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�_Tem, sempre' 'um
Jeito, de taz �er '

melhor
'

Acoluna "Confidências" traz
nessaedição. umaHsttcontendo
34 no.mes, considerados, os pr60
candidatos a vereadorpelo.PPB '

(ex-PPR).

;r ,

U�""";'

Wand�r Weege desaprova �p "confidencia" Us� dos
matéria de jornal do Estado prováveis candidatos a vemultr ,

.
.

Uma nota divulgada pela
rádio. Jaraguá diz que o. empre-

, sário. WanderWeege desapro.Vo.u
a ma� do. De, onde diz que
ele teria interferido. na desis- '

tênáa da candidatwa de Ade
marDuwe.

o presidente da .Federação
Catarineose de Futebol, Delfim
de PUua Peixoto. Filho. quer
rever a'lei que obriga os clubes
a pagarem uma taxa para a

Po.líciaMilitar. P'&lna 12 Malw06. Gostosa como um abraço., PáginaS

lOO-(}171 CAIXA POSTAL :

BIBLIOT.PUBLICA DO EST. DE SC
RUA TENENTE SILVEIRA, �143 -Ó

Co"e[gedoria decide
.
�, I

interdição da cadeia
�e Jaragua do Sul
o juizEdson Luiz de Oliveira aguarda a decisão da

, Corregedoria Geral de Justiça, para interditar, em

definitive, o pirédio da cadeia pública de Jaraguá do
Sul. O pedido, . feito pelo prôprió juiz, foi logo depois
da rebelião envolvendo 16 detentos. Esta semana o

'

�

... , ,

presidente Fernando Henrique Cardoso liberou 8 mil
indultos para diminuir o problemaCarcerário do Brasil. ,

.Pâgína 11
.

GêNeves toma iniciativa' e

parte o brigarpor candidatura
o PPB parece que

vai enfrentar um

verdadeiro "bombardeio"
de disputas internas 'na

in�nçãó de escolhero seu

candidato a prefeito.
Nessa semana: o vereador

José Carlos Neves, o Gê,
anunciou a sua pré
candidatura a prefei to.

pelo PPB. Gê disse que o
seu espaço den tro do'

partido está'mais curto.

Os outros pré-candidatos
a prefeito pelo PPB são o

empresário Gilberto Me

nell, nome que vem cres

cendo dentro do partido,
e do médico Moacir
Bertoldi. " Página 3

Campanha "Multiplicar Vidas"
A Associação Comercial e Indústrial de Jaiaguá do. Sul lança
uma campanha que visa angariar fundös embeneficio. d� hospitais
Jaraguá e São José via contribuição espontênea no pagamento
daconta de luz. (Caderno de Variedades)

Apoio: CODEIODO POVO

Viapmpartico."'ti rolauo1llece «m 1II4lo com stJidtl em Sie PtUIIo .

"PRONTO

Definiilo roteiroparaturismofé"eo
.

ADivisão de Turismo de Jaraguä do Sul, junto com.a Associação
Brasileíra de Preservação Ferroviária, definiram esta semana, o roteiro parao
turismo férreo. A viagem acontece no dia 9 demaio, partindo de São Paulo

com destino a Jaraguá do Sul. Depois segue de ônibus para conhecer as
principais atrações turísticas da região Norte e Vale do Itajaí. , ,

Página6
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EDITOR-IAL.

Jarago' do Sol,; 14 demarço de1",

o assunto do· momento, o �os 1IIdo melhor do que OI
. trAnsito: de Iaragu" gostaria de outros e esqueCemos queconhece-.
expor minha modesta opiidio a mosmuitémal os sinais de�
respeito. Afinal a coisamais fácil to.ou como se comportarno IneS-·
que exäe e que o ser' humano mo, achamos como qu� s6 eu

mais pratica é apontar a falha, o exäo .

erro, dos outros.
' Vo� andar em alta velocidade ;

Como seriaótiino se-ap6s cada -

,nas vias cple agora sio mio dniea
apontamento de erro alheio yiesse mesmo e quem- qUizer a1ràvessar··
também uma solução ou pelo a rua que :volte amanhi. S6 que
menos uma boa sugestão para .

não dá PaJ'll entender os motom- .

consertar o erro alheio 100%. tas que passam por nös desenvol- :
Di&il não? Quantas pessoas em vendo alta velocidade para logo'
Iaraguá dó Sul tomam aJguma ali no pr6ximo semáforo ficat'an
iniciativa em prol do bem co- esper.mdo pela gepte. Creio que
mum.? Algo que favoreça a to4os a falta de conhecimento das leis

.

oshabitantes. São. poucos. de 1dnsito, ou até a faltade vonta-
Pois bem, a pessoa ou as pes-

.

de de obSeriá-I�,·é que são oma- .

soas que tiveram a idéia demOO- iot inimigo � referida mudança
.

ficar o trinsitO, em ptjmeiro lu- e o principal motivo para' tantas
gar, eu acredito, foi paramelhonu: . Críticas e tantos co�tras..

"

algumadeficiencia e, paracolocar Pois afinaI decontas temos que
tal idéia em prática tiveram. que prestar mai9 atençio nas placa.
termuitopeito, porque o que tem indicatiVas mas comodo as vejo
de gente centra a mudança e

-

ou talvez nem as conheça, elasme .

malhando a lenha é fantástico. enchem o saco,.entio o-negõeío é
Não sou puxa de niDguem,não . xingar o secretário. Mas realmen- .

sou filiado a nada, mas acredito te é iDcrível a falta de cónheci·

que o progresso exige mudançjas, . mento da sinítlizaçio do 1l$1sito:
inovações, e graças a Deus que é só obServar'um pouco, por exe
existem pessdas cple vêem isso e mplo: placa sioalizadOra e polui;
começam a agir. çio visual, ou' para ma.loqueiro

N6s a grandemaioria, estamos dertubar, nas'mádrugadas.
aCostumados ao nio quero me Faixas e setás no asfalto são
incomodar, os outros que se Simples eDfeite para do deixar o
incomodem e quando surge uma asfalto tio escuro. Estacibnar

. mudança de trAnsito desta, -eu veículoé fik:il, desde que o meu
diria radical, a primen reação é esteja estacionado, não i'nporta se

,

',. sennos C9n1ra. Não estou dizendo está tomando lugar de duas vagas;
. ,. .

.

que devemos aceitar tudo. como E a buzina então, e pára assustar
.'- � (evéreiro 'd,ó·.!)p0,pãs$.ldo sua. O senador, numa prova osculpados seriam devidamente .

cameirinhos, mas que tal se
.

o proxímo, tem gente, que a

�ooupávaoios.. este esp�'b com o escandalosa de corporativismo punidos. E outra situação enxergassemos est. J]ludançà ciência não descobriu ainda o que '.

artigo int-itulado "E':difí�il foimistiadoCÓlD�levandoao esquisita está aí.com a-demora comotimaboasoluçio. .... as mesmas tem, na cabeça, .

governar ó'B:ra�il�,«ev\dQ'as perdão nada nienos de 120 "imprevidente." no sentido de ÉfatoquenOIilOlJlento,ecreio instalam buzina de caminhão

inOr,domias.:QCorpPrá,tlYismo do
.

congrCsmstas�ocomprometidos' resolver-ae de vez oproblema da que a curto prazo, existem várias (poderosa) em automóvel e saéDl
. dificuldades, algunsproblemas de por ai testando a paciência aJbeià,sistema eâfaltadepa1ö9tism.o: quanto.ele Luceaa, Previdência' Social agora adaptaçio, tipo o da Av. Mal. e ainda·acham isto bonito.

E C_<lJlO eX�lÇlo êitá�amos o
.

Poisbem,passadopoucomais emperrada devido os tio Deodoro, onde os comerciantes. E quando quero fazer uma .

caso do"
. ....

.' de um aao, concluimos que esse coIilentados destaques. Um deles estio preocupados com a queda manobra a direita ficO na pista da .

senador Cólptl,ollris/tlO corporativismo e
.

falta de que concederia aos aposentados �!":OeDddosas celi!!t��aOsuasdO dlo�l:asi resepquenertdeae'uOuco�e-avef:rrsean't'ee ddoe
Hum� patriotismo que facilita a os mesmos direitos dos -- '" ..... - ',I •

•

.

nu

• IIItJttlomio . Mas todo sacrifício tem sua veículo que vem na outra pista, e
Lucena, impunidade,mordomiáse.atéa tuncionáriosdaativa. recompensa,easvezeseD)dobro. se o condutor reclam.ar eu

cassado Ioll/I/tim O. corrUpçãocontinuam existindo e Enfim vamQ;,aguardar. a boa
.

E sobre o superfaturamento, pet'gUDto por que nio adivinhou

por apr:o-
'

. " - a' prqva d,esse fato está no vontade "dos'homensdocongres- dos 'semáforos; quem aprova as qu� eu tinha que entrar naqúeIa
veitar�se' ill1pI/À/dtJd. escanda,loso arquivamento da so" e com a esperança de' qÚe as- compras do poder pdblico? Seria rua, inclusive quando eu já estava

d·
"

.
.

CPI d B
.• . .

d
- nh" a casa de leis? Não foi possível Jazendo a manobra eu mais queagráfica, .

. os anéos q�e ma snn e repente nao ve a tam-
averiguar os valores antecipada- ligeiro até lipi o pisCa. Daí rod

..
do Senado mandando im�ir inyestigar irregularidad�s .e no

- bém. a ser arquivado o caso da mente? Hoje fala-se molo em - reclamações, timbem foram
gratuitamente' milhares" de caso de existir 9 desvio de Previdênciacomseusbeneficios. globalização, fundem-se grandes mudar o transitO. Até'a classe I

fólhetOs de propaganda p<)lítica . milhões de reais como falavam, .;. JorlUJlista empresas,mercadocomum,Mer- média está preo<;Upäda com tanúlS

cosul, etc... E por que nio glo- acidentes..Nunca tantas pessoas
balizar as boas idéiaS em prol do foram atropeladas em Iaráguá.
bem comuto? ToniaMo-as me- Isso posto, quero dizer ainda,
Ihores e possíveis com a nossa vamos�laborar OOul amudanÇa,
colaboração e auxilio p� <pie as um dia ela viria'mesmo de UIDl
mesmas produzam benefício para for,ma ou de. 9utra. E Iaraguá. está
todos. Inc�ive vale äqui, dizer .crescendo e progredindo, e COIDO

que, apenas mudou o 1dnsitO e, já dissemos anteri"rmerite o

não foi liberada a veloCidade.
. progresso exige muda,DÇ8s para

.

Sessenta km. horários seri.a algo melhor. Que tal fazenn.os parte.
aceitável para as possas ruas. deste melhoramentb. Vamos ver

Temos que nos educar, nos o lado bom da situação, e onde
adaptar as novas situaçõeS, o ser 'houver algo incorreto, vamOS
humano tem essa capàcidade, critisolu<;ionar.
apenas acontece' que as v.ezes -------------

relutamos, fazemos de conta que * Comercidrio

..O outro lado da 'moeda
A situação começa a se agravar em .fugír já estavam loage, foi para

Jaraguã do Sul, em relação a segurança reivindicar a transferência para o

pública. Os recentes fatos domotim dos presídio. O atual prédio da 'cadeia,
presos, exigindo a transferência para o construido em 1958, s6 não C8lU por
novo presídio domunicípio, mostrou o milagre, O governo doEstado, que ainda
outro lado da moeda, que os jaragua- .recebeu uma grande ajuda daprefeitura

- _. I

enses sõconbecism 'por .:
'

Tl
..

,

d' fi
' municipal na construção

televisão. Rebelião, assal- I
rage ta ot da obra que vai abrigar 72

tos, estupros econsumo de 'evitada depois. detentos demorou quase
.

'. drogas�n�ej.�vens exces- da intervenção "um século" para. repassar
sivamente, começam a da polícia os valores em três paree-

. faze�I>� do cotidianoda . 18;s. Assim, a obra" que era
cidade.' o caso que gerou polêmica para ser entregue em agosto do ano

.'

. n�ionaJ;dadestrni� dacadeiapública
.

passado
.

aínda está em construção. Ó'
.

por 16 detentos, reflete diretamente na pior, quando iniciou, cerca de20 homens
: ;lJiá' at��y)o dos deputados, estadual e trabalhavam diariamente.' Agora,
.f,�eJ!'a:l� qu� representam Jaraguã em' somente dois "lutam" para terminar de

: '�-1�rian�!)��iS'e Brasília. O alvoroço I 'fazer -as instalações elétricas e a rolo
,;

•armado pelos, presos, que se quisessem,' . cação de grades,
. .

r,� '"
.

,'" ".' .

·.··:�·r:prdos Bancos e a PrevidênciaI._ ':,. 0'0

;.�, '. '. ;:,,' •
" _, •

•

.;..... " .... '

•. José Cssiilho Pinto
r

.
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AFIRMANDOPRÉ-CANDIDATURA ,

.Gê admite que baterá chapa Bertoldi diz que Menel

na Convenç·ão se 'fi··orpreciso temtrânsitolivrenoPPB
.

" Jaraguá do Sul - o pré- PPB, disse que prefere não

candidato a prefóito pelo PPB, ,enttar' em atrito com nenhum,
Moacir Bertoldí, diz que o "colega". Sobre a possibilidade

73, 1974-17, t993-96), um empresário Gilberto Menell, . deseb8terchapa,seforpreciso,
como suplente; nas 28 an04 outro pré-candidato a prefeito 'Bertoldi�ta que prefere ver
participando das decisões- do pela sigla, "tem trAnsi� Jiwe '0partido interado nul_n consenso

0Ç0 de BOOlbeirOS�tários dentto do partido". A colocação '''na eseolh'il do candidato.
de Jaraguá do'Sul (atualm'ente foi feita quandoMoacirBertoldi Opresidente do PPB de Jaraguá
o vereador José Carlos Neves. foi indagado' se em do iilteresse" do Sul, Nélsio Henn, disse
é vice-presidente do Corpo de . deleapoiaroempresúioGilberto discordar do vereadot José

Bombeiros), nos 12 anos de
.

Menell,C8SQoseunome,nloBeja CarlosNevessobrcoseuêÇaçO
Fiese, participando como oficiaH�ado pelo partido a no partido. Ao contrário das '

conselheiro estadual do Senai, coDCOlTCr à chapa majoritma. palavras de'oe, Nélsio Henn
e DOS 9 anos à frente da Em entrevista ao CP, em acredita que, atualmente, o
presidência do' Sindicato das edições passadas, Gilberto vereador Gê Neves é o pré
Indústrias da Consttuçlo e do

,
Menell disse que apoiará o candidato do partido que Ínais

, Mobiliário. médico Moacir Bertoldi, caso o ,está em e,vi4ência. Para o

seunomedo seja escolhidopelo {residente, é fato estradho Ge
partido para disputar o cargo de achar que o seu espaço dentto
chefe 'do Executivo. O nome do da sigla é menor. "Ele tem o

empresário, no entanto, vem mesmo espaço. Até está se

crescendo dentro do part:ido. sobressaindo, visto que o'nOllie
Moacir Bertoldi, referindo-se dele está em evidência. É

à pré-eandi'datura do vereador experiente", confidenciou o

José Carlos Neves, também pelo presidente pepebista.

, Jarag.uá do Sul • "Aceito
.

caadidatnra de Ge Neves, que
batc?r chapa, den1rO do processo reuniu a imprensa na quintá
democrático". Essas são as -feira (11) ãnoíte, homologando
palavras de um dos pré- oseunomecomopfé-candidato
candidatOsdoPPB aprefeitona a prefeito pelo PPB. Ge, n9
cidade, José Carlos Neves, o entanto, disse que vai "balAr
"Ge". F8zendoC9Dotaçiode que palmas" para queJn for o

escolhido.oseu es

pa ç o

dentro
do par
t i d o

V.lMldtll

bt/IO'poI
.spo/O d.IIIM,
dopIIllldo

. \
.

�

"está
Dl a i s

.curto em

comparação ao dos demais pré
candidatos", Ge Neves acredita
que cada postulante à' vaga de
caadrdato a prefeito deverá
vender a suaprópria imagem. �A'
�em agora é cada um se virar
soiiliho" ,. disse. Diante dessa
atitude. Ge parte. agora para a

.

ofensiva, buscando ganhatmais
espaço na mídia e,

principaln;u�nte, dentro do

partido. Odescontentamento do
" 'pré-candidato em relação a

lideranças da suaprópria sigla é
clarividente. _ "Realmente omeu

capaço dentro do' partido é

Dlenor", disse José Carlos
Neves.

Displáa

Omédico Moacir Berteldi e
o emp-esário Gilberto Menell
também estio na disputa para
serem candidatosa,prefeitopelo
partido, que pela Iei eleitora.
deverá sancionardefinitivamente

. '.0 nome oficial do, seu candidato
00 período compreendido entre '

10 a 30 de junho. 'Até o

momente, líderes do PPB não

levan� nenhumapossibílidade
de�aver confronto entre chapaS.
",O fato se deve principalmente
porque o ,empresário Gilberto

" Menell, em entrevistá ao

�. CORREIO DO POVO, já
; deixou claro que caso o seu

�;' :;;: :;1M::o���I��
:;::: aut!:o postulante à candidatura a

't prefeito. A ameaça, então, para
�\'!Os líderes dó ·PPB, está
&" .•. " ,

J1iStamente no crescimento da

S�entáeulo

o grande sustentáculo do
vereador José Carlos Neves
como forma de ver o partido e

a população abraçarem, juntos,
a sUa candidatura, deve receír,
principalmente, nos 26 anos,de
PPB (nesse período o p�do
mudou ttes vezes de sigla), ein
trêsmandatosa vereador (1970.

oe disse que a diferença a

sua candidatura e a dos' demais
candidatos recai justaníente no

'

seu passado. "eu Vou ter o que
falar, mosttando,aquilo que fiz

.para a comunidade", destacou.

Senhor Empresário,' uízo de Direito da Comarca- de Jaraguá do Sul • � Vara

Colalx>rc com o desenvoivimento econômico de Jarag
.

o Sul. Entregue sua D.I.E.F. (declaraçlo de informaç6e, .

onômico-fiscais), naprefeituramunicipal até dia 300de abrild
996.

'

, Edital de �ßâo

I

doutora HildemarMeneguzzi de CarvalhQ, juíza deDireito da 'r '

ara da Com.,ca de Jar,Nuá do Sul, &tado de Santa Catarina, n
orma de leí, etc.;

'

DIEP declarada - garantia d� mais retQmo do ICMS
sso município. FAZ SAB� (eQ.l 1U1im�, art. 687 do CPC), o seguinte:

A EM 1° um..Áo: OlA 8/5/96, às 14h3Omin, pelo val
.

or ao da avaliação, devidamente corrigida ao dia 40 leilão.
NQA EM 'r LBD..ÃO: - DIA 24/5/96, às 14b3Omin, por que

ais der emaior Jance .merecer (valor devidamente çorrigidono di
o leilão). - LOCAL: ,- Edifício do Fórum, à rua Guilhem
8ckerbagent nO 87. ':" EXECUÇÃO: nO 177 (carta Precatória d

arca de GuaramirimlSC). - EXBQUENrE - FRIGOIÚF11
UMZS.A. -EXBCUfAJ)(): qnJRRASCARIALARISSALID
MB. BBMASBRLElLOADd: -1) UmaamaraFrigorífica, Poler
a congelamento e reSfriai11ento de três temperaturas, de eo

anca;. com tCes portas venicais, medindo aproximadamente 2.5
,O metFos, em boás condições de funcionamento, e ';'2) - Umbalcã
.

gOl'ÍflCo, tamanho: 5 .meti'os de comprimento e 60 Cm de largue
1,5 m de aItuta, contendo 6 portas, 'avaliados cm R$ 6.000,00,
ata de 9/11/95.• Nos autos ni� consta qualquer &lua ou recur

dente. Pm virtude do que foi expedido o presente edital, qu
erá afixado no áttio do FcSrum. Dado o passado nesta cidade d

: araguá do Sul,
.

aos dezoito dias do mas de março do ano do·1996
,Cláudia Jenichen, escrivi judicbd, o subscrevi.

PREFEITURAMUNIClPALDE '

JARAGUÁDO SUL,PORUMA

MELHORQUALIDADEDEv-IDA

CASSULI ADVOGADOS ASSOCIADOS

IIldelllll1' MenegUJZi de Carwlbo
Ju&.a de Direto

Fone .. 371-7511
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ESPECULAÇÃO

Udo garante'que é ap(Jiado se for candidat
.

J araguá do Sul - o

deputado estadual Udo Wagner
, (PPB) garante que "caso for
candidato a prefeito-terão apoio
maciço do seupartido, dó PTB,
do PSDB, e até do PFL. Udo
Wagner neg'eu qúe, desevenças
com alguns meDibr.os pepebistas '

tivessem oeasionade a sua \\

desistência C�9, candidato a,

�:efe;:�, 'Q,llqiMllIQ/
raguá" do. diz 9U.1166" '

Sul. Eu .',

veuJ.lo di�," ',1 "'1I11ó ,II, ,

zendo a' .

,,()Cê'hf" ;'d,'StlllHd.,
q'�)l s e' "'".

"

.
'

,

doiS aDos'qUe não sóu candidato
�ptefeito" t'disSeQ'deputado. Em
êntrevista 'ao jomaLCORREIO
DO POV�,,'Wagner disse que
acatará a 'decisão dós diretórios
doPPB decadacidade, mas que,
trabalhará para reaproximar o
PTB aoPHB em Jaraguádo Sul.
Confira; I agora, os prinçipais
trechos da eJlt.revis�.cpncedida
pelo 4�pl,ltado estadü�L,"
,

CORREIO UQ PóVO-'NG
. que' parece, deputado, o

senher tem se llServa® em

participar do processo
eleitoral de Jaraguá do Sul,
não se apresentando de
maneira mais direta" nas

. decisões do partido na cidade.
o. senhor concorda com essa

coloc�ç�o,?', '

Ud.,,;Wagn,-rr. - Veja bem.
�sto� fa,Zepdo 11m trabalbo
regional, dando apoio aos

àire�órjos nas diversas cidades. . .meu partido, dom, do PSDB
Em' Jàr:aguá do Sui hã uma. e atémesmodo PFL. Sobre essa'
executiva e qu� eu faÇo parte. Só' reaproximação, não vejo nenhum
q\le osmenibros dessa executiva problema, É possível unir PPB,
deixaram a cargo do Presidente PTB, PSDB e atémesmoPFL.
e do vice-presidente do partido

'

CP - O senher.nio teria
paráque façaosCOhiätos. iniciais desistido devidO b' algUDlls'
.com os outrös partidós; Depois desavenças entre ô sénhor e

de formalizado esséseontatos, aí alguns IDelÜ>ros do partido?
Sim sentaremos junto com' os Udo - Isso é ignorância
outros membros da Executiva (elevando o tom de voz). Nunca
para analisar. Em política, todo ouviWo de alguém.Se eu quiser
tem o seu tempo, ser candidato, eu seríà e teria o
"

CP - Na visão do senher apoio da maioria. Não é porque
será diffcil haver uma umououtronãoconcor4amcom
reaproximação entre o PPB e algumas colocaçõesminhas que
o PTB? Inclusíve, como se eu deixaria de ser çandidato. Se
sabe, havia um acordo entre o quisesse eu teria apoio
-seu partido' e o PTB em apoiá- facilmente. Sabe qual é o

lo nas eleições desse ano. problema? Quando há algumas
Udo - Eu já comuniquei ao desavenças internas, todos

partido que" não quero .ser espéramqueeu,comodeputado,
candidato. Agora, seeu quisesse reaja energicamente. Só que eu
ser candidato eu teria apoio do sou uma-pessoa que não preciso

UNIVERSITÁRIOS

Secretáriogarante repassede verbas
Florlan6pólis - Ulna reu

nião entre o secretáriodaEdu

�, JoãoMatos, e a Comi&
são de Educação e Olltura da
Assembléia Legislativa, presi
dida pelo deputado UdoWag
ner, resultou na confirmação
porparte dogovernono�
de R$ 2 milhões referente ao

pagamento de bolsas de estudo
de uaíversítãrios do curso de

Letras, especificamente os que
cursam licenciatura. A expec
tativa é liberar metade dos

recursos nesse mês e a outra

metade emmaio. Com a libera

ção desses recursos, os universi
tários de Letras da Fundação
EducacionalRegional Jaragua
ense (somente os que C1D'Sam

licenciatura) poderão se bene
ficiar nesseOlêscom os recursos.

-O 4eputado Udo Wagner
explicou que 'esse programa de
bolsas de estudojá está atrasado
desdo o ano passado. "Não só
esse programa, mas também

aquele referente ao decreto 170,

tomar uma postura enérgica 86,.
porque sou deputado. É por" ':
que eu possuo respeito,�
não tomo tais posturas como'
alguns gostariam. Eu já di.-,
para você, Dio soo' candidato(
mas se eu quiSesse, não bave

.

problema algum. �
CP - Já em Schroeder «

senhor estaria incentivando a:
, candidatura do es:-prefeIU
Adcmar Plske, para pftfâto.�
CGmG' é que andam u'

converações, deputado?
Velo - Querodeixatclarouma'

coisa.. Participei de algumas,
reuniões éom � lideranças do
PPB' . daquele município; o'
percebi, pelo que os líd�res
Colocaram, quenós temos nomca
para candidatareQl-se apcfeito.'
:Fm Scbroeder, 80 por cento dos;,

integrantes manifesWam apoio
nesse sentido. Você J?Ode at(
cólocaraí quenareunião que tive,
com o PPB, colOC8lDQS vários"
nomes e não só o do ex-prefeito
Ademar Piske. O outro ex

prefeitoAldo Pasold, o ex-vice
prefeito; Ademir Fischer, aSsim �
como nomes de alguns
vereadores que também estio
sendo cogitados para a

candidatura a prefeito. Eu do
disse, quero ressaltar, que eu soo

'

contra a candidatura única em
;

Scbroeder.

Depultulo co"r".",.
IJIIe '1140 é cfl1lllitlato
tiprefeitopelo PPB

Onde diz que o.Estado tem que
pass.- 2,5% da receita para o.

sistema Acate. Desde setembro
do ano passado não h' esse

repasse, acumulandc uma

dívida de R$ 10 milhões",
.

lembrou o depUtado.
O secretário tâmb6m�

aos dePutados que fazem parte
da Comissão de Educação e

Cultura que não existe

perspectiva de repasse desses
recursos para as 17 fundações
educacionais do Estado.
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A nova,CEI (1), ' ·�tudioAtQ8lk1àd�võlta(ll)
Uma Cominlo Blpecill de A Studio FM, ,aJiô; carece '.(0,

" Inqu6rito cleve estourar lliDda CODlO carece) de programas
nesse mê•• VeQbo trabalhando originais. O Studio,AtuaIidade '6
nos, bastidores no sentido de marca registrada da emissora, o

( lto poderia encabeçar'a chapa do
_tentar antecipar quais serlo as WB dOs WIicos programas vo

dltimu. ela opo.içlo., P-.rtidos ,a repetir) origiDais dessa FM, ,deputado No, KontÍl, pré ..

"', �tD o prefeito Durval Vasel j4 MiDha crítica 6 simples de ser' candidato apsêfeito�lo PMDB.'
estui�. com tudo pronto. compreendida. O "pßotô" de J' falavam no nome de ,Re.aü

,

-,.. �eatoI,comprovaç�Je$eaté progt'IIDUCOJIlo"Combate" ,'"As'
como pré-cândidatô 'Íl"vtéo:",__uahaI J' estio guardàdos, , .el8 melhores da Stu(lo" (que

•.üdo a oportwüdade para se deixou de ser veiCUlado). slo prefeito pelo 'MOB emJ�
tldecl�".", plagiados ,do o.... grandes FMi do Sul. Sm conve...a CO� Ó'

Â no"a·, ,CEI (ll) do país. Diante disso, blo,é�toa, jornalista, ele ais.e >que'e'sá "

'

,

'

,'"
..t..-..::'_ d ,� que uma forte emissora do d4l0 ':1.!U � desêartacla MP ,

O �o das�--- ov..
do aís'utiltla ele Ulna vinheta possl� r�i

:� :nUQIA�'que até o
(a ,Pnlvel na:nal) bastante vontade pr6pria.' Reaß me

,mom..e�tô pu.ou ilesa pela
oportuDa elo ressalta o,pMgió confideaciou aiDda queMplanoudminiltr.çlo. Blta mesma, quan,

,,

'; _u., +_._ descarado que mubs outras essa situaçlo para o pr6prio___A mlA_o,mOlllellw_ ,

'f d�-... ,-
. eUlIssoras azem' e seus,lido um eXI.plo de adminis-, e v.iQhetas." .,. amais

diret6rio do partido. B .se o

'�.fI9Io, 'eStVJa escondendo um programas. '

diretório levantar o .eu nOOle
,_'.. " '_1-" A�,II só copiada, copIada, copiada,,1IlOIl18.. SUJ-_· --r-�o

, iacla." mais 'uma vez? IComo,,6 que tic&?es*' elperando o momento cop ..

, '"polftico" adtquado;
'Reeado à ,oposição

, Quero deixar claro v'rias

i,,�onsideraç6es ,nessa coluaa,
�óres da QpOS,içio. Se vocês

pensamque vlo usar esseespaço
, ou, es,se cSqio de comunicaçio

r

, simplesmente., p�a se aprovei
tarem, poli�eote� esqueçam.

, V�a �pin6ia" �que alp'm me

_do Se rtI'lDlente.,algua ,da

opoli.Çlo (nlo estou ;,afirmando
',na4.)" possui' alguma itregu
'laridade ,contra ',qualquer
,,�, e_ se omitindO em

'iIlfomaar, epraDdo, o D1OJileI1to

'poltico 'adequado, Dio esqueça
,que isso coostitui crime. B oU:
� �,descobrir'que alguém j'
;\po4,ufa ciência de Íl'tegula
, tid�.. , em qualquer setor do
poder pllblieo, vindo a omitir

�6es, serei o seuprimeiro
perseguidor. Nlq aceito que
,�guém f.ç. dep11ncias visando
�ea e exclusivamente motivos

,pólfticos. Odeio tàl processo. Isso'
me'" nojo e áôsiL .

'

, . ,

'.. . . .

Studio Atualidade volta (I)

, o prog..�a Studio' Au'.aü�
dade, apresentado pe'Jo compa
..iroOdajJ:,Betti,.deve' retomar
,ao,ar por esses dias.'AStudioFM
..�� que 'II' programas que
jamais, poderio ser substituídos,

. ...M !ai�ia fossesubltituf.:.lo
,��. '\Por lDIis uma "Voz do,Brasil".

v-. � "'_

..... ,...-�... ,� • ..,-I-.- ""�,_ .�-�.�.- .. ��. �

..

�I),�i���:,tf�tf;)�}'" t',���jl��i.����,b

",,,' ... >:
" .,,-.

. .. ',' .. :t __ ....;:. w" ," �,:z.:.;..,._

.� . "

Reán Jtiniôr'
Tanto sev.räouessasemiIilp
ojornaJista Realf1d1Uor (taDlbá
ÇOOtdenadorregioDal'doPMDB)

Troca
A,substituiÇlodo ex-secretbio de Ao que tudo ,indica, o ex�
Obras,AfonsoPiazerã, porAl6sio secreUrio ,de Qbras, Afonso, ;

Vasel, ,6 'curioso. Enquanto um Pueril, desld" • '\tez de $er: :

aparece' com a caneta e na cancUdàto.�1ico:,até.P1Domen- • ;
impreDIa, ou1rOs fQeDl de tudo e to, Piazel'a'era:eScoticlo'�o:PX8

'

j
ficam no anonimato. O nOlDe de como uni çandidatp,de r� :

:GiJson dos SantoS ficou' no puro
'

CasoA1ftedo'Guentber,�oco�· "

esquecimento. Se vocl,obServar, ,ga uma :reapr���,9i(),c�� o ,,;

o "OilJon f um dos que .mais BPB,P�,�,�;hDte. ',�
ap� nos ,bastidores. ,Está em Aoconv"'�.oi�da- :'
',todas. Porqueoseunomenlofoi to l ree_lei�ó p�o �"'ativo,
o escolhido ,para substituir o

,
Piazeradisse,que;o�

Piazera? do seu partido'.i"foi,escolbido;

Vereador ,abatido?

-o vereador -Adalberto Fralikowiak (PTB) ;l_ece que·está
sofrendo deumadaeilçaquecoDheço 001110 7politiatite".:BlpJico:
o termo "ite" vemdo grego. e quer,dizer !1inflamà�" � Pôr,isse

você ouve falar em bronquite (inftamàÇlo dos 'brônquios), óu

hepatite (mflatDl\Çlo no figado) e outras tantas i�. ' A

"politlatite" é uma doença caracterizada'pela ,inflamação 'nas

:tartiadaçõe8" polfticas.Políticos quesofrem deSsemal. COiJleÇam

l
'; .,:

',' , Ilesatie '

a articular certos peilSamentos, com,o:
_ '

- será que volto para 'o, 11léU antigo ninh�;
- ,será que ele' (o chefe) sabe que eu exiSto, e que tenho"exi-

,gências;
er{ _L...!" " ,rnnntA"- S que eu vou IIU'" a ,oo.."t'- •

Ora, tudo no bom sentido, toda a Vez que eu;pei'guató ao

verea®rFrankowialc se ele é candidato Areelêiçlo"seuB oIbos-ae

armgalaan, seus 16ios'se',contorcem e� $eUS olhos ,It�mlt que
'selá ditlcil. Afinal, vereador•.Q senhor é candidato,à rOeIeiçlo?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J �:

- . ,

� ,

'OPÇA9'

J)ivisão de Turismo define
roteiropara omês âemaio

''. J_dPSúl �BID;cÇD- tamhNnlCClltecoumaviaaOmdo
.

Pomoite,em 111'18114 ,cIO Sul. o

j1IDto com a AMociaÇlo Brui- rocoDhocimonto oforocida a . �oto Rio NoariDho a Compá
·lêiradoPro.tcn�Ferrovi4ria, jornali.... da imp'oDJa capo- 10m loito pola fen'ovi� ..do '

: a Divi••o, do
>

Tua.mo da ciaUzada do oixoRiolSIo�Paulo quo o' roataDto Hr' (oito por
'Prefoitura do )�..u'�do Sul ,ooporadoreadoturiamo. rodoviL Do Iaraau' do Sul o
cIofiDN' o .. ,.

,.
: A viaaom do recaahocimeoto rotoiro

.

lOauo om diroçlo a
.

,�otoir�/' w.,wif � ccmoçadia9domaiootáapro-' Blumo.. pauandoPoi'Pomo-
;�ra O' tN6 ti.' ximadameato quatro diaa do du- 'JOdo.O�oito' em BIuinoDau.
. :turismo '

. raçlo, com roteiro reduzido. O l' DO quarto dia a diroçlo ,

:'�reo. O dI. d." rOteiro orlamal 6 loito cm lOis Ponha, ae Boto CarreroWorld,
'/i;� teí r9, .;"., dias o cincoprmoites, cODUÚda

'

COm pernoito cm IpiDviUo, do
';,er' eo- ,dI/fOlGO:" o� Sio Paulo êm' direçIo a Cu-, GDdo soago para Sio FraDcisco

:löc a d o
.

.

> l RtI'" e p'wóite cm Sio BODto do Sul do barco e, 1010 óm

)� aaenelas do viaabDB apartir:;' do'Sul.'No Iepclodiaaviaa. IOJUi�,IoiDvillo o'SIoPaulo,J'
�jo maio dosto ano, mes quo 6 at6 Rio Negrinho, Çonap4 o ao sexto 0'11ltimo dia do puaeio.

laraguá entra naera das gráficas expressas
�;�} "

.v '.
sÓ, ;'. '..',..

'f1"� ,

;��;'I "Tempo 6 diDheiro, ceato?:e.I
,"JPxima 'do capitalilmo , a bale

"iÍOcoDCeito elasQUICK-PRINTS,
<'1J,coDbeciclu como GRÁFICAS
'aB CONVENJaNCIA ou EX

lPSAS,. e que estio ,toâlaDdo
�nta 4ó. grandes e 'lI1'dio.

'<, '!ibÚ'Ol uJt)anc), do Pais. .'

;�'_:::��SeIÍlpre 'do olho Dál Uêa.
·jOlltr", olal ,oferecem ,'�OI
!t.'Pidos, de qualidade e a preços
1IntajOlOl. A eárat6SIa , estar
'perto do coDSUlDidor e oferecer

.1li. Cardápio variado de opç&=s,
, ,q,u.e vlo de.de simple$ xerox

,C9lorido a� arte-fiDal, impresslo
�taI, off...et e tipogrUico.
c,: � QUICK-PRINTS tem cri

t� norte-americana, sendo que
ms Estados Uliidos há mais de
,3(imn lojas do tipO. :a cómq pa- loja ainda este mês n(rcentro da franquias ainda este ·ano.

,

��'�'�rN..oJ��P��, ,�dade.,A �de foi ���a em Eai lARAGUÁ DO SUL, a
,slö�novidadéi, e a IDàiw_,se" abril.dolDo�passadona cidade de SPBBD PRESS'_sendo lança-
formando atrav� 'de franquias. Brusque, onde O$U a sede da da através da empre.a COPY-

O �de difetellCial das·gt'It� empresa, sendo especiaJizada no SERV .cOMUNICAÇÃO E
ficas de conVedncia é a RA- serviço de EDITORAÇÃO ELE- ' MARKETING UDA., de pro
PIDEZ, aliäda a preçQs razoáveis TRONICA, COMPUTAÇÃO priedade dos m. CARLOS PBI� ,

e qualidade similar à das grandes GR.ÁFICA, DUPLICAÇÃO, XER e NAUDIR VBNDRÚS
gráficas. A chegada das' gnticas SERVIÇOSDECÓPIASCOLO- COLO, que a partir da pr6xbDa
de conVeniência -cria· grande RIDAS, E SERVIÇODE ACA- segunda-feira, dia 15 de abril

praticidade para' estudantes, BAMBNTO DE IMPRESSOS, estarão atendendo com uma

profissionais iberais; esait6rios ,produzindo qua1quér impressoem modema ebonita lojalRuaDado
de selViçO$ e até para grandés 24'horas. A SPEED PRESS e� do RioBranco, 41 onde terlo lIIl
corporações. "

" se .expallCÜDdo rapidamente,.�- atendimento todo diferenciado ao
.

Aprimeirarededefranquiade tando em negociação bastante pll�lico, com equipamentos
gráficas ,rápidas, de Santa Cata- adiantada a abertura de mak � digitú de)dItima geração, e com
tina, à SPqlID.rRESS IMPRES- franquias, sendo uma emBalD"- serviço gratuito de LEVA &

,

SOS RÁPIDOS: está' çhegando à rioCambori11 e outraem 10iDville, TRAZ, evitando o deslqcamento
lARAGUÁ, inaugurando uma além da previsão de. abrir mais 3 e IX'fda de tempo.dO's clientes".

,III' .'

,

COMUNICADo

MudDaXI_ta,CGC(MP) 82.743.�3/0001-63, toma'pdblico
, 1

que roquereujuDto aFANA aronovaçlo da Liceaça AmbiOlltal:
.40 operaçlo para extrlçlo do areianoRio Itapoc4, Guaramirim •

SC. MIN�21GRN•

Múlo XI_ta, CGC(MF) 80.410.038/0001-71, �ma pdblico'
que rociuerou junto aFATMA a roaovaçlodàLiceaçaAmbiOlltal'
do 0peraçI0pUaoxtraçlo do areianoRio ltapocd,Ouaramirim- .

SC.DNPM815.206191, MIN 0l8/CRN.

JOH Val.... Xi_eil, COC(MF) 80.407.661/0001-75, tcna
pdblico que nquonu junto a FATMA a rtIlOvlÇlo da LiCCIDça
Ambioatal do 0peraçI0 pua oxtrlçlo 40 areia DO Rio 1tap0c4-., .

•OUaramirim..sC DNPM 815.676187.

NotA DE ESCLARECIMENTO

AWEG S:A. empresa IrderdoGrupoWEG, vem
"

por este melo e forma para eaclarecer ao pObl1Óo o que ,

.gü..�, .; ;
"

' ',' .
.•.. '. �",,' ::. ... " � ..

'

,.;
'1.,AWÊG'S:A; nlO�tér•• tf.f! .�•• '·rnt".�b -.

r

, qua lhe tem "o feita atrãvé8 dalmprenaa âe qui tem
uma posição polItica partldérla definida. Como empresa
de capital aberto, cOm 08 aeua obJetlvoa 8001818

.

devidamente deflnldoa MOa 88ue eatatutoa, nuncà 88

manifestou ou se definiu a favor de qualquer partido
potrtlco. .�.

2.A Imputaçiode tendênciapartldérlapartlu, certamente,
pelO envolvimento Individual de Administradores e

,

qolaboradorea das Empresas em partidos polrtlco., o
,que é legftlmo e nunca fez-sequalquer restrição, paraas
pesáoasqueconosootrabalham, nosentidodeseguirem, II
manifestarem· ou colaborarem com qualquer partido, I'

polftlco de sua preferência, como manlfestaçãode sua
cidadania .

. 3. A opiniãodestesColaboradores daWEG, sejam eles
Conselheiros, Diretores, Gerentes, Chefeá de Seção"
Técnicos_e outros profissionais, não espelhará, em

qualquer mQmento, a opinião do conjunto de mais de
,7.000 (sete mil) pessoas diretamente envolvidas nas II
atividades das Empresas WEG.
4. Em eleições passadas, para cargos eletivos potr.tlcol
partidários, teM sardodos qu�dros deColaboradoresda
WEG, candidatos das mals diversas siglas políticas,
mostrandoclaramente a heterogeneidade de opiniões e
tendências, manifestação clara da liberdade de ser e II

atuar, dentrodospreceitosdademocracia edacldadanla.
Por ser esta não.só a verdade, mas a realidade,

produzimos esta nota de esclarecimento.,

Administração da WEG S.A.
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ORAÇÁODa;AFLITOS
Aflita-se viu a VirgemMaria aos

pés da cruz.AOitame vejo. Velai
me minha mãe de Jesus. Confio
em Deus com todas as minhas

forças por isso peço que ibmine
meus caminhos. Conceda-me a

graça que tanto desejo. Faça o

pedido emandepublearno J<' dia.
Observe o que acontecerá no 4°
dia. Agradece.

E.S.A.w.

VendoUno 1.SR ano 89corpmta.
Impecãvel, Aceito Fusca no

,.

'.negócio. Tra1arcom. Splkerno 371-
6409.

Vendo casa na Dha da Figueim
(alvenaria) com l4Zmz. ValorR$
16.000,00. Tratar372-2634.

VendoSugar emótimo estado. R$
50,00. Tramr372-2634.

Vendo casa naVilaLenzi (miuleira
:nova), 9Omz� R$17.000,OO. Tratar
372-2634.

Vendo terreno em Bana Velha cl
�OOm� � 100ms da praia. R$
6.000,00 ouparcea-se.Tratar 372-
2634.

Procura-se moças para dividir
apto. naReínoldo Rau, 400 - aptQ.
31 em cima da -Farmãcia

Homeopátr.a. TratarnolocalapóS.
as 18:00hs com Cleide ou pelo
telefone 372-3040 (bar. com.L)

.

• ·Vende-se Galpão Pré-moldado
. (pronta entrega). Preço a

combinar. Medindo lOxlSx4.
Tratar fone 371-0954 (hor. comL)

Aulas particulares de Flauta doce
eSoprano para iniciantes, adultos
e crianças (a parâ.r de 8 anos).
Contato 372-0512 à tarde.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
REGIONAL JARAG'U�ENSE - FERJ

O Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul - FERJ -

.

comunica que a partir de '152/04196 ao dia 30/04196,
encontrem-se abertás as inscrições para o Curso de Pós

Graduação "Lato Sensu" em Gestão da Qualidade e

Produtividade. Início do curso: 10/05196I

VENDE-SE
MÁOUINA DE

TRICO SINGER 326
COMPLETA - COM
BENTE, MESA,

CARTELAS_ VALOR
R$ 1_100,00_
TRATAR NO

(041) 292-3743
cl D_ CLOTILDE

Aqui trlltllmo.
voo, oom ollrlnhol

. h.Mal.Deodoroda.Fbn.ecà, 8Ilt4
Fone: (011:7) 87:UJ170
JamguádoStJ.-SC

,

DR. MARCIO R. DE OLIVEIRA

Medicina do Trabalho e Clínica Geral
ConviaiM:UNIMBl - UNIÃO SAÚDE

CASSI"" CEF-IPESC
AtenclmeRtoà ....p......

R. Ângelo Schlochet,,173 - Centro (pmxlmo ao Beira Rio)

jlll1l1ljllllIHI�llli.li_gljlilil_lgI1�1IgljlIIIIMllBtlllllll

MeroedeaSOO verde 85
Aal TIpo oompleto + ., finlllOio 95

Aal TIpo oomplelo - ., 95

6011000 branco 93

GoI1.6LS. praia 86

GoI1.6BX bege 84

00I1.6BX branco 83

Monza QLS completo + ., 84

Monza Sl..E vlcto. elelr. 84

TempaaR lIZui �Rlna 94

UJo Mie ELX completo - .,

Del ReyL praia 88'
Del Rey a.. complelo. 86

Corsa MPFI oon60rolado OKm

llerona Gl.X 1.8 completo 90

_,.,_. SI.. vlcto elMrIoo
,1\

93"� \
Prêmio es vidro eté"lco .85
,1113 1113 TRUK Tum. A 75,

.

Coroelll Ull 81

Chevele Ull 80

Aat Ull' 82

Ru..1 Joinville n° 3573
Fone(0471371-9822

JARAGUA DO SUL - SC

CASSULI,ADVOGADOS
ASSOCIADOS SIC LTDA.
llellllláo de eom"". IItJncárI,.
Edemar Utpadel
OAIWC833B
,Rua Donaldo Gehrlng,. 135 '

Fone: 371-7511/ Fax: 372-1820

UnoS 1.5 - 93 - azul met R$ 7.800,00
Uno Mille - 91 - cinza rnet , R$ 6.500,00
QuantumGlS - 88 - chumbo (completa) R$ 8.200,00
FlOrino Pick-Up. - 92 - branca.. , R$ 7.500,00

. Fiorino Furgão - 90 - branca R$ 6.000,00
Escort l-87 - bordô , ; R$5.800,00
Gol GL '1.8"' 88 - bordô I R$ 6.800,00
FlatTipoGR.1 1.6 - 85 - braneo R$14.000,OO
Mora CIa..1c - 87 - chumbo (compieto) R$7.400.00
EscortGl - 84 - azulm.t.. R$ 4.600.00
Voyage LS - 88 - prata m.t R$ 5.600.00
Fusca 1300 L-71- bránco R$2.300.00
MOros
CGTttan-95-v.rmelha R$2.750,00

.

XLX 250 - 86 - pr.ta (1 calburador) R$ 2.350.00
R, JOINVILLE, 2050

FONE/FAX (O�7) 371-1574/973-9753

·POSTO MARECHAL LTDA .

.� ·Llqulgás
-COMBUSTíVEIS FILTRAD.OS
-SUPER TROCA DE ÓLEO,
-LAVAÇÃO COMPLETA
-LAVA RÁPIDO
-LAVAÇÃl» ÁGUA QUENTE
-LANCHONET-E

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

Avenida Marechal Deodoi'oeda Fon••ea, 981 - CEpo 89281-701 - J·.raguii do- Sul � SC"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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C�ASSIFICADOS Janp6doSai, 14 delbrß deI

JUlTlÇAa.aroML��DEUNI'ACAT�,'

. ..mo B.EITORALM 1,.zara " ';,' ."
.

PRAZO 05 DE MÁIO DE 19t.�,;!::,
1° - Último dia do prazo para o eleitor requerer a1i�entó elêit� e

.

transferênciadeinscriçijo fora doEstado. (Lei n° 9100I9S -Art. 73tcáput.)·

20 - Último dia de prazo para o eleitor quemudou de residênciadentro do
municípiot pediraltéração em' seu título de�eitor. (CódigoFleitoml, Art.
46).

3°�Último dia de prazo parao eleitor quequiser&zer revisão ou ')_. viado '.

seu título de eleitor.

40 - Poderão solicitar suas inscrições eleitorais os jovens que completarem
16 anos até o dia 03/1 0196. '

\, �;;

José Boshammer
Presidente

HlLDEMAR MBNEGUZZI DE CARVALHO
JuízaFlcitoralda 17· ZOna

SIrGICATODOI11tAIAI..HADOREaRURAII.DE�QO lU.
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados do Sindk:ato dos Trabalhadores, .

Rmais de Jaraguá dO Sul, empleno gozo d� seus direitos sindicais, a se reunirem emAssembl6ia
fJeralOrdin!'da. no próximo dia 17·de abril de 1996, as 8:00 horas dam� em priineira .

convocaç19 e CIWO DIo b1Ja'ndmerolegal, haver(uma segundaconvocaçloparauma hora ap6s,
'

.jsto é; As 9:00 horas domesmo diae local, com qualquerndmero de associados presentes, aqual
será realizadana sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225, nesta cidade,
':�'ê@�msobreasegWnteordemdo dia:

-
.

a� l.eitUta, dfBcussio e votaçlo do relatório daDiretoria do Sindicato, relativo ao exercício de
1995;· .. ,.,
b - Leitura, disalSSAo e votaçlo doBalanço Finaneeiró ePatrimonialdo Sindicato, relativo ao
exei-cfcio de 1995, b,em,eomo o p.-ecer doConselho Fiscal;
c - piscussAo.é',� da$nt�idades para o segundo semestre e demais contribuições;
d ":ÔlscUssAO'é'vótàÇIo'réfereJite agratificaçlo daDireto$, conformeoArtigo 13" pardgmfo IV
'do Estatuto Social;'

.

l.

.

e - DlscussAo e votaçAo r,�ferente aAmpJiaçAo daSede do Sindicato;
f - Assuntos diversos do iilteresse da classe.

Jaraguá do Sul, 10 de abril de 1.996

;Áh�s ,,,PÀ��tc._-< '-, !,'�<
"

<'

•

, .'
.

. i�#,1.'1,i!iH'cjto,.cI.entiI._; �garagemportlo. po....ri••letr. novo -R$32.000.oo - EcI.l-brttncl.

, J.���.'qk).•�..,.-galaQll!lpoltlo.portall........ -R$14.840.oode..trada......�anc.Cx.Econ.R$278.oomen"'.-Ed'.�
'.��._�)t��'�,:�NonlOeem.JgO.840(peItoRodo..rrovl6ri.).cl1au"'+2qtoe.dem"'depencMnd••• +qtoempNgada2galagllll
..R�.WIl��r4Wlt"111(+�Rn80.OOmenaal.(FlnWlc./Br.cleeco).Troca...por !!pio. emJarag". .

'A'JÓ&' EM' CONS'rlluçlo
'EfM'.'·"""'�'·-'R. '·'••"da Ftvtuo.o

.,'

- �;f 12�� -� ...dlr. cl2qtoa .dem". dep. "ragem.portio.port.". ".Irfmlca - R$48.oo0.oo· ......egaeh.v.. revI"
.�'ê!("6mlde'Nn"-2· ...dlr-cl2qu.rtoa.dem...�.• gar.gem{corcllo.pollall••�tronIca-R$47.000.oo-_lNgadlaeh.v..�.
Etft Petúnia - Ro J." Em",.ndoel1.r
-�cl 111ml-� Iindllr�2q.,. .dem... dep •• garagem • portio .portari.eletr6nlca - R$25.000.00+."doparc"adoem Cl.eentMgadlev.. em
Jlll/87 -

'

'.

.

.,«

.�. 17m1-" ...der, Jqto.demal.dep•• garagem. portio. portII"....tl6nIci!i_Rt 17.500.00+.lkbemCl.e-eh.v..dult7.
Edil. lIann(lOnl - U .,. /filho
·�cl11an··2q_.dem"'dap.clgaragem-portlo.portall."elJ6nlca·R$22.000.00_lradl+conltN9hemoonclomfnlo.R'72O.00InIa..
contglcfoplloCUB. En...ega dedl.v...�hcI87.

.

�, fi_f. ,Dlanfhu. - Rua .arlna Ftvtuo.o

"�.' ..
- "'*'d214m1·3Iend1r-aulte+2_.•MClc:II.dtull'Mq.lnclvklIII.dIp.empregadI.2g1rag1n8.Nlloder..tu, pacina-EntradaFll28.150.oo+MIUIIlr'�"de.conc:Iomt)� .........revlt8· .'.

E"f. Am.,..nfhu. Rua AdoNo Saoerl - I.t da Ru. AfIt-Oft•• 1 (BCM} .

.

.

•� cI'3O(lm1. tlmo.dtponrvel••p8ltllntnto. II' 301.• 302.404.
.

':._:'
EnIradia:38lC)q(R$ 14.182,00).+61 palbelude3,eacube(R$1.018.2O) ....

eonatruçlo: ,PIORI. Cone" • P....ej. Ud•.•m .....m. de condómfnlo. ._
.

C����. .

.

'. .

.��cIi'�.nôV'3pavlm_toa,cl46OmIde'_conatrurda,"'NnOcl�I.R. TcmazF.deGoe•• cllndlvI.ta-R$·R$18O.000.oo
. ca.........o'2OOm1•naRuaOlhli.ChlocIni Prado 33,Jaragu6·Eaq�-R$80.000,00
·ca..�ba-23Om1'reacon."'.·76OmI"'Nno·nocentroR$1�000,00 .

· ca..alv: -'R;JoHNaIIodI (SAoUizGonzaga).3qtoe.• dem... dIp. cl ,.z'_ CQI'Iatrufc:ll.Troca·.. apto. no centro.
•�,ri .122m1'....con..... cl3 qloe .dem... dep. pertodo JuventuaiÍR$ 85.000.00 (pareei....)

.

• Cuami_ci 138m1•4qloe. dem...dep••R. Ect.v.rdKIIICh - B. /vJ.verde-R$35.000.oo
. ca.. alv. 18(m1'.... con.....TemMI042Om1�R. HendqueBortolin.R$60.0ÖO.00.
·ca..madeiracl11OmI·VlaL8J..-TemMIOd52anl-eeco.de�IinL-R$40.000.00.
·cuaemllvenall.cl16Om1-Terren07.500m1·RuaBert\.Weege
·Ca..dech�cl270m·jemllv_8II.cltocIaÍ'!rr....lN...ra:plecina.doI.gíIp6ea·terrenocl30.000m1-AlaBemardoASc:hmll:pertodoNlloVll6lt.
·ltIadaFl�ra-R$110.0oo.oo
·ca..emÜ(�II.1�I,éalne4rloCllllboriIl-troca...porApeIlam_bemJaragu'.
TERRENOS."

.

..,
,

·Tenwnoc/28.-nz.I'!QIIwo�vaI.(!UnenaUo' ,_de"**pBR413.CCI'ItiIncmllllacaeaclemadeirao'16Orn1+�de"""'cI:zoomt..RS 170.000.00
.TemMIOZ7.000mt� r.ernJ,ç,a.CI...... p...rmelroUrbano-R$45.ooo.00
�Terreno.Ja.....EiCjij R.Waldomlro SchImlctcl700m1- R$20.oo0,oo .

• TemMIO· R.�Max Fwtk - cl 830m1- R$ 20.000.00
".

• Terreno4e2ml.trbdatgreja Slo.kldla.no liii0-R$15.oo0.oo .

• Terreno· LótdoaA9Of"·PerloCandeI.. -348mI• Barra V..... - R$3.7oo.oo
• Terrano· LDt.ChIijIJ)IIgMt-378m1-RS21�OQO,oo
·Terrano6.000mIUOrn'lrevoc:llMllw.. -cl&Orndefrtnte.'OOmde.lIndoa-R$42.500.00
•TennoAuaPedroWlnterc142Om1,,5Om�W......Marquardt-R$3.000,OOtnlradl+ 12R$683.33
• Terrenocl 10.000m1.c/4tm defrtnte clJoMT; Rlbelro(pr6x.lrevo)R$45.qoo.oo

.

• Terreno cl2.260 - R. BertaWeege(plano. eecoclRloJaraguhoa Fundoa)- �40.0oo.00
• Terrenocl688rnl•RuaJoúTheodoro Ribeiro ·Iha da FJgu..ra - R$12.000.00
GALP10 INDUSTRIAL . .

GaIpAolndualrlal...tru...ramonlada.oobeBIr.paga.com6reade400.00m1,.0IarNnocorne54.00mI.RuaJoIoFranzn.... emfrtn1.. lgrejaSloLiilz
I Gonzaga.Pr6coR$38.800.00 .

.
'

.

"

..'

LOCAÇlo
• Loj... R. EIeonor. S. Prad Ed.Ant�lIlocl3&nl. RS350,OO • cl42.24rnz·R$350.00·cl53.47m1-R$ 450.00
• Loj. cl &Orn1R. Bem.reIo 00mbu1Ch, 580·R$ 450.00
• Loj. cl 45.85m1 cl aparelho de III conclcion.do R. Eleonora S. Pradl. Ed. AnlUdo - R$ 350.00
• Loj••• R.Glillellll.Hellng-(peItoCIpN) - RS300.00 .

'..
.

.•ötirri.�de26Orn�.umlmobiladariaRual.o!Jreft90�.... .

• ,4pIo novo. oonr2�.ttoe e dem...depen�d.e: l' Locaçlo • R. Mall"- FNduOlO; centro· EclffdoAllher- valorR$ 500.00

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

..'.....r Com.rolal

-llloorporallo
Vende - Admlnlatra

Compra - Aluga
DEFRONTE NJ FóRUIL • CRECI 5.284

FONEIFAX (047) 372·2180
CELULAR 87.1088 • JAAAGUÁ DO SUL· SC

- Terreno situado aRuáJoi().J. Ayroso, com 14,OOmt
demmte, toCalddrea539,QOd- RSI8.000,OO- barbada.
- Terreno no Loteamento Heinceck � Dba daRgueira -

J
R$8.000,OO
- TerrenonaDba daFiguen- Rua lO, JoséT. Ribeiro '

com 14,00 testadatotalda"de4'J:1,so.na· com 'sua.
lIz,1\mdamento eJajota- PreçoRSI5.000,OO-Barbada
-'Dois tenenos ,próximo a Faculdade total da uea

,.

840�· R$14.000,OO.
• Casa na \?IA Nova deMadeira ··excelente • Temno "

462,�-Casa 120m'· RS16.000,OO-lJarbada,
- Casa em alvenaria nos fundos do larap Futebol

Clube,com84,oo.na-Tearenocom 12O,oo.na - Pn!çoR4
18.000,00
- Tetreno situado na naa Joio Plaoinscheck, s/nó,
contendo Ú'ea de 1.000�, com testada de28,OOm· RS
4S.000,OO.
- TeITeno situado no loteamento Dico, 2Km apds
Botafogo, contendo Ú'ea de 380,00Jn2 eSqui:oa - R$
9.000,00.
- Terreno Da RUaGuilhermeC,Wackeahagen - próximo
aoFcSrum - 38S,OOm2.75,�- negQciáve1.
- Tetrenocom840,ooma-maisCODSú1lçio de,\DDprediO
cl�60,40Jn2 - pr6x.·da Argi - Da'Walter Matquardt -

85.()()pImI- negocibeL
-. TeJTeno com duas casas defronte ao Material de

Coostr.Wmter - RS 35.000,00 (neg0ci4vel)· barbada.
- 1'eaenocom 6OO,oo.na - Da RuaJoio 1. Ayroso -latetal
com eXceIentecasademadeia - nova - RS 3S.000,OO
negoci"'eL
- Vende-se ou troca-se sala comertial situada a Rua

Remoido Rau, com 42,OOJnZ, terrea no valor de R$

40.000,00..
- PrOCW'a-se casas e salas para alugar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'.

,
,

,[, '

'.

.11
,

Conheça a mai$ completa
, ,:, 'fi{';/;'?,'.""

,loja copiadora de Jaraguá d� Sul e egiã�" ,': ,;"','1,:
A pressa é inimiga da p·erfeição. A Speed Press veiQ.�piovª('f .: .',

",

'

':;:
•

...., . ., i�'�� .i:>.'�i�·�:·;r�f';�);: .,
• .:.:i�b��. ,_!,

aueesie antIgo ditedo esta realmente ultrapassado. ,�' ': ");��.J,:'�,
,

, Perfeição e rapidez são marca registrada 'Speed Ptess.:
. "�I, ,.:.",

•

.

" -
_.

;.,.. ;- ""

,
, ""',_

IMPRESSOS RÁPIDOSII

! '

111111 _XEROX COLORIDO E P & B

� COMPUTAfÃO GRÁFICA

l 00000 J ENCADERNAÇÃO- E ,"'ASTIFICA(ÄO'
.

..

t: ,! .� •
" 1

_: uo.
,

" ' I �',' , ,',;'.", ,:" ",' �.
...

>

ç -,', . �� �

\
'

A Speed 'Press é a mais completa loja copiadora de Jaraguá do Sul e R'egião
especializada no serviço de' cópias, e é também a 1a redede gráfica expressa
do estado.

"

O atenoímento é diferenciado e o mais importante: q serviço � perfeito e rápido.
"

leva e traz

$,er.viço gratuIto
speed .press

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



" ÁREA COMER,CfAL
Às margens da BR 280 Km 58 (pr6ximo iao trevo de
Guaràmirim) 26.000,OOm2" sendo 55,60m de frente

para a BR 280. Contém área construída.
Valor ,negociávêli

ILHA'DA VElRM- ,VI�ANOVA - Excelentes VILA LENZI ,- VIlÃ Li!NZI -FlGUERA-
,
FIGUEIRA· Terrenocl '

lotes fin�nciadós em 10 Ttrreno cl
Terreno cl '6.991,OOrn2 si TerrenoõOm Térrel'locl

1800m2; ecm: '733,60ml.
335,ooml edit. ,cl benfeitorias meses - Próx. ao Fórum 561,OOrrtltfl Edificadocl
casaem alv.

e ao Breithaupt ' benfeitoriU. c/casaem'
prédio coMerciai

(finane.) alvenaria

, CZERNIEWICZ ILHADA ILHADA CENTRO-
, FIGUBRA CENTRO - Excelente IQte WaI.�·

• Terrenocl RGUEIRA· 1811'8110 cl Apto.'no EO;
SOO,3Om2 si Terrenocl Terreno cl c/140,OOm2 - Próx. Ed. ,

3.000,� • pât. ELDORADO-,450,OOm2 450ml edificado catuInI SctIn*II,
benfeitorias '

edlf. cl casa cl casa Carvalho - R$ 60.000,00 ' fnInI. plWal. 1 sufte+2
___ "" ao�oo quartos

em alvenaria mista malme
, R$ 90.000 00

JARAGU.A- ' NOVA CENTRO - Excelente ' FIGUEIRA-
BR-210/Tr.vd

ESQUERDO· SR_ÚA- MIr.. Rem_ •

cobertura no Edit. Riviera' Terténoel T.lNI'IOd
, Condomfnio das Terrenocl 2OOO,oo.r.- 50,00Ala"ias • '450,OOrf12-

Terreno cl ,530m2 edil. cl cl 246,oom2 pr6x. ao _boi'paraBR280,

R$7.500,OO .40,oo..._pa..
1.061,�2m1 Beira-RioélubedeCampo AJaJlJo 11111 RS

36.000.00
'

VlEiRAS-Apo. VILANOVA· ILHADA
VI..A VlLANOVA- JoÃo

cl 220,00m2 - Barbada casa IÚJEIQ CENTRO - Cobertura.no
,SAEPENDI PESSOA-

3 quartos, em alvenaria cl Terrenoél Ed. Residencial Dunker Casaem" Apart�o, Tenenocl
demais 03 qtos, 4. 19�,50m2 (em construção) alvenaria cl

cl 3 quartos ..

640,00fn2Apenas edlflcadoclcasa Financiadodependências RS 30.000,00 em alvenaria 140,OOma,

'.

."':tfJf,." hnobiliárla"':;'irM
. lJtra

Menegotti,_"11...1.

, f ,I

CASA EM ALVENARIA �INANCIADA
Locallzada no bairro Estrada Nova contendo 2 quar
tos e demais dependências. Valor,R$ 12.000,00 de

'entrada e o saldo em até 50,meses.
Vale a pena conterlr!

"

,

CASA COM 192,OOm2 ,

.

Em alvenaria localizada na Rua Etwino
Menegotti n2 414., contendo' 01' surte, 02 quartos e

"

,

"demais dependências. Valor negociável.

TERRENOS FINANCIADOS
Ótimos terrenos, boa 'localização e bom preço!

- \

,R.'Procópio G. deOli"'ir., 1550- 5./.'12 - Centro "

" Fonl/F'x (Q47) 372-2422 IÍI J.ragl!í do Sul- SC '

2i;w:� • .:.•õit:
-

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. I'l1EHEGOTTI - 1 () ANDAR - SAIA 107/108

FONE: (047) 371-0031 -JARAGuÁ DO SUL - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Apartir desta edição estamos iniciando o Caderno de Variedodes, que trará diversos assuntospara
todos os gostos, paraproporcionar sempre uma ótimo, leitura e informaçãopara você leitor.

Se você tiver alguma sugestão, ou boa idéia, é só entrarem contato conosco. Dessaforma temos a
..

intenção de harmonizaresse caderno com os interesses culturais de nossos leitores, podendo, assim,
sofrer algumas modificações.

Aprincípio teremosumapágina deMemônas que iráfazer umo, retrospectiva dos tempospassados de
nossa cidade e região, pessoas quefizeram história.

Contaremos também umapágina direcionada às crianças, proporcionando diversão epassatempo e
informação com aPatota do Jaiminho.

l-bcêMulher, poderâficar sabendo de tudo que lhe interessá desdemoda, beleza, saúde, até "

acontecimentos que envolvam amulher, numa coluna especialmente dirigida a essas irifoT111D,Çoesr.
Acontecimentos da sociedade, festas, lançamentos, pessoas quefazem sucesso, vocêjica sabendo de

tudo na coluna de Celso LuizNagel.
'

\

Carlão Pacheco trazpara você as novidades do cinema música, teatro, sempre com alguns toques
importantespara quem aprecia tais assuntos.

Boa leitura!
C.,I••
Pacheco di
•• die•• do

que ..tá
rol."do por
.1, e come,.
a p.rtlr d.
hole a contar

um

pouquinho
.0b1'8 a

"'.t6,1. do
Rock., •
come••, por
Eh!'. P"'.'.y,
II ",.., do
rock. ". Val. a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o SENA/emparceria com a escola
'de estilismo CEr/QTeNA-C (Ndcleo
deApoio� ComercialiÍaçtio) doRio
de Janeiro, promoveu no dltimo dia
9/4 no ParqueAgropecuário em
nossa cidade, duaspalestras é Um
desfilesobreas tendêncialJ damoda
OutonoflnJ1erno 96. Com certezafoi
umagrandeoportunidadepara
estilistas de confecções do. região,
bem comopara todos que
prestigiaram este evento.

..Aspalestrasforamministradaspor
doisprofissionais ligados àmoda no
Rio de Jtmeiro, SantinoElias Gomes,
professorde sociologia quefalou
sobre as cores e apresentou "slides",
eMartaSegluili, estilista, comentou
amoda e as tendências, mostrou um
video e organizou odesfile. Confira
agora umpouco do quefoimostrado;
neste evento de extremo bom gosto e
ctiatividade.

��,,;�f�.r;�;'14PrQ�ijrändo. cada vez mais ser; real, autêntica;
',s'if!ü'!g.: s�re,�stá inovando. Asmulheres quere,,!S�mpre

mau; queremcúiiklrde empresas eda casa, queremmaridos e
!V·t,)"}t;;,,��1 ; âbefrüidêe� roupasacompanham estepensamento.

, ::-_Pqra'e�t� inverno iris estilos vãopredominar:
r: �rgt$.:,4i'1m.�,!i�;��ico�om silhue� estruturada, �oletes,
saia enve'tópe;p�fas artesanais, Com tecidos que temorigem no

Japão, T1ifqu�:�frica, eAlaska compeles artificiais epelucias.
2$.f1t!U'Wf,�e�.,1 (J estilo que buscaaperfeição,com cores

neutfas,lelt'p'.�!/zril.hos, estampas que imitamoncinha e-cobra
, porexemp'tô;'Âsmulheres também. vãoaproveitaros temos

masculin'öâte__flfii1J3fo'i:n1ar com um toquefeminino, ajustando
. ,!'!il��g,�() as calças ou estreitando, ficando assim

'.

'.

.. ,.: '" 'ideaisparaodia-a-dia.
3""MiJlemíiliuJe: com estampas tridimensionais, mono

cromäücas, t�c.Hi(l,S.çoino lurex, lycra; malhas, strecb e couro.'
,

c, ,_
...

"
.

.
As famosas

" 't�;1iiru, e.mini-saias, continuamfazendo sucesso.
Os acess6riós''ifrtf'ge-ral são lenços, óculos, cintosfinos, sapatos..

,.. ,

. ':." âecouroebotascombicoarredondado.

* ASCORES
* ESUA

: INFLUINCIA
*

O invernopromete 8er
e81ação excitailte. com c

* Ibr.teumarcantes. Tod41.
* core4tlm vibraçõo que

'

* podnjluenciaran088a
* UmtJ8 acalmam. outrQ8
* _ algumtJ8 abrem o apetite. ,

* b:i8temQ8 que aqueceme

* caú8am arrepio. Dium

* conjunto delQ8 equilibra0.'
*

cotidiano. t

Emnossoredor e8pal
* todas íJ8 cores, éness« co
* queprocuramos aquela c :
* quemai8 nos identiltClilM

.* Napalestra doprolu80r
* Sontinopodemos compre·
* umpouco mai8 sobr« totlq

arco-friso Ficamos sabe·
;

*
existem Q8 coreseller,

..

*
como: vermelho. pink. I

* 'cores upirüllais: violeta,
* amarelo; sem 111%: marrontf
* cinza, marinho. prelo; co

'

* f"elltu: bord8. ve17Mlho•.
· * e Q8 coresfrüu: a:.ul e,ve,
* Opr.o éa cuulnciu. de cor,

,* mumo lempo que8igniftca;�
* morte e renascimem», ele

protege dàJ10rfMnegati

: mQ8 impede Q8positivQ8 iM
,

aproximarem.
,

* O "rMco é aftuito de tod,,#,
* cores.

* E a cor quepromete seras
* do Outonollnverno-96 éo

* llUll7'om. ape8ar de ser

* di/(cil de ser combi1l!Jda
* quemcombin4-1acomc�

· * amarelo. vermelho. brQ1Jco

... Representaologo.08adil
·

* azar, a crueldade. éuma co
1\ duv.tnculoda. ag()UTenta,

..

* não éespiritual. mtJ8 h4 OI

* prelerempefllar que'a co,-,
* terra; ligadaQ8 cOtlQ8 re

* p' no ch6IJ. Aluta.

: AS TENDINCIA'
.. DO OUTONOI f.

... INVERNO-9S
"*
*
*
*
*
* mercado damoda. ;
i

A idéia de tornar tudo mail}*
simples ocorre no mundo to ;*
aalla-costllra nito émail o�:

: ponlo alto. o ''prêt-i-pot",
não émaislonte de lucro. o

* streetwear e8t4 sefi""ando.
'.

* Amoda est4 voltando para
"

* quem é de direito: o ."

* conJumidor. Q8p08sibili�
* temtJ8 sitomaltipios.

.

* valorizando Mnm o estilo
* pusoa/..

Amodafo: comentadapela
estilista do SENAUCEfIg(l
NAC do Rio de Janeiro. M.

SeghaJi quemostrou ''1lidU·
um vtdeo sobre Q8 lendlllci'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Histórias sonoras (1)
Nossa �gem começa com o rei do rock, Cinquenta lIJilMes de
:tis de Elvis Aaren Presley nIo podem estar .erradós, :O número

incontável de discos, sucessos, mulher�, problemas com
drogas, rebolados com a pelvis e pessoas que o reverenciaram
(muitas delas já o teriam visto pelas.rUas como chofer de táxi,
garçom e até como pastor religioso)' não deixaram o mito
morrer,

Um càminliÓileiro nascido em Tupelo, Mississipi,'em 1935, que
-botou a voz ,pela plimeira vez num acetato na loja de Sam '

Phillips, a SQIl Records, em Memphis. O disco e a gravação
foram COIi1o presente de aniversário para a mie. Em 1954, foi
repetir o presente dado _e não o deixàram sair da gravadora Suo.
A Iilo ser em 55, quando o coronel Tom Parker o levou para It

RCA. B de lá para a explosão definitiva do primeiro bomem
- branco, bonito, com vaz negra e ape� sexual para

-

adol-.centes. As meninas se det.retiam. Os meninos so

espelhavam. Os pais se horrorisavarn.
Depois de voltar do exército, em 6Q, Blvis ainda' experimentou
o sabor do sucesso mais doce comO "Its Now Or Never" e "Are
Vou Lonesoáe, Tompt?", já Com um olho nos papais
escandalizados de 56. Os filmes que pipocaram nos anos 6Ó
renderam bons cachês, mas maus discos. Np final da década,
Elvis ainda cons�u se igUalar em vendas Com os Bêatles.
Mas as drogas e o excesso de peso, além � separação com,
PrisciUa Presley, partiram o coraçló do rêÍ, em agOsto de 77.

./

crtaçOo e EdltoraçOo de
tohstos, cartazes, malas..c:Jlretas,

logotipos, cartOes de visita,
jomdls ,empresariais, manuals,

transparências para palestras, etc.
---------------

Rua Waltet Marquardt 744 - Sa13"1 - Tel Fax (04/') 372 0<36iJ

Rei das�elvas,
Fim de semana prolongado� Malas prontas, 'lá, vou, eu subindo a

serra, rumo a Lages. A princfpkJ, nada demaiS. Mas as

surpresas iam ser muito .gradáveis. B eu nem desconfiava. Na

primeira esticada noturna, vamos ver onde ir. Alguém diz que
tem um barzinhO novo na cidade. Bom, para mim todos eram

novos. Quem se lembra do Tarzam das histórias em
quadrinhos? Pois é, seu grito de guerra, que amendrotava tribos

-

inteiras, foi adaptado e virou DODie de baf . O Krig Bat
Bandolo, de Lages, é incomum. No iJlteriorf tintas e deséDhos

.

deram--Ihe um toque medieval, imitando UJil castelo. As pessoas

que me conhecem, sabem que sou louco por um bom Blues.

Pois010 é que a Big House Blues Band estava tocando no Krig
Bar Bandolo? O lugar serviu até de palco para uma peça de

teatro encenada pela Cia. de Teatro Arreios de Vento. O Tio

Mena, o Ferpa e,o Marquinhos, donos do Krig, acertaram'em
cheio. Se você for a Lages, 010 deixe de fazer uma visif*. O

Krig Bar Bandolo fica na Av. Brigadeiro Ramos, 2322 ( antiga
Av. Cara). Aliás, a vida 'noturna de Lages é qualquer coisa de

alucinante.

Ocupado' ,

:
'

Tem tuna coisa que filz n.uta filha em Jaraguá do Sul: tele� públicos.
A1éDl de poucos, os que tem,estio 'seqx'e com alguém pendurado
fiIzendo de conta que estio em'casa. O nome do apatélho é 1elefone
P6blieo, entendem? Diz _lenda que é de bom tom a_ usar o

aparelho rapidinho. Principalmente se tem gente na fila querendo
teleron.t. Para ajudar. bem que a Thlesc podia instalarmais alguns ,

, aparelhos pela cidade. Alô, Thlesc. Se liga.

Bandido her6i
o que diabos anda acontecendo néste 1DII1do? É' incrivel o que aquele
bandidinho nanico do Leonardo Parejas aproDtou cOm a polícia diás
atráS. B amidiá? \Uas viram o ibope do cara? Parece qUe está virando
mxIa &zer rebelilo. Até JaraauA do Sul pegou carona e teve sua

rebelilozinha. - Só que por aqui, bandido pata tbglt_ eava tal para
dentro. 'lUdo bem,� acho que o sistema peniteDciério� p*iJaDdo
de uma retbnnL.Mas tnínsfortJm baQdido: em hetói, aij' � cJetnaI& se a
mxIa pega, quero só ver onde a C()iSa vai parar.

'

In4ignação ,

','

_ ,',

Luciano CeciDimatou umajov� de 24 anos commos� eD,I:_
'"

JOsé. LUcianojá estava respondendo iilquérito por l��:':Bin
liberdadel RubeDs Bell matou a ex-naumrada de 25 anos a golPes de
machado, em 1imbó. Nlo sou a .vor da pena de rDOrte, mas eIil,àlguns

;

, casos, di pera pensar di1erente. Pelo menos era o caso de bolar esseS doii
malditos deidro de uma jaula e jogar a chave tbra. Pc;lo.lImI'.Qeusf
Vamos tratar as-nu1heres commais respeito! Crimes 4eSs.e'� 9Qw"" ,

qualquer outto contra as nmIhereS, tem que parar de uma ,v�� toB,( .'
Que droga!

'

,
"

CE N T/R.

�
'. Marechal DeodOro, 406:�•• ,

. FONE: (047) 371�2á47
.

"
'

I PARA QüEM DA OUVIDOS

AO QUE E ßOr\,1

• A réSposta:par8 a pergunta da_ passada:'o�'..4 ,i', ;;' , :

QSSosslna,(Pointofno retrlm, i992). de lohn,J,WIvun,'" ,.

Bridget Panda, é uma refiJmagem deNiI4�ie",_� ",
Nlklta) wnaproduçlo ftánco..ital_ dirigida por Luc'�oo,
� teve Anoe ParilláUd no plpel principll. Paria�'
� quantos filmes da sérieÁ "ONdópntil/4lo fbram

dirigidos por Wes Craven?

• ACMC -Central deMarketing e Cc:mmicaçao. acaba de
contratar mais dois profissiOliais. EuSaMoritz vai dar uma
assistência ao atendimento e RobertoBassi assume a gerência
de projetos especiais. '

• Meus amigos Patricia eMiranda, mais equipe, da ProdutOra
Executiva, de Curitiba, estio na cidade para as filmagens de,
\UD áudio visual pera aPrefeituraMuniciPal. Vamos torçer
para que o sol, elemetito indispensável para filmar externas,
'colabore.

.

,. Paulo Coelho recebeu do Ministro daCulturà fi'anc&,
Phillippe Douste-BIazy; a comenda Cavaleiro das Artes e das
LetraS pela "confribuiçto ,prestada à literatura na França e no
mundo"(sic). J'i bom! Eu bem que Podia dormir' sem essal

• A Bfblia nos eD$ina a amar o próximo e também a amar l1OSSOS

inimigos provavelmente .porque eles em geral $lo as mesmaS

pessoas.Mark 1Wain, �scritor amerlcano(1835-191O).

•

-BARAO BANCA • PRESEIf1ES

�VIDEO LOCADORA TABACARIA. CONVENIlNClA
BARÃO I: 372-2058 • BARÃo II: 372·3044 • BARÃo 1II:,3760114()

-MMJIfM!MWM
Tele/ag; (047) 811-1919 / 97�-9869

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,- CORREIO DO POVO

,
,

CA�ELE,REIROS UNISSEX
, JElNOLD()RAU, 116
.'", FoN�:,371-9898,

'

RuaMarinaFrut...,_'1

,
" FONE: (047) 371-8288

, JARAGUÁDO SUL- SC

?, .

m-l!lPp-"t4j
<7'Máquinas para empacotamento

, 'RUa'Ai'Bquart, 136 - Ilha daFlgoara
�

"

I'ONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203,
,. ,"',

, :JaragtJá do Sul- SC

Restaurânte Sao1uara
>':��,;:, },�;�ó.�'f�iALMOÇO;
::>,:, �;:�fó'll�ISSO'É MELHOR _.

'�ua Mill.'Florlano, 79 - F'on.:'973-8972

UI'��·!�,!�IIII
BEBIIJAS ..PRESENTES - ALIMENTOSFINOS
Ma••a. congflladas-ebebidàs importadas com

.,", " "garanliadeprocedência
,," \ '." 'RDá'RdDOIdo RaU, 116

FoneIFax (047) 371-3247 - Jaraguá doS� -sc

,' .• \ .. , ,".' ';;" ,',.!.

[p),le�OOOO�IMU g COMÉRCIO
DE CARNES
'E FRIOS

,� A m�llJor carne da cidade -

" ....'JoãoPlanin.check, 4U1
FoMe: (047) 372-0U.4 - 371-4647:' 371-6275

.JARAGUÁDO SUL-SC

�hiliar :Maus
- A'CAMPEÃ DOS PREÇOS BAIXOS

Conjunto estofado Linoforte,
modelo Pcroti 3 e g lugares
,"

- 1 +5 de A$ 49,90
,

JAfWlO400SlL-�FQ;DER-GUARAMIFIM

I
"

(h empm6rlosRogirlo (M1ITinb)BrchlngePmü",.,. (MtJI'IlfII*)
Rilneos em ncenle giro pela Vmcvula e Carlbe. O cm4rlo I II
belíssima Iß'midaSimon BolJvar, em CartItas.

CASAMENTO ELE
,

Gisele 'Adriana Narloch e Ivo
trocaram "sim" na IgrejaSioLuiz
na 111tima sexta3.feira. A recepçãe:
convidados deu-se no salio now'

AssociaçioRecreativaWeg.A noiva 6
deAilton LuiZ Narloch eMariaK. N

;

e o noivo é filho de Ignácio e�
Kasmirski� Lua demel eles CUItirio em
eFortaleza.

�, '\
O CtlSaI V.,.trdor losl RJIInos de Carvalho e II luIr.a de DltriIo
HiIdmuJrMeMguzzlde CarvaIJuJ, desfilam com oprimeiro ruwlssimo
Veclmadquirido naBmmnuJörjer.

�

ANIVERSÁRIO ,

Cercado pelo carinho e afeição de seus familiares e amigos aniversariou no
dia 7 dÓ corrente o nosso assíduo colaborador José Castilho Pinto, que nos

seus S3 anos de jornalismo atuou na imprensa do Paraná, Rio Gtande do

Sul, Minas Gerais e Santa Catarina estados onde esteve desepenhando
,Ußll função publica. federal cJa qual hoje está aposentado. Ao amigo e
jornalista Castilho os parabéns de toda a equipe do Jornal Correio do Povo.

EM CANOINHAS
.

,

Comemorou seus bem vividos 84 an

11lina sexta-feira (12) Eleonora
Orosskopf. Na romemoraçlo, M.
Ação de Graças euma grande festa ao'
dos familiares, amigos e dos 19 netos'
bisnetos. Parabéns.

A�ENDA BRANCA
Rosa Venturi vai tomar-se SM. '0'
GhizoDi no próxiIilo dia 27 às 20:30"
marcante "sim"' na agenda branca:

" tempOrada. Cerimônia religiO$a na

Nossa Senhora das Graças e recepção
convidados no Clube Atlético Baepe

eOHgratu/al'/OHS
Para' os aniversariantes: Emerson Sabei' (07/04)

I • Aryberto Uo Bartuscheck (09/04). Lui; Clâudio '

Peters (Q9/04) • Ademar e luiza Rocker, dois anos de
'matriinßnio (09/04). Anne Luise Franzner (10104)
• Anita Prawuctki (10/04) .' Vereadora Marilze
Marquardt (10/04). Jean Cario Prawuctki (11/04)
• Josuê Josias Koch (11/04). Irma Schmidt (12104)
.' Mdrcio Prawuctld (14/04). Dolores (Nega) Fl!ming'

,

Sasse (14/04). IvoneWassen(16/04). VereadorA/anso
Piazera Neto (16/O�).

A VIDA EM HARMONIA:
Curso inteDsivode auto ajuda com o

!essor IvoFachini, que senministrado
dias 6, 7 e 8 demaio pr6ximo no a

.'

do Sindicato do Vestuário. Para nsat1�

s6ligarprHaneteMarcatto pelo 372-1
Vo.cê se inscreve e obtém infonnaçõeB."

, CHORINHO, NOVO
Está em festa o lar do casal amigo
Tania Pradipelonascinento do teJceiro
/

que, na pia batismal, irá receber o nome
avO e se chamará Renato Pradi Neto�
garotionasceu forteno dia 8tcom 3.560;
peso e Sêcm,

.NAGRÉCIA
Retomando de um giro pelo Velho M
o casalEgolf e Rosane Taeschner (M
eHotelEtalan). Eles estiveram conh

lugares ex6ticos da Grécia antiga'
contetnporAnea, por terra e por mar.
certeza um passeio inesquecível. Ao ,

. amigo, boas vindas ao nosso convívio..
i

EM,sAo BENTO
PilotoJvan Sacht promete repetir o feito
dltima- coaida em Joaçaba, neste fiDa)

,

semanà em São Bento do Sul. Ivan 6:
grande seosaçio da temporadana categ "

mart:asN. Comapoio deMeiasUnicß
News/JRLavaçõesfO.J.P. Represen
Ivan Sacht quer o lugarmaiS alto do

Rua Bernardo Do
Fones: 372-0695 e.

.Jaraguâ do sul:

BAVARIA
Panificadora e' Confeitarra

DELICIOSASTORTAS E O
FRANCESINHOMAiSGÖSTOSODACIDADE

, AG�RA EM 3 ENDER:S ,Mt1LDJiIlDIOoFß'"ÁCI)PE5SQIlofIR CDS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RIO,DO SERRO E, SUA HISTORIA '(OB-A) - APONTAMENTO_ , ,.' i·
'

,

,Confira História
- .

-.
a

t� Hist9rm de !'ossa gente não

pt'lde ficar só na saudade".

O Passado st? é importante se

° seu tempo foi bem empregado.
Bariodel� .

;

HÁ120ANOS
Em.1876,wnd�pfobl� que�v_ o. processo decolonização� especiabnente a
esQ.figeira que m.uital "ezes ficavam hóspedados durante meses nos Barracões de

Imigt1lllfes; porque as.deplaroaçõe&� lentas � nasmais das vezes encontravam enormes

dificuldades ,para alcançar as árClU deJDalCadas. O presi@te da Província, dr. João
CapisnnoJ3andeifa·de Mello Filho, emborâ j' embarcado, ,rwno ao Parä, deixava· a
auigrizaçãole8Í$Iativ�pára CQntrair,wn empréStimo de Rs 100:000$000 - cem contos -

amorlizável,en., 10�tações anuaiS ,para seràplicado exclu$ivamente à viação pdblica
e melh<!,l'amenfo$ua Viação existeDtes , podeodo a Provfncia estabelecer ban'eiras nos

lug_s,,_�,l8Cidos; onde jUlgasse. necessário, criando wn aposto de pedágio,
�g�e#lusivàlnente na conserv�o da.dita viação.

.

,
.... }':." .!' \, ",;':: .

'

.. ,
c

.

'HÁ70.AM)S
ED�49f26, 13bunérichRuys8Ql. forte cometCiante estabelecido emJarasu', naroaSenador
A�o.,Baptista (atUal Marechâl Deodoro -. rua 2) ao lado da praça Ângelo Piazera,
anijn�va que,":idéó;l, dos abnoçOjS caseiro$,: pa�ava a servir "Spiessbraten", a�a

cbauiado o.éh�'qué se coStuma degustar nesta região.
.

NOiJaÇtS'Já84,� CaJ,Uinhop�GaribaJ4j � ondehoje se constroe o presídio de segurança•

\-:;: ,_, _'

-

- _,_
".'" I

A l!airado'Rio Cerrâjd foi,em úr"/'0s r,mótes conhecida como Jaragud 11. Quando a
CqlflUnidadeEvt;Utgllicablterana ile Jaragud doSul completou o 75"ano dé existéncía;
em.l�82, os, �an.gllicos leigos Johannes Breuer; Carl otto Enderle e Ewald Boss,
reuniram-�epar�esçrevele tkscrevero que(JConteceu nesseperlodo tk durasprovações
na�dUa�e!4,* acompanhar o imigrante 6.migrante evangilico que se embrenhava
ruif.stly,�\ , .

.

.

;

.

.'

,.' . ..'
,

.

N�la��ó1)itl. que "sgata a evangeüzaç40 - {1pregação do Evangelho, a doutrina
def::riS,IQi:�g�n�loMartinho Isaerno, te6logo e reformador alemão (1483 - J546), a
Carnun-id4dt �1ar:a� do Sul erafundada em r de abril de 1907, tendo llfrente o

pastor Schltlnt�n e.lembrando tamblm 'qQe, em 31-08-1902 era inaugurada a

CcijnUnidade deBil> Cerro (hoje Rio Cerro I)',juntando-se no mesmoano e depoisRio
d4!Jtr.);.I�.A1.':Allo e Chiéo dePaulo, paraformt;u uma nova Comunidadé, desmt.mbrada .

de :BrudeHalI Um telêfonerila casuiiJ d4 sra. Irmgàrd que agn:uJecia o jornal 'contando '

as reminiSdlnciâsRIODÓSERROESUA HISFÓRlA - Apontamentos, acabou resultando
em' 1Iiàii um c-apflUw que se transforma numa crßnica em. que silo figurantes o rev.

pastor JtJrgMichel, sua esposa IrmgardHaagMichel e ofilho David. '

.

Numa chUvosa tcirdelnoite,de abril de '1996, ·conhecemos melhor a simpdticafamtlia
que'no curso deste anó tem duas dalaspara comemorar: os 30 tinos de casados e os 10
anos,de Permàillncia ininterritpia em Jarllgud do Sul, 'na Barra do Rio Cerro.
Inieressa,Ue :como's� os calni�os pelos quais trü�am'os desfgnios divinos, fazendo-

, os unir,e,"Jjav-qr d�.umamissão evartgeliZado!a.
Segund? foubemos- pelos próprios entrevistados JtJrg Michel, são-bentense l1e
naScimentoIfilho tkHansMichel eHannaSc/if,lrle, imigrantes alemdes, que retoniavahl .

'llAlem,anha, indo JtJrg enfrentar es.tudiJs na&cola Teológica, de confissão Luterana,
em Weissach, perto de S�ttgart .

.

Os anos corieram, e um dia JtJrg'Michel a6solyia todos os exames e apto para s_ua
\

miss40 evangelit.ador-a; lA em'SlUttgart, o pastor Jiirg Michel, conheceu Irmgard
Haag e Com elaçasou, abençoadopelopastor Theo Schlatter. Foi em 05-01-1966�'

.' '.. 'I

'Dual .....lIIdastrIaI
AL1AlDUOGM
SlMATSMsPRIIAS
PARAAUIENTOS

Fone. (047) 371·2277
Jaragu' do Sul - $C

A comunidade cresce e se

transf�,rma pelt) trabalho.
. De,cada um e de todos.

máxima, naqueles loagêvos tempos os habitantes daquela região do então interior

Jara� 2° distrito do m1D1icípio de Joinville, preocupava-se muito com a sssi

religiosa que era feita por padres e pastores linerantes, anUnciavam umá

"Kilchemfest und Gnmsteinlegung" (Fema de igreja e lançamento de pedra fundam �

�
.

-�
HÁ60ANOS

Em 1936, o recenseamentoeraminucioso em relação aos habitantes:
l°därito:SÉDE, 2950;Rio Cerro.L 526;'RiodaLuzI, 530;RiodaLuzn, 1. 010;B
782;Molba, 393;Martins, 218;Trindade, 7'53;Jarasu'Alto, 1.763;Figueira,675;Y

.

211;Itapocuzinho, 343; VilaChartres, 326; Santa Luzia,481; 3 RiosdoNorte, 445; 3
do Sul, 698;Cbi;odePaulo, 230; Monos, 313; Retoroida, 1.102; WbeiJ:io Grande doN
440. '. '

..

2° dis1rito: SÉDE - Hansa,2.006; Bompland, 378;AnoBom, 532; Pedra deAmolar,
PedradeAmoJarAlto, 172;IsabelAlto, 524;Rio Paulo, 457; RioNovo, 764eltapoet1, 3
O novo prefeito Leopoldo Augusto Gerent, que era lavrador conhecia em detalhef:'
população e onde ela se localizava, sabendo com segurança que o 1° distrito tinha 15.1'
habitaD� e o?:' ,6.142, perfazendo 2_1.333 habitantes.

HA10:ANOS '

Boi 1986 , dentro do grupo que pacientemente 1J'a,balhou duranté longos anos para c
ao poder - O pMDB - reàlizava uma derrubada geral da então situação, elegendo

'

memonvel pleitoDwval Vasel, paraprefeito eDécio PiaZera, como vice. o que tudo .

: igual e coeso com a subida aopoder, aoS' poucos apresentavã diferenças que se acentua
'

até o dia em que o diário da região en1revistou o vice. A reaçã� foi imediata: "Consí
as declaraÇões sem nexo,con1radi� e de um desequillbrio total de quem as

Estas críticas ácidaS eram do prefeitoDurval Vasel ao vice-prefeitoDécio Piazera,
Piazera apontou deficiências políticas e administrativas na administraçãomunicipal. "
ele se .considera o "bom", que saia candidato - se é que vai sair - para então m

.

:
forças. É por isso e por outras queDWlCa fui e nunca.serei louco de deixara Prefeitura

Jaraguádo Sul nas mãos dele, mesmo que por breve período", sublinhouDurval V.

rumavamparao Brasil, embarcando emHamburgo no vapor "Laenec", misto de viagent
tk napcias e demissão evangllica, tocandoAntUtrpia, LeHavre, Vigo, Lisboa, Tennerifl'
Fernando de Noronha e Rio de Janeiro, onde desembarcaram. Em Ilsboa o casal er,

surpreendido com o recebimento deum buqul tk rosas vermelhas, enviadas daAle
,i,

, como despedida da velha pdma: Entre furtivas Idgri11ULf e um sorriso de encon�
.'

acolhida na nova pdtria, o Praesis Vath os recebeu no ,Rio e Chegaram II Curitiba :
seguiram II S. Bento e Jaragud; de trem. Serviram em Trombudo Central, a Igreja

.

FZoriandpolis, diretor. da UFSC, Santa Helena, no muno Mal. Candido R.ondo,
Pirabeiraba efinalmente na Barra do Rio Cerro, hâ 10 anos.

Abordamos a questão de Heimat (pdtria) e o pastor com certa emoção dizia
"Jaragud Ipara nós uma segundapdtria,. cidade que amamos".

Hoje a Comunidade cresce bastant� e à Igreja "CristoSalvador"aumentou de ta.manJW_:
A sra. Irmgard HaagMichel auxilia o seu marido no des�mpenho de sua misstlo

'

pastor evangllico J..uterano. Sempre que a encontramos estd atrás da escrivani

pondo em dia os compromissos. 'Mas,' onde ela se realiza i co� a direç(Jo do CoraL,
Quem sahe inspirada em Martim Lutero: ''Me.u coração transborda de'gratidtlo 4;
masica, qu� tantas vezes me alentou e salvou da tristeza'�

Fritz Von Jaragruí,» 04/96'

PastorJörgMichele sua esposa InngardHáIlgMichel, IÚI Btm'a do Riß Ce"o •

Igreja Cristo Salvador
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�
: izeni que o homem está perdendo aforça; até, o conceito âe pai
:

u; agorapode serpai genético, pai biológico ou legítimo. O
�.
mem está sendo abalado pelo desemprego, segundo dados até

:. o ano 2000 pelo menos 50% da mão-de-obra vai ser feminina"
,

pois a mulher está descobrindo que ela também pode comprar
,

suas coisas. Épor todos esses fatores que-o homem está um

pouco nostálgico; com regras, retorno ao passado, já outros

,

erem agir com audácia, mudar todos esses conceitos e provar
,

não é bem assim, que o homem nunca vai perder o seu lugar.
i.Apesar de todas essas mudanças o conceito básico do homem
tinua sendo a elegância; nada mais bonito do que um homem

. charmoso, de bom gosto, bem vestido (e intetigenie),
calças sempre com pences, as gravatas são discretas ou com

',
os empreto e branco, as camisaspoderão ser transparentes,

.)tradas ou xadrezes; as esportivas vão ter como alvo as costas,
,ue poderão ter estampas principalmente de números, as roupas
:
'inverno esportivas ou para o cotidiano vão serprincipalmente

:, de malhas, couro e peles, com capuzes e detalhes em plástico.
Esta é a elegãncta e a modernidade andando juntas.,

, '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



· E fUNGIdNA ASSIM: JUNTO COM A

CONTA; ''De LUZVEM UMA AUTORIZAÇÃOI
Ar A "GENTE'PREENcHE E ASSINALA o

VÁLOR QUE QUER DOm

XII/t ... o "OSSO�M"O TUJ��O TA COM UMA DOll ". ".� 7fIlllML M�
COMO II'S "Ao 7fMOS ESSf I'JIO"EM'" 'AMOSE"eoll�1l om rmnE",.

EIf7JlUSCEIMS.
'

osMAIS
DIVERJI)()S

PASSATEMPOS
COMA'

TURMINHA
-OORJNDO
OOMM
vod

ENCONTRA
NAREVISTA
,.,._ .

','&,,mi[,",
'l ',\ ','I,O",

JL.JI&"�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"."HAB"AT
COMPRA. • VENDE. ALUGA • ADMINiStRA

MOBil lAR A
CNCI4J.60

lmRENOS
Terreno c/420m2 - Tifa daMosca
Terreno de 15x30 Rua Roberto Ziemann
Terreno de 15x34 Rua Leopoldo Janssen
Terreno c/1.020m2 Rua Procópio G. deOliveira
Terreno c/460m2 Rua João Januério Ayroso
Terreno c/450m2 Vjla Rau
Terrenó c/430f1Í2 Lot. Bernadete Dornbusch
Terreno c/440m2 Bairro Água Verde
Terreno c/513m2fundosWeg I
Terreno 390m2 Itajuba Praia Grandt
Terreno c/31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno cl 2.600m2 Rua Joinville - ótimo ponto'
comercial

_

Terreno c/430m2 Loteamento Versailles
Terreno c/589m2 (esquina) Ilha da Ague.ira

. Terreno c/ 400m2,Rua Marcelo 8mbi
Terreno c/ 532rJl2 - Estrada Nova próx. Posto
Marcolla

'

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

'
"

Terreno,c/10.OOO e casa de aivenaria, ótimo p/
empresa - RuaWolfgang Weege (Rio Cêrro'lI)
Terreno 3.600m2 Rua Marcelo Barbj - Vila Lenzi
Terreno cl 70.000m2 CI arrozeiras e 2 fontes de
égua naturai em _Nereu Ramos.
Terreno c/28.000m2 frente para o asfaito em

.' Nereu Ramos.
Terreno com '4'30m2 no Loteamento
Champagnat.

'

Terreno c/1000m2 R. carlos Vasel
Terreno 15 x45 (ótima vistada cidade) VHa Nova

CASAS
Casaem aivenaria c/260m2 - terreno ci 1540m2
-Schroeder
Casa em alvenaria c/180m2 - 3 dormitórios (1
surte) demais dependências, Procópio Gomes.
Casa em aivenaria c/160� - Rua Henrique
Sohn \

Casa mista - Loteamento Corupá - aceita carro
no negócio.
casa qe aiv. c/95m2 t�rreno c/370m2 em Três
Rios do Norte
Casa de aiv. cl 100m2 terreno cl 538m2 - Bairro
ÁguaVerde

'

Casa de aiv. 215m2 - Praia de Itajuba
Casa de aiv. 100m2 - Barra Velha
Casa de alv. 220m21 sutte + 3 dormitórios - Rua
MaxZlemann

APARTAftENTOS
Apart. em construção c/2ou 3dormitórios, entre
ga em meados de 96, rua Gumercindo da Silva
(localização Privilegiada). Financiamento
próprio.Consulté-nos.
Apart. Condomfnio Amizade c/2 qtos. Entreda
facilitada
Apto Ed. Isabela c/123m2 � 2 dormitórios + suite
e demais dependências..

, AllJGA..SE
Saia comerciai rua Joinvlile próx. Arweg
Saia coffil)rciai 40m2 - Rua Gumercindo da Silva
Saia comerciai 42m2 - R. Domingos da Nova -

seJ'li-mobiliado próx. Marisol.
Casa de aivenariá c/3 dormitórios - R. Epltácio
Pessoa ao lado do Jangàdinha
Apto. c/3 dormitórios - R. Joinville próx. Mafisol.

RUAIll:uPESCIDIIDT, l.S7
CA.o1ADODA:1..11i'ERRAGDrs>,

FONE:371�

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORRliloDOPOvo-5

Rua25 deJulho, 317 -Vila Nova ..JaraguádoSai-se

FONE (047) 372-0153
. LOCAÇÃO
- Casa demadeira,c! 3 qtos, RuaDomingos da Rosa
- Casa de macieira c! 2qtos, Rua Domingos Demarchi - próx. Posto Mime.
- Cada de madeira c! 2 qtos, Rua Adão Maba, ·154
- Casa demadeira c!3 qtos, Rua GuilhermeWackerhagen - próx. Fórum
- Casa de madeira c! 3 qtos, Rua 547 - lateral Pastor Alberto Schneider
- C� de madeira cl3 qtos, Rua Frederico C. A Vasel- 253-
- Oasa.de madeira c! 4,qtos, Rua José Bauer sln2
- Casa de a1v. c! 3 qtos, Rua Frederico C. A VaseI, 211
- Casa de madeira c! 2 qtOSI Rua Fred9!ico C. A. VaseI, 262
- Sala, comI., RuaWalterMarquardt - Galaria Vasel- R$ 300,00
- Terreno c!6()()m2 - Rua Domingos'da Nova

.

,

� Sala com., RuaBernaro Dornbusch, 630 - R4250,OO
- Casa de madeira c! 2 qtos, Rua 25 de Julho, 889 - Fundos"
VENJAS
- TélTenoc!10.256m2- pr6x. Posto Vargas- R$300.000,OO
- Terreno c! 461,39m2 - RuaAntônio M. Correa - Barrado RioCerro - R$13.000,OO
- Terreno c! 608m2 - Rua PaStorAlberto Schneider - R$15.000,OO
- Terreno c! 50.()()()m2 - Rua RioCerro 1- R$190.000,OO

'

- Terreno c!645m2 - Rua FredericoW.Sonnenhol- Vila Lalau .; R$ 20.000,00
- Casade a1v. c! 186m2 eterreno c! 20.000,OOm2- Rua Rod.WolfgangWeege - R$ 55.000,00
- Casa de a1v. c! 1 OSm2 e terreno c! 397,50m2 - Rua Adolfo Tribess - R$ 32..000,00
- Casa de a1v. c! 150m2,d 2 pisos e teiTeno cl20.00Qm2 - Rua PedroWinter lateral daWanerMarq�rdt �

R$ 35.000;00
- Casa de a1v. c!88m2 e terreno c! 789,7Sm2, Rua 569 - R$16.500,OO
- Casa de a1v. c! 158m2 e terreno c! 816m2 - RuaWalterMarquardt - R$ 60.000,00
- Galpão c! 300m2 e terrenod 450m2 - Rua PastorAlberto Schneider - R$ 45.000,00

��. 371-7931'
RuaAntonio C. Ferreira 197

IMOVEIS CREC11741.J

COMPU • VIIDI - 10rlIA - ADMlI.rU - .ICOIPOU

Qto. Gar Bairro E��ODtoReC. Preço Inrormações Gel:�'
Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse,'30 70.000 Semi acabadolNegociáveis '.

So'brado 280 4 1 Amizade R; Roberto Ziemann, 2920 70.000 ceita troca/carrolparc. -'

,CasaAlv. 140 3 1 Lot. Papp R. José Papp, 357 55.000 +15.000 financ. p/sm
' ,

CasaAlv. 190 4 1 Scbroder R. princesa Isabel, 547 80r000 terreno 6.562m' - Parcela '

CasaAlv. 140 4 1 Lenzi R. Urbano Rosa, 517 35.000 Somente em DiIlheiro
- CasaAlv. 190 3 2 JguáFßq. R: OUvia, Pradi, 34' ,

55.000 Aceítaterreno próx. Weg n,
CasaAlv. 130 4 2 Lenzi R. BlpfdioM�, s/n 34.000 ceita terreno/carro ,

CasaAlv. 240 4 2 Lot. Papp RMarcos V. Gitolla, 474 85.000 ceita carroJJmóvel - wor
CasaAlv. 205 4f 2 AnaPaula R. VitorWithoshi, 440 4$.000 egÕCiáveis
CasaAlv. 115 3 1 Centro R. Perdillando Pradi, 118 80.000 ceita terreno até 40.000
CasaAlv. 133 3 1 AnaPaula . R. Francisco Hrusckha, 159 25.000 Ca§a ein constlUçIolfroca
CasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Fmmendoerfer, 1390 80.000 rocap/ apto em Blume�au
Apto OK 166 3 1 Centro Bd, AnaP80la - 30 andar 27.000 +Fmanc,CBP
Apto OK 78 2 1 Amizade Res. Amizade - 30 andar 18.000 + Fínane, CBP -13 anos

"

Apto"OK. '18� 3 1 Centro - Ed, Carvalho - 80 an(!är 70.000 +Financ. GEP - 13 anos

Apto OK 144- 3 1 Centro Ed.Miner - 10 andar ' 50.000 rocapor casa
,

Apto Cons 112 3 1 Barra Res, HarrtMarquardt. 9.000 + 100 parcelas de 360,00
Apto CODS 175 3- 2 Centro RuadaCBP - 3� andàr 65.000 Bnt. 06/96 -Trocap/ casa
SalaComl '25 Centro Shopping Jarag\láBox 44 - 23.000 + 2 ClJBmês/Aceita troca
PontoCom SO Centro Mal. Deodoro (pröx, Loss) 16.000 Antiga lojaBenenon
lote 601 JguáFßq. Condomínio Azaléias 27.000 Aceitaparcelar/telefone'
lote 450 Amizade Res. Versalhesm 11.000 egociáveis
Terreno 9000 Vieira A{) lado do Posto Bogo 160.000 Vende tudo ou áreamenor
Terreno 7000 - Nereu Próx. Atroz Zanghelini 35.000 ceitaparcelar
Lotes 465 Figueira Residencial Piazera I 6.000 Bnt. 2.000+48 x210
Lotes 300 -- Rau Lot.Menegotti . 8.000 Bnt. 3.500+ 50 lf 150
Lotes 385 I Amizade Residencial BebUng 10.000 Bnt, 5.QOO +- 5 xi.eoo
Lotes 630 VilaNova 'PróX. -Pónun/Rádio RBN 35.000 Bnt, 15.000 + 10 x 2.000
Lotes 483 StaLuzia

'

Residencial Geranium, 1.000
.

Bnl.1.5ÕO + SO x 200
Olácara 26549 - StaLuzia Centro de Santa Luzia 40.000 Galpio 80Om'/ Casa 2�3m2
-Chácara 180000 - GaribaJdi ' Estr, Gaiibiüdi - Km 15,' 80.000 Casa alvo - Aceita trocar
Chácara 111500 - GaribaJdi RibeirAo Hdngilros - Km 13 20.000 Semmoreäía - Troca/parcela
Olácara 95000 � Sdlroeder

'

Bst, Braço Sul- Km 4 55.000 Casaaív, - Parcela 10 x

Lindo loteno CondOmínio Azaléias (Jaraguá-Esquerdo) Res. Oaranium (Centro de Santa Luzia)
Área 601mz (Plano _ todo aproveitáveÍ)· .

LQtca com tocla infra-estrutura (Tamanho �dio de 500m2)
, Avista a partir de R$ 7.000 ou - Bntrada de. hSOO + SO x 2 :À Vista - R$ 27.000,00 (.�c.eita-se telefoneou parcelar? ,aal6QQS Mfn.• ou 4 x x 500 (fixo) + 50 x 2 aâlârios,Mfn.
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t:dApto. 204 cl 2 quartos é demaisdeped. - RS 18.000,00 +
.

Financiamento

.---. TERRENO '

.............
Rua: Centenário .

com área de 450,OOm2
� RS 43.000,00

�"��.'4::ítlALE

"".

CASA DE ALVENARIA
I--I-r-IALTOPADRÄO
Rua Floriano Freibergér, 70 ..

�
Terreno: 650,OOmz - Const: 530,00mz
01 surte clhidrom..+ 03 dorm. + lavabo
02 ewcs + Garagem - cl piscina
Valor: R$ 280.000,00

I--I-r-I SALA COMERCIAL
Rua: Reinoldo Rau - Centro ..

ê] Empresarial Market Place -

área: 90;39m2 - R$ 18.500,00
+ Financiamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

CLASSI'FICADOS DE IMÓVEIS CORREIO DO rovo- 7

LarlmÓVeis
Av� Mal. Deodoro, 1,41

VENDAS'
Terreno 15x30mftl narua João Planischeck
Terreno Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. - Bàirro Sto. Antonio
Terreno na rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts - Centro
Casa de alvenaria com 63m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda.
Casa de madeira com 113m2 na rua Alberto Carlos Meier no Bairro Centenário
Terreno rua Max Doerlng, área de 3S5,88m2,
Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água
Chácara en{Corupá com 131.800m2 com toda a infra-estrutura
Quitinete rua Arquimedes Dantas - Vila Lenz!.

LOCAÇÃO
- Casa de alvenaria: 03 dormitórios, sala, coz., BWC, lavanderia, murada e com

garage'm. Rua: Joaquim Fco. .de Paula, n!! 2342.
- Apto. 02 dormitórios, sala, COZ., banheiro, área de serviço, sem garagem. R.
Domingos da Rosa nll 85.

'
'

- Apartamento térreo: 02 dormitórios, sala, COZ., BWC, lavanderia e sem garagem.
Rua Pastor Alberto Schneider n!! 1187.
- Saia comervial - Rua Leopoldo Mahnke n!! 46,'- 'Centro

QUEMÉ
ESPERTO ...

,. Casa em alvenaria com 14.om2,
terreno com 45.om2

Rua Prof. Antonio E. Ayroso
,

(Vila Llnzi)
R$ 55 . .0.0.0,.00'

• C,asa em alvenaria com 22.om2 (2
pisos) semi acabada,
terreno com 15.om2

Residencial Francisco Piermann
(VilaLenzi)

Só R$ 6.0 . .0.0.0,.0.0 (à combinar)

Obs.: Dispomos de vários terrenos
em ótimas localizações com valor
entre R$ 8 . .0.0.0,.0.0 à 15 . .0.0.0,.0.0

(parceláveis)

LOCAÇÕES
- Apartamento com oa dormitórios

no centro R$ 55.0,.0.0 - anual
- Casa de alvenaria com

.02 dormitórios + suíte no centro
R$ 7.0.0,.0.0 • anual

VAI QUERER!

•••••••••••••••••
I '�t=' I

I CRECIN° 1589J_ I
I Ba..... Sul" ,I
I I...ó"ai. I

; Fone: (047) 372-2734 ;
I .Vende I
I TERRENOS I II Lotes na Vugilio Rubini, na Baaa, Flnanciado 30% entrada, Isaldo em 4 vezes - Total RS 9.000,00 II Terreno 334m2, Lot Reichow J;Ill BARRA Preço RS 6.500,00

I. TerrenoC/530,0<Jm2,naBarraao]adodaIgrejaEvangéliéa-R$ II 'I14.000,00 em seis (6) vezes

I
Terreno c/ .t.762,91m2 � Rua 25 de Julho, VILA NOVA -

Inegociável - RS 85.000;00 prõx, Mime
,

,I Terrenoc/399,QOm1-R.LuisSatler,naBARRA-RS11.000,OO I

II - 50% tl!ltrada e + 5 vezes, I
I Lotes na R. Virgaio Rubini, nll Baaa, financiado 30% entrada, I'saldo em 4 vezes - Total RS 9.000,00
I Terrenoc/2.791,OOm2.R.WliltecMarquarcit, defro,llte'POSTO I

.

I MIMER$180.000,OOemdozemeses. I II Terreno c/l.234m2 - Rua ViIgß.io Rubini, na Baaa, apeeas RS I
I

28.000,00
I, Sftio c/62.000, na idaRAPP, disttncia 3.000mts. daMlilwee,

II RuaExp. AmoldoHortlb!1rgcomcasadealvenariade 155.00m2••

I'caadecaseiro com 50,00m2.� 7xlI, (77.00m2), águaRS.1
� • 50,000,00 " negociável, aceita outro imóvel. apartamento etc. • '

Casa em Alvenaria c/ 152m2 - Rua OIlcio C. Pradi, Jamgua

II Esquenlo, defronte condomínio Azaléias - RS 40.000,00 I

I'Casademadeirac/3 qtos, garagem, latecal. R. WalterMaiquardt I
l-RS 21.500.00 I'

Casaem alvenaria c/170m2 - Rua Pastor /'t.. Schneider, na Barra
•

I:
- Aceita carro - RS 37.000,00

ICasa em alvenaria c/ 180m2• 3 qtos. 2 BWC, garagem,' na I
BARRA. Aceita�, terreno, com 50% entrada e saldo a Icombinar - RS 55.000,QO

I Casa. em alvenaria c/158m2, 3 qtos, lavanderia. garagem, no I

II ceatro , ao lado daantigaRodoviária, terreno 12x29,50 (354m2) I I- RS 44.000.00
.

ILOCAÇÃOI Loja comercial c/33m2, Rua Luis Satler, BARRA - RS 220,00 I

II
Casa em 'alven3Ôa c/ 2 qtos, garagem, Rua Abramo, Pradi, na

I: . IBARRA RS 300,00
.

Apartamento c/2 quartos, sala, copa, cozo lavanderia � R. Pastor
A. Schneider, 1.187 - BARRA - RS 300.00

II GalpãO em ldvenaria c/100m2• R. Bertba Weege, 2490 - RS II I340,00

•
Casa em alvenaria c/4 quartos - RuaAlfredo Benhke, 420. Sio ILues - RS 300.00'

.

f '

I:
Casa em alven3Ôa c/ 2 qtos, SÍiJa, coz., garagem, todas peças :1, Igrandes - R. BerthaWeege - RS 450,00
Casa de 'madeira c/2 qtos. sala, coz., lavandei:ia, banheiro, Rua
547 n° 141, naBarra- 'RS 200,00

I Casaalvenaria,.2 qtos, cozo BWC.1avand. - R OscarScb,neidec. I
I 943 - RS 170,00 I
I I
I

RUA ANGELO RUBINI, 1223 •. SALA9

-

RUA ANGELO RUBIN!. 1223 - SALA 09

•

:4

->, c

TERRENOS
Terreno c/l.540,00m2, prox. Scar. (CentrO), - RS 1

OO'<J?O,.,00' "1Terreno RIIll João Planinscheck c/ B-96,()()m2 - RS 90.00.00
Terrenoc/5.184m2Rual99semnQllle,-ViJaNova-', ',' "

RS 120.000,00 :�,," • .'�: .

TelTenodl.600m2+casade�veoarianaruaEpÍt4cioPe&9Oa ':i',� ".,-'

- RS 120.000,00 "'I' .

Terrenoc/l.089m2-RuaJoãoJanuárioAyrosoRS18.000,OO
Terreno'no Condomínio das Azaléias - RS 26.000;00
Terreno c/350m2 - Loteamento Ana Paula IV � RS 8.000.00

Lo,te
,11°67 Loteame,ntoAnaP-aulaIV c/l!2Água,.dealve.n�a 'I- RS 12.000,00

, . .'
.' ".

LotesnaruaPaulo Klitzke(tsq!lina), bairro:AliiiZade-rJ� !�" ,,'
.

' ':',!�"::�'..,;:.�"(
-

J .� f

,�:'r��... '-'.�

RS 15.000,00
,', ,

.

:�. -:'

TerrenoRua 456 - Sem nome c/445m2· AdernarBlhert - RS
UOO,OO
TerrenoLoteamentoAnaPaulaIV-Financiamento.t4.500.00
Terreno RuaDomingos da Nov� c/326m2 - RS 55.000,00

CASAS
Casa em construção (alvenaria) c/ 143m2:'·. V�la 'Rau -

Loteamento Vila Rau terreno c/548�.-,��o.oo.00
Casaemconstrução(alvenaria)c/120m2�.t\na��laJVLote
140 - Financiamento + 16.000,00
Casa em construção (alvenaria) c/60m2 + casa de madeira
Loteam. Ana Paula IV Lote n° 83 - RS 15.000;00 ",.
Casa em construção (alvenaria) c/ 220m2 Loteãméiiili�iõ'
Cristovão n - RS 25.0p0,00 . "

.. ,

Casaemconstruçio (alvelillria)�ntoFredolinoMartins
- RS 8.000,00

1\;1,<;,.t"
I
I
I
I
,I
-I

.'1'

Casaemalvenariac/120m2+casadeMadeira-�S30.ooo.00
APTOS

Apto. Bdificio Jaco Emmeodoerfer c/100m2 7° andar
RS 50.000,00

Lotes fJnanclados a parUr de RS-2.SOO,OO de entrada
�oteamento Sio Cristóvão Il - Loteamento

,

ClmposampielO
LOteamento ConstantinoPradi

Loteamento Ouro Verde

371·1136
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OORRDODOPOvo ..8 PU8UCACOes LEGAIS Jaraguádo Sul, 14 deabril de1"',

ALUGUEL
DETRAJES•

FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCIAMASDE CASAMENTO '

MargotAdéUaGnabbaLeJunam,OftdaldoRegistroCI'fIldo 10Dlstdto'daComarcade

JanguádoSuI,Estado deSantaCatarIba,tazsaberquecompareceram,nesteCartório
exibindo seusdocumentos pela lei, afim de sehabDltarem para casaros seguintes: "

EDITALN" 20.470 de03-04-19"

Cópia recebida doariódo deOrUgudra, Paraná
LUlZCARLOSPEREIRAEROSEUDa;SANTOS

Ele, bfaSileiro, solteiro, servente, natural deOrtigueira, Paraná, domiciliado e residente na
Rua Joinville. nesta cidade; filho de André Pereira de Ct1sto e de Amacia Ribeiro do

EspíritoSanto.
'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de CaeteMirim, Ortigueira,P�, domiciliada e
J;eSidente em CaeteMirim, Ortigüeíra, Paraná; tilha deJoioMariaCastorino dos Santos e
Sebastiana de Jesus dos Santos.

EDITALN" 20A71 de03-04-1'"
MOACIRSCHMITZESB.VANADOSSANTOS

Ele, brasileiro; solteiro, ferramenteiro, natural de LUís Alves, nesteEstado, domiciliado e

residenteDa RuaAntonio Ribeiro, 298, Ilha daFigueira, nesta cidade, filho de Modesto
J_Schmilz ede'Qementina Vteira Schmitz.

'

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Joaçaba, nesteEstado, domiciliada e residente
Da RuaAntonioRibeiro, 298, Dha daFigueira, nesta cidade, fiJba deAmazonasFortunato
dos Santos e de Delsa FortQnato dos Santos.

.

EDtrALN" 20.472 de08-04-�
, Cópia rec:ebldado tartódo deItá,neste&tado

, aA.umNo1JCKUBREMARLElSAI.E'l'BBOR�DEFRElTAS
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escßório, IWICido emCaçador, nesteEstado, domiciliado
e residenteniRua Felipe Schmit, 112, nesta cidade, filho de HerbertZickubr e deNelci
:ãctubr:

-

Eta, brasileira, solteira, desenhista, nascida em Palontina, Pataná, domiciliada e residente
em Itá, neste Estado, tilba de Carlos Borges de Freitas e deNilvaBorges de Freitas.

EDITALN" 20.473 de08-04-1'''
EVANDROLufsBARIELECLElDEAU1.EN

Ele. bra$ileiro, solteiro, operador de máq�a, natural de Jaragoá do Sul, domiciliado e
reâdentena Rua Edmundo AroldoEmmendoerfer, 48, Bairro. VeÍl'as, nesta cidade, fiJho de
IldemarBartel e deMariaMllkerBartel.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de costura, Datural de Massaranduba, neste Estado,
clóaúc8Jadae reaidellte em Rio Hem, Schroeder, DeSte1lBtado, filho deJoio Paulino AlfIen

'

e deAm6IiaAlflen.
EDITAL N'" 20.474 de09.004-1'"

LOURIVALMt\LKOWSKlEROSEIJ MACBADODEOUVEIRA
Ele. brasileiro, soleiro, operário, natural de Rio do Sul, neste�do, domiàJiado e reSidente
naRua TI2, lote 104. Aliá Paula Ill, nesta cidade, filho de FranciscoMaIicowski e deMaria

. Malkowsld
.

. .

Ela. brasileira, solteira, estampadora, natural de çruzeiro do Iguaçu,Dois VIZinhos, Paraná,
domiciliada e residente na Ruà 7.72,lote 104, Ana Paulam, nesta cidade, tilhadeAvelino .

Machado deOliveira e de CannelindaDias deOliveira.
�DITALN" 20.475 'de 10-04-1'"

AVERILDOJACOBIEElJSREGlNASCHUG
BIe, brasileiro, solteiro, cobrador, natural de Joinville, nesteBstado, domiciliado e residente
na RU. Erwino Bublitz, 380, fundos, nesta cidade, filho de Alfonso Jacobi e de Àlita
Oes1reichJacobi.
Ela., brasilen, solteira, do lar, natural de Jaragoá do Sul, domiciliada e residente naRua
ErwinoBublitz, 380, fiJndos. nesta cidade, filha deMax Roberto Schug e deÀlciriáFreitag
Schug.

EDITALN" 20.476 de10-04-1'"

,

JÚLlOCESAR1EClLIAEDANIELEBARG
.Ele,�ileiro, solteiro, auxiliar administrativo"natural de Jaragoá do Sul,doniiciliado e
residente na Rua Heleodoro Borges, 27, nesta cidade,' filho de Julio Tecilla e de Lídia
Murara TeciDa.
Ela. brasileira; solteira, estudante, natural de Jaragoá do Sul, domiciliada e residente na
Rua FredericoCurtAlberto Vasel, 441, VilaNova, nesta'cidade, filha de NelsonBarg e de
Lilibete TeresiDhaBarg. ,

: Eparaquechegueaoconheclmentodetodos.mandeipassaropresenteJi;dltalque,será
i .

jwhUcadopelalmpren�a(' em Cartórlo.onde.seráaftxadopor 15 (quinze) dias.

EDITAL
",

PATRICIATAVARESDACUNHAGOME'STabeliãeÖficiaideTftulasdaêanarca.}
deJaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, nafonna da Leil etc. '. ;
Faz saber a todos quantoeste editai virem que se acham nesteTabelionato para

...

�
Prdesto osTftulas contra:'
Altair Maffezzoill- R. Mal. Castelo Branco, 3434 - N.a; .

AvelinoMacelai - R. José Barufill, 60 - Nesta; ,

Aguaja Distr. ÁguaMineral- R. Max. Nicolau Wilhelm Schmidt, 100- Nesta;
Borrachas ConezaUda. - R. LeopoldoMahnke, 76 - Nesta;
Blublitz Mat. Constr.•Uda. - R. Emilio Hard, 222 - Guaramirim; .

,

Bergo Equipamentos de Segurança Uda. - R. Domingos da NOVâj 263 - Nesta; '.
Cristal Têxtil Uda. - R. EstradaSdlroeder 1 Km 3 - Schroeder,
Com. Mat. Constr. Narloch Ltda. - R. João Planin$Oheck, 94 - Nesta;
ClaudinoNves- R. EdmundoA. Emmendoerfer, 136- Nesta;
Carlos Roberto Franciscon - R. BernardoDornbusch s/n#}. - Nesta;
Com. de TIntas MC Ltda. - R. João Picolli, 57 - Nesta;
Com. Mat. Constr. NariochUda. - R. JOão Planinscheck,94 - Nesta;
Dorimar CalçadOs Ind.'Com. Ltda. - R. Dr. VicenteMachado, 255 - Nesta;
Elétrica VoIwe Uda... R. JOão Franzner, 765 - Nesta;
Estofados Remar Ltda. - R: AugustoDemarchi - Nesta;
Betrom6veis Beffart Uda. - R. WaherMarquardt, 744- Nesta; \

Egina Sanson de Souza - Av. Mal. Deodoro, 1014 - Nesta;
Eison Paganelli - R. Estrada Rio da 'Luz, 3016 - Nesta:;
GemaIde Ind,_ Com. de Conf. Ltda. - IR. Sergipe, 183 - Nesta;
GuarapeCom. Repres. Calçados Ltda. - R. Antonio RoSa, 465 - Guaramirim;
G�aidoAntonio da Silva - R. Francisco Klein, 183 .. Nesta;
Homir Com. Distr. Uda. - ME - R. na Rio Alma sln#}. - Nesta;
Ind. Calç. Jaraguá Ltda. - R. BernardoDornbusch, 479 .. Nesta;
Ind. Calç: JaraguáUda. - R. Bernardo Dornbusch, 479 - Nesta;
Ind. Calç. Jaraguá Ltda. - R. BernardoDornbusch, 479 - Nesta;
Ind. Calç. JaraguáUda. � R. BernardoDornbusCh, 479 - Nesta;
Ind. Calç. JaraguáUda - R. BernardoDornbusch, 479 - Nesta;
José Pereira Mercado - ME,;. R. Três Rios do Norte - Nesta;
Luis CarlosZimmermann- R. AlfredoMann, 137 - Nesta;
,Lanchonete Slang·Loose - R. Pastor Alberto Schneider -'Nesta;
Marcos Luis Tomazelli - R. .FranciscoWelss s/n#}. - Schroeder;
Metalurgi� B E W Uda. - R. dos Imigrantes, 320 - Nesta;
Maber Ferreira da Silva - R. Reinoldo Rau. 757 - Nesta;
Mini Mercado NeriUda - ME - R. Roberto Ziem8l)n sln#}.Amizade - Nesta; .

Neide Maria Lenzi de Andrade - R. ArturGuenter, 212 - Nesta;
Nildo Weiss - Av. Getulio Vargas, 654 - Nesta;
PauloMarcelino - R. Reinoldo Rau, 757 - Nesta;
Samuel Têxtil Ltda. - R. CarlOs Blanck, 221' - Nesta;
Samuel Têxtil Ltda. � R Carlos Blanck, 221 -'Nestà;

.

SantosGoetz Com. Mats. Constr. Ltda. - R. Joinville, 1389 - Nesta;
SerrálheriaNorwil de NorbertoOescsl- Nesta;

. ,;

SupermercadoYaslmura Uda•• R. José Plcolll s/nR - Nesta;
Transportes Lupe Ltda. - R. 322 - Nesta;
TransportadoraWalerna Ltda. - R. EstradaGeralCampina s/nR - Massarandu�
Walmir Lehmert - R. Henrique Lessmann, 157 - Nesta.

E, como os ditos devedores não.foram encontrados ou se recusaram a aceitara e

devida intimação, faz por intermédio do presente edital, para que os mesmos ;
compareçam nesteTaberlONlto na ruaArthurMOlIer, 78, no prazo da Lei a fim de �
liquidaro seu débito, ouentãodar razãoporquenãoofaz, sob apenadeseremos

referidos protestados na fonna da Lei, etc.
,

KElJaraguá doSul, 11 deabril de1996
Tabeliã

línica�São Camilo
Qr. 'Marcas Femando F. ,Subtil

!lill.'=I!�.IIII!IE.II�I!llllilll.llli
'Medicina doTrabalho - Fratu - Urginciaa
Doen9U deColuna, ....... do - Ciftlrgia. do joelho
ExamM:admiMiona.,datniMionai••pariõclco.

.

Morá..atendimento: 8:30_ 11:30.14:00_18:"_
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;:;.. l1orI..ou. - SantaCatariDa
,�'c(�er incrementar em cerca de
"':'.�� a arrecadaçIo sobre 1'eC1U'-

108miDerais no estado. Para isso,
, o governàdor Paulo Afonso
,:' �inou, nesta semana, umÇ()ßv�
'�J.O()()m ominist6rio daSMinas e
<;'Ilnergia que intensificar' a
·�''''..Ii:..__.. •. •• •

"\.�o e ainda VII iD:eDtiVar
! :�,'atividades dee,xploraçlo destes
'l<�.Hoje, oEstado aneéada
j�

.

R$ 800mi1, quando tem poteocial
de arrecadaçIo' de até R$ S mi
Ibões. A priQçipal causa para a'

<iferença entre os ndmeros é a

clandestinidade demuitas empre
sas e até mesmo a sonegaçio da

Compensaçio Financeira pela
Exploraçlo dos Recursos Min� .

rais (2� sobre o faturamento U..

quiclo da empresa). A1ravés do
convênio, a secretaria de Estado.

do Desenvolvimento·Ec006mico
fan um, estudo sobre o perfil mi
neral catariDense, atlializaDdo da
dos técnicos, mapas e infonna
ções geológicas. Outra novidade
é a possibilidade 4e se eDCOn1rar
ouro na regllo de Joinviile. A
ComplDhia Vale do Rio Doce .i'
eDC()mendou peIqUisas numa úea
de ISO mil hectares que devem
ficar prontas até o final do ano.

�<- .:

de todO o Estado. "Slo cUi'IoIet.
fonnaÇlo de mvel superior, CCIIÍl .

ctunçIode quatro anqs. ft,. .-:o....
maçlo acontece em períodos "de
f*iu. fiaaIs de se....., pea!Iili.,:.
tlndo ao professor frequeatl-Ib
sem deixar a sala de aula",·afirma
o secr�o da BduclÇlo e de,

Desporto, Joio MaUo$; Nessa
fase. estio seDdo ofeteddos curSos
nas ...·de Citncias com bab&.
taçlo em MatemUica, Ffsiça.
'Química eiBiologiá;' 'hdlMia. '

hábilitaçlo �éries Inic�; 'e
.

Letras, hab� em PortusUes. .

e lnSIes. As de.pesas: de,aatri" .

cuia e measaUdade' do �.
_ pela�'O ICUIO ��
programa' 6 feito POl' meio ae'
concurso vestibUlar específico.. ,. .,. /':
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CORREIODOPOVO· 8

DEFINIDO

, -

J 8l1lIWi cl,o Sul • Os�
feitos dos !DUDÍcípios daAmvali.
oficiaÜzar·am, esta

. semana, a

'implantaçãodoCisvi (Consórcio
:lntermu:iúcipâl'd� Saúde do Vale

doJtapocu), O secretário ela
Saúde dé Jaraguá do Sul, Irineú'
Pasol,d, Ilmvoll i O
que �la- ,,' .'

...

.borou
>
9. ,pllín./IO.

prejeeo, .

,.,160 ti
.

apesentou, '."
'

os itens' 1011(0/0 Q�
finaisdo'

'.

CisVi D0 encontroda aSsociação.
OCotl.$órcio é"fuéditO 00EStado.
'.;. N�:pfQxmi� 41ás, o,Execu�
tivo,rcpasS{l.9J?1',9J�� à.Ornará'
4e VeJ;ead0l;'�,f para a aprovaçãe
ém ,cada �UJiicípio. ,O Cisvi

estará;.:iniciàlménte,� dirccionàn�
do'õatttldiinento às espéêialida
des a�.�ol,o�ra,'é�diolosia
I,) •

e 1r�atologia. "Tamb6m P'o-'
tcndemoscsten4er oateIldiméDto
para outras' áreas", gara�te
Pasold, lembnuido que (,mesmo
s�iço realizado atuaimente.nO

I

sus (Sistema úniCo ��Saltde).
, _ desenvolvido no Cisvi. "A

diferença será o valor". afuma o
secretário. A c&SUlta, atravésdo'

. SUS', éustaR$ 3,00. enquantonO
consórcio. R$ 10,00, nlo

incluindo intcmações. ecirurgias.
Cadamumcíplo tc�rá fixado um

�'ndmero mensal dIe consultas, 810 FraIIclseo do Sul,.Vmte

JrOPOICiooalmente aonÚlilerode. funeióiWios daem� perini.
habitantes. "Os Wlores deve.."

.

do ,Rio de' JaQCiro. começaram
. ficar igual ao; �o SUS, mas esta semina a limpeza do óleo
através doCisvi, o ateDdimcnto que vazou do cargueiro' Nedl
é direcionado", 'avisa Irineu loyd; de bandeira liberiaoa, e

.

Pasold. adagiu to4a a área do'Saco dos
Lim6es. umdosmelhana poatos '

para o'sétorpe.squeito da regilo.
Depois dC'cncalbarna Ilha do

Farol, em SioFrancisco .doSul.
-

\'
.

lIMP,EZA

Começa a retirada ij,
"[- S d L'�

IW'

o eo no aco, os smoe

ConViDO.

o secretário estâdual da
.

Saúde, Ronakl Fiúza. \tamb6m'
foi a favor da implantaçio do

pojeto, e garantiapan a regiAo
,integra�pelo�io.

onavio, carregado com peças de

autemóvcis, roupas e 50 cm

,teineres, téve o casco partido e.

começou • libetar .óleo no mar.

reservatório. cem capaÇi'
para 950 mil litros. ])e'
COlO o eómandante elaCepi
dos Portos. Luiz MarCoÍo

.

françaÇamlho, ne!ÜÍuma
corre perigo'4e seratülgta.
maDt'ha. "�gUiQlOsCOldN_
a si1uaçlo� c. as eUtru calJu
micas.�juéticiais aomoio·. .

�ente (ptróxido,&Judro�'
tanb6mestIo....gidas", •
,Carvalho,qucdeVed4cciclirnel,
próximas diaa, o,plaD.opara" ,

carregar a ea'ga.do aavió.

ASSOCIAÇÃO' 00$, ;·JORNAIS· ,DO INJER'I,OR ;DE,SAN1A CAtARINA!'
.

.

'. .

FU.NDADA ÉM 24 DE OUTUBRO DE.1981·
'. ., :1

'i:
t��

. .'. Ji
,

' ,oEn.OiJ.;NQPoLJS .que mantenha esble imoralidades e. os Sec:iedriodeS-óde, RonaldFiliza, pI!m. al6 o filialdomaodato· eiclarecePi6za. fazer sadite, _,que apoiaras.��"
_ >", ;. :

,
-. privíl�gioâ Vio ceder à força' por quemanecessidade dameclida� :A.SO�UçiO 'mUDióipáis. O,papeldo Bst:actO�NOTÁ.ÀLTÁ insuficlêciademreca-dÍtçlo;' � uma.realidade que vai continuar llOnaldflidza6�comaluta aerodeiDelloraraestruturae,a�,

Finalmente o Banco do Brasil vai
.

PONTO'POSI11VO sempreexistiDdo.· dO aUnistro da SaWlõ, Adib jateDe, e cldadede�eatoclolpostol� �

�
. um' �lI,Il�o. e não, tesQuraria .

do
" _. Qemocmcia e:lige participação. Ás PoroUÜ'o lado, o� sabe qUe apriIadas'refoImas da j)mricl&nciae f�dlI·. Nes� sentido, esllo,emW

OóVêm�. As· recentes medidas de "recentes vitóriàs do governo devem ter 6 fuDdaIileatal iJYestirmac:içameateem Tn'b�1úiae deflDição ciarada destina- inicialde iD:IpIaDIaçIo, l' centrais 411.,
aPorte de recursos gárantiram tambéni convencido à oposição que omelhor a prevenção: ·OS postos periffticos, que çãode recursosparu sa11cle: ·A situa- ,atmdimeato, quevioscrvitdeiDstrll-/'

"

a independência, e fisçalização na mzer6negociar. apresenlara,lla'nalivas, aio intbnerosno Estado, ltmticlo uma çio 6 critica e esperamos que o D)eIIto'aoprogl1lDl&Saddeda PaoIIIfI.!
conce.ão eco�ança de empr-éstimo, divulgar $uas propostás, enfun, postura mUito passiva. Só fllncionam Congresso seja 8ell8fvel no exame e

_ '''to,por um lado.Por óutr:o, ai
"

· enxugamento damâquina.eaprome� parlamentar. Vocüerar, cbamar o quando o pilcieate vai até eles. Esta tem aprovaçio do impostosom openl9I5es de criadodauma.lIfnl-estiuuia
. '

de SC! tomar uma instituição bancária gOVen;l,O de rolo colIlPressor, <;o,mprar sido uma,grande dificuldade·. '. finàDceiru", anquanto aguarda solu- . nol3Stadopara_iIiZáro.queç�: '

privadi Esta postUra !mPa a fichado brigas' e fazer tumulto Dio eslt dandó 'NoeataBlD argumenta o�tmo, çõej' pÍtlamentares e .legais para de .V'JadaS-ddli·, éom o (lbjedyo ""
'

Bailco que já estava no SPC dosboatos resultadO. O CongressO eà1á sendo uma o principal problema da saMe, noPàfs, 'resolvet, em defmitivo, o que cJassitica - definir 08 c;amiDhos comtos para}
é tranquiliza todos es se� cOIT@tistas escola, p�ica da polftica dó dWogo. e no Bstado, é a absoluta falta de de ·si�ÇÃó aitlca- ,.0 governo Paulo bÚscadoalllidlnento, asecrelaria.
e acionistas. "

Quem radicalizà; perde. a, melhor recursos. Para viabilizar um sistemil de Afonso apostano que consicter.a�, promo'WIndo a informatizaçlo �
.

". NOTA BAIXA ganharmenos do..quenada. sat1dee�te, FiÓzadefil;r,e, a partir'do preveotivas de resÜ11ados. ' llrglo e eoxugameato � es�:
Na votação darefonna da Previ·· PONro NEGA11VO SUS,a:nec�dadedeumhvestimento. Parais,to', winmestiildo,noptogta- fuociaa.IumanutcDfIOde ccrcad(,

dê.!lcia o pior meslCDO é querunguém A.q>I dosbances teve omesmo fiI;n deUS$ 200per capblano: recursos que , ma de Sa1lde da Pamflia, atuando no 20� 4e ação preveativL, •.
sabeexa:tamenteotextoq�efoiapro- etralamentodá CPldaulllpreitejrase teriam. origem nos'orçamentQs de sentido 4e capacitar os Postos

.

AÇÃOCoMUNlTÁRIA;
vad�. Sm compensação, tados sabem 00.- 12% 'de jl,ll'os_ re;lis. Manda quem H,gUridade social, em valores de 30% P�estin,Wandoaumaaçiopr� O secretúio salieolaque o setor�
que' na votação dos destaques e pas pode, obedece quem tem juízo. O do montante total; do BS.�0� 10�, e ativa. Confonne este programa, ca4a sa1lde é rico .maç60s Co�uDi�
demaÍ'l votações na Câmara e no

. dfuh.eiro 6 o seDhor da polftica -e de dOsmunicfpios,oulroà 10%. poatoperitérico_--.equipedepro- pr6tiéas qúe t&m_m()biJitad� �
, Senado este projeto vai s� à base outras artes e. artistaS. No final todos 8eglmdoinfórmaçõe$ claseaetlíria,· �4e8adde, é:qDprometidoiC<Jlll socie4ade em tomo d., melhor'li{
mfnima de negociação e,8sSÍIIi, certa- ganba1'am.B bem. ó governo Paulo'Af'9fl8O, no primt!iro ,i 8aWle da popuJaçio daquêlaregiio. co� de'·'\tidiL

·

mente aJgWlS direit()S iÍno'rais vão,ser
.

OPROBLEMA semestre de 95, evo!úhta desdnaçlode O seae�o avaHa, que ó. mmi· Como eltelllplo eficieate, cita cfl
mantidos ou readquiridos. A sorte de A cijcotonia etitresa� e doe�� 6 recursos ao setorpara 8� do orçan1cD- �íês vio muitobell: "Em,m6dia, 08 esquema de conin'buiçio,numa.�
todos é .que� o que o Congresso não umconceiro.ulll'apUsado, base&á8il'de '. to, ·Com a crise do� leIIlestre, ��Bwamdo-cercade·9% de parceria entre a CBLBSCe .....•�.

fez,o bolsodo-contrib\Jintevaifàzer. discurso dos teóricos do bem-estar baixamospara6,s�.Mas,6,�, cibli äéU8 orçamentoà para açÕes de hospitais, de�peque.. quaiatias,cpte\
· BIn cinco anos não vai 'haver inposto so�ial. Este 6 o entendimento do definida pelo governadOl';"begar a.l()� sa11de, Ô governo esladualnlo tem que viopr�over a SaMe.

.

'.
_'.'

'1\1lJ,.'":",'0.-IRI··:'·�···,.',
..

- .:' ..
' : I

,

:<'" �i" • ::, .:.
.

..

'

\ '," i"
.

"

J.. " .', ..
'
..

" ., .'
-_ .' A doença da falta de
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Juar' do Sal, 14 de abri de 1"'
'

CORREIODOPOVO·'
.

;'.',.�.
'\ ' ':: .. �. '. ,

·ENFRENTANDO CALAMIDADES·
,

Seminário reuniu dezenas
dê engenheiros na capital·

FIOrlàD6poUs • Realizou
se no dia 28,de março dltimo o
Seminário: "EufreotaDdo Cala
midades", DáACE - ASsociaçlo
CatarineDSC*de BligenheirOs",
que contou com o apoio da
,ABESISC - AssociaçioBrasilei-
ra, de

"

Eng e - D6J«1. I
nharia
San i - tombo'.

:e: OI dI.los
tal - Se- 110 ,.,160
çio SC;
SENHE/SC Sindicato dos

." Engenheiros DO Estado de SC;
": FRCAEO Feet. Cat. das Batida-
t';

.

"

<,

desdeEogenharia;FBBRAE�
deraçlo Bras. de Assoe. de En

genharia: ICAPB Instituto Cat
deEng. Aval. e Perícias e CRBA
ConselhoRegiODál deEngcoha
ria e Arquitetura, coordcDadopor.
eeres Cucaes Duarte.

O objetivo eraabrir discussão
e debater as medidas técnicas e

poUtico-administrativas de
combate às cheias ocorridas
ultimamentena rcgiiodaGrande
Florian6polis. Foram abordados
no�iDário, temas importantes
como amorfoiogia das encostas,
a urbanização e o planejamento
urbano, além dos aspectos
naturais,' sõcio-econêmicos,

políticos e�vos.
Os 11'& paínéi. - Condiç&s

,

naturais - S6cio-cconômicas e

político - adminis1rativas, versa
ram sobre explanação genérica
4e fenômenos naturais e sua' in,.
fluencia sobre o ambiente coes-
1rUído, crescimento demográfico
e a�ituaçio atual da degradação
urbana.

O painel qUatro abordou as

direitos e os deveres dos cída-

4ios e dOscdotribuintes e limites
das responsabilidades .dos pode-
�públicos. acargo dos S'S. An- ,

têaio Carlos B. Pinto, Tycho
BrabeFemandesFilho ePêríeles
Prad�. (EVS)

\ '

LIVROS

Abrangênciase�olvimentos
CorumbáIMS - o beletrista

Renato Báez é daqueles velhos

companheiros que atravessam o

tempo com aquela esfusiante

juventude.'
,

'

Nascido em 26-01-1920 é
natural de Poito Murtinho, Mato
Grosso do Sul, contador" profes- '

sor, advogado, Procurador Fede
ral, jomalista (60 alÍos), escritor
(40 Ivros editadas, e possui 15
médios).' Mea1bro de cerca de
cem instituições clenUtids, C1Jltu.:-

'

rais e sociais, no Brasil, Portugal
e França.

Integra indmeras Acadatlills
de Letras e faz parte da Casa do
Poeta ,"Lampilo de GU", Unilo
Brasileira de1iovadores, seçlo de
Slo Paulo, Movinento Poé1ico,

Nacional, do,Movimento Poético
de Sio Paulo. Possui v4ri.s

e

W;n/l�tÚ)''U!fik4 ,

,'Colurntu,' t, t�"ttl'Í4l.ß:rll'u.:.·dt) ..
SUI

O"tub;�;�itIJ:6

Brilsneito, Cen� do P{of�s�
.

���:;=�
comen�,diplomas,certificados, etc;"" f��{;', ':, ,"{_)
inclusiVe o tftulo deCom�dor ,CumprimeDtamos o dr,R�
e de cldadio COIUmbaense. Ex- Báez. pelo belo,trab� <lesen:
Vtce-Presidente Nacional dos Ex- volvido e sabemoS, qllCBio 6 esta,

AlunO,s Sale.sianos deDoIilBosco a sua l1ltima obfJ:i CJ�� ,.�w
no BrasiL Membro do nJOSP, leitores ap"udem�,� que.
APl, UBE, Instituto Genealógico ,declama. (EVS)" ,

,> \,,:,
'

MENSAGEM
"

•

I
<.

f '" �

Criaturas exis�m, iDsa1isfebs colts;ge) mesmas, � quais se
lamentam sem cessar, reclamando de tudo e de tódos.

' <'
�

,

"

Sio irmios muito infelizes, que' se"acham di6tanciadós' dos
caminhos da fé, do amor ao seu semelhante.", "

; :

EstIo divoroiados deDeus e de Jesus:' " ,

Sio irmios ,infelizes, que merecem nossa compaixlo e

compreeDSio. "

'

Cuidemos deampará-Ios�queseDOSófelece�
Ajudemo-Ios a se,reenc_ontrárem no camiDho ,da vidL ,

v

'Levemos a eles os eDSinamentos 40 Ev$ígelho 414> Senhor,
gWjndo-os nas primeiras tições. com() criaI1çaS AS 'qtiai$ eosiDam.as
os primeiros passos.

'

Se j' nos conscielitizanlos da verdade espiribaal,:cabe-nos a

obrigação prática dessa ajuda., _, ,

Cumpram()S, irmios, o nosso dever pua queinlo nos falte a.
recompensa.

Deus DOS ampare e Jesus nos abençôe.
José.

PsicografIa recebida
pelomédium A.S., no'
e.E.D.M., em 27/4n9

o endereço onde a qualidade, tem bom preço, f��
MALHAS L:rOA. brica: Jacquard, Soft, Cotton, Moletoh, Meia'M�:--'

POSTO DE VENDAS JUNTO À FÁBRICA. Iha lisa e estampada, Stanflex, Xadrez, Llstrado,
ROD. aC-416 N° 2727 - RIO CERRO II." • •

'

d
'

FONE: (047) 371-0099 para atender confeccionistas o ram� de malhas,
FAX: (047) 371-1045

JARAGuÁ DO SUL iii se
DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS El\'1 ACABAl'\JE.:\"T() PARA
TUCIDOS El\1 MALHA: RAMA, FlA�ELADO 1: ESTAl\'1PARIA
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ECONOMIACOItRDODOPOVO ·10

EXPOSiÇÃO

Empresários sepreparam Empresa prossegue comi

i
para a Feira deHannover P����o��totaf

prossegQimento ao.seuplano de A primeira etapa do progra
Qualidade e Produtividade, ma "�S",apósotreinamentoem

oferecer um pacote acessível iniciado em 1994, a Areo-fris sala de aula, com carga de

produt� Alimeptícios Ltda., quase dez horas, consistiu na

fabricante dos produtos Areo- "Grande Limpeza". Semana
Íris (biscoitos finos e pão-de- passada, funcionários partici
mel) eMathedi (doce de' frutas,

, param do descarte de itensBio
melado e xarope) "'" desde o utilizáveis, limpeza gêra1 e

iníciodesteme.. reciclando seu erdenaçlo, dos maieriais. Pm
quadro de pessoal, com seguida, foi implantado o·

1I'eÍDam,entos e programas tri- sistemade acanpaobamentodo
ticos de aplicaçio do "5S". "5S" em que, atrav6s do for-

Sendo uma das únicas mulário, cada setor cia empresa
empresás brasileiras de peque- serásistematicamente avaliado
no porte, no .segmento alimen- por funcionários de outros

tício,:aterlaborat.óriocompleto, setores, quanto·à limpeza,
nonnas técnicas (de�os, organizaçio, condições de

treinament� e testes), enge- ttabalho e disposição dos
nharia de aUmentos, supervisão equipamentos emateriais.
de qualJdade, administra�o O objetivo do programa"

.

decisória coletiva e programa .segundo a diretoria da Arco
de participaçlo' dos funCi� fris, é atingira quàlidade·tot8I,
rios nos resultados da empresa, visando, ,além da uniio dos
a Arco-Íris caminha, co,m a funcionários, a satisfaçio dos

implantação do "5S", p..a a clientes.

ARCa-rRIS·

J oinliDe • A Associaçio
de 10inville eRegiio daMicro e

Pequena Empresa (Ajorpeme)
participarádaFeira deHannover
96 (Aletoanha), que acontece de
21 a 29 deste mes, com SO
empreendedores de micro e

pequenas

Bolsa de Negóci� e Subcon

trataçio de Santa Catarina

(BNS/SC), Sebrae Coordenação
RegiOllal de 10inville e-da Caixa
Econômica Federal (região
Norte), que estáofe�ndouma
linha dea:6dito especialno valer
deR$ 3 mil, com parcelamento
em até 12 vezes e o pagamento
da 'IR mais 1% de juro ao mês.
De acordo- com o diretor de

patrimônio da Ajorpeme,.
respoosável pela orgaDizaçio
das missões na associação,
Décjo Marcelino, ainda restam

algumas vagas e a participação
nio está restrita apenas aos

associados. "Ainda não fecha-

para as micro empresas que
sempre quiseramparticip.. eBio
tinham oportunidade", explica.

OBrasil participa tradiciooal
mente da feiradesde 1980, como
patte do Program,a Oficial de
Feiras e Exposições do Minis
tério dasRelações Exteriores.O
pacote aos participantes da
missão para Hannover foi
fechado em US$ 1.900,.00,
incluindopassagens aéreas desde
Joinvílle, transporte na Ale
manha, seis noites de hos

-pedagem em hotel numa cidade

próxima a Hannover, .seguro de
viagem, café da 'manhã,
ingressos para

-

a feira e

acompanhemento de um guia
brasileiro.

"••1114
., 1o/1lr/114
todos/lO
/1I•..,dOl

empresas
de Join
ville e do
restante

do Bs
iado. O

objetivo6·
oportunizar ·profissionais a

buscarem novas tecnologias,
troca deexperi&lcias c. negócios

,
. que pqdcm Ser -viabilizados em

eventos deste porte. ,

. A Feira de Hannover é

mos o grupo, que tem recebido
adesões de cidades da região e

consul1as de ou1ras localidades
R'COnhecida como a maior do
.setor,industrial domundo, eneste
ano deverá reunir 400 mil

participantes de' todos os

contiÍlentcs e cerca de sete ÍDil

A Ajorpeme ainda está
mantendo contatos com

entídades empresariais ·da
Alemanha para fechar uma

programaçãoparalela ao evento,
incluindo visitas e encontroscon

.

empreendedores claqueie·país.

mais distantes. Qualquer
empresário pode participar",
afirma. Marcelino também
lembra p o financiamento da
CBF/Sebrae é o grande d.iferen-'
cial da missão. "Foi a fonna que
encontramos para podermos

DOAÇAO
.

Consumidores começam
PRODU� .• .

.

• a receber formuláriosMaça catannense ganhamelhorqualzdade' ...
Jaraguá d� S'" - A A.&<so- as contas de energia elétrica, o

Desenvolvimento Rural e da ciaçãoComereialeIndustrialde �dorrecebetáumatabela
J..aguá do Sul (Acijs) em con- com valorts apartir deR$I,OO
venio com a Celesc, lançaram para pessoas tisicas e acima de
estemês a campanha "Multipli- R$ 5,00, pessoas jurídicas, ind.i
que Vidas", que tem como cando à quantia que pretende
objetivo, angariar recursos para doer, O valor .será cobrado na

os hospitais Jaragui e São José, conta dom& seguinte.
-

TodÓ o dinheiro mecadado
.'

será destinado aos dois hospitais.
para a aquisiçlo de equipa-

A partir de maio, junto com mentos.

expositores. A iniciativa Conta
tambán com a particípaçio da

- Florlan6poUs - Os consu
. midores e produtores rurais
brasileiros tem um bom motivo

da sarna, que chega a causar .

perdas de 100%' na produção e

economiza 70% no uso de

,fungicidasno combate a doença,
redÚzindo assim, os riscos de

intoxicação no organismo e ao

meio ambiente.
A nova maçã, denominada

"Catarina", é resultado de Ü
anos de pesquisa da Epagri,
vinculada a secretaria do

Agricultura, e será lançada
ofICialmente na Festa da Maçã.
que acontece de 27 de abril a 5
de maio, em Sio.loaquim.

De acordocom o pesquisador
José Itamar Bonetí, da Estaçlo
Experimental de São loaquim, a
nova cultivaçio da maçi vai
agradar dos consumidores,
devido a qualidade do fruto.

para comemorarneste início de
óUtODo. É que está chegando ao
mercado umanova variedade da

maçA nacional, p'oduzida eDi

Santa Catarina, e que possui
grándes vantagens em rclaçio as

demais maçis atual_cnte
cultivadas: é resistente à doença

Dóação

VOCE PRECISA,O BESC COMPRA,
Pessoas jurídicas, pessoas físicas (autônomós, profissionais liberais, firmas individuais,
profissionais ligados a atividades agropecuárias e agroindustriais). Consulte o BE�C.

LEASING BESC
Tod O bem 'q u e voe ê q ri e r.

·,BE,SC •.. '

o Banco de Santa Catarinai'
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l.aragu.á do StJI, 1� d� abril de 19?'
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'PO�rCIA , CORRElO,OOeovo ·11
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FALTA DE�EGU�ANÇA

Juiz solicita interdição da cadeia pública'
,

".

< .

."
,

'.
'

Jaraguá do Sul ;. o juiz nas cadeias do Estado. "Nio é

Edson Luiz de Oliveira 'enca- jUsto. Por caUsa de três todos nós
, minhou esta semana, à Corre- págames ta,mbém?!", disse;

.

gederia Geral d'e Justiça, 'em revoltado, um detento que nãO
Florianópolis, o laudo sobre a

.

quis se identificar, 'referindo-se .

.

destruição da�adeia' pública de : ab trificante José Carlos, de
.

Jacaguá do Sul; solicitando Pinho, Jàckson Rodrigues dos
ainda, a, \ S�tos (extorsão), e CelsoFarias
in t e r - D.tJsio tio ,(�), que iniciaram o motim..

diçãodo . "Seacàdeiafoiinterditadapara
'prédio. (oll.,.dol/o alguns, terá que ser Para todos.",.
A deci- 'd.v.1Ó SO/I. avisa o juiz, acrescentandd que

.

são foi 0$ 'tres líderes.da. rebefião
tomada pes/o S.IIItIIJG p'oderio responderpor danos ao

.

se� pa�aniopúblico ê terem suas

f�ira, um dia depois da rebelião penas agravadas.
envolvendo 16. presosdas celas'. De acordo com o juiz Edson,

, I e 2, que quek� as grades' LlÜ"de Oliveira, até.a inan
que separavam os cubículos e guração do novo' presídio,
abriram um buracQ de aproxima- prevista pára maio, os presos

· damente 80 centímetros de serãotransferidos pará. Blu,

diAmetro, utilizando barras ,de menau, e Joinville.: "Depois de
ferro dàs grades,'na par�deqt1e., '.' tol. '....

dpl'Qn , vamos uucier o zero,

dá acesso ao pátio da cadeia, Quem já tem má condenação'
"Não tem mais condições de': decretada, aeaba de cumprir a

'

,

manter ninguém lá dentro",
\ peila onde está. Aqueles que o

·

observa Oliveira, que espera. processo ainda tramita nà
para� próximos dias, o parecer justiça, volta para .Jaraguä do
favorável da Corregedoria. SUl", enfatiza. . firmado entre governo eStadual
Depois' da tr�sfCFencia dos O' nOVQ pr�sídio,. que está e prefeitura de Jaraguá dó Sul, 6

pr�sos que participaram do atrasado emmais deum ano, de- pant'Construir, além do presídio,
motim, para o presídio de veriaser entregue em agostodo a delegacia regional e 4a'
Curitibanos e São Cristóvão do ano passado. A falta de repasse comarca, que já tem uma área
Sul, seglDlda-feira mais cinco das parcelasdo goyemo doEsta- estabelecida (ruaReinoldo�áu,
detentos f� removidös para dopara a prefeitura, ocasionou em frente aDísapel), doada pela
Joinville .:Outros cinco presos esse atraso. "Isto Porque nós en- Associação Comercial e Indus- -.

'que não participaram da ..

'

trsmos com cercá de 75%, do . trial de Jaragoá do Sul, que em
.

rebelião, em regime de regalia, custo total", revela o pefeito 'contrapartida, recebeu a área da
tambémdeverioser·distribwdos Durval Vasel. O convênio, atual cadeiapãblíea,

Pink atid·blufli 3 c,_,"'" ;;<

Para cria/l(;as'l}paNds,;(J§ anos.· I
,I

. FREEDOIf"", .1' " ", ' ':'\

.

Para ado/escentes,JoVê!1s.e,�·adiilto�··
"

, . Cambridll'· >" . ..... '. :
Para 'adultos com ,conhecimneto'\' .. .

.
. btJsico .

'i'" ".; .:

Cursos Pteparatól1o. ",al8:,�
.

exames de RE.T. e R,C.E.. '.

0bI.: It PInk tmtJ bIu_� .. '.'

pt6ptIaptJItJ� de aluniil
'

RuoLuizKienen, 67- eenlro :Fone/ ;12-2899

I

Para nós, seguro. não e 'só garantia de riscos.'
.

•

I
•

Seguro é
, Prestaçio de Serviços

,

SEGUROS· GA'HelA
. I

'

Rua Expedicionário G.umercindo da Silva n'l 90;
"
l' andar, sala 2 .. Fone/Fax: 71..1788 .

Jaraguá do Sul· � SC.
.

BREITHAUPT
. DM J '/05/96 $ORTIIO DO 5!' :UNO

/.'
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POLICIAMENTO I
. /

.. '
.

.

' Federação quer, rever leipara cobrança 'de taxa
, .

J�, 'dO Sul '. o pre- aProvadadia29dedezembrodo
sidente da Federação Cata- an,o passado pela A.s$embléia
rínease de Futebol, Delfim de

.

Legislativa. "Segurança é um

Pádua Peixoto Filho, deverá se serviço, social e obrigatório",
reupir n<?S próximos dias com o comenta opresidente.
governadorPaulo Afonso Vieira,
pàraI'Cver a leí estaduaUO.030,
que obsi-

ga os clu- IIIMII.16 Entre os dirigentes de clubes
, bes a pa- )

,

. que disputam a primeira divisão,
g a r em. p/Hlm,os um dos mais revoltados com a

uma ·taxa éobiança da taxa é Ângelo
de R$ ptJltI .t%/. Margutte, do Jaraguá Atlético

4,46 'por .,I/Ipe ·Clube. "Pagamosos impostosem Para o jogo contra o Figuei-
· policial ,dia e nele estã gárantido saúde� "rense, hoje, em Jaraguá do Sul,
em jogos do Campeonato educação-e segurança. Não 6 opr�identedoJaraguáAíIético
Catarinetlse. De acordo com o justo cobrarem esta taxá", Clube adiantou que irácontratar

.

.presidente da entidade, os afirma. O dinheiro do poli- seguranças particulares, que
filiados nio estão coDseguindo ciamento 6, segundo a lei, para segundo el� cobram menos da
.saldar a dívida com a Polícia reequipar a Polícia Militar metade do valor estipulado pela

· Militar e, em contrapartida, não catarineDse. "Fm Jaraguá doSul, polícia. É mais vantagem",
· recebem policiamento nos apolíçiareceberegalias.Bxigem calcula Margutte. "Se nlo
e.stáctios, caocelando assim, os bancos e cafezinhos; além de recebermoso.pagamentodataxa.
jogos' ptcyistos. A lei proposta' .

estarem sempre olhando para até sexu.:feira, através do banco,
pel� deputado estadual Sérgio dentro de campo, ao invés de não terá policiam�nto no jogo",
Silva (PMD.�-Joinvi1l�), foi prestlrem atenção nas arqui- retrucaDaniel Fernandes.

KICKBOxiNG

bancas", observa Margutte. No
entanto, o tenente da 3· Compa..

, nhia de Polícia, Daniel Fernan
des, 'nega as acusações do diri

gente. "E verdade. que sempre
deixamos um PM virado para o
campo, evitando boladaS, e oli1ro

.

para as arquibancadas. Sobre
banco e café, quero ver provar
isto", rebate o tenente.

Revolta

.

Deddido

',Equipejaragpaense busca títulogeral
.

'Jaraguá doSul- 'f,ermjna ho
je. em In�al, .as' eliminatórias

- dô CamPeonato C&tarinense de

Kidc80xiDg, vale,ndo vaga para
o Brasileito, que acontece em

agosto, em Uberlândia/M6. A
equipe jaraguaense, mesmo sem

·

gatrocínio. �pera conquistar o
. troféu de campeão nas cinco
categorias tm disputa.

. Fera
Entre osdestaques,�tá'Mau

riao de Souza (Box Car/AUto
Peças .Alvor�datAcademia De

dicaçlo), de 22 anos. Campeão
na categoria peso leve, de 60 It
63,5 quilos, Souza espera vencer

· as tres lutas e garantir SUa vaga
no BrasUeiro. "O nível dos atle
tas este ano oio é muito forte,

· comparande): com lutadores de

Jaraguá do Sul", observa, lem
brando que o objetivo da êquipe
'6 cmquistar o título geral da
competição. "Nossameta é esta,
mas a . segundá coldeação
também' vale ,v�ga para o

Campeonatd Brasileiro". AAlienta
Souza. ;'

!

Marle", d, Souza, aoWodo, lri(:a",p,80mundilllPaulo
Zo,.,'ló, -'sllÍ otimis;'pfU'tJ o último dia d, comp,tição .

- 'Grêmio Esportivo Juventus '

,

O JaraguáAtl6ticoa.,_W;,Sdo Séu presidente, sr-.Ângelo
João Mai'gutte. comunica qué� o do oompareciménto do atleta
Ricardo Santos deLima ne,sUj c'�ubêj DÓprazo de 1O (dez) dias, a
.cootar desta publicáção, se:rá considerado abandollo deemprego
e SUSP'ßSÓ o seu contrato Dta Feckraçiö q.tatinense de Futebol,
conforme leis ·trabalhistás.

oJaraguá do :Su'(, 14 deatirll de 1996
Ânge:k, JoioMargtítte

.

'!Pre.sicltIltio.

Grêmio EsportivoJuventus
,

.

,

o laraguáAtlético a"Ihe, atrav6s do�presidente, sr..Ângelo'
João Margutte, Comunica que: o Dib comparceimento do atleta
Anderson Ângelo Fernàlnd� San� nesteclube. no prazo de 10

(dez) dias; a contar desta pUblltáÇlo; Stti.êonsi�rado abandono
de emp-ego e suspenso o seu éónttato'na Federaçlo Catarinense
de Futebol, conforme l,eis ttäbaJhistäs;

.

jaraguá do sut; 14 dó âbril de 1996
Ângelo lóiôMargu_

.

Prts*nlc

"]i''''' ;y;,.'-VOCÊ"NÃOVÊ:i;;,
..... FTJ'!'(JIlÖ NA SUA VI,DA?

"", ,.

já""��tá,"��borad� vo�ê'�er o seu futurocom
outros olhos.

.

.

Com o Mapa Astrológico Omar Cardoso

Filh�� elaborado a, partir de valiosos es�os
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 muitomais!
.

Preencha corretamente a ficha-abaixo e envie
ao INSTITUTO OMAR

.

CARDOSO. Ein. poucos
dias. você .estará recebendo- os dados - completos do

Mapa Astrológico Omar Cardoso Filho.
.'

Não petca o seu futuro de vista!
-

.

Junto ao Cupom-respoSta, �ande um cheque nominal d�
R$12,OO ao INSTITVtO OMAR CARDOSO, - CAIXA
POSTAL 5.067 CAMPINAS - SP. CEP 13.036-970 OU ,

faça um depó.'to n. Caixa -Econômica . �êderal' para. a
agência 2.554 para à c/é nO 030000008-9, anexando um

'xerox do mesrtto.
I , .

NOME:_....,;:...._...........:..,..-__-.......
___

ENDEREÇO::....- ----------_-_-
CIDADE_-_-,·ESTADO:_'"_CEP_' -

DATA NASC. HORA NASC --�

CIDADENASC.
. ESTADO
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