cada e o seu respectivo crescimento era o seguinte;
Barra Velha, Cr$ 6.348.625.863 (161,38%); Cerupã, os 18.985.397.673
(153,57%); Guararnirim, Cr$ 37.937.198.433 (252,96%); Jaraguá do Sul,.
Cr$ 371.872.993,138 (268,55%); Massaranduba; Cr$ 27.672.906.863
'(196,8f)%); e Schroeder, Cr$ 5.937 .016.320 (166,49%)� O índice de

pal'ticipaçlo, qu. era aplicado sobre o bolãopara o cálculo do. retomp'do
ICM aos municípiOS era o seguitite: 'araguá do Su13,51995% (3° do Esta�o,
somente superado por JoiJIville e Blumena�; Guatamirim 0,36866 (61°);
Massarariduba0,28015% (71");Corupá 0,20046% (85°); Barra Velha 0,06647
(162°) e SchroederO,0618� (170°).

lDuasRDdIiIndudrlal
'

ALTA TECNOI.oaA
EMMATtMS-PRl
PARAALNENI'OS

j;one (047) 371-2277
Jafagual doSul- SC

A comunidade cresce
e se tranSforma pelo
trabalho. De cada um �

ede todos.
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ACERTANDO \, GARANTIA
.

.

Ivo Konell parte para o Dúrval Vasel: "vo�
, f,

.

, . '.

d Zé..· ...._ fazer o meu sucessor .

ataque VISan O CO igaçoes co=d'::��:,CO= !='0v:::n;!::"até"":.!
feira (4); o prefeito Durval Vasel do mês de maio as coligações
(PTB) foi enfático ao dizer aos partidárias já estarão totalmente

jornalistas presentes que fará 9 .: definidas. Durval Vasel também

seu sucessor naprefeítura, "Sem ,não negou conversações com

medo de, errar vou fazer o meu lideranças do PPB, do PSDB e do

sucessor", disse o prefeito, que PDT. "Vocês ainda poderão ter

reassumiu a chefia do Executivo algumas surpresas,
.

pois na

na sexta-feira passada. 'política nada é impossível",
A coletiva de terça-feira serviu garantiu o prefeito de Jaraguá.

príacípaknente para o prefeito Equívoco '

falar'sobre política. Coligações, O prefeito Durval Vasel, no
definições de candidatos e " entanto, foi o autor de um

conversas de bastidores foram, equívoco político. Na coletiva,
alguns dos ingredientes que segundo nota divulgada pela
cercaram a conversa de .Durval assessoria da prefeitura de

Vasel com os jornalistas. Em Jaraguãdo Sul, Vaselafirmouque
,
relação a coligações, V�el disse o PTB foi o primeiro partido a

�

que o seu partido está aberto para definir, oficiosamente, o seu

acerto com qualquet agremiação. candidato a prefeito. O primeiro
"Atémesmo com o PMDB, nem partido a defmir oficiosamente o

que para isso eu e o deputado Ivo seucandidato aprefeito foi o PDT,
Konell (inimigo político de V.asel) nomês passado, quando o profes
tenhamos que ceder um pouco", sor Pedro Fagundesfoí apresen
confessou o prefeito petebista: tado à imprensa da cidade.

J� do'SuI- Com a

desistência da pré-candidatura a
prefeito do secretário Ademar
Duwe pelo PMDB, o deputado
estadual Ivo Konen garantiu que,
vai partir para o "ataque" em
relação 'aos outros partidos,
visando

apoio D.pulodo
IIÓO ,tlt.llo

d16/0l0
tOm o ITI

para as

eleições
munici-

p a i ,s
desse
a no.

"PPB, PFL, enfim" vamos

conversar com todos", disse
Konell, "Eu sónão fiz issoantes
porque precisávamos resolver
questões internas do ,partido",
con1inuou o deputado referindo- '

se sobre a pré-caadídatnra de
'

Ademar Duwe, que causou
muita "dor de cabeça" para
alguns peemedebistas,
Indagado sobre a posição que

opresidente doPFL destacou em -Konell está aberto a negociações com algunspartidos
entrevistá ao CP, onde o partido
não apoiaria candidatos à

reeleição, Konell garante que
isso foi uma colocação pessoal
do presidente do PFL, Augusto
Müller, e que não' representa o

verdadeíro pensamento do
partido. Sobre uma possível
rejeição do seu nome por parte
do PFL, Konen foi enfático ao

'declarar que esses comentários
Uma possível coligação com véssemosporbaixo, será que ele

forat;n'feitos em bastidores.mão
o PTB, muito comentado nos (Vasel)nãoiatentarnos'matar"',

tendonenhumabase. "Eununca bastidores recentemente, foi disse, "Éque agora eies (oPTB)

.

obtive essa informação (onde o quase que descartado pelo depu- estão qa berlinda", continuou o

PFL prefereria Adernai' Duwe) tado Ivo Konell. "Conversas e deputado, destacando a péssima
oficial por parte do PFL. O que, coligação com o PTB só se o atuação que os pré-candidatos
se ouviu dizer era que aWeg não prefeito Durval Vasel sair da, peloPTB estariam tendo nas pes
ia muito com o meu nome, mas conversa", alfinetou Konell. O quisas. Konen ressaltou que de
isso são conversas de bastidores,' deputado ressaltou e garantiu que suaparte não pretende falar com
o que tenho de considerar como pesquisas feitas recentemente ' 'oPTB. mas que vai consultar as
fofocas", disparou o dãoamplavantagemaoseunome liderançasno sentido de tomar
peemedebista. 'e ao seu partido. "E se nós esti: um posicionamento oficial.

"Conversas com oPTB só
sem 'Vase!", diz deputado

repare sua pás�oa no Breifhaupf e concorra ...

'.

União entre PTe PDTé dúvida
Jaraguá do Sul • A reunião da naquele momento porque Os

entre liderançasdo PT ePDT,rea- líderes do PDT deverão ainda
lizada na quinta-feira passada, consultar o diretório, para delibe
não conseguiu, a princípio; defi- "rarem sobreo assunto. Antes da
nir uma pré-coligação entre essas reunião de quinta-feira passada,
duas siglas. O encontro de qUinta,' conversas de bastidores davam
no entanto, serviu para aproximar conta de que o PDT já estava

mais ainda os dois partidos, que deckíido sobre a coligação. As
, deverão marcar ainda mais uma

'

exigências que o PT colocou.
reunião nos pröximos dias, como comê forma de coligação com o

forma de acertar o apoio para o PDT, ao que parece.jníbíram um

pleito de outubro.
'

pouco a efetivaçãomesmo dapré-
Jair Mussinato, pré-candidato coligação. O CP entrou em conta-

a prefeito pelo PT, disse que o seu
-

to com o presidente do PDT, Pau
partido saiu mais otimista em loTerme, na quarta-feira (4), mas,

Á

relação'à coligação com o l?DT. pormotivos de saúde, o presidente
''Estàmos otimistas. fizemos as .pedetista não pôde responder as

nossas exigências, e pelo que pu- perguntas. Entã'o, nossa repo�
demos observar, eles (o PDT) es- gem foi procurar o,secretário de

'

tio dispostos a participar" , disse. partido, Celso Pier-mann,mas até
O candidato do PT disse ainda o fechamento da edição, não foi

possível IqcaIizá-lo.

(I ,
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"

.Paramim, o cenário político de Jaraguä do
Sul já está definido. Não estou querendo

parecer pretensioso, nem 'um adivinho. Mas.
,

está claro quais serão'as estratégias que
alguns partidos vão tomar. Primeiro, porque
muitas .siglas não podem ,se dar ao "luxo"
de escolher coligações. Ou se coligam com,

"aquele" partido ou disputarão o pleito com

chapa pura. Na prática, sabemos;. a chapa,
pura não é um bom negócio.

o 'ataque' de Konen
(I)

Depois da definição da pré
candidatura do deputado Ivo
Konell a prefeito pelo PMDB, o
,deputado estadual parte para o

"ataque" (no bom sentido)
visando coligações, Os alvos do
deputado serão PPB e PFL.

Numa entrevista concedida ao

CP (verpágina 3), Konell diz
.

que agora 'ele vai sentar e discUtir
com os partidos. "Não fiz isso
antes porque havia duvidas
dentro do PMDB sobre quem
s.eria o candidato", disse o

deputado. .

O 'ataque' de Konell (II)
"Se o secretário Ademar Duwe
não tivesse desistido da
candidatura, eu teria desistido"..

/"

Essa foi a confidênciá que o

deputado IvoKonellme fez, via
telefone. Quem acredita?
'/' .

'Conto li l1Itilna que rola nos

bastidores. O deputado
estadualUdoWagner, dizem

as mãs J.íngllu, só seria
candidato a prefeito se o seu

vice fosse o secretário de
Cultura,Baldaíno RaUlino.
Pode isso? Essas más

.línguas....

- O' ataque' de Konell
.

(Iß)

Muito se tem cogitado, ultima
mente, de uma coligação entre
PMDB e PTB� Faz-se neces-

sário, antes demais nada,
ponderar aIguns pontos. Konell
está melhor nas pesquisas. Para
confidenciar, Konell tem o triplo

,'de votos amais que o
,

candidato do PTB, Alfredo
Guenther. Isso tomaria as

'

negociações mais fáceis para o
PMDB. Caso o PTB não

consiga uma reaproximação
com o PPB, a alternativa seria
uma coligação com o PMDB,
ou, como euj' escrevi, o PTB
deixar delançar candidato a

prefeito. Se o PTB está

interessado em sair fortalecido,
terá que procurar o PMDB, e

Já que o assunto éUdo,...
o deputado Udo Wagner está
muito quieto ultimamente em

.

Jaraguä do Sul. As agitações do

deputado, porém, estão sendo
direcionadas p�a Schroeder. I}
cidadevai começar a pegar fogo.
GaranteQ). alguns, que ligaram para
mim pessoalmente, que o

deputado Udo Wagner já
convenceu a cabeça do ex-prefeito
daquelemunicípio,AdemarPiske,
a ser o candidato a prefeito pelo
PP�. Essa disputa eu quero
acompanhar.

Ela vai falar
,

Tudo.prontinho. Cenário, luzeS, e
cAmerÍl$. Só falta escolheia data.
Deve acontecer no final de abril
ou começo de maio. O roteiro já
está pronto.A pauta'principal será
Vasel xAdministração.

Problema para o PPB
. \

Dentro do PPB, acredüm, há uma
ala que vai fazer de tudo para não
lanç.ar o nome domédicoMoacir
Beitoldi como candidato a

prefeito. Voho- a repetir; há um
. consenso que alguns empresãrios
de Jaraguä do Sul buscam para
homologar um nome como
candidato a prefeito. C�Q o

candidato do PPB seja realmente,
Moacir Bertoldi, a oposição vai
trabalhar, viamídia, numa questão
bastante clara: Moacir Bettoldi

: não possui experiência' na
-adminfitração. Por isso, alguns
dentro do PPB, sabem, q�e será

preciso ler um bom víee, como
fonna de apoiar onomedeBertoldi
GibertoMenel, comoempresãrío,
seria esse nome.

Jaraguádo,suJ,5 de ab rU de.I

o deputado não gostou (II)
.Quero deixar bem claro algumas
questões. 'Não desrespeito
'nenhum partido. Tenho "1linsito
livre" em todas as siglas de "

Jaraguã, Só que sso não pode
Negociações inibir o profissional de perguntar .

questões óbvias e racionais. Ora.A efetivação do �ome Valdi}' se. o PTB, por uma eventualiBordincomo pré-eaádidato é alvo -

dade.conseguir o apoio com o
de uma pergunta .: Será que o

Irávereador é realmente candidato a
PPB, como é que, ficará o PFL?

prefeito? É evid�nte que eu não disputar com chapa pura? Até '

posso desconfiar da candidatura' pode. Mas aposto que não é isso

que o PFL quer. Emais: se o PTBdeBordin, visto ele ter confinnado
não conseguiruma reaproximaçãoo seu nome à imprensana quinta. . com o PPB, Alfredo Guendlet,Mas pergunto: . essa pré- candidato de Vasel, desiste da

candidatura de Valdir Bordin não
candidatura: Eaí, o que sobra paraestá servindo apenas como um
oPTB?O PMDB?Então,senhotinstnnnento do PFL, no sentido de
deputado, a pergunta que en .fiZ ,acertar o mais rapidamente não tem ftmdamento? PFL e PTBpossível � coligação com o PPB? -'
não estariam correndo "deseSpeNão? Por que não? radamente" (sem ofender o PFL)
pata atrairo PPB? S�não;qualéa

,

estratégia do PFL se não essa? por

. favor, quero saber?·

o pré-candi.todóPFL

Quinta-feira, ao meio-dia, no
restauraute > Itajara, o PFL

.

apresentou o seu pré-candidato a

prefeito pelo partido: o vereador
e

. presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguã, Valdir
Bordia. O nome de ValdirBontin

'

não foi 'nenhuma novidade à

anprensa, Primeiroporque o PFL
não dispõe de muitas lideranças
políticas na cídade.. Segundo, 'é
importante ressaltar que as
liderançás do PFL vêm realizando
um trabalhomuito bom frente ao

cenärío político de Jaraguã,

o deputado não gostou (I)

O deputado GeraldoWemingbam,
(PFt) não gostou da pergunta que
eu fiz ao presidente do partido,
Augusto Müeller. Qual foi a

pergunta? Ora, perguntei se o PFL,
a exemplo do PTB, não estaria
correndo "desesperadamente"

.

para atrair as atenções do PPB. O
deputado, achou,' no meu

entender, que eu estivesse

desprezando o PFL.

-I-

Sem candidato
Continuo a apostar que o. PTB�
não lança candidato oficial à

chapamajoritária.&sincomo na
coluna da edição passada,
continuo com o pensamento que,
caso o PTB não consiga nada
com o PPB, tendo Alfredo
Guenther à frente, Durval Vasel
não lançara candidato,
preferindo conservar o seunome

para a candidatura � deputado
federal. Não émesmo? '

Não podemos esqaecen;
'H que os atuais petebiStas

estão no PTB (uma lógica).1sto
não quer dizer que eles são PTB;
Só estão �. Os verbos Set: e es�
enunciam fatores bem opostos..
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Histórias sonoras
A partir da próxima semana vou começar' a contar, para vocês um

pouco da história do Rock, começando lá pelos anos 50. É claro que
não vai ser urna biografia integral, pois se fosse assim, teria que usar,

umjornal inteiro por semana. Mas vou dar uns toques 'legais 'sobre os

melhores CD-players nacionáis e importados, Além do Rock

propriamente dito, vai rolar também alguma coisa do Hard Rock,
Heavy Metal, Rock Progressive, Jazz-Rock, Rock Eletrônico, New
Age, Pop, Country, Folk, Soul, Funk, Rap, Reggae, Trilhas Sonoras

e, claro, muito, mas muito Blues mesmo. Fiquem ligados que vem

muitas histórias sonoras interessantes por aí.

Sutctdio
Uma canção famosa de Alceu

Valença. diz que "a solidão é

fera, a solidão devora". Mas eu

também lembro de um texto que
Ií há algum tempo, não me

recordo -O autor, onde ele dizia

que é preciso muita coragem
'Para alguém' atentar contra a

própria vida. Bom, só que eu

acredito que, por maior-que seja -

a angústia, a dor, ou a solidão,
será que uns 10% da coragem
que se tem para cometer o

suicídio não seria suficiente pata,
enfrentar o problema e continuar
vivendo? O assunto veio à tona

porque lí matéria no Correio que
só nos últimos 8 meses 13

_ pessoas se suicidaram em

.Jaraguá do Sul e outras 5
tentaram. Os números são

alarmantes. Me parece que já é

tempo de começarmos a nos

preocupar com' o assunto.

Confesso que não sei o que pode
ser feito, mas que é preciso fazer
alguma coisa, isso lá é.
Que alguém se manifestel

Apraça em alta
Sexta-feira passada (29/3), a

Choperia da Praça, antes da
chuva que quase afogou todo

mundo, estava no maior alto
astral político. Articulações
rolavam por t040s os cantos. Bem
ao clima das eleições que se

aproximam. Mas é claro, tudo
num clima bastante, saudável e
amistoso. Afinal, a noite é para
se divertir, ainda mais numa

Choperia, não émesmo? Estavam '

por lá o empresário Gilberto
Menel, do PPB, o Bilton, Besc
Seguros, o João do táxi, o Júlio e

a Marcia, da Jujú Moda Baby, o
Sérgio Peron e a- Ligia, o

Francisco' Alves.do Correio, o
'

,

Vicente Carropreso, médico e

presidente do PSDB,. Hurnberto
Pradi, advogado e presidente do
CPL, o Cézar, da Pró-imagem e

mais um bocado de gente
interessante. Se não fosse a forte
chuva que caiu, com certeza a

conversação, animada pelo som
doAndré e do Bdmilsom, teria se

estendido por muito mais tempo.

Se tivesse tempo e dinheiro sobrando, sabem onde eu estaria entre os

dias 28 de abril e 7 de maio de 96? Se você falou que eu estaria em'

New Orleans assistindo ao The New Orleans Jazz And Herietage
, ,

Festival; ou mais intimamente. falando, ao Jazzfest 96, acertou.
Serão 19 dias e 10 noites do mais puro Jazz que o mundo pode cantar
e toéar hoje em dia. Serão 6mil músicos, se alternando,nos doze palcos
do Fair Grounds. Só para você ter Uma idéia, olha só alguns nomes

que vão estar agitando a 27& edição do Jazzfest: Lionell Hampton,
VanMorrison, George Benson B.B. KiIÍg, Joan Baez, JasonMarsalis,
EI Gran Combo, Cassandra Wilson, Dave Mathews Band e'mais urna

porrada de Caras, Meu Deus! O que eu nãofaria para estar lá!

New Orleans

- BANCA • PRESENTES -

,

TABACARIA • CONVENIÊNCIA
BARÃO I: 372-2058 • BARÃO II: 372-3044 • BARÃO III: 376-1140

Corrcspondéncia pcll'cl esta coluna:
CarlãoPacheco

Telefax,(OJ,,7) 371-1919/'372-3363

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

. logotipos, ccrtöes de visita,
jomols empreSariais, manuals,

transparências para palestras, etc.

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

,Emuitosom
Descobri a fonte sonora de Jaraguá do Sul. O Paulinho, da Center Som,
amigo e patrocinador da coluna, tem uma verdadeira mina de diamantes em

sua loja: catálogos com mais de 80 mil t(�los do mundo da música. Não,
não é vídeo tape de primeiro de abril, não. E real. :rodos os estilos quevocê
quer, você pode ter. Claro, ele.não possui todos disponíveis pata pronta
entrega, mas é s6 passar por lá, fazer o pedido que mais ou menos em 30 dias
está na mão. São clássicos, música alemã, música popular brasileira, rock,
blues, hard e muuuuuuuuuito mais, É impressionante!

-Mais um bando
E os banqueiros brasileiros continuam fazendo a festa com o dinheiro
alheio. Depois do Econômico, do Nacional e etc., etc., etc., agora foi
a vez do BancoGNPP. Enquanto íssq, no Congresso, aCPI foi deixada
de lado porque... Porque mesmo?

PARA QUEM DÁ OUVIDOS
,

AO QUE E BOM
'CENTER

SOM

<�.
., I

Marechal Deodoro, 406

FONE: (047) 371-2847

•A resposta para a pergunta da semana passada: o casal de
animais que a tripulação da Euterprise deve levar ao século
XXIII a fim de impedir a destruição do mundo em Jornada '

nas estrelas IV: a volta para a Terra(Star trek IV: the
voyag� home, 1986), de Leonard Nimoy, é de Baleias
corcundas. Para a próxima semana: o filme A assassina,

,

(point ofno return, 1992), de John Badham, com Bridget
Fonda, é urna refilmagem de uma produção ftancoJ.italiana, .

dirigida por Luc Besson, que teve Anne Parillaud no papel
principal. Qual o título desse filme?

'

,

•Piadinhainfame que rola entremotoristas de taxi da cidade:
dizem que um secretário deixou a prefeitura para trabalhar
na Coca-cola porque ninguém entende mais de
engarrafamento do que ele. O que é isso, gente, que
maldade!

•Dias 12" 13 e 14 de abril acontece em Jaraguá do Sul o 5°
Acampamento Folclórico (parqueMalwe) e a 2& Olimpíada,
Folclórica, com a participação de uns 30 grupos de SC,
P�, RS, SP, RJ e Argentina. No sábado 13, às 20:30 horas,
desfile de lanternas 'na Reinoldo Rau seguido ,de

, apresentação dos grupos na Praça Angelo Piazera. Pelo
'que minha vizinha, colega de trabalho � integrante de um
dos grupos Eloá vem falando, vai ser urn espetáculo e tanto.
Não perca!

.

.•E a Paloma Duarte, heim? Além de eu já ter ouvido falar
que ela não passa de uma menininha arrogante, indelicada.
e grossa, perdeu grande oportunidade de ficar com a roupa'
no éorpo. Na Playboy de abril, que acabo de receber, está
lá ela, com um corpioho(?) de não fazer. inveja em muita
mulher bem mais.velha. Está certo, ela tem uma carinha
que é uma coisa, tem certo talento na telinha, mas o resto...

,

• Supimpa, fantástico, maravilhoso, superengraçado o

primeiro capítulo de SAIDEBAIXO, na Glob'o, domingo
passado, depois do Fantástico. Também, com aquele elenco
de peso,' não podia dar outra. Se você não viu, não perca
neste domingo. Vale a pena mesmo. Mas vá ao banheiro
primeiro, para se garantir, porque é de morrer de rir.

•Acho a liberdade bem mais importante que o pão (Nélson
"

Rodrigues) .
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ESFOLIAÇAO:
o QUE tr

'BeatrizSasse

" ..

-

PRECISA0
NO PAPANICOLAU

o Papanicolau é o único exame para fazer o
diagnóstico precoce do câncer de colo do útero,
e agora ficou muito mais preciso com a 'ajuâa de

.

um sistema, o Papnet (EUA) - com o apoio da
NASA - o exame conseguiu detectar células
cancerígenas em estado

.

.inicial com 99,9% de

precisão e eliminando assim os erros humanos
do antigo exame. O médico que cuida desse

assunto se chama onciliogista, e este exame já é

feito. em São Paulo.

Esfoliar é remover camada df célulasmortas e
impurezas acumuladas napele. (2uando näh se

removem todos os resíduospode ocorrer a obstrução
deporos. e formação de acnes.

.

Na verdade a esfoliação é uma limpezamais
profunda dapele epode serfeita com creme

específico. Os resultados dessa rotina são visíveis:
umapele-maisbonita.de aparência �.

semprejovial e saudável.

ACE-TONA X 'REMOVEDOR
A venda de acetona está proibida, mas não se preocupe,
porque vocêpode contar com os removedores. Sem destruir
a camada queproteje as unhas dos fungos e bactérias, eles
retiramcompletametueo esmalte. À base de óleos hidratantes

.

e vitaminas deixam as cuiiculas macias e unhas brilhantes.

Sexta-feira; 29 de �rço
de 1996, rua Antônio

·

Zenbrom, no bairro Val'
Paraíso, Blumenau, este
é o endereço de mais IOn

crime que aterrorizou
muita gente e fezmais
uma vitima, além do

próprio assassino que
se matou.

O casal Sidiclei da
Silvar 23 anos e

Marilene Cag_liflti, 17
anos, namoravam há ;

Muitas mulheres poderão em breve parar de dois anos.e moravam

tomarpílulas anticoncepcionais. Vem aí a pílula juntos, no domingo
.

dos homens, que já é usada há '15 anos na anterior ela terminou o

China, . ela é produzida a partir do gossipol, . namoro com ele,
substância extraída da semenie do algodão, que reclamando que ele era

interfere naprodução de uma enzima responsável muito possessivo e
.

pelo desenvolvimento dos espermatozóides. ciumento.

No Brasil já terminaram os testes, mas falta ser Segundo testemunhas

aprovada pelo Ministério da Saúde para que o ele já estava rondando

anticoncepcional masculino seja comercia- a semana inteirao

lizado. salão de beleza onde
ela trabalhava e na

.

sextafeira, a matou com.
·

um tiro na nuca, depois
sematou com um tiro na

cabeça. Os disparos
foram ouvidos pelos'
vizinhos que correram

até o local e
encontraram 'oS dois

corpps caídos.

A polícia desconhece os

motivos, mas acredita

que o crime foi
passional, e o tiro à

· queima roupa.
Mais uma história

trâg ica, mais um crime
· cometido por alguém
que dizia "amar".

NA
I

HORA
.;..

DE
MALHAR

Uma nova mania estâ
tomando conta das

academias: a gindstica
localizada segmentada.

Trata-se de aulas
especificas para coxas,

glüteos ou barriga. Em
um mês a musculatura

local fica bem mais

rtgida. Vale' lembrar que
é preciso trabalhar

também todos os outros

müsculos, no mais é só
.

malhar' e ficar sempre em

forma.

I,
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Escreva pra gente, dizend�' o
. que você acha dos nossos .

passatempos e historinhas. Sua
opinião é muito importante! .

.

, Escreva para: "Um Lero com a patota", _.

Ca.ixa Postal19, cep 89251-970 Jaraguá dó Sul - sc
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CORREIO DO POVO

I :-

CABELEIREIROS UNISSEX
IElNOLDORAU, 116
FONE: 371-9898

R..Marina Fnd....,381

FONE: (047) 371-8281
, JARAGUA DO SUL- SC

O, IiOlvo, Atlrltrn� Mimi FiscINr eAlo;',o Vargas Reye, que
troCaram "sim" em marcante cerimônia religiosa na Igreja
Nossa Senhora das Graças, no último sábado (30). Os

.... ' convidadosforamrecepcionados no ClubeAtlético Baependi.
A noiva éfilha de AnÍlinio (Alice) Fischer e ó noivo filho de

liiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiin ,A/onso (Elvira) Va�as. O casal irá residirna CidadedoMéxico

BEBIDAS - PRESENTES-ALIMENTOSRHOS
Massas congeladas ebebidas Importsdas com

garantia d!fIprot;edinc/a
.' RIa RdnaIdo RaU, 116 ,

FoneIFax (047) 371-3247 - Jamguá cIoSul-SC

COM�RCIO
DE,CAIINES

E FRIOS
• A melhor carne do, cidade -

Rua JoãoPlaninachack, 407
FonIa: (047) m.o&2A - 371-4647 - 371-&276

JARAGUÁDO SUL- SC
"

�hilhtr1{aus
A CAMPEÃ DOS PREÇOS BAIXOS

.
Conjunto estofado lInoforte,
modelo Paratl 3 e 2 lugares

1+SdeA$49,90 -,

, JARAauÁOOsu.-sctREDER-GUARAMIFIM

Niver
Aniversariou no último�ábado (30) o bem lançadoAlcides
Rocha daRoalto Vefculós. Na comemoraçõomuito churrasco,
chopp e música ao vivo.

Máquinas para empacotamento
RuaAraquari,'l36 - IlhadaFlgudra·

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047)372-3283
..... J_aragua�""""'"d_o_Sul_-S_C , O novo Vectra

A Emmendõtfer VeicuLos estará lançando em grande estilo'
nopróximo dia 10, quarta-feira, naRecreativaDuasRodas

,

o novo�ctra. Com novas tecnologias, conforto e segurança
a Chevrolet sainafrente como lider absoluto no segmento
automobiltstico brasileiro. Ao Adolfo Costa e sua equipe,
mercipelo convite. '

Restaurante· Samuara
/

- só FAZ ALMOÇO,
POR ISSO É MELHOR

.

.

-
�

.'

Rua Mal. Floriano, 71- Fon.; 173-8172

o brtJllnlul na"..,." BIUM
assopra vell�h.as nest«

s6IH!dD (06)pelos3 anlnhos.
Os papais corujas César e
Janice desejam toda a

felki4tuledo mundo"

Ray Conniff
'

o tntemacionaltssimo e simp
maestra Ray Conniff com seu C

Orquestra apresenta-sé no prd
dia 11 de maio em Jaraguâ do
no ginásio do Sesi:A organiz
local do show, vendas äe me

"
, ingressos caberá à Scat; Soei
de Cultura Arttstica, que c

,

comando do médico Edson Sc
ultima os preparativos. A pro
tem o apoio cultural da Ma
MaJhas em comemoração aos 90

',da Empresa Weege na cid
transcorridos no dia 06 de ja
O material de divulgação está 8

elaboradopela CMC. Promoção»
esta só poderia ter o aval

empresário 'Kflnder Weege, culto,
e divulga a cultura.

Acampamento Folclõrtco
Nos dias 12,13 t: 14 destemês serâ
realizado no Parque Malwee o 5-

r?§1;gä���� fall
eOHl7ra�u/a�foH.,
Para: GustaVôMedeiros,filho doNey e da Lú 'äeNeycabeleireitä
foi no dia'r.• , No dia 03/04, Maria Dias Garcia - Iriom Mu

'

Junior - SebastiãoMontibeller - Leandro Derettt - MaraKlitzke
,

ElaineBerthi, esposa do comunicodor da SiúdioFMOdairBerthL
• No €fia 04/04, Ivan Ehnk», Divanir Rosa Ramos - Pascoali
Gonzaga das Santes e Maria Helena Miranda. • No dia 09.

, AliceAyroso Schwanz e dia 12/04, DanyCrystian Schwanz: ,

BAVARIA,'
Panificadora 8 Confeitaria

Oa.ICIOSAS TORTAS EO
FRANCESINHOMAISGOSTOSO DAÇIDADE
.,

AGORA EM 3 ENDER�SIW..DBJXRO·fATAaoPSSCM·PR �
.

,

FLORICULTU
ARRANJOS - COROAS

Rua Bernardo Do
Fones: 372-0695

Jaraguâ do
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•

Páscoa o 'e·
. \ melhor' '. I-
preço ,em '

' ",
.

chocolates
.

·é· -

\

,

está na
'

°êo

Av•. 1VIaI. Deom.o, 141 .

fl0

.

.

.
A II. Mel. Deodoro de Fon.8(UI, 927 •Centro, ores

.

\0)."<e�Qf�S& Fon.. I047/37Z-f243/37Z..zfOfl .�u�d. 8;,1-8C

, NO �!!!Jm©> OO� ®��l!!J�OO� VOCÊ ENCONTRA A .'

MAIS SURPREENDENTE PÁSCOA" DE TOD'S!
,

-
.

.

Q QUE HÁ DEMELHOR EM PREÇOS E QUALIDADE
,

.
.. .

,

OVOS E COELHINHOS DE CHOCOLATES ESPERAM
POR VOCÊNEnA PÁSCOA NO

, ,

A PAsCOA...
·J
•••ÉTEMPODEPAZ�

.

.

DESEMEARCARTNHO -

-

.

CVLT1VARAM1ZADES, '

\'

ECOl.HERAMOR!
, '.

f�llZ PASCOA! tOQ.VfDfSfJA'
\

PANFICADORAECON=EI1'ARIA

r'
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i ' A Speed Press é a mais completa loja copiadora de Jaraguá do Sul e Região,'
especializada no serviço de cópias, e é também a 1a rede de gráfi,ca expressa
do estado. \.

,J", , .

,

.'

J

•

"

O atendimento é difere'nciado_ e o mais importante: o serviço é perf�ito e rápido.

i '

I

�

.
,

·11
. .

.

Conheça a mais completa,
I �

loja'copiadora de guá do ui e egião'
A pressa é inimiga da perfeição. A Speed Press veio provar

, que este antigo ditado está realmente' ultrapassado.
Perfeição e (apidez são marca registrada Speed Press.

IMPRESSOS RÁPIDOS

",'.. .

,.

-

'1111 XEROX COLORIDO E P& B
r

L cOmpUrA{Ã'O GRÁFICA ..
�', "

. lOOOOO J ENCADERNAÇÃO É PI.ASTI',CJJÇÃO

�" 'J
�

...;
�.

.

"',
.

I
•

leva e t r e z

serviço gratuito
speed press
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Jaraguá do Sul; 5 deabril de1'" C lSSlflCADOS

\

OORREloooPOvo.3

Poinrer CL, 1.8 , 94 Clnz. mer.' R$ 11.500,00
+3X650,00

Verona LX

Fiorino Pick-up
GoI CL 1.8
Fiorino Furgão
Uno Mil/e
Escott GL

90 cinza mer•.............R$ 7.800,00
93 br.nq.
8i br.nco(cI rod••)•••R$ 6.500,00
\ 90 br.nc R$ 6.000,00
91 cinza me,.• ; R$' 6.500,00
86 dourado.....: ,

.••••R$ 5:400,00
P•••ar LS .

83 br.nco R$'3.000,00 '

PROMOÇÁq,DE MOTOS

XLX 350 8:7br.nc R$ 2.800,00
XLX 250

'

86 (1 cltfburador)
prefa R$2.400,00

R. JOINVILLE, 2050
FONE/FAX (047)

371-1574 I 973-9753

Rua Joinville n" 1571
Fooo(047) 371-9322

JARAGUÁ DO SUL - SC

R. ..

ORAÇÃO DOSAFLITOS
Aflita-se viu a V1fge�, Maria
aos pés da cruz.Aflitllmevejo. ,

f

Medicina do Trabalho e Clínica Geral Velai-me minhamAe de Jesus.

, Convini08:UNIMm _ UNIÃO SAÚDE Confio em Deuscom todas as

, minhas forças por Isso peço que
• CASSI- CEF,;, IPESe '

ilumine meus caminhos.
Atendimento,à empresas . Conceda-me a graça que tanto

R. Ângelo Schlóctiet, 173 - Centro (próximo ao Beira Rio) "

desejo. Faça o pedido emande

\�j�I!�Il�!�!IIQI§��!��ªlif:ílii!�!i����i.#.f4Q�gl��lpg���11�1����f���B����I��I���l��i�!� publicar no 30 dia. Observe o

,,'qu� acontecera no 40 dia.
---------------------------------------------- Agradece.

TUl'HA' Alimentos. �
,
:

"

' NaturaiS
Alimente-se somente com produtos naturais: cereais à
granel, chás, ave/a, grano/a, sucrllhos e multo ma/slll

Venha conter/rll

Merçedes 500

Ral TIpo oompleto + ar fIn,anoiõ
Ral TIpo oómpleto • III

'GoI1000
GoI1,6lS
GoI1.6BX
GoI1,6 BX
Monza GlS oOmPleto + III

Monza SlE vidro. eletr.

Tempra GR
l:t1o "".e ELX oompleto - ar

Del Rey l
'

Del Rey,GUia oompleto
Corsa MPFI ,oon6orolado
verona GLX 1.8 oompleto
'Ipanema Sl viii'o elétrloo
Prêmio es vidro elétrico
MB 1113 TRUK Tuib.A

, Coroelll
Ghevete
Fiat

DR. MÁRCIO R. DE OLIVEIRA

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

CASS'ULI'ADVOGÀDOS
ASSOCIADOS SIC LTDA.
Re�o de Contratos Bancários
Edemar Utpadel
OAB-SC 8338

"

Rua DollBldo Gehring, ,135 "

Fone: 371-7511 / Fax: 372-1820

verde 85
95
95

branoo 93

prata
' 86

bege 84

branoo 83,
84

à4
azul gu rima 94

prata 88

86

OKm
90

93
85
75

aall
ami
ami

81
80,
82 ..

. A.P

Vende.se Prêmio/90 gasolina,
com Rodas esportivas. Apenas
R$6.200,00. Aceito troca. 371-
1953

, Parecer Comerciai .

Incorpora9io
, Vende - Admlnlatr.

Compra - Aluga
DEFRONTE NJ FÓRUM - CRECI 5.284

'. FONE/FAX (047) 372-2990 '

CELULAR 97-9089 - JARAGUÁ·DO SUL· SC

Vende-se Bscort/90 gasolina -

cinza metálico, - com sam -

rodas do XR.3 • ótimo estado.'

Tratar 973-8290.

Vende-se Kadett/91- gasolina
prata - com som e rodas

esportivas, alarme, vidros
'

,
elétricos. Aceito troca.,371- '

,

1953.

Vende-se XR3/87 vermelho

,Ferrari completo com ar

,I condíoíonado. Estudo 'troca.
973·8290.

'

- Terreno situado à Rua.João J: Ayroso, com 14,OOmt
defrente, totaldaárea539,�-R$18.000,OO· barbada.

"
'

• Terreno no LoteamentoHeinceck - I1ha da Figueira •

RS 8.000,00 '

• Terreno na Ilha da Figueira - Rua 10, JoséT. Ribeiro.

com 14,OOtestada total da áreade427,5Om2.· com água,
Juz, fundamento e .lajota - PreçoR$ 15.000,00 - Barbada

.

� Dois' terrenos próximo a Faculdade total da área'
840,�- R$14.000,00.
- Casa ria Vila Nova deMadeira - excelente - Terreno

,

'.. I

462,000i- Casa 1200i- R$16.0'00,00�Barbada
.

,
.

'. Casa em alvenaria nos, fundos do Jaraguá Futebol

C�, com 84,�2.· Terrenocom 720,00m.2.· Preço R4
,

18.000,00 .

• Terreno situado na rua João Planinscheck. sin°,
contendo área de11.004m2, com testada de 28,OOIil- R$
45.000,00.
'. Terreno situado no loteamento Dico, 2Km após
Botafogo, contendo área de 380,00�:i esquina - 'R$
9.000,00..
- Terreno ná Rua GuilhermeC.Wackemagen - próximo,
aoFörum- 385,OOm2.· 75,OOpím2 - negociável',

.

- Terreno com 840,00m2 - mais construção de um prédio
cl 560,4Om2. • pr6�. da Argi - na Walter Marquardt •

85.0Op1m2 - negociável
- Terreno com duas casas defronte ao Material de

'Constr. Wmter - R$ 35.000,00 (negocíãvelj- barbada.
• Terreno com 6O�,00m2. - na Rua João J. Ayroso ·.lateral
comexceleate casa de�adeira • nova - R$ 35.000,00 •

negociável

AquI tratamo" voe' com carInho!

'Av.Mal.Deodoro daFon.sec,� 852,
Fone: (047) 372-0170
JaraguádoSul-SC

POSTO MARECHAL LTDA.

·.�Liquigás-COMBUSTíVEIS FILTRADOS
-SUPER TROCA DE ÓLEO
-LAVAÇÃO COMPLETA
-LAVA RÁPIDO
"-LAVAÇÃO ÁGUA QUENTE
-LANCHONETE

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

Avenida Marechal Deodoro·da Fonseca, 961 -, CEP; 89251-701 - Jar�guá do Sul.;.' SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. C�SSlfICADOS

.,

VIEIRAS- .

VILA NOVA -·Excelentes FlGUEIIRA· VILA LENZI·CENTRO· . Terrenocl
Excelente 6.991,OOmz si ,lotes financiados em 10 'Terrenocom Terrenocl. Terreno cl

Cobertura no benfeitorias meses - Pr6x. ao Fórum 561,OOm2d .1600mZ, edif. 733,50m2-
EdifiçadocJ'

E�.ARGUS e ao Breithaupt benfeitorias. c/casa.em
prédio comercialalvensllia

CENTRO· ILHADA ILHADA
CENTRO-- Excele'nte lote Waller MaIquardI -

CENTno·
Apto.c/02

FIGUEIRA RGÚEIRA- Terreno cl Apto. no' ED..

T-erreno cl Terreno CI cl 740,OOm2 - Pr6x. Ed. 3.000,OOrrl' - pimc: comercial noquartos + dep. 450,00rrt. 450m2. edificado Calurne SctmdI, R.ffiW\OFUß
FALL d

empregada . Carvalho - R$ ?O.OOO,OO Irenle plWaller - 1 surte + 2
edif. cl casa cl casa MarqUIM'dI em 30,00 SIrlOPPING
em alv$narla miSta m811011 quartos CENTERR$ 80.0000Ó

JARAGUA-- NOVA CZER� CENTRO :: ExQelent� ·FlGUEIRA·' RIO'CERRO- .

BR-280/Trevo
ESQUERDO- BRASfLlA- Loteamento . "'.u Rlm.o. -

Condomfnio das Terrenoc/
• Terrenod cobertura no Edil. Riviera Terrenod P�p 11-

TelNnOd

730,00fn2 450,OOm2. 2OOO,OOmI 50,00AZaléias -

530m2 ed�. cl cl 246,OOm2 pröx, ao Terrenocl metroe para BR.280Terreno cl
. edif. cl éasa R$7.500;OO 600�OOmz - e40,OOmetrosparacase em Beira-RioClube déCampo1.061,82mZ

alvenaria em alvenaria.
. R$16.500,OO

F\laJUió 11ss1 R$
35.000,00

VILA NOVA-
CENTRO '.

- Cobertura no VlLA�OVA-Barbada casa.
em alVenaria cl Terrenocl Ed. Residenci� Dunker Apartamento

Terrenöd.
.03 qtos. 4.192,50mz (em construção) d3quartos';

640,OOJ112 .:Apenas
.

edificadoclcasa Rnanciado
.R$ 30.000,00 em alvenaria

t
AnOS'IONT08'
.' Apto oi 17m' 1 fi" e_. dep...__ pelno o 'p.. twla olllr. novo • R.S 32.00Q.00 • Ecr. Hcr*'<:1a
- Apto. d 7S"', 1 qlO. e ·domIi. dep••__ pertlo o p.... ollt .• RS 1UoIO,OO·de "Ira.da ......... Cl. BcGri. RS 279;00· ......
-!!dr. 1.1._6. "

'.

".
.
'.. .

- Apto.... 01111.,. ./136m! - Ro A....o C....Fi 8'"' (pe1lO Rodo.... ""*la); oi 1 Ú.. + 2 qto& é dealtil d<pendlndls, + "".__da

��= er'rada + RS 790.00 ........ (FII..e/lhele&éo). 'no..... por .pto••m J...... .

Ê,I,....". .... 1rI_Ii.''-" .
.

.

\
; AIIIq. CI 12Am' • 'l' IIICI•• ·d· 2 qjo•• _... elep pert pol!Uia 4IIC11r_. - RS .9.000,00 - "10" _e. ""1910
- �. d 115m' ele JIonIie - 'l' lIICIar - cl 2 ",at... e _ cIep _ ...dIo.e pcrtaria oIe....1eI - R.S 47.000.00 - .dIe.. cta& dav..

. ;;V�1�, L1-_'-_'.. •

.

.
'. '.

. .

, :Apto oi '111m' - 'l' IIICI. - 2 qtos e_. cIep...·.m. poil" e polllria &lIldlnlca - RS· lS.Ooo,OO + ..Ido p....1&do em CUB edle..
c:he .......·m J0n/97. '.
- Apto. 77... - 1·.IIICI•• 1 qto e cl!IIí'" d!P...._ porllG • pertaria o1e�1oa - R.S 17.�0,00 + 00«10 em CUS - _.. clcl97.
U,.._._·:u_j;d.... ....'. .

\'
- .Apto. d 112... -.2 qto& • elemais dej>. cl ..._ - pertao'e partlri. 411_,*", - RS 22.000,00 ..Irad. + _'ÇIo em__ lo, RS
no,OOAn'.. eO"'!allo p4ll0 ,�B. Illàep ele etave.. ·JlfhoI!l7. •

'/llif· DN.JIJa" __F,.".u... '.. ..

- Apto oi 21 ,. .. - .... + 2 qICI&, ac:acIa, c:huruq. _Ölil dop••_aadt. 2 ............ ele ..... pIsoD. -_ RS 29.150,00
. + ...... t p de conclonfJto - ....... ""lU ..

III,._ _ AMV. S.1Iri • "" I....Aoo__ (SC.U)

ih:�iSO::b ';'s�.�iTr:� "ft"':::�':i:J,":l,:to 18,1C1)
��IO: Pf.... 'Cons\ e PlamJ. LtdL em sillema de .onclomtl9. ,

· c.a ele IIY. nova 3� cl"'''' ele n. _Ido, oi 600... - Ro TOIDIZ F. ele Goea. oi lInÍl vISa • RS RS 160,000,00
- Cut __ la d :00.... Ia Rua Oh OOodili PncIl;. 33, J �erdo - RS· 60.000.00
- CU. 1.1.......-. - 230m' n. _. - 7:ro as 100.000,00
• c.ô. IIY•• Ro JOII Na10ctI (SIO LuIzGoQpj. 3 qIOL e de_ cIep. oi 11O... n. _Ida. Troe opto.........

.
- CU....... cl 122m' .... _. cl 3 qto&. ele... cIep. porto do.il_ - RS 65.000,00 (p....l )
- cu._cl 136...·, • qto& e eIe_ cIep. - Ro Ildwwd_ - B••V_ - RS 3S.ooo,oo .

- CUa _.. 1..... na conilr. T....... 42Om' • R. lfIrripo lIoIIOIb RS so.ooo,oo•.
· c.a,..- d· 110m' • VIla LI1!D • Tomno oi S22m' •_ ...tIqIIM - RS ,",.000,00.
· cu........ oi 1_ • 'I'Imno 7JOO........... WIe. . ,

.

._

doe.:.,�:..�a:�1O,c.:� trm.o�:r *_UIIn. PION. doi..._ • 11II1II0 oi 30.000ml • Rua a.n.-dO Ao s_. �IIO
.

'IIIIIIN08 .

.

. '.' ..

• ,._, d :11.26,.,.. ... "'0 .,. Wi .1IIunnu d 160m ..... Pt aR .13, ...-...do _ ... di_ d ISOmt + _o ele ..... d lOomo
- RS 170Jloo.oO

.

,
.

.

-'
.

• Tcnmo ;r7 .ooom', OI'",. em ÁIIIM cw.a, liIrIrIe"" Urbano • RS 4S.000,OO'
• Ter - J......-I!Icprdo - Ro WalitOlllIroS_ d 700.... 'RS 20,000,00
• T - Ro Alheio M. _ . oi 930 RS'20.000,00
- T _ ..... da "J' SI,)!_ - RS IS.ooo,OO •

.

,
•

•_ - Lot. cIo& AI"""' • l'Ierto ClndllIu - � Bma Vela • RS 3.700.00

:= $JI�"'�:-"';o3J:":':. :!:�°ele_ • 100 mele .;._ - RS .2.500.00(
• T_ ... Pe _ cl 4iX1... l 150m da Wóer Morcp.dt • RS 3.000,00 Oifnda + 12 RS S83,33
- T · cl 1'0.000 cl 49m ele .(!orIo ri. J'* '1'. ÍUJeIro (pr« 0) RS 4S.ooO,OO

.

.

.....

• 11' cl 2.250 • Ro _ W.... '(pIIno ..... oi Rlp J.....' Rmdoa) • 'R.$ ,",.000.00
G!Ill'ÁOINDUS'nML .'." '. , '

Gllpio rrm.iial, 0IInI1Ift _di, ._Ift pap, ..m .... de <100,00.... e o _... éom 6S••00.... Rua JoIO RmmIr•. em t_.' .ej.
Sio LIIIz acn..... / II'fco RS 3MOO.00

.

.

.

�. ..

• Lojas • Ro Elecncn S. Fndl 1!4._. cl 42,24m' - RS 350.00 -' oi ,,,.,... - RS oISo,oo
• Loja cl :ro... ·Ro_� S9O·. RS oISO,oo
• Loja cl .s..S'" oi ",'_.._ Ro_ S. l'ndJ, f!I:_ - RS 3So,oo.

..

• Qa\>10 oom 1_'. ·lIto.. d 1&acIo t�__ ali. joaquim F. de PouIo.' 1884 - RS 660,00
• Otba .... em .... oi :!SO"'; f!ua Lawenço KmIIIr mkDoI>IUlda - RS 1.100.00'
• CU. d. "'_ e ele..... depeiId!ncIaI. _m 2 - Ro Ana _ -. VIla RIu - RS <100,00

-

• Lojas - fi. <li..... I!irtw - (perto CIpiIf) • RS 300,00
.

.

.

R. EP!TÁCIO PESSOA, 421 . SALA 103 - FONE: 371-8814

lniobiliária�·
" Menegottí

OLHE SÓ ESTA OFERTA
Vende-se uma casa em alvenaria com

area de 192,OOm2 contendo 02 quartos,
'. 01' suí�e,' 02 salas, banheiro, cozinha,
lavanderia, . churrasquei'ra e garagem.

Terreno com 691,OOm2'- Ótima localização
Rua Erwino ,MenegoHi, n2 414

.

Bom Preço· - R$ 47.000,00
Àceita;'se carro e negocia-se parcelamento.

.

"Faç� a sua propo$ta!'

. GALPÃO PARA OOMÉRCI'O
Localizado' na" Rua José' Picolli com

. área .. de 200,00m2._ Valor negociáv�l.

TERRENOS.
. ,:Vende-se ótimos terrenos,. boa localização

.

e' bom preço -

-

çonfiraf
AUe MAL DEODORO DA FONSECA. 855

lD_ MENEGOlTl - 1 º ANDAR - SAIA 107/108
FONE: (047) 37H)031 -JARAGuÁ DO SUL· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HABITAT
.MC-_)f31l lAR A

C�ICl4.J�D

COMPRA. VIENDE • ALUGA • ADMINIS1RA

TERRENlS
Terreno cl42Qmlt � nfa da Mc;>sca .

Terteno de 1'5x30 Rua Roberto Ziemann
Terrsno de 1'5X34 Rua Leopoldo Janssen
Terreno e/1 :020m2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terrerio c/460m2 RUa João Januário Ayroso
Terreno c/450m2 VilaRau· .

Terreno e/431i>mJ Lot. Bernadete Dornbusch
Terreno c/440m2 Bairro Âgua Verde
Terreno c/ 5.13m2 fundosWeg I
·Terrenc� 3�0� Itajuba Praia Grandt
Terreno e/31.bOOm2 Vila Nova pr6x. F9rum -:
Terreno e/2.600m2 Rua Jolnville- ótimo ponto
comercial,

.

Terreno 01-430ml Loteamênto Versailles
Terreno c/589m2 {esquina) Ilha da Figueira
terreno cl 400m2 Rua Marce!o Barbl
Terreno c/532m2 � Estrada Nova pröx, Posto'
Márcolla

,

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

"
.

Terreno e/10.000 ,e casa de alvenaria, ótimo p/
empresa - RuaWoltgang Weege (Rio Cêrro 1'1) ,

Terreno 3.600l'Jll Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi
terreno ·cl 70.000m2 c/ arrozeiras e 2 fontes de
água natural em Nereu Ramos.
Terreno c/ 28.000m2 frente para o asfalto' em
Nereu Ramos.

.

Terreno 'com 430m2. no Loteamento
.

Champagnat.
Terreno cf, 100Öm2 R carlos Vasel
Terreno 15 )(45 (ótima vista da Cidade) Vila Nova

,

eMAS,
.

_ ','
Casa em alvenaria c/260m2 - terreno c/1540m2
-Schroeder.
Casa em alvenaria e/180ni2 - 3 dormitórios (1 .

surte) demais dependências, Procópio Gomes..
Casa em alvenaria c/160m2 - Rua Henrique
Sohn
Casa mista - Loteamento Corupá - aceita carro
no negócio.

'

Casa de alv. c/95m2 terreno cl 370m2 em Três
Rios do Norte·

,

• Casa de alv. cl 100m2 terreno c/538m2 - Bairro
. • 'Água Verde .-

• Casa de alv, 215m2 - Praia de Itajuba
c: Casa de alv. 1 OQm2 - Barra Velha

e
.. Casa dealv. 2:20m21'surte+ 3 dormitórios - Rua

, Max Ziemann '

APARTAfIBlTOS
• Apart: em eónstruçäo e/2 ou 3 dormitórios, entre-
• ga em meados de 96, 'rua Gumercindo da Silva

': (Iocalizaçãó· Privilegiada). Financiamento
próprio.Consulte-nos.

'

Apart., Condo_mlnio Amizade c/2 qtos. E;ntreda
facHitada.

.

.

Apto Ed. Isabela cl 123m2 - 2 dormitórios + suIte
e demais dependências.,.

�lJGA.SE
Sala comerciai rua �olnvJlle próx. Arw�g
Sala eomer,clal40ml - Rua Gumercindo da Silva
Sala comerciai 42m2 - R. Domrngos da Nova
seml-mob,llIado próx. Marlsol.
Casa de alvenaria e/3 dormitórios - R.,Epitáclo
Pessoa ao lado do ,Jangadlnha.
Apto. cl 3 dormitórios - R. Joinville pr6x. Marisol.

..:. ..

IlUAFEÔPESCJDOÍ)T, l.S7
(Ao IADODA100. F'F.RR.A.GDfS)

FONE: 371-8009

-,
,

'

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORRElODOPOvo.5

RU8'25 de Julho,317·Vila Nova ·JaraguádoSul·SC

FONE (047) 372-0153-
,

'!
"

- .I

LOCAÇAO , .'.
- Casa de madeira ê/3 qtös, Rua Domingos da Rosa .

,

� Casa de madeira cl2qtos, Rua Domingos Demarchi - pröx PostoMime.
• Cada de madeira cl 2 qtos; Rua Adão Maba, 154'
- Casa demadeira cl 3 qtos, Rua GuilhermeWackerhagen - próx. Fórum
- Casa de madeira cl 3 qtos, RuaGuanabara, 345 - Próx. Alberto Bauer
- Casa de madeira cl 3 qtos, Rua 547 - lateral Pastor Alberto Schneider

,

.. Casa de madeira cl 3 qtos, Rua FredericoC:A Va�l- 253
- Casa de madelra cl4 qtös, Rua ,Jos,é Bauér s/n2

'

- Casa de a1v.- cl 3 qtos, Rua corupä � Próx. Fórum
- Casa de madeira cl 2 qtos, Rua Frederico C. A. Vasel, 262
- Sala com!., RUÇiWalterMarquardt - Galaria Vasel-R$ 300rOO

'

- Sala coml., Rua Pastor Alberto Schn"eider cl 170m2,
.

- Terrenocl6oom2- RuaDomingos"daNQva
VENDAS

,
.

,

- Terreno cl 1 0.256rJ12 - próx. Posto Vargas - R$ 300.000,00 estuda parcelamento
- Terreno cl 461 ,39m2,-RuaAntônio M. porrea • Barra do Rio Cerro - R$13.000,00
- Terreno cl 480m2" - Rua Vila Nova � �$ 25.000,00
- Terreno cl 608m2 - Rua Pastor Alberto Schneider - R$15;000,00
- Terreno cl 480m2 - Rua Irmão Geraldino - Vila Lalau - R$ 22.000,00
- Terreno cl632m2 - Rua Irmão Geraldino,� R$ 26.000,00

'

- Terreno ('I4:800m2 - Rua Bahia - Jaguá-Ésquerd� - R$ 8O.00Q,00
' ,

"

- Casadealv. cl 186m2eten-enocl20.oo0,00m:Z- RuaRod. WoKgangWeege- R$55.0oo,OO
-Oasa de eív, ê/108rn2 éterreno cl 397,50m2- RuaAdolfo Tribess- R$35.000,OO "

- Casa dê alv. cl 150m2, cl 2 pisos e terreno cl 20.oo0Jn2 --Rua Pedro Winter laterá! daWalter !VIarquardt -

. .

. '-

R$�.OOO,OO,

.,

I

- Casa mista cl 63m2 é terreno cl 450,m2 - Rua Estrada Nova - R$ 16.000,00

ESTES
SÃO OS"
'ELE·
FONES'
PARA

A

'VO,CE
ANlNlAR

-

NO
CORREIO

DO
P'OVO

- ,

" .

G9� ,371·793�
OJ�IMOVE I S

Rua Antonio C. rerreira 197

i,
'

, ..
,

,.'

.

' Citei 1741-J
"'

,

COMPU • lENDE • LOrEli • nMlNlSrU • INCOIPOU

, "

,(�EL .-.2 Qtós GIZ' kj:z:�' !l)*re9D/J>otI't-ó ..s, �.R$ Infomaç� Getais
, -

SDIIröldo �I 4 I .2 v.nalllee IR. lerold !IeMe,:lO
'

70.000 f 8eIIi.,lKlIbIdolJe9ocUl'êis
SIlk" 280.: "- 1 w'ade, ,II. Ioberto Ziftlllll, �,� iO·OOO Aceiu tcae&:�lp.re.
casa .c.v. HO' l 1 �. PAI'!' ,li• .los, '_i ,)$7 I !iS.OCO + 15.000 fiUIICiIdo p/9n \

CIs4 nv. 490 , 2 tIIIll
.

R. 'iitorlao a,:riJlprj, ; 80.000 '!.'r0Cf P/I(ItO qUt. erz CJIl'
riA,nv. DO • r BallUllII It. Ph_ 1�..1, '5t7 10.oca 'rmerio 6.!i$l B2 - Parcela
�.uv. 140 ·4 1 IMId R. IRaIll loaa, 511 '35.0I!0, SaaÍtflte. DWllh'Cl
..:a&I Jlv. 190 3 ZloJ9u' bq. I. Ol1via badl, 34

,

- 55.000' !cti4 ialDllO p:6x._UG II
CI5l Jü.". lSO 4 -2." LtlJiI ,R. Il.,íllio 1lUti1lA, .iD, l4.000 klelt. un_fe&'t1!O
lCasa,llY. m � 2· tot. PAPP 'I. llarcaa 'I.tirolla, 41:' a�.OOó �lt. cmo/IUwl - vlI'
<lIU Als •• 2Il5. � 2 "'<1 Paula ,R, '/fatorWitllli:li, 440

,

C5.ooo �uv.,s
.

.

CMa Al;;. 115 3 1 cut:ro a, Pet:dinuão h"idi, 118 ' SU.OOC bit_ t.� até, 40.000
c;asa !slv. IX! 3 1 MI 'PaUla 1l.}'t�a1sllo�,159 ,25.0«1 CaM" I»�/!r'-
CGil �lv. ' 1110 4 .:a Gell� 1.·J.... EliIIIudoecf9r,1390 80.000 � P/!lw - �UImonl
011& M1 ... lA5 ,� 1 CentrD R. Joio llIIQKava, 31) 45.000, lI.ii'1t t

"

"
-.

!d. AlIa ploJA· 3' AsldIr -+ Ull8llc. ctrApta OI:

I 166 3 I • (ODtxo 2:'.000
,_pt(!, oe ,� 2 ; 1 ai:.dé !teI. lJ1iJIlda - 3"'� 1&.000 .; J:1Yld. cer -, 13 ilRos
&Pto Clt lU a 1" C!:II':ro 1Id. cana1bo • ,tI bdai: '10.000 .. liaDe. ez1 - 13 mós

,)

r'_O"-
o

Qu,iUdo l 1 'II9U glrl90-&;":..0 II( 1730 2
,
CIIJI�tO , 35.000

Apto Oll tH 1 1 Ordltro 1Id. !liner - 1· lndBr 50.000 !roca pol: l:UI.,
Aptu .ç,0WI 112 ' )' 1 Bare. b.larr�lI� 6.QlO t 100 )IiIrcialu 4* 300,00
�.ç- l� 3 2 c.btro lua da cn � !.,� 6;.000 IIIlt, 06/96 - 'I'I_ p/r;4ü
sala eo.l

251 ",- !celltro SIIOI'PIIill J;l� .1: 4. 23.000 t 2, <D ./�tI tmc:a
SWi·C,.l 25 - • Centro IP'PIJÇ J.IIIlGO! 801 9t 30.000 t 0.93 CIII "'�a
Porto � 50 -' · Cenb:o

'

[1d.Deod«o (�,'lflISi - ••000 Utl94 t,01t IJotMtto.
,

-,-

tote 1 '01 i' - · J9Jâ !!:aq. :eoa®a1nio .ualt16� 'C/.OOO �çeiu par�u/te:íefo.W
Lote' , I . 11901, ,- , -

"

rigulra, PEóx. JÍoru da IIIIG II 35.000 Pm:ela óu v.JIde .. lotes
� , ,!lO - · bhot.del . Keil. lIer... lhas In 11.000 Ik!goctnei5
t�

I
9000 - - vi';;l'� Ao lli® dP'Po!itI) !ogo l�O.OOO Vtndé t_ cu .frea aeàor

Tft'n.'IO 7000 - - Ifr\!G !>I6I. mv, ;en�liDi 35,0001 Aceita pam,J.a't
'

ten:;ino 271575 -
I

- IJ.llhalie
'

Pl:�x. salio Ailil"de 350.000 1.caib• .ano/ttir1'/illÓWia
Lute - 465 · - riquira !Re&Í<lencl"L Pia••,a r 6�OOO B�t. 2.0c0 � n % 210
Lote. )00; - - RI" tol.�ti •• 000 tat, , S.1iC!O ... 50 �. 150
LcItK '335, - · ,I,.hldl

, .e,icl,ndll1 lIdJ.JIl9 , lQ,OOO '\ 'EIlt. &.000 + 5:i 1,000
Lot.. 6]Q ..

- I"it. 141\'11 Pr6�. IOIII.1I/Wi-o RlIH :)5.DOO 1!Iit. l�.QiOO • w' 11 2.000
Lot.. 4&3 - - sta Lida RIa iclencial' GtlWIIa 'I.DOO Rnt-; , 1.!IOG 4 IrO 11: ;ZOO
"..__. ..

J .

-

Oie.ra ZS5'9 • ,! � 'Stá r.ijü" Cel\tro da SU,tI LUla ,HO.(l(JO: GllJi60 soo 12 Ie... 23. 'JQ

cbäeárll UOOOO' - - oaribilldi 1aI;t. Gar:llrclldi - ri 15 &0.0lI0 "<lila al\'. - lce.ilta t;roear' '

, Cll6c1ll'1.

lU:1-,
- - CilEibaloi

r.ibeltlil
IúlgIlID&� 13

"' 20.000 sn .nd1a "f!:oca{paraalaCh,kn.. 125000 '-" - Jlere� lIibeir"o crande • b a ,

'

120,1)00' (ti« al.,. - .\Ceita trocou'
Clla.a ' ''JOCH), - · �. Dlt. lI1'ilÇO do r.Ul�lt. � i 1)5.000 casa Al". � i'titelil 10 li

a.s. GfDIIItM f<leJ\tro de sa.rta I.1lri.,)
'J.!1ICÍ6 lota JlO <:0_"1110 :\.SutrAS 'LQtes (:O.:� lntit:-a-.trutul"à

,. (Ju:;aqú EIIq1I8rdo) (l'uulIo llUio da SOO 112)
,(rea • 1!O1 a2 (Plano - t04k! ipJ:wei�!-ll A .i8la a partir 4e It$ 7.00II Oll

A vista, - 1$ Z'.OOO ,00 BntracI.I doo 1.500 + 50 lC 2 Salirios lÚII.
(ACI!jta-sõt tAIQfone ou PIt()tl�) .DU , li 5<)Q (fb", + 50 it 2 sal6r iO!l KR.

\

-

{
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VENDE
APARTAMENTO
•RuaJoão Picolli, 473 - Ed. Karine
-Apto. ?O4 - 211 andr cl 2 quartos'
edemais dep. - R$ 32.000,00,

APARTAM�E;N�T�Ö.., ....
·

����:.
Rua Adélia Fischer - 311 andar
3 quartos dernais dep:
R$ 35.000,00

APARTAMENTO'
R. ea,.o cio Rio Branco. 780· EdIt.

, Sehlochet· 61 andar - cl 01 suite + 02
cIonnlt6r1os'+ demais dep.
R$ 48.000.00 +'Rn�amento "

.,.". .:::::::::::I

.. .

...íttAL

� --o ç'
HU

AI=....Dli • ,ai!
CASA ALVENARIA
R. IIareohaI C..lelo BrMOO, 3022 -

Sohroe.... Áree: 6OQmI" Conet.
_,00m2, 04 dorm., 3 BWC • clemale
dep. RS 70.000,00

',

Ir -,....---

CASAD�A:LV�E:N:A:R�IA�"-'�
R. José Menegotli, �2n - 03
dormitórios e demais dependências
R$ 40.000,00 entro + 30 x

, .•
R$ 2.000,00

CASA ALVENARIA
RuaLuizSatler n2 63 - Barra -

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

rr--....::.;_.
CAS';ALVENARIA '

RuaJosé Baruffi nll160 - Ilha da
.

.Figueira - 03 quartos, .demais
dependências, com piscina
RS120.000;00

CASA
R. Eme-sto Rudolfo Fritz Sc!Íon,
340 - Terreno 840,00j112. Const
226,ooj112 - 01 suíte + 02 Dorm.·
e demais dep, RS 95.000,00 .

CASA
Rua Augusto Milke, 120-
Terreno: 3.094,OOmZ - Consto 271,00
- 02 surt� + 02 dorm. e demais dep.
R$ 320.000,00 "

CASA
R. dos EScoteiros, 193 .

03 donns. e demais dep.
R$ 50.000;00

TERRENO
CI Prédio - Rua Joinville
nl! 4.386 • Terreno - 1.314,00j112
Prédio: 6oo,00j112
R$ 250.000,op

TERRENO· ,

Rua Eleonora Satler Pradi cl
área de 396,00JJl2
R$26..000,00 '.

CASA OE ALVENARIA
R. Loteamento JuventLIs -

Jguá-Esquerdo - su·rte + 02 quartos
R$ 55.000,00 .

,

,

-:�"ill........�..TERRENO
Loteamento CamoSampiero
Jaraguá-Esquerdo - cl 56Qm2
R$ 8.500,00 entrada + financiamento

CASAALVENARIA
R.Adolfo tribesss, 409 - Terreno:
4OO,OOmz - Consto 1 OS-,00m2 - 02
dorm., 01 BWC, (cl Hldrom.) e
demais dep.• R$ 35.000,00

TERREN'O
Rua Antonio Gesser - V. Amizade
Áreà468,oomZ
R$ 14:800,00

;lTERRENO'
,.I R. Amazonas - Centro
Área: 385,70m2
R$ 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá dó Sul, 5 de abril de 1996

A.g , .

, iNTERIMÓVEIS
,

CRECI0914-J

PARA
QUEM
,QUER ..,.

- Casa de alvenaria com 2 dor
mitórios em terreno com 300m2,
todo plaino em Jguá-Esquerdo.
Só: R$ 13.000,00 (parceláveis) e

carro no negócio.

-,Casa em construção com
, !.

168m2, terreno com 392m2
Vila Romana (Área Nobre)

Preço: R$ 55.000,00 à combinar

- Terreno com 500m2, com casas

de alvenaria de 50m2 cada,
Próximo Estádio João Marcatto

(Ótimo para locação)
Apenas: R$ 35.000.,00'

VIVER IYIElHOR'!

,,( LASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIO DO POVO - 7

,

'

�,

Lar Imoveis
, Av. 'Mal. ,Deodoro, 141

• LOCAÇÃO
• - Casade alvenaria: 03 dormitórios, sala, coz., BWC, lavanderia, rruradae com garagem. Rua: Joaquim

Fco. de Paula. ni 2343.
,

- Apto. 02 dormitórios, sala, COZ., banheiro, área de serviço. sem garagem. R. DomingosdaRosa riR 85.
- Apártamento térreo: 02 dormitórios, sala, COZ., BWC, lavanderia e sem garagem.Rua Pastor ,Alberto

'

Schneider nR 11.87 - Barra do Rio Cerro.
- Sala comervlal - Rua Leopoldo Mahnke nR 46 - Centro
- Sala comercial- Rua Domingos Anacleto'Piazera - Lot. SOUZi!; 7 metrag9m 7x10mts.

TERRENOS
Terreno cl 1.540,00m2, pOOL Scar:(Centro) - RS í(lO.OOO,OO
Terreno Rua João Planinscheck eI 896,00m2 - R$ 90.00,00
Terreno el5.184m2 Rua 199 sem nome - Vilª, Nova -

'

,R$ 120.000,00
Terrenocl1.600m2+casadealvenarianaruaEpitácioPessoa
- RS 120.000,00 '

Terrenoel1.089m2-RuaJoãoJanuárioAyrosoRS18.000,00
Terreno no Condomínio das Azaléias - R$ 26.000,00
Terreno eI 350m2 - LoteamentoAna Paula IV - R$ 8.000,00
Lote n° 67 LoteamentoAnaPaulaIV el1I2Águade alvenaria
. RS 12.000,00
Lotes naruaPaulo K1itzke(esquina), bairro:Amizade-Mauro

I
,I' .

I
I
'I
I
I
I
I
I
I

VENDAS
Terreno 15x30mts na rua João Planischeck

'

Terreno Lot. Vicenzi e Gadotti LIda. - Bairro Slo. Antonio
Terreno na ruaAntonio Carlos Ferreira de 19x30mts - Centro
Casa de alvenaria com 63m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti LIda.
Casa de made1ra com 113ß'l2 na rua Alberto Carlos Meier no Bairro Centenário
ApartamentQs com 100,00ß'l2 na rua Antonio Carlos Ferreira.'

,

Casa de alvenaria rua Julios Verro - Terreno de 399 00ß'l2
'

, Terreno rua Max Doéring, área de 365,SSß'l2
"

,

Chácar�em Nereu Ramo$ com 88 margas tendo casa, luz ,e água
Chácara emOorupá com t31.800m2 com toda a infra"estrutura'
Quitlneie ru,a Arquimedes Dantas - Vila Lenzl.
,Casa de madeira - Rtla Conrad Riegel

p••••••••••••••••
· �,_ .

: CRECIN° �589Jd :
· '.
• Ba..... ,Sul' I
· I...õvals ·

; Fone: (047) 372-2734 ;Vende
• TERRENOS •
• Tefrenoel337LolWemerMarquardt,naBarra. RS7.000,OO-50% • I• entrada saldo em 8 vezes. •Terreno 334m2, Lot. Reichow na BARRA Preço RS 6.500,00
• Terreno eI 530,00m2, na Barra ao lado da Igreja Evangélica - RS •
• 14.000,00 em seis (6) vezes, I

I• Terr�noel1.762,91m2-Rua25deJl!Iho, vn..ANOVA-negociável •', R-$ 85.000,00 pröx, Mime
'

• Terrenos eI 315m2, na BARRA área nobre - R$ 9.000,00 � 30% •
• entrada + 4 vezes

, .' I
•

Terreno eI 399,00in2 - R. LUIS Satler, na BARRA - RS 11.000,00 -

'. 'I50% entrada e + 5 vezes.

• Lotes naR.VirgílioRubini, naBarra, financiado 30% entrada, saldo •
• em 4 vezes - Total R$ 9.000,00 •
•

Terreno el2.791,dom2 - R. Walter Marquardt, defronte POSTO

IMIME R$ 180.000,00 em dozemeses. I• Terreno eI 1.234m2 - Rua Vrrgfiio Rubini, na Barra, apenas R$ I
• 28.000,00 I,Sítio eI62.000, naTifa RAPP, distAncia 3.000mts. daMalwee, Rua
• Exp. Amoldo Hamburg com casa de alvenaria de 155,00m2, caa de I

I• caseiro com 50,00m2, piscina 7x11, (77,OOrßl), água RS 50.000,00 I
•

- ,negociável, aceita outro imóvel, apertamento etc. '

, CasaemAlvenariaell52m2- RuaOlícioC. Pradi, Jaragua&queidO, •
• defronte condomínio Azaléias- RS 40.000,00 •

"I'• Casa de madeira cl 162m', Rua Walter Marquardt, n° 2732 - R$ •30.000,00 - Aceita carro. .'
.' Casademadeirá cl 3 qtos, garagem, lateral,R.WálterMarquardt-RS .'
I 21.500,00' 1-
•

Casa em alvenaria CI 170m" - Rua Pastor A. Schneider, na Barra -

I IAceita carro - RS 37.000',00
• Casa em alvenaria c/Tâõmê, 3 qtos, 2BWC, garagem, na BARRA, I '

• Aceita carro, terreno, com 50% entrada e saldo a combinar - RS I
•

55.000,00
•

, LOCAÇÃO. '

I'. Loja comercial c/33m2, Rua Luis Satler, BARRA - RS 220,00 •
• Galpão em alyenaria com 150,00m2 - Rua WaÍler Marquardt -

I
•

defronteARGI - RS 350,00
•Casaemalvenaria el2qtos, garagem, RuaAbramoPradi, naBARRA

I• RS 300,00
"

I
• Apartamento CI 2 quartos, sala, copa, coz, lavanderia - R. Pastor A.

ISchneider, 1.187 - BARRA - RS 350,00 '

.

I Galpão em alvenaria cl 100m2, R. BerthaWeege, 2490 - RS 340,00 I
• Casa em alvenaria c/4 quartos - RuaAlfredoBenhke, 420, SioLuís. I•
-RS330,OO'

I '

Telefone CELULAR por RS 80.00

'. Apartamento. cl 2 qtos.isala, copa, OOZ., lavanderia. R. Pastor A. I
• Schneider. 1187 - BARRA - RS 300.00 ;

I I•
,Casa em alvenaria c/2 qtos. sala; coz.. garagem, todas peças grandés

•- R. Bertha Weege - RS 450.00

• Casa de rnadeira cl 2 qtos, sala. coz., lavanderia. banheiro, Rua 547 •
• n°,l41; na Barra - RS 200.00

'

, I
• RUA ANGELO RUBINI,1223 I
• SALA9 •

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

R$ 1'5.000,00
Terreno Rua456. Sem nome el445rßl � AdernarElbert - R$
8.500,00

'

TerrenoLoteamentoAnaPaulalV -Financiamento+4.500,OO
.

Terreno RuaDomingos da Nova eI 326m2 - R$ 55.000,00
eASAS '

Casa em construção (alvenaria) eI 143m2 - Vila Rau -

Loteamento Vila Rau terreno eI 548m2 - RS 40.000,,00 r:

Casa em construção (alvenaria) eI 120m2 - AnaPaula IV Lote
140- Financiamento + 16.000,00
Casa em construção (alvenaria) eI 60m2 + casa de madeirá
Loteam, Ana Paula IV Lote n" 83 - R$ 15.000,00
Casa em construção (alvenaria) eI 220m2 Loteamento São
CristovãoU - R$ 25.000,00
Casa emconstrução (alvenaria) LoteamentoFredolinoMartins
- RS 8.000,00
Casaemalvenariacl 120m2+ casadeMadeira-RS 30�000,00

APTOS

Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer cl 100m� 7° andar -,
RS 50.000,00

Lotes"nn�clados a partir de RS 2.500,00 de entrada
Loteamento São Cristóvão II • Loteamento

Campesampiere
Loteamento Constantino Pradi

, LoteamentoOuro Verde
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E,DITAL,
CO:QREIoDOPOvo.8 'PU811CACOES LEGAIS

ALUGUEL

DETRAJES"
I

RVA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 372-3349

, PROCLAMAS DE' CASAMENTO
Marsot ,AdeUa Gi'ubba Lebmalia, ondal do bClstro, ClvB do 1° Dlstlito da CO,marca de JaraCID
do Sul; Estado de 'Sa�ta Cataliu, faa saber que compareceram aeste Cart6lio é:K1blado seus

docilmeatos pela lei, afim. se babUltarem para casar os .eluta'el':
, EDITAL N° 10.456 de 18-03-1996

NILSON SEVEltlNO E SOLENIR WOSNIACK
Ee, brasileiro. sOlteiro. niIural de larasu' do Sul, domicilil!do e residente na Rua Max Doering. 95. nesta cidade. filho de
Lauro Manoel Severino e de Sulair Maria Severino.

Ea, brasileira, solteira, cperúia, natural de Rodeio. nelll.e Estado. <Iomicilil!da e residente na Rua 'Irmlo Geraldino. 312.
Vila Ulau, Desta cidade. filha de Vsldir WolIIiack e de Maia de Lurdes Wollliack.

EDITAL N° 10.457 de 18-03-19"

FLÁV:IO PEREIRA DA FONSECA E SUZANA APARECIDA SPA!IlHOLI
Ele•. btIIIileiro, IOleiro. oper*io. natural de PalIO Rindo.'Rio Grande do Sul, domiciliado e reside. na Rua 402. ,266.
Jaraguá-&qúérdo. aesta cidltde. fillode Fnncisco Barros da FooBCal e de Eliaele Pereira da Fonseca.

Ea, bra&ileira, IOlleira, comerei_ natural de HoDOÁo�a - MaDguenDha - Para� domiciliada e relÍdeDfe na Rua
402. 266. 1IpI.O. 2(16. 1ar-su'-!3iquerdo, nelta c.... fil� de Demetrio SpaDholí e de Te_ Eleutmo Spuholi.

,
,

EDITAL !'to 20;4$' de )'-03-1996
,VALDIR ORDINO HANEMANN E DEISS KLAB�DE

Ele, brasilei.ro, IOlleiro, ope:rador ele m*Pna. natural de 1� dÓ Sul, domiciliado e resideDfe na Rua Bettha Weege.
757. Barra dO Rio Cerro. Desta Cidade. filio de Ordino HanemaJm e de Elfi DumIre HanemaJIJI.'<
Ela, brasilen, solteira, colilureira, natural de laraguá dÓ Sul, domiciliada e resideDfe em BIIradl Gari>aIdi, nesta cidade.
fi� cie- Waldemsr Klabunde e dé 'lracena Maria K1al:1uDde.

EDITAL N° 10_460 de i'-03-19'6
ITO JACKSON ZIMMERMANN E, ANDREA' KA)'dMER

Ele. brasileiro, IOlleiro. conBlrutor. Dalural de laraguá do Sul,'domíciliado e !'CsidCDI.e na Rua &ich MiuC.:. 100. nesta
cidÍde. 'Íilho de Pe«o z.jnmennana e de Selma Tafner ZimmermallD;

, ,

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de promçlo. natural de larasu' do Sul, dorniciliadà e reside* na Rua &ich MiIJre. SO.
nesta cidade. filia de Ant&lio Kammer e de Atida Ka�r.

EDITAL N° 10.461 de 01-04-19"

,

NILTON REGINALDO DE BARROS VELASQUE E, CLAUDETE PETRI
Be. tnsíleiro, BOieiro, oper*io.' ..... de Lages. Deste t!stado. domiciliado e reside* na Rua 1� Theodoco Ribeiro.
SO,IIIa da Figue� Desta cidiQ:. filho de 1010 Maria Vel8lq)e e de Sertei de Barros Velaaque.

'

Ela. brasilen. BOIk:n. qÍerliria. Dalural de Barra, Vella. Déste Estado._ domiciliada e residente � Rua J� 'lbCodoro
Rileito; SO: DIla da Figueira, ne" cidade. filha de Afonso Petri c: de Maria Dias Petri.

EDn"AL.N° 10_463 de 01-04-1"6
LUCIANO BORCK E SUSANA MARTINS .(

-' Ele. 6rasileiro, solicito, policial,mílitar. nalural de Jaragu' do SUl. domiciliado e residente naRua Paraú, 294. nesta cidade.
filio de AlfolllO Borck e de� �letz Borck,

-

,

Ela, brasileira, solteira, do lar. natural de loiDViDe. neste, Estado. domiciliada e residente na Rua Paraú, 294; nesta cidade;
fiIIIl de LeoDÍ1da Martins.

.
"

'

EDITAL N° 10.464 de 01-04:1'"
VANDOIR RAM11fUN E MAIU.ENE SOARES MARCONDES

Ele, brasileiro, ,oleiro. oper*io. natural de 1� do Sul, dOmíciliado e residé* Da.RÍIa O._- Schneider. 580. Barra #

do Rio cerro, Delta cidade, filhO � ValdelÚO RlRibun e de VerGDica Koepp RaniImn.
Ela, brasiJeira,' aoIlcira, comerciúí., natural de Mao Rico; -!'IraM, domiciliada e ÍesideDl.e na Rua ÓIIC8C ScImei<Ier.. 580.
Barra do Rio Celto, nelta cidade. filha de Fermíalio Soarei Mai-condes é de Helena Almricano Maroondes.

EDITAL N° 10.465 de 01-04-1"6
ANTONIO StRGIO DE ARAÚJO E ANGELITA Ai»ARECß)A HEMKEMAIER

Ele. brasileiro. solteiro, Icccllo, natural de Ipcrl, Paraú, domiciliado e residente na Rua VitotVitkowski, Lote 75. ADa ,

PlIlta n. aelta cidade•. filio de Se-.oeriaó Batbino de ÁIlRljo e te-.. lulléta de MujO.
-,

Ela, brasileira, solteira, epe_ natural de Beim Retiro, neste EstadO, domiciliada e residente na Rua ftanciaco Hruacbka.
1.076, AnaPaula n. Desta cidade. fiIha,de Atilio Cello Hcmkemaier e Lucimar Hemkeniaie,.

Ii para' que ebelue' ao coahe�lmeato, de todo., maadel pás.al' o preseate EdltÁI que .erai
pu�Ucado pela Impre.sa e em Cart6lio, o.de sen( aRndo por 15 (qldaae) dias:

"

I.ínica São Camilo
Dr. Marcos �ndo, F.. Subtil

, '�

·.I'llfIIMIIIII�I!t!lllil!�l!I!III!!!!
Medici� doTrabalho - Fraturas - Ui'gincias
Doenf8S.Coluna, I..-.õee do ..porte-Cirurgias do joelho
Exames�aidmi8.ionais: clami..ion.sape'riódi� .

, \

HOrários aténdimento: 8:30 is 11:30a 1.:00 ãs 18:3Ohs.
, '

'/

PATRICIATAVARES DACUNHA GOMES Tabeliã eOficial de Tltulos da Oomarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, n8. forma da lei, etc.
Fazsaberatodos quantoesteedhalvirem que seachani nesteTabelionato paraProtestö
os TItulos contra:

,

' -.
'AGADIR'DASllVA- A. JOS�NARLOCHSlN!!-NESTA;
ALBERTOBIANCHINI- R. ROBERTOSEOOEl, 1217 -NESTA; ,

AGUAJADISTA. AGUAMINERAL LTDA. - R. MAXN,ICOLAUWILLIAN SCHMIDr, 1,00
NESTA; ,

BAUGARTEUND. DE CONF. lTDA. - A. 11 DENOVEMBRO, 320-NESTA;
'BOTOARTEPROoUTOSTOOEIS-RFRIEDRICHWILHENSONNENHOl-NESTA;
·CARROC. RIEGEL lTDA. - A. MAL. DEODORO FONSECA, 1708 - NESTA;

-

COM�RCIO VAREJISTA.TABIRA BARROS LTbA. - R. PÇA GONÇALO GOMES, 29;
NESTA;

.

,

C�ISTIANE TORRES - A. LEOPOLDO JANSSEN,,206 - NESTA;
,

CARIS IND. COM. lTDA. - A. BERNARDO DORBUS, 570 - NESTA;
COBRA COBRANÇAS lTDA. - R. BARÃODO RIO BRANCO, 278 � NESTA;
COBRACOBRANÇAS COM, E REPRES; lTDA. _- R. BARÃO, DO RIO BR,6;NCO, 278.
NESTA;
CRISTAL HERING - A. EST. SCHROEDER KM 3 - SCHROED�R;
CARIS COM. UPA - R. BERNARDO DORNBUSCH, 270 - NESTA;
DOMUS IND. COM. DE MÓVEIS lTDA -R VlDAL RAMOS, 45- CORupA;
EMIDIOCOSTARIBEIRO�R_ REINOlDO RAU, 757 -NESTA;
EN'GEPASAENG� PAVIMENTOS/A- R.JOINVILLE,1016�NESTA;
FRANCISCO PAULO SCHMITZ E CIA - R. 11 DE NOVEMBRO, 539 - NESTA;
FRIOS'FRiGOMIL-R. DASSAUDADES,SIN:'NESTA;

,

FRIOS FRIGOMll lTDA -'CAIXA P. 233'- NESTA;
.

GARAVELOS COM. DECAlÇADOS lTDA- A.WALTER MARQUARDT - NESTA;
GllMAR Q,�ABREU - AV. QUINZEDE NOVEMBRO, 394 - NESTA;

, '

HOFFMANN GAREIS lTDA. - ME R. ANTONIO L DASllVA 12 VL PROGRESS - NESTA;
IND.TOOll ASTRO lTDA. - R. HORÁCIO RUBINI SIN -NESTA;
JACKSON TORRES - R. lEOPOLDo'JANSSEN, 206.; NESTA;
JOS� EDUARDO RODRIG.UES VARGA - A. REINOLDO RAU, 757 - NESTA;
JABERMARSHAt MARAN,� R.REINOLDO RAU, 757 - NESTA;
KWB COMUNICAÇÃO lTDA - AV. MAL_ DEOOORODA FONSECA, 141 - NESTA;
LUWAFR.IG. ECOM. CARNES E FRIOS lTDA - A. EST. GERAlSIN-NESTA;
lUWAFRIG. COM. DECARNES FRIOSlTDA. - EST_ GERAL TR�S RIOS DONORTEj

. J, _

.

·NESTA;, ,
. ,

"

lUWA FRIG. E COM. DE CARNES - EST_ GERA�SIN - NESTA; '"
,

LOJÃ028COM_ DE MÓVEIS lTDA -ME- R. ANTONIOZIMMERMANN, 273-NESTA;:
LAUD,ELlNOPOKYWIECKI-R. ROD.JARAGUA-POMERODE-NESTA; r
lENtR PEREIRABARRETO- R_REINOLDO RAU, 757 -NESTA;

, ,

METEORO INDL. COML. lTDA - R� MAX wILHeN, 594 - NESTA;
MOVi:IS LUCIANE LTDA. - A.OTTO HU.lBRETCH, 1825 - CORupA;
MARtOSERGIO'DE AMORIM - ME· A. JOINVlllE, 2850 - NESTA;
MALHASSElVAlTDA. -ROD_ BR280KM 63-NESTA;,
NORTE DISTA. lTDA. - R. FlORIANÓPOLIS,'96- NESTA; , "

OFICI�A fNTIMA COM�RCIO CONFECÇOES - A. PJ:lEFEITO ARISTIDES LARGURA.
285 - NESTA; "

'

ODILA-MÁCEDO - R. JULlo'VERCH, 50· NESTA;
OFICINAMECÂNIQATOMAZElLl- A. JOÃOÀVRosb, 644�NESTA;
PEDRO MARTINS MEDEIROS - A. lEOPOLDE:>MALHEIRO, 1.5 - NESTA;

. PISO LAJOMATS. CONSTA. lTDA, - A. JOÃO PANICKE, 94 - NESTA; .

, RESIVALE TRANSP. E COM. DE RESIDUOS - A. ESTRAOASCHROEDER SIN - NESTA;
REUNIDAS TRANSPORTES RODOV. DE CARGA - R_ JOAQUIM FRANCISCO,IDE
PAUlA,100-NESTA; '.

'

"

RAINOLD GOlTS_ - R. sAo JOS� SIN - NESTA; .
'

.

ROSANGEllNADOS SANTOS - A. REINOlDO RAU, 757· NESTA;
RONAlD RAMOS MENDES - R. REINOlDO RAU, 757 - NESTA; ,

STAR IND. lUMS. lTDA.· R. ANGELO RUBINI. 1383 - NESTA; ,

SANDRA DEAlMEIOASOARES RIOS - Me· R. EXPEDICIONÁRIO GUMERCINDO, 44
Sl2-NESTA;

,

SIMENPE COM. E REPRES. - R:BERNARDO DORNBUSCH, 590 - NESTA;
STA. CATARINA IND. COM; DE TAPE�ES lIDA.; A. PROCÓPIO G. DEQLtVEIRA, 1262,

"

-NESTA; ,
' •

SIDINEI MENGUE PEREIRA - A. BERNARDO DORNBUSCH, 590 - NESTA;
TRANSPORTAOORA301 lIDA - R. JULIO FRIEDMAN; 378- GUARAMIRIM;
TRATE CONSTRUÇÓE$ lTDA.· R. BERTHAWEEG,J: SIN � NESTA;

,

.

TRANSPORTADORA E COM.,REPRES. FTH lTDA.· R. ROD. sc 416 KM 16· NESTA; ,.

WÀGNERTRANSPORTESlTD�_-ROD. BR280KM 5S-GUARAMIRIM.

E, como os dhos devedores nAo foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida'
intimaçao, faz por intermédio do',presente edhal, para que,� mesmos compareçam ,

neste TSbetionato na ruaArthur MaUer, 78, no.prazo da Lei a fim de liq�i� o seu débHo. J
ou entAÇ) dar razão porque, nao Q faz, sob a pena de serem os referidos protestados na

'

'forma datei, etc.
'

KElJaraguádoSul, 3deabril de 1996
TabeliA
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• . CORREIO DO POVO,

Tendências do inverno

o Senai, através de seu Centro
-de Educação e tecnologia,'
realizará na próxima terça-feira
(09), das 18:30 as 22 horas um

deSfilemostrando a tendência da
moda inverno. 96/97. Será no

pavilhãoA do Parque de Eventos
e entre os participantes será
sorteada uma passagem a Fenit

96.InflJrmações e inscrições na
secretaria do Senai ou pelo fone
,371-0722.

Par4béns
Parao garotão Henrique' fan
Gustavo Sanches Be'rtoldi pelos
6 aninhos no dia 04.,Ele é filho
daNilda e do prefeiturâvel Dr.
Moacir Bertoldi.

a garota Marrak.ech/96 eleita .no
aItimo sdbado (30)em promoção das
mais concorridas, com casa cheia, na
Mar1jlJkech

"Eu sou arsssurrelçäo e a vida. Quem crê em

mim, ainda que esteja. morto, viverá para
sempre".
Jo 11,25

pará o pr6ximo dia 12 o super show com o cantor Vinho, ex-vocdista do
.Inicial. Vinho, � segue carreira, solo, recebeu inúmeros elo'gios da critica

cializada e com certeza serâ agrande atrcçlJo domés em1aragud.

No pr6ximo sábado dia 13, O colégio'Valdete·lnês·Piazera Zitidars, escolhe na boite
Ma"akech a "Garota Valdete'� que irá representar o colégio no Rainha dos Estudantes

deste ano no Baependi em julluJ. São 10 as candidti.tas.

Postode
vendas '

anex�à '

fábricaJÓiAS - RELÓGIOS E PRESENTES
em3vez..

Av. Getúlio Vargas, 9 - Fone: 371 ..1562
Av. MarechalDeodoro, 443 - Fone: 372-0038

JlUA 26 DEJUUIO, 1�
,

TEU=AX (047) 372-1749
,

JARAGUÁDO SOL

• Restaurante Samuara do amigá
Amarildó, UJllfdos piOneiros em
comida em quilo, inovando cada
Vf!?, mais, engorda o cardápio
com pratos especiais. O Samwu:a
s6 serve almoço, a1í na.Floriano
Peixoto.
• A Sociedade Recreativa 25 de

Julho promove neste sáb�do o

seu tradicional' baile de Páscoa
com animação do Musical
Hannover. Até às 22:30 elas não

pagam.
.,A lojaBabyMeshmudoupara'o
Portal de Jaraguá e está

lançando a coleçlo inverno com
preços de fábrica. ABabyMesh

.

és6modabebê. POli falaremPor

tal, aos sábados o atendimento
se estende áté às 15 horas.
• Fiquei impressionado com a

beleza e a riqueza de detalhes da ,

Gattos Confecções, detentora da
marca Gatos & Atos. A Cecflia
Schvambach tem muito bom

gosto. .

• OUni>ancojá'ili;iou a mudança
das fachadas das agências do'

antigo Banco' Nacionai, com a

substituição das faixas de pano
pelos huninosos caractensncos
doUnibanco. O trabalho em todo
o Brasil (inclusive Jaragl_lá)
deverá ser concluído até o

proximo dia 31 demaio., '

• As brincadeiras levadas ao ar
,

no lOde Abril pela Jaraio' AM
Stéreo despertou o humor de

ouvintes' de toda a região. Tem
gente sentin'd.o aroma de

morango ainda hoje. Outros se

lamentam por nã.ó terem ido ao

Parque Malweeprá1irárwna foto
com Michael Jackson. Os
autores das idéias foram muito
fe)jzes.

,. A SOciedade Sport Club EstrelIa
de Nereu Ramos ultima os

-preparatívos para o 200 Bale dQ
Arroz" festa tradicional, da

. lOCaHdade. Será no dia 13 e as

mesas e ingressos já estão à
venda.A anDlação será doGrupo
Paisagem do Rio Grandedo Sul, .

• TchêGun'é a grandepedidaprä
r dançar neste sábado no Parque
de&poS� emGuaramirin. O
baile é o ponto alto do SO Mini
Rodeio da,vizinha cidade.

_. A galera já se agita prá subir a
serra nos dias 13 e 14 paramais

: uma etapa do Campeonato
Catarinense de Velocidade, em
São Ben�o do .Sul, O piloto
jaraguaense IvanSacht, promete
arrebentar mais uou1vez. -

'

• OBeraRioOubedeCampocon-
tinua com a campanha de venda
de títulos p,atrino�ais com o

objetivo de ampliar suas áreas de
lazer e construir a ·nova sede so-

'

cialcom dois pisos. Informações
pelo 372-0413.

!'J.
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CORREIO00POVO -lO Jara uá do Sul,

REVENDO

Sinseppropõe alterações
, / .

.

nos estatutosmunicipais
J araguá do Sul- Realizar

wna profunda análise nos estatu

tos do servidor publico, do
magistério e do Issem (Instituto
de. Seguridade do Servidor

Municipal), e propor alterações
concretas para valorizar, a,

categoria,
.

A ini- SllIdlto/ll
ciatíva é

precisam participar com

sugestões, críticas e propostas
para modificannos os estatutos
e, buscarmos a dignidade da

, �ossa profissão", enfatiza o

presidente do Sinsep, Stélio João
Rodrigues, lembrando, que não

existe nos estatutos sequer um .

artigo onde cite o sindicato ou,

que pelo menos, aponte. para
.qualquer necessidade de

<rganização da categoria, como
a liberaçãododirigente sindical, .

e a própria proteção da atividade
do sindicato. "Ainda somos

. regidos pelas nonnas anteriores
da CLT e da boa vontade da

prefeitura", observá o presidente
do Sínsep,

Outra proposta já discutida

nessas reuniões, é'a viabilidade
. dos próprios servidores públicos

.
assumirem a gestão do Issem -

já que o dinheiro é dos segu-
i rados. "Nossa sugestão é de que
a escolha doS conselheiros seja
realizada em assembléia da

categoriae o conselho, por sua
vez, decida quem será opróximo
presidente do instituto", explica
StéIiQ.

E:COS DA FESTA
,

IIomenagem ao padroeiro São SebastiãO'
busto'
vo/ollzol

do sia
dicato

� dos Ser
vidores to/.,ollo
Públicos

Municipais de Jaraguá do Sul e

região (Sinsep), que está

promovendo reuniões semanal
mente para discutir o projeto.

"Todos os servidores

Igual
Mais um ßasb da tradiciooal

festa que, a Comunidade Ca
tólica tradicionalmente realiza
em homenagem ao Santo
Padroeiro no começo de cada
aao, Na foto aparecem o ex-

funcionériopúblicomunicipal,
esposa e familiares, $atisfeitos
com o lauto almoço servido e

levando ainda alguma coisa

para casa, que os pr�çQs
estavam convidativos. (E�V.s.)

.

Outra sugestão obtida nos

encontros é para que os

especialistas (orientadores
educacionais) renham direito a
20% da hora-atividade, a

ex�lodo�tedac�goria. ' � __ __

'A5S0C.IAÇÄO DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA
I .,

FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1981

o preço da escola
DE FLORIANÓPOLIS
OPINIÃO -J.C. Ribeiro

Uma escola particular onde é
condenável ter lucro e uma escola

pl1blica ondenão se pode questionar
qualidade e greve porque é gratuita.
Um currfculo oficialpadronizado e

pouco atraente porque pouca coisa
tem a ver com a realidade domundo
mederno,

Estes são os motivos da evasão
daescola tradicional.fruto da dife

rença entre o mundo 'da escola e a

vida real, O aluno não tem escolha
nem é consultado sobre as suas

necessidades de conhecimento:.tem

que aprender o que querem ensinar.
"

Oensino é voltado para auniver
.sidade e acaba servindo somente

àqueles que conseguem agraça de

passamo vestibular com a ajuda de
tun cursinho, atestado vivo da má

qualidaqedo ensmo ministrado nos
anos anteriores ,até mesmo para
estes poucos.

Mesmo no ensino básico, amaí- .

oria dos alunos não aprende a ler,
escrever, falar e contar. Ele não se

habitua a ler, se informar. sobretudo
\a respeito de seu meio.A leitura na

. daS' oportunidades de ensino.
.

, pl1bUca, mas de confrontar publica-
Como em qualquer outra ativida- mente as escolas pI1blicas e privadas

de, a escola é uma empresa, um em- para pennitir entre elas uma com

preendimento com um objetivo social petição pela eficiência que certa-.
- transmitir conhecimentos a quem mente vai trazer gamos para ambos
precisa dele - eum preço, pago direta- .os lados.

.

mente, com o nome de mensalidade E perder este ranso que é julgar
na chamada escola particular, e, indi- • imoral o lucro das escolas partícula
retamente, via imposto, na escola res e normal as greves, aS ineficiên

pnblíca, Gratuíta mesmo nenhuma. cias gerenciais das escolas pI1blicas
Quem trabalhanaescolatemremune- tudo sob o manto da benesse dá

, ração. gratuidade, através da qual se é dado'

Os estabelecimentos de .ensíno não se pode reclamar dos resultádos. _

particulares se submetem lívremen-
.

A SOLUÇÃO
.

te ao julgamento do mercado. O prof. José Ziuder (Pres,
Ninguém é obrigado à matrícula. SINEPFiSC) já sttbe que o problema .

. A relação custo/beneffcio, preçol da escola é de gerenciamento. E

qualidade, escolapor escola, mais do tambéin sabe que a: maioria 'dos '

que aprovadapor planílhas, éjulgada
.

proprietários de escola .estão até

através da decisão livre dos pais no mesmo com medo de reconhecer
ato da matrícula. publícamente que são empresários,
�.Cercearacapaci!ladedeiniciativa assumindo uma 'postura de

nacríação denovos cursos, naqualifi- mantedores, como se fosse pecado
cação e modernização d,e currículos ganhar diilheiro com ensino.

e de cursos paralelos consentãneos . � que a escola sempre foi tratada
com à nova realidade dos tempos da com paternalismo e 'isto conduziu o

informática, é tentar dar ao processo ensino brasileiro a uma visão onde o

educacional brasileiro a velocidade preço é importante, o custo não.

do ensino päblícopadronizado. A escola particular está suprindo
Não se trata de enfrentar a escola a importante lacuna do avanço na

sala de aula é de doer, com cantilenas

literatas, com respeito a estilos e épo.-
.

cas de antanho,muito mais voltada a
promover quem ministra a aula do

'

que ensinarmesmo o hábito de ler.
Escrever então é uma piada.

Apenas se copia textos, quando se faz
isso. E falar é coisa apenas pára o

.

professor e para alguns alunos mais
dotados. Os outros se tomam meros

ouvintes permanentemente.
A matemática das salas de aula

tem. muito maís a ver com o aca

demicismo dos autores do que com a

realidade numérica que nos cerca e,

assirh, serve apenas para derramar
conceitos e 16rmul� que tomam ela

a mais odiada rainlia da decoreba.
O problema do processo educa

cional é que ele virou tabu e. assim,
vive discutindo o Vlllor dasmatrículas
da esco Ia particular mas não questio
na a st mesmo, quer por seu custo,

quer por seus objetivos quer pelo
interesse da sociedade a quem
deveria servir,

.. OPR08LEMA
A postura depatrulhar o valor das

mensalidades da e�cola particular é
um atentado à liberdade e pluralidade

prestaçlo do serviço educacional e,
assim, deve ter respeitados o seu

direito a ter remuneração pela
qualidade e também o direito de ser

julgada pelo mercado e não por
an�istas de planilha, como s� a

escola fosse uma empresa, de
segunda categoria. _

O professor Zinder tem servido
inclusive de referência nacional
para os casos de abuso do poder de
fiscalizar contra . as escolas

particulares, agindo com rigor e eui
todos os cantos de Santa Catarina.
liA escola precisa de liberdade pata
gerar oportunidades e, pluralidade
de ensino e não de rötulos de

privada. ou pl1blica".
AÇÃO COMUNITÁRIA

Dever de casa: Divida o valer do.

orçamento da secretaria de educa,"
.

ção do munícípío pelo nämerö de
alunos e saiba o 'Valor da mensa
lidade <Jue é paga ao, ensino pl1bliCO
e gratuito.

Façaumaenquetesobreo queo •

aluno acha da escola, dos profes-
, sores e do curso e o .Que é que ele

gostaria de estar aprendendo. Vai
ser uma líção e-tanto.
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Jaraguá do Sul, 5 de abril de 199' POLrCIA CORREIODOPoVO-11

CONGESTIONAMENTO

Acidente com trem tumultua centro da cidade
'.

.
.

'.'

.
,

.
.

basch, naVila Baependi, e atraiu
centenas de curiosos, o que
acabouprovocando congestiona
mento, inclusive na rua que dá
acesso ao terminal rodoviário.
A imprudência, dê acordo

com o vigia dacancela Casimiro
Cordeiro de Meira, domotorista

• da carreta, Germano Oss

hemmer, 49 anos, foi o motivo
.

- t·

do acidente. Em contrapartida,
Oss-hemmeracusao vigia de não
estar atento à passagem do trem.

SegundoMeira, além do sinal
estar fechado,· o caminhão teria

parado sobre os tnnlos. "Quando
vi que a colisão seria ínevitävel;

� tentei me proteger",· conta o

k vigia,lembrando que esta não foii:.

t .a primeira fez que presenciouf· .

[ motoristas aguardarem a
t· •

l travessia para a tua Bernardo

f· Dornbusch sobre os trilhos.
f "Avisar não adianta. Agora não
L ,_------------�--------------------------�--------------��

.

J&nJgUá do Sul- Acarreta
Scania, placas TN-Oll0, .de
Guaramirim, da TransMagna
Transportes, foi arrastado cerca
de 200 metros por um trem da

•

Rede Ferroviária' Federal,
,

segunda-feira. A colisão ocor

reu no

cruz a

me n t o

das ruas

F r i tz
Bartel e

VI,/�.
moto/Isto
tlDrom

Bernardo' Druso/i.
Oorn-

joguem'a responsabilidade para
os vigias", observa ,

Em 'sua versão sobre' o

acidente, omotorista da Scania,
Germano Oss-hemmer, acusa

Meira de não prestar atenção na '

hora em que o trem passava.
"Lembro que ele.' estava
conversando com outras duas

pessoas quando aconteceu o

acidente" , alega omotorista, que
dirige hámaisde 20 anos e nunca
passou por uma experiência
como esta. "Avancei o sinal da
cancela porque o vigia auto

rizou", defende-se, Germano.
Apesar, da carreta ter sido
arrastada por quase'200 metros,
o motorista sofreu ferimentos
leves no joelho, e o ajudante,
Venâncio Rangheti, conseguiu
escapar antes da colisão.

Prejw:lDs
Os prejuÍZO$ para a empresa .

.

transportadora já Chegam a R$.
.

50mil. A cabine, a carroeeria e

o .motor, que haviam sido
consertados há poucos dias,
ficaram totalmente destruidos,

, incluíndo ainda parte da fiação
elétrica da Rede Ferroviária
Federal. "Vamos aguardar o

laudo da perícia, para depois'
tomarmos as' providências
judiciais", explicá o diretor
presidente da TranaMagna,
Walmir Mello, acrescentando
que se ficar constatado erro do

Vigia, iráentrar� um processo

Trein�ati"giu ca"eta da empresa TrallSMagna TrallSportes

de-\perdas e danos contra a

empresa Siban, de Joinville,
responsável pelo serviço de

fiscalização das cancelas..

. Este foi o primeira acidente
envolvendo�� em Jaraguä do
Sul, este ano. Sõ em 1995, duas
pessoas morreram e quatro
colisõ6s for.am registradas pelo
Centro de Operações da Polícia
Militar (Copom).

Para nós, seguro não é só garan,tia de riscos

Seguro'� Prestação de Serviço\s ;

SEGUROS GARCIA

8

. �m�{!JJ�® ..

....................�. /A\OOmú.\®
.. Iadu. .:

Pink and blue
, Para crianças' partir de 05 anos.

FREEDOM'
.

Para-adOlescentes, jovens e adultos'
Cambridge.

.

Para adultos com conhecimneto .

básico
Cursos pre,.ratóTlOs pa,. os
exames- tle RS. T.. e F.C.E. .:

.

.., �i
'

.

.

Rua Expedicionário Gumercindo d.a Silva, n- SO,
l' andar,. $ala 2,· Fone/Fax: 71·1788
,Jaraguá do Sul: SC

0bI.:A l'In/cDndblupoauI�
.' pt6ptb ptJItJ ftDMPtJtIe de DIunõs '

/(tJo.LuizKienen, 67- Centro;. fone:312-2899

IREITHAUPTrepa,e ,va pá,coa no 8,eifhaupf ,e' concorr••
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PROBLEMAS .

(

. NoveJogadores desfalcam o F;;ti;�rdeparapente
. -

elenco no início. do returno � revoltapilotos· de JS.

J araguá dO:Sul - o técni
co Abel Ribeiro tem problemas
para escalar a equipe, que joga
neste domingo,' contra o

Blumenau, no estádio Aníbal

Costa, em Blumenau, às 17
horas. COOl três jogadores no

.

departa- '.

.

m e ri t o 116.rlel6
médico

(Sandro
Ventura,
Niltinhoe

�P'olaco),

p,ob/emos.
poro estofo,

equ/pe,
dois sus

pensos pelo Tribunal de Justiça .

Desportiva (Scharies é Éder) e

quatro esperando a regulamen
tação de documentos (Vmícios,
Mauricinho, Antunes e Reger),
o treinador terá que improvisar
o time para a estréia no returno

do Campeonato Catarinense,
No meio-campo, dois

Jogadores desfalcam a equipe.
. Cqn isto, Ab�1 Ribeiro volta
com Altairna cabeça-de-área, DO
lugar de Scharles, e deverá
escalar um jogador do juniores
para o lugar de É:der. "Isto, caso,
.a diretoria não consiga regula:'
mentar a documentação 'de
Antunes e Vinícios, que jegamna
posição, até hoje à tarde",
observa.o treinador, Com a ida
de Altair paraomeio.Henrique
voltá ao time, formando a zaga
junto comEveraldo, RenatoCruz
e Pavan continuam nas laterais.

No ataque, e bom desem

penho do ponta esquerda Caio,
lhe rendeu acaniisa de titular. Ele
entra no lugar de Polaco; que
torceu o tornozelo no jogo ,contrá
o Brusque, domingo passado.
Marcus Vinícius e Ricardo

,
,.,.__

também foram escalados para a Brusque no .estädio Augusto
partida.

.

Bauer, em Brusque. Na capital.
O acerto feito com o jogador Figueirense e Avaí fazem omais

Isney, que pediu demissão, e o tradicional clássico do futebol
atraso de dez dias, nopagamento catarinense, revivendo grandes
(até quarta-feira apenas 50% dos épocas desses dois clubes, que;
�aláfios haviam sido pagos), - estãohoje, em situaçãocontrária
deixou os ânimos agitados no aos outros enos: o Figueirense
João Marcatto. De acordo com' está na sétima posição, e o Avaí
o presidente ÂngeloMargutte, o ocupa aúltima colocação.
não pagamento integral dos Na partida de amanhã (6),
salários foi porque .a prefeitura Joinville 'e Chapecoense, no

:�::�.= ê�=; .....
""'

.. , ...

-

..

--

..-,...,-.,.......".-_!-,v-·J{-••�-b-·G-1-�'!l"':-:-·.··-:-�-u-P-A-·;Vc-··-v�i�1-'�-'...;A�.
-

.. -7-....;.·
, .A equipe do Tubarão, que
conquistou o primeirö turno, já
garantiu vaga no quadrangular
final do Campeonato Cata
rinense, A vitória de três a um
..... ,

sobre oMarcílioDias, em,Itajaí,
deixou os jogadores e comissão
técnica otimistas para a primeira
partida do returno, centra o

la rodada - returno

Figueirense x Avaí
... Joinville xChapecoense
Marcílio'Dias XCriciúma

Brusque X Tubarão
-

Blumenau X Jaraguá
,

* Tran8lIlÍÚão ao vivo,pela RBS
1V, amanhã(6), às 16 horas.

CAMPEONATO CATARINENSE

EQUIPE J PG V E O GP Ge SG

.1 ° T-ubarão 9 20 6 2 1 15 8 �7"/
_'

2° Chapecoense 9 19 6 1 2 16 8 8
. 3° Joinville 9 16 ,4- 4 1 16 8 8

4°Criciúma 9 14 '4 2 3 14 10 4.

5° Jaraguá 9 -13 4 1: 4 11 11 O

6° Blumenau
'

9 10, 3 1 5 10 16 -6
7° Figueirense 9 9 2 3 4 6 10 -4,
8°Marcílio Dias 9 8 2 2 5 11 18 -7

9° Brusque 9 8 1 5 3 12 16 -4
tOO Avaí � 7 2 1 6 11 16 -5

OS.cRIT�RIOS DE DESEMPAtl; sAo: NIJMEROS DE VITÓRIA,
SALDO DE GOLS, GOLS ARÓ E CONFRONTO DIRETO.

Jaraguá do Sul - A equipe ,

doJaraguáClube de VôoLivre
(JCVL), deverá solicitar a

prestação de contas dos orga
nizadores do festival de

parapente, realizado no ültimo ,

final de semana, no Morro
, \

Azul, em Timbõ, O valor. da

inscrição, de R$ 25,00, foi
considerada alta por muitos

pilotos. "Ano passado, não
,

ultrapassava R$ 15,00", re-

�

corda o presidente do JCVL, '

Márcio Mielcke. "Além disso,
foi uma desorganização total",
lembra o tricampeão estadual;
AdemirFernandoPradi, acres
centando que faltaram juízes e

transporte adequado para os

pilotos.
A primeira etapa, marcada

para sábado e domingo, foi
cancelada-devido as condições
climáticas.

,

O endereço onde a quali,dade:.tem,bom preço, fa
MALHAS LT·DA. brica: Iacquard, Soft, Cotton, Moleton, Meia Ma

POSTO DE,rVENDAS JUNTO À FÁBRICA. Iha lisa � estampada, .Stanflex, Xadrez, Listrado,
ROD. SC-416 N° 2727 - RIO CERRO n.

'

.

d
.

f ..
'

.'

d node Ih'FONE: (047) 371 ..0099 para aten ' er con eccionistas o ramo ,e ma. as.'

FAX: (047) 371-1045
JARAGUÁ DO SUL .. .sc

Já está na hora de você ver o seu futuro com

outros olhos;
Com o Mapa Astrológico'Omar ·Cardoso

Filho, elaborado a partir de valiosos estudos
deixados por seu pai, você vai dar uma nova ótica à
sua vida e ter uma visão muito mais clara de como

o destino pode lhe ser favorável no amor· nos

negócios na saúde e muito mais!
'

" Preencha corretamente a ficha abaixo e envie
ao INSTITUTO OJJAR CARDOSO� Em poucos
días você estará recebendo os dados.completos do
Mapa Astrológico Omar Cardoso Filho.

Não perca o seu futurode vista!

Junto ·ac)·Cupom-resposta, mande um' cheque nomina!, d�
R$-12,OO ao INSTITUTO OMAR CARDOSO, CAIXA
POSTAL 5.007 'CAMPINAS - SP.' CEP 13.036-970 ou

faça um depósito na Câixa EconômiCa Federal' para a

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

xerox do mesmo.
.

,

NOME:
��----��--�----�--------�--

ENDEREÇO: -'-- "--_�

CIDADE
__--'-�.ESTADO:__CEP_· _

DATA NASe. :HORANASC
______,�_

CIDADE NASC� E�TADO

DISPOE, TAM:BÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAMENTO pARA
I

TI;CIDOS EM MALHA: RAMA, FlANElADO E ESTAMPARIA
,

<
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TRADiÇÕES RELIGIOSAS -,

Afesta de São Marcos na Barra do Rio Cerro,

.. ''Mares e longínquospovos dos açores" Romulo JairKraemerEsser

Barrado Rio Cerro - Na

próxima quarta-feira terão início
as. programações da tradicional
FESTA DE SÃO MARCOS,
que aComunidade da Capela de
Nossa Senhora das Graças fará
realizar ao Santo Padroeiro.
'daquela região. Q

Dia 10 - Missa às 19:30 hs,
com o Terna: São Marcos do

Evangelho - NOITEDO AIPIM
COM BISTECA;
Dia 11 - Missa às 19:39 hs,

com o Tema: São Marcos
Missionário do Senhor - NOITE
DA POLENTA COM
FRANGO A PASSARINHO;
Dia 12 - Missa às 19:30 hs,

com o Tema: São Marcos

Imagens e Santos da Igreja -.

NOn;E DO'STRUDEL;
Dia 13 - às 19 hs, SantaMis

sa, após início daFestacom com

pleto serviço de bar, cozinha,
Strudel, Churrasco e diversões
em geral;
Dia 14 - 9 horas SANTA

MISSA' e continuação da Festa
.

com diversas atraçõls.
A programação estará a cargo

das comunidades Santo Estêvão,

LIVROS

Nossa Senhora da Luz, Santís
sima Trindade, Santa Terezinha,
Santa cruz e São Pedro..
O CORREIO DO POVQ,

sente-se honrado em poder
divulgar a realização desta tradi
cional festa religiosa, que está

ligada ao que este órgão de im

prensa vêm publicando sobre o

bairro quemais cresce atualmen
te no município de Jaraguá do

Sul,motivo de resgate damemó
ria com asREMINISffiNCIAS

Livro que diz respeito à colo

.""
nizaçäo portuguesa, especial
mente a Capital do Estado e

arredores.
A fotomostra,� s: Raimundo

O. Caruso, sua esposa Mariléa
M. Leal Caruso e os filhos Isabel
e Gil, que compareceram à reu-

,

nião do Rotary Club Florianó-

( .

polis-Estreito, onde foi lançado
Ó livro com o título acima, em
segundà edição revisada, após
uma interessante palestra do
autör,

. Na contracapa - "AÇORES,
Passado e Presente - e a coloni

zação de Santa Catarina e do sul
.

do Brasil -, é provável que este

Jaraguá do Sul � Com este
'

seja um raro livro publicado no pomposo nome compareceu pe
Brasil Com informações histö-

"

ranfe a pia batismal o RomuJo,
ricas, econômicas, sociais e nos braços da mãe Ragna, o pai
culturais do passado e também ' Jair VoJneiEsser e os padrinhos, .

da atualidade do arquipélago dos quando o rev. Pastor Ingo Piske, .

Açores. É o resultado de 'cinco da lgrejaEvengélicaLuterana de
meses de estudos e viagens de Jaraguá do Sul - centro, proce
navio, avião, ônibus eautomóvel deu a admínístração do batismo
por sete das nove ilhas do arqui- . perante a religião evangélica da
pélago..Os autores são profes
seres e. jomalistas com vários
títulos publicados, entre eles ro

mances, livros de poemas, de

pesquisa acadêmica e de

reportagens". Um livro que vai'
revelar a imagem nern sempre
autêntica daquele primitivo
povo, que em Santà Catarina

apenas, estima-se que já sãom�
do- um milhão de descendentes

daqueles imigrantes que aqui
começaram chegar. a partir de
1748. Em 1948, realizava-se o

10 Congresso' de História
Catarinense - Açoriana, ein Flo
rianópolis. Vale a pena conferir,
conhecendo melhor a história
barriga-verde. (E.V.S.)

- Rio do Serro e sua história -

Apontamentos, já na sua 8·
semana de aparecimento emsaes.
colunas e que leveräcercade 109
semanas para se esgotarem os

.

informes sobre este desenvolvi
do bairro que está, intimamente
ligado à, colonização do atual

Município de Jaraguá do Sul,'
contando fatos e coisas que já se

encontravam sepultados na

poeira do tempo, e que servem
ue orgulho de seus moradores.

(E.V$.)

VIDA ROTARIA

Rotary homenageia a repúblicaHelênica
o Rotary Citro' Ploríanopofís-Bstrejto, em uma das reuniões de

março/96, homenageou a Grécia pela sua data magna. Naquela
ocasião, a convite do rotariano do clube, Michel Diamantopole
convidou seu conterrâneo Bvangelos Karabalís, natural da Ilha �
Lefkada, no Mar Jônico, próximo à Ilha de Skorpos, produziu uma
interessante palestra alusiva à Grécia, considerada o. berço da

civilização ocidental, da filosofia, da literatura e da idéia modema
da democracia. A palestra agradou a grande colônia grega radicada
em Florianópolis, sendo muito cumprimentado pelas suas vigorosas
palavras proferidas no plenário. (E.V.S.) .

BATIZADO

confissão luterana Após a sole-
.

nidade do batismo, os pais ofere
ceram aos padrinhos e parentes
um almoço no confortável

apartamento do Conjunto Resi
dencial "Jacó Emmendoerfer",
nesta cidade. Cumprimentos aos
pais e um abraço no Rómulo.

(E.V.s.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOVO ÓRGÃO DE IMPRENSÀ
. I

Raio 'X�· de Rio Branco do Sul
O, corajoso jaraguaense

RUPERT MAYER, cidadão
honorário por justo título deRiö
Branco do Sul, no vizinho estado
do Paraná, voltou às Iídes

jornalísticas de sua terra por
adoção- aCapitaldo calcário do
Paraná�"ele .que durantemuitos
anos era proprietário de um

jornai que mantinha

paralelamente ao seu bem
organizado e informatizado
escritório contábil.

.

Fomos contemplados com o

segundo nümero do RAIO "X"

que, pelo que se vê recebeu
favorável acolhidapelopovo que
ele se propõe defender.

'

Diz o seu editorial: ..."Objeti
vamente, quem paga mal, paga
duas vezes. Exija que o seu'

Jornal esclareça junto às

autoridades, em linguagem
popular, o que é que vai ou não

vai ser feito com o seu dinheiro,
'

, Abra orçamentos .estaduais e

municipais e faça com que seja
'mostrado tudo. o que está
acontecendo. Comunique-se. Éa

hora do:cidadão, do consumidor,
do contribuinte. Quem ficar
calado, passivo; não pode,
depois, resmungar como se não

tivessenada a ver com o que está
acontecendo.
É isso aí leitores. Falem.

Gritem. Telefonem. Reclamem.

EJçijani.,Falem conosco. O;RAIO .

"X" é para isso".
Como o' jornal também é,

cultura, além de ínformativo
orientador da comunidade, o

..IARAGUAENSES QUE VENCEM

jornal PQr vezes tem que descer (
do. pedestal em que ele fica

.balançando, para acabar com
, certas "culturas", que teimam ein
deitar e rolar; como se eles
fossem Os donos da terra E olhe,

.

. (

Rupert, conhecemos o mêtíer e.
estamos carecas 'de saber e'
mostrar a certos "dotorzinhos"
que perambulam por aí e que

.
você conhece sobejamente, que
costumain chamar os jomais �os
tribunais quando noticiamos
fatos em que eles se envolvem,
abusando da ética da suaprópria
profissão, exigindo 'absurdas

indenizações. É o caso de voltar
a lembrar: quem não tem com

petência não se estabeleça. F�
• licidades, Rupert• ..emuito SUces

so. Conheço a tua fibra. (E.V.S.)

o novo restaurante daLindacap

Rernfnfs cêncfas

, .,

Nes�a noite foi asaaasinado Ricard:o strelow_

�o doSerro 'e sua história (8) • apontamentos.
A "Ação Integralista Br�sileíra"

também tinha muitos adeptos entre .os
moradores do Rio Serro e, com. a

demonstráção de seu poderio nas eleiçõcs,
Plínio Salgado aproveitava, imaginoue pOs
em prática uma comemoração, em 07-10-

'1936, oquartoanodafundação da,A.I.B.,
usando para tan to,no cerimonial ql,lC seria
realizado no País inteiro, no mesmo dia e

hora, a poesia de Jayme de Castro - ':A
noite dos tambores 'silenciosos", tam�in
Iembrádoem IúJguaalemã como "Die Nacht'
der stummen Trommeln", uma eerimênia

.

ínsIítn(dapara lembrarpara todo o sem:p�, .

aamarguradoscamisasverdespela extinção
de sua milícia que, como se sabe, era
desarmada, e seu fim erapreparar a moci

dade brasileira, moral, cívicae fisicamente,
paraemqualquereircunstânciapemúlír que
não sucedesse noBrasil;o que aconteciana
Espanha. Queriam ser, antes de tudo, uma
forçamoral e, por isso, com todo o respeito,
acatar a proibição de organizações

. militaIizadase pelo seu exemplo,mais�de
foi seguidopelos "croixdu feu", na.Prança,
e Pelos"camises azuis" ,na Espanha.

DeteDDÍn�vaPHnio Salgado que.todos
.

os núcleos munícipaís, distritais e IlI!des

provinciais, obedecessem ao seguinte rit.ual:
I - às �l hs. a.autoridade máxima abre a

.

sessão, ',sentando-se na presidência o

integralistamaispodle,mais humilde, que
representará o Chefe Nacional, cantando- .

se o hino integralista, faz-se a chamada dos

mártires do integralismo e dos mortos do

núcleo, respondendo todos: PRESENrE: Il
- Procede-se à renovação do juramento à
Bandeira Nacional, segundo a férmula
anexa; III - Leitura dosCapttulos 1°, 7°, 8°'
e 10" doManisfesto de outubro, explicando
que são Iídcs os 6'restante.s, para não se

proclamar; IV - Fala o-orador, quando o

relögiomarcarmeia noite emponto, ergue
se a autoridade que estiver dirigindo os

trabalho�e díz: "Émeianoite, em todas 3!1

ci�s daimensa Pätna.nosnavíos.em alto

, mar, noslaR:s, nosquarl6iÍ1, nasfazenQ;làe

Floríanõpolís - O jaragua
ense Alindo Bortolotti após
longos anos d,e atuação em

estabelecimentos .de restauran

tes, agora colhe oS frutos de sua
perseverância e competência no
ramo, inaugurandonoedifício ao
lado do seu estabelecimentp
RESTAURANTE LINDACAP,'
um restaurante finamente
instalado para o mais exigente
bom' gosto em ambiente
acolhedor e de paladar apurado,

A. fotomostra nosso diretor ae
lado do sc. Alindo Bortolotti,
quando foi franqueada a visita ao
local para passar horas agradá
veis num restauraute de bom

.gosto.
Ademais, 'o Restaurante pre dispensado aosilhéus e fo

Lindacap, continuaatendendo a rasteiros que fazem daquele .lu
sua clientela tradicion�l �a, .

gar um ponto de encontro

almoços naquele estabelecimen- preferido.
, .to, com aquele atendimento sem- AQ Alindo Bortolotti os cum-

primentos pela manutenção dos

dois restaurantes, atendidos pe
los seus familiàres, que orgulhem
a boa cozinha na Capital do
Estado. Parabéns! (E.V.s.)

estâncias, nas choupanas do sertão, nos

hospilaíse nos cárceres, osintegralíslilB do

Brasil vão se concentrar trêsminutos em
profundo silêncio. É A NOITE DqS
TAMBORES SILENCIOSOS: ATEN·

ÇÃO: (Uma ou maís caixas surdas batem
devagar durante esses três minutos) Os
in�gralistas presentes fazemmentalmente
a seguinte oração. que serâ impressa e

dístribuída na reunião, com o título

"ORAÇÃO DOS TAMBOREs"'Senhor•
escutai aspreces dos lIesmil tamborea que
estão rufandoneste instanteem todo I')mapa
da Pãtrla, Ajudai-nos a construir a grande
Nação Cristã; inspirai-nos nas horas de

dúvida e da confusão; fortalecei-nos nas

horas do sofrimento, da calúnia e da

injustiça; eS'clarecei nossos inimigos pam
que eleseompreendam quanto desejamos a

.

suapt6priafelicidadc; defendei nossoOIefe
. e nossaBandeira e levai-nos ao triW!fo, pelo
bem doBtaSil". EstaoerimOníaacabasendo

realizada em todas as cidades e povoados
de todos as Províncias do Brasil; V -

Imediatamente, após essas palavras a

autoridade que preside a sessão, senta-se e

dirâapoesiade Jayme de Castro - "Á noite
dos tambores silenciosos" que a diretiva
tem em anexo; VI - Teonínadaa declaração
dopresidellte damesalevanta-seeprocede
ao juramento habitual constante dos

protocolos e canta-se o HinoNacional. O

presidente dasessão.exclamar "Ao Brasil,
.futura potencia entre as potências, que'
construiremos com a energia do nosso

cérebro e afirmeza do nosso braço". Todos
responderão: "ANAUfi! ANAU{!
ANAU�! O presidente exclama. fmal7
mente: "ADeus que nos inspire, fortaleçae
conduza! "Os presentes responderão:
ANA�! ANA�!ANAOO! ANA�!

, VII - Encerra-se a sessão e imediata
mente será passadoaoChéfeNacional (Rua
Qaitanda, SL� Rio, um telegrama, com a

expressão '''D\MBORES SILENCIOSOS·.

Frib von Jaragu:6 ·0419'

VOCE PRECISA,O BESC COMPRA.
P es s o a s j u r í d j c as, pes s o a s f í s i c a S (a u t ô n o mos,. p.r o f iss i o n a i s 1 ih e r li i s�, f, i r mas i 'n d i v i d u a i 's ,

p r o iH s i o n a i s I i ga.d o s a .a t j v i d a des agro p e c u á r i a,s e a g r o i n du $ t r i a i sJ .. C o n s' u I t e o BE SC,

BESC
..

'

lHAS I N G B E SC
Todo bem que vocêquer.o Banco de Santa Catarina OOVIIuiODE

JANTACAT"'_ .
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Escolas de .Iamguâ ligadas à Internet
. ", .'

•
• "li

'. A NetUno Internet já firmou
convênioscom o InstitutoEduca-.
cional Jangada, com o Colégio,
Divina Providência, com oColé
gio São Luís e com -o 'Colégio
Evang'élico Jaraguä. Outras
esêolas, ainda; estão sendo
con�tadas. Fm. todos os convê

nios� a escola ganhou gratuita
mente uma assinatura anual de

acesso; diversos E-mails para
Uso da administração e o Plano

Pelo CoUgio São Luis, asSiM o convênio Ge1'J'áslo Oecksler

DEFINIDO

EscolarEspecial, aberto ii todos
os alunos destas instituições.

No Jangada, que já está com
uma home-page (ainda em

construção) no ar, o convênio foi
firmado entre o Diretor Comer
cial da NetUno, Helio De Masi,
e os Diretores da escola, Maí e
Josy. O Divina Providência
também já tem sua home-page
aberta ao acesso público; o

convênio foi assinado pela Irmã

Inês Kauling. No São Luís o

convênio foi firmado pelo
Diretor Gervásio Oecksler e no

ColégioEvangélicoJaraguápelo
Diretor Antonio Schwingel.
Todos os convênios' foram
firmados nas duas últimas
semanas de março e garantem
um ano de muitas novidades e

muitos acessosmundiais para os

alunos destas importantes
entidadés jaraguaense de ensino.

No lIIbotrú6riod.ln/onn4l1c1l do Evangélico, Amónio
Schwingelfirma convênio com IINetU"o

..

,

-Ó, A ,Internet é um poderoso
Instrumente de pesquisa,
perinitindo acesso a bibliotecas,
arquivos, trabalhos e projetos em
instituições em todo o mundo.

'

Além disto, a Internet propor
ciona a comunicação direta com
outras escolas e projetos de

educaçãomodernos em diversas

.pertes da Terra, permitindo o

intercâmbio de conhecimentos e
de impressões eJltre jovens de

culturas diferentes.

Outro ponto importante é a

linguagem da Internet, muito
próxima da realidade cotidiana Jos, eMai, tlir.etoresdo Jangada, assinam convênio com IINetUno I,."" InêsKlluling eHelüJDeMasiJimuuulo o convênioNetUno x

dos jovens, ligados ao vídeo e ao, Internei DiviM Providência

computador. Isto tudo toma a

redemundial um excelentecànal

decomunicação, de�omiação
e de educação para crianças e

Jovens de hoje." Sabendo bem

disto, a NetUno Internet, o

provedor de acesso recentemente
'

,instalado em Jaraguá do Sul,
, criou um convênio especial para
atender as escolas, oferecendo
algumas facilidades que esti
mulem o amplo acesso' das

entidades educacionais, e seus

ahmos, às inúmeras vantagens da
Internet.

. Plano especial
Convênios firmados com três Com o objetivo de programer

).. rapidamente entre os jovens em

'esco.las da rede,particular de �!�:;��I���:�i:oN:�::'
criou :um plano especial,

,
.

1
oferecido às escolas, que inclui

ensino de Jaraguá do Su ;:��:r:.:':\f-::�
(caixas de correio eletrônicas)
para os diversos departamentos,
ampliando a capacidade de

comunicação da entidade. O

plano é umdesconto especial na
'

assinatura dos alunosda escola,"
propiciando qu,e cada estudante

possa .acessar a todas as

possibilidades da Internet de ruas
próprias casas.

Este plano especial está sendo
apresentado, progressivamente, a

,

todas as escolas da região. As
escolas interessadas, que ainda

não tenham sido visitadas, devem
contatar a NetUno Internet pelo ,

telefone (047) 371-4444,'

CDLTERÁ
SERVIÇO NA REDE

.

Também a CDL,
Câmara de Diretores

Lojistas de Jaraguá do
Sul, recebeudoaçâo de
uma assinatura anual. de

'

acesso dá NetUno
.Intemet, Aquela
entidade de classe

,

deverá implantar alguns
serviços on-line para
seus associados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.!."poRupA

'�Prefeituraprepara defesa napróxima semana''. '_
'

-I

Peterson lzidoro

}:�:;corupá-AP:efei�atem
Prazo até o dia 15 destemêspara

.

C apresentar a defesa junto ao

r lhama, no caso da prisão
:., envolvendoo secretáriode Obras
.)�

I. -,dO" município, Luis Carlos'
�; Tanianini ecinco funciooáriosdo .

�'
.

"

-

t,D E R, /homom,.".�áb ad o

f;"�as$ado. ,qlle 6,.0 seJo
'

--Tamànini lo/o/tMlIl.
é acusado

de retirar ,leRo/Wlqdo
ina:adane
de . uma área de preservação
ambiental, às margens da BR-

280, no trecho 9.'Ie liga Corupá
a São Bento do Sul, para fazer o

revestimento das ruas da

periferil:{da, cidade, Segundo
Tamanini'. 'lue ,sé desligou da

secretaria para concorrer na

convençãomunicipal doPMDB,
às eleições,' ao Executivo, o
trabalho da ret;r�da. 40
macademe é feito desde: 1956;

, Secretaria deObras retiravamacadame em umtIáreadeaproxinuultunel'lle 10mil"",,osqruulrtuJos
��'''_NÁo. sei porque só agora
resolveram fisealizar", indaga
Tamaníni, que' espera reverter a
decisão do Ibama, de cobrar por
dia, a partir da prisão do grupo,

.

uma multa de R$ 2.500,00.
"vamO" D,QS defen�e,r afim de
baixar cßfe valor", explicao pré-
candidato a prefeito.

•

).
outro lugar. Então, é melhor

deixar como está",' avisa
Tamanini.

Para- a população, a interven
ção do lbama só 'agravou ainda

, mais a imagem do governo do

estado na cidade. De quatro
moradores no centro de Corupá,

" todos foram unânimes em ara

mar que
-

o serviço feito pela
secretaria beneficiaria direta
mente aqueles moradores do

interior. "Antes não simpatizava
-

.
com ele, Dias agora sou seu elei
tor", comenta o aposentado Ro
dolfoFey, referindo-se a aÍitude
do secretário.

ser um nome forte a sucessão do

prefeito,Adelino HautIe. "Não
está descartâdaa hípötesede que
a oposição tenha feito isto com o

intúito de sujai' nossa imagem
perante o eleitorado") arlfDla.

pagar�, enfatiza., A área total

utilizada pela secretariade
Obras paraa retirada do maca-

.

dame é de aproximadamente 10
milmetros quat.:ados. De�do
comWatenkeper. toda� extensão

terá que ser reflorestada. "Isto é
1.'

lei", lembra. O fiscal desmente
as acusações de que o lhama

,

.

.

teria recebido uma denúncia

.
sobre o'trabalho em área vegetal.:
"Apenas estávamos realizando
nossas rondas semanais",
'comenta. Porém. o' secretário
'LuiS>éarlOs 'Tarilanini discorda
"desta af�rma9ão. Para ele,

'����-rq'f)s lhe ,l>f<?judi�ar_poc

SoBdtação ,

'O!:Ji} ]:}m,'ú;,' €ontrârio - I', ,

•• -6-., .
j) 1

I j ( " �
Outro item que deveräconster

na defesa que será apresentada
ao lhama, é a de solicitar, através
do posto da Fatma em Jaraguá
do Sul, a permanência do tra

balho de retirada do macadame

naquela área. "Se não nQS

autorizar, vamos ter que procurar

,�._
,NQ entanto, ofiscal do lhama

! de Joinville, Jorge Gottardo
I Watenke(,ef, ia.visa "qu� difícil-
I ...... ,,�,' -: � ,

i ment�. a::multa. baixará. fEles
! .

! cometeram, wo crime centra o
! meio aoibiente;, 'e..tcJ'ão qUf

,i 1IIDA\,iDÀ<ÇAO IDO. ,�A.llfo •
JJA�AíJQJJA ®O �QJJIL ii IPO���'IIL�
I"'ti IA'I� lVJA\ti

,

cO.Clmm�,i<ÇAo H ,iA\lti�' A� �1

IJ)A�'I�: �H�'�I� I A\O'O��' ti��

wA [p)fg a.�a.��(LO�I(Q)(I

) ,

i
�

!
•
1

,ir 371�1422
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! •
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