
PMDB de Guaramirim tem PPB fica sem presidente Deco1i�'";:;�1mJZlr-;=::::::::::::::
hoje' oito pré-candidatos com a saída de Nelsio Renn' na edição deste domingo
o PMDB de ouMamirim tem

oio pré-candidatOs a prefeíto.
Até o momento, o único nome

que se cogitava era a do ex

prefeito Atítbnio Zimermann.
. .
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Tem sempre um

jeito de faz�r
melhor

, Encontrar uma pessoa q'üe
consigaharmonizar os diferentes
pensamentos do PPB. Essa será
á principal missão dos líderes

pepebistas durante a semana.
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o CORREIO DO POVO
circula nesta edição, o Caderno
"Arte em Decorar", mostrando
as tendências da decoração nos
mais variados ambientes.

Caderno especial Malwee, Gostosa como um abraço.

I Diretor: Eugênio Victor SchRlÖckel· Jaragu6 do Sul, 21 de abril de 1996 • Um Jornal a serviço do Vale do ltapocu • Ano 77-N° 4.042- R$ 1,00 I
CANDIDATURA

Sec�etârio disputa
com vereador espaço
dentro do partidQ
o secretário de Saúde de Guaramirim José

Constâncio dé Albuquerque e o vereador Adílson
Araújo começam a disputar a preferência do PPB do

município na tentativa de ser.o candidato a prefeito
pela sigla. Ambos, em entrevista ao CP,disseram que
se for preciso, baterão chapa. Comentários de
bastidores garantem que o prefeitoVíctor Kleine está
apoiando omédico José Albuquerque. Página 4
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•

. Transtornopormais 30 dias
PâginalO

'. ,
1

Co1JsiúJ entre eaminhõo'e Ford Beli1Ul (detalhe) deiXou l'ÍIimil grave iiltenuido no São José,
'.. '

.

.

.
IMPRUDt::NCIA

Acidente congestiona trânsito I
I,

f
I
I

Um acidente sexta-feira demanhã, sobre a ponte que interligá os
municípios de Jaraguä do Sul e Guaramírim, congestionou aBR-280 e a rua

Joinville por quase uma hora. Com o impacto da batida, oFord Belina, de
Brusque, despencou de uma altura de aproximadamente cinco metros., O

.

motorista sofreu apenas ferimentos generalízados.
Página12
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.

'-h. Carta aberta
,pepe . ISta . /. Mars Reclna Krause

EDITORIAL

A "efemérides"
A "efemérides", as tábuas astronômicas
que indicam dia a dia

.

a posição dos.

planetas nb. Zodíaco, estão

perambulando. A situação do PPB de

Jaraguä do Sul é tão indubitável que
.

,.

nem mesmo o presidente do partido,
NelsioHenn, sabe seele existe
de verdade. 'Ientar um agouro,
como forma de entender o

futuro desse partido, é a

mesma. coisa que tentar
adiantar o placar de um jogo
que .jamais' serä disputado.
Tudo isso que esse' editorial está escre

vendo pode até parecer piada, gozação
Ou falta 'de estilo na 'linguagem para
tentar concatenar 'idéias. Mas se os

leitores observarem; a política já
"arcaica" que envolvem "velhos" líderes
pepebistas, começa adespencar.'Arepor
tagem dojomalCORRElODO POVO
entrou em contato Com o presidente do

p�.' .Nelsio Henn, para verificar se o
. boato d@. segunda-feira (15) possuía.
fundamento. Recebendo várias ligações,

anônimas ou não, as palavras que
se podiam ouvir do outro lado da

linha, na redação do CP, era a

mesma: Nelsio Henn se debandou

do partido. Por quê? Por quê? Por

que ele saiu? Perguntado sobre a

situação, Nelsio Henn disse
.

que não sabia de nada. "Não
sei de nada disso. Não sei

disso. Não ouvinada", repetiu
o agora ex-presidente para o

repórter político do CP. Assim
nem a "efemérides consegue

antecipar alguma coisa.
Não é segredo páraninguémdizer.que
Nelsio Henn vivia cercado de

"raposas" políticas. Comandar um
partido como o PPB, é amesma coisa

que tentar antecipar qual será o.dia

exato que PTB e PPB se reapro
ximarão.
Uma coisa é certa: tudo no PPB está

mudando. Perguntem e ouçam o.que'
está dizendo alguém de grande
expressão dentro do partido.

Nem mesmo

Nelsio Henn
sabia que ele
estava fora

Esgotos "novamente"
';'

.. ,'

*Dr. WalterFalçone

Devido afalta de saneamento
básico temos· uma �ção evi
tável de leitos hospitalares no

Brasil que'Wtiapassa os 60%. O
�o no p�s em relação ao sa

neaniento básico é incontestável,
pois infelizmente é uma obra
subterrânea, que não aparece em

grande parte e qÜe segundo nos

-consta não dá dividendos polí
ticas. Li noS jornaisda cidade que
teremos os esgotos sanitários em
nossa cidade e que- as obras

começamo ainda este ano, que
Iamentavelmente é o último ano

da gestão atual e em oito meses

o que se fm é muito pouco. Em

sendo feito rolará para a

administração vindoura um bom
débito. Se não me faIba a memória,

.

na gestão passada, também no último
ano de governo se faÍou que teríamos
saneamento básico - esgoto e aterro
sanitário - e nada foi feito. É uma

estranha coincidência ou apenas
"modus operandis" de raposas
políticas.

Sou terminantemente favorável a
uma medicina preventiva que
deveria receber á maioria das
verbas, contudo o que OCOITe hoje e

já de longa data, é que as verbas são
na grande maioria aplicadas na

medicina curativa, que é a que dá

mais ibope político. Isto é igno
rância política de nossos.

administradores num contexto glo
'balo Todavia acredito que isto pode

.

ser mudado com cidadania e não

. comPras de favores, tratando-se de
se trabalhar em cima dos líderes de

bairro, estes devem ser a chave das

mudanças em nossas cidades.
Como exemplo vide' a

administração participatiVa do PT
em Porto Alegre, que já vem dando

resultado há duas gestões,
influenciando inclusive outros

partidos que estão seguindo um

bom exeup?lo.
.

.*Médieo
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A poucos anos do final do (PNUD), FAO, IBAMA e o

século, o Brasil ainda parece governo dos quatro estados

,engatinhar no campo da atingidos.' A caatinga é

preservação
.

ambiental. consmnida em forma de lenha e

Analisando situações que· carvão vegetal, sendo responsável
ocorreram há décadas neste setor, por 30% da energia primária
percebe-se que os processos usada pelo setor industrial do
deslrutivos continuam a se repetir. Nordeste.

Ecomumagravante:atecnologia
. Todos os

: ecossistemas
cada vez mais aperfeiçoada brasileiros já sofreram,' ou

apressaoritmodade'Vasfação.De continuam a sofrer,' perdas
acordo com, o atlas intitulado "Os incalculáveis. Alguns foram

Ecossistemas Brasileiros e os afetados de tal forma que estão

Principais Macrovetores de próximos a assumir a condição de
Desenvolvimento", lançado raridade, como é o' caso da

recentemente pelo ministério do Floresta das Araucúias, no .Sul

MeioAmbiente,há,nopafS,"uma do país. Durante 70 anos, a

tendência global de esgotamento "Araucaria angustifolia" ou

no seu modelo
.

de "pinhe�o-do-Paraná" foi uma das
desenvolvimento". O atlasmos1ra madeiras mais exploradas, sem a

um cenário preocupante, em que devida reposição .. O Paraná.

se vê ecossistemas destruídos, possuía 'uma área estimada de 40
selos empobrecidos, além de milhões de hectares coberta pela
muita poluição. Um fato tloresta e, hoje, acredita��e que
alarmanteócorreunoscerrad9s de existam 150 mil hectares, dos

MinasGerais,onde558dos 1.'138 quais apenas 5.250 estão

rios da região secaram com protegidos por lei
pletamente em apenas um ano.' Mas tais exemplos parecem
Foiem 1990,-devido a dimiliuição não preocupar população é

da capacidade de retenção do autóridades e a devastação sem

lençol freático, em consequência linités continua. Um dos mais,

cJQ.._desmatamento para exploração importantes botânicos

do carvão vegetai. Na AmazÔnia, . paranaenses, RalphHertel, fez, há
o processo' de degradação quase 30 anos, um 'alerta que, no

ambiental continua através da entanto; possui 'UJD. conteúdo

retirada das madeiras nobres - inteiramente atual: "A norma

70%' das toras extraídas no país prime� que todo brasileiro deve,
/

.

.

vem da região - e das queimadas, 'incondicionalmente adotar, é a do

consequência de atividades respeito à árvore.

agrícolas mal planejadas e
.

'Dedicamos, inclusive, um dia

imediatisias. O ritmo do' do ano à árvore: poetas dos

desmatamento atinge 14 mil melhores cantaram-na. Contudo,

quilômetros quadradospor ano na a pr�ti�a que �emos
Amazônia:Até o tiDal da década cotidianamente revela não s6

de 80; 8% da tloresta amazÔ� profunda indiferença como, às

havia sido destruída. Isto causa vezes, aversão con1ra a árvore!"

prejuízos incalculáveis à região. "ln11til é tud9 aquilo que poderia
.

Quando ocorrem chuvas fortes ser conseguido por meios mais

nas áreas desmatadas; a erosão
_

racionafi.

atinge níveis assustadores, além Quantas árvores, dentro e fora

de causar o assoreamento dos rios, da floresta são, . inutilmente,
contaminando-os com produtos cortadas .. Sempre será necessário

químicos que, por sua vez, cortar árvores, p� ra dispor delas
ameaçam a fauna. Nemmesmo a como melhor aprouver, como

caatinga, vegetação nativa da também é indispensável matar

região semi-árida nordestina, animais servirem matar anima�

escapadadestruição, Se coetínuar pará servirem de alimento.

sendo explorada sem nenhuin Interessante porém é que os ani

controle, pqjlerá acabar' mais necessäríos, nós os criamos,
completamente nos Estado da os vegetais-alimento nõs os

Paraíba, Pernambuco, Cearã eRio culivamos.

Grande do Norte, nuni prazo As florestas que mantém, ,

médio de 50 anos. direta ou indiretamente, as

É o que alerta l!-m estudo criações, as c,ulturas e a .própria
realizado pelo Programa das vida;l humana; . estas nõs

Nações Unidas para o ...;des_tnúm_�os_"_. �_
.Desenvolvanento das Améri::as * Amigos daNa�· PR
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,PSDB sai com lrineu Pasoldpara prefeito
Jarap,á doSul.oPSDB de

Jaraguá do Sul vai utilizar o
secretário de Saúde IrineuPasold
como forma, de avançar os

diálogos com as outras siglas,
visando coligações. Pasold foi
oficializado comopré-candidato
aprefeite
pelos tu

canos do
municí

pio em

encontro

com a ci (Ôllltlltl .

imprensa,
ocorrido na sexta-feira passada.

O presidente do PSDB.
VIcente Caropreso, nio aceita o
"embate" de que o nome do
secretário de Saúde esteja sendo
utilizado única e exclusivamente
como fonna de facilitaro trânsito

,

com os outros partidos, _avan
çando os diálogos no campo de

coligações. Para o presidente, o
'

PSDB "tem um candidato, sim
senhor" , e vai buscar negociar
com as outras siglas asPossíveis
coligações. Caropreso, possível
candidato à CAmara de Veread�
res, admite que oPSDBjaragua
cose possui um projeto político,
tendo à frente o secretário Irineu
Pasold para projetá-lo à cidade.

VIl.".'

(OItlplWtJ
.V(I tollltlllW

A ctUUlilIlliu,.. 40 secreltirio decepcio"oumuitospelebisltls '

Opresidente dos tucanos negou,
ainda, que a sua sigla estaria fe
chado para o PTB ou para o

PMDB, partidos que postulfll:ll
candidatos que já estiveram ou

estão ligados ao comando doEx
ecutivo. Mesmo assim, Caro
preso enfatizou que apolítica do
partido para as eleições desse
ano é de "renovação". ,

Na sexta passada, ainda, o
partido apresentou a nova lista.
dos novosmembros daExecutiva
eleitos recentemente. Na quinta
feira (11), o PSDB inaugurou a

sede do seu novo diretório,'
localizado na rua Procópio
Gomes.

Lista da Executiva do PSDB

Presidente- Vicente Caropreso ,

Vic�presidente - Célio Bayer

, Secretário-

Tesoureiro -

2° Suplente -

BESC

Alcides Peixoto

Guido Peixoto

Ivo Peixoto Filho

Oiovane Tecilla

Enumerar todas as causas' que cercam a saída do ex-ptesidente
Nelsio Henn, seria muito citicil. A nossa reponagem procurou,
durante a semana, líderes e filiados do, partido.

'

Todos aceitaram falar desde que as suas opiniões fosse colocadas
em caráter não-oficial. A �gota d'ãgua" para a def�ão do Pre.Sidente
estaria diretamente ligado a não-inserção do nome do vereador José
Carlos Neves numa pesquisa encomendada recentemente por um
filiado do PPB.

.

, Nelsio Henn vivianwn impasse den1ro da sigla. Têntar aglutinar
forças ideológicas diferentes estaria sendo exaustivo para o

presidente. O "ponta-pé" inicial, que começou a afastar () presidente
do partido ocorreu quandoNelsioHenn foi conivente na substituição
ilegal do nome do secretário-geraldo partido, Luiz Antônio Gruba,
para a do deputado Udo Wagner na Executiva do partido. '

,

Mesmo admitindo a rasura da imprensa, chegando a pedir
desculpas aos membros da sigla, Henn sentiu li cificuldade em

coordenar um partido que se estrutura em duas correntes de
pensamento: a do deputado Udo Wagner, pregando uma

reaproximação com o prefeito Durval Vasel, e a de alguns filiados
"barulhentos", posicionando-se contra tudo que lembre o prefeito
de Jaraguá do Sul. Charles Slemdntcoskl

Pepebistas saem

atrás depresidente

Entenda as causas da .saída de Henn

Jaraguá do Sul - o PPB
está sem comando. Entregando
o cargo na segunda-feira, o

agora ex-presidente do partidó,
Nelson Henn, se negou a falar
com a imprensa sobre omotivo
da sua saída.

, A redação do CP recebeu
um telefonema anônimo na -

segunda-feira, informando
sobre a saída de Henn à frente
da sigla. Logo em seguida, ao
entrar em contato com o ex

presidente, Henn disse que não

queria falar sobre o assunto.

Nwn tom enfático, quando
indagado novamente sobre os

motivos que culminaram no seu

afastamento, o pepebista foi
logo disparando: "Eu não sei de
nada. Eu não ouvi nada".

O ex-presidente, contudo,
confirmou em seguida a sua

saída. "Sim, depois eu converso

LEASING BESC
Todo bem que você quer.

.

com vocês", disse.
.Con arenúncia, os líderesdo

PPB se encontraram na quinta
feira (18) ,à noite, tentando
encontrar uma saída para a

situação.
A reportagem do CP apurou:

que o primefro vice-presidente
da sigla, Errol Kretzer, deve
assumir interinamente o

comandoda agremiação. _

Entrando em contato com a

sua residência, Kretzer não foi
encontrado pela nossa

reportagem. Líderespepebistas
consultados garantem, no

entanto, que Kretzer deverá
. ficar por pouco tempo no car-

go. , '"

"Ele não quer ficar por illw!'o
tempo como presidente",
garantiu um líder do FPB q1le
não quis se identificar ao

CORREIO,DO POVO.'

•

VOCE PRECISA,O BESC COMPRA.
Pessoas jurídicas, yessoas físicas (autônomos, profissionais liberais, firmas i n d i v i d u ai s ,

profissionais l
í

g ad o s a atividades agropecuárias e agroindustriais). Consulte o BESe.

I
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PMDB listamais oitopré-candidatos
SURPRESA

G uaramrlm - Algumas
conversações internas entre

membros do PMDB, nesses

dias, resultaram no

aparecimento demais oito nanes
para disputar a candidatura a

pr�feitopelopartíde,
O ex-prefeitGAntônio Zimer

mann, oúnico nomecotado pelo
partido até o mOQlentO como o

candidato pré-ofIcial pela sigla,
disputará ".._,-----

a vaga, se Ilidido

':�::�;, p/WS/tJlllI .x
,: ;n<>'pát�;, �"/til LMItI
:com'malS' r':' ,

r-'

i 'sete no- HI tIllltlldllltJ
mes.: Os
vereadores Francisco Lui�
Souza, o Olico (presidente do

partido), Sílvio Finardi, Ivo
RangueUi �V�erian.oDeves�;
a ex-seoretériado Bem Estar

'" Sófial, Maria T�eZÍlJha ZÖl1�r-
,mann; o vice-presidente do

,
PMDB, João Vicki; e os

empresários Orlando Satler e

'Lauro Murara são OS outros

nomes-que o presidente listou ao
CORREIO DO'·POVO. O
nome de Antônio Zimermann

deqtro da sigla, noentanto, ocupa
,

o primeiro nome da lista dos

pretensos cendidates.: "Eu não
; digo que,eie "preténda ser candi

, dato, mas ele (e�, 1Ipl trabalho
muito bom na sua ,gestlo", disse

- overeadorChico, refcrindo-se à

pressão que o PMDB vem

fazendo para convencer Zimer
mann a aceitar a disputa.
AqlÇão de um dos sete nanes

só seria estudado pelo partido
caso oex-prefeito oficialize a sua

não-çandidatura. Para o presi
dente Chico, o PMDB durante
essemês vai ficai na espera, nio
tomando a iniciativa de
conversar com os outros

partidos. Mesmo admitindo que
tradicionalmente o PMDB e o

PPB são inimigos políticos,
Chico disse que oPMDB deverá
abrir espaço para o ex-PPR,
"mas só apartir demaio".

"As conversações em. torno de

coligações vio acontecer. Mas

quero deixar uma questão bem.
clara: não vamos abrir mio da

cabeça de chapa" , disse o presi
dente do PMDB em Guara
mirim.

"Não teria cabimento abrir
. I

mio esse ano, VIsto que na

eleição passada fomos nós que
lançamos um candidato a vice.
Isso não ocorre em nenhum

partido do mundo", enfatizou
Chico, lembrando que· nas
últimas eleições mlDlicipais o

PMDB cedeu lugar à cabeça de
chapa para o candidato
Francisco Shörck, doPFL.

Charles SlemeJntcollkl

"Recebo pressão ", diz ex-prefeito
Em conversa com' Ó cP, o ex- candidato", admitiu Antônio

,

prefeito Antônio Ziinermànn Zimermann.

(1989/92), nome preferido pelo Zimermann destacou ainda

PMDBparadisputaraseleições que nenhum partido pode se

de. outubro desse ano, díS.$e'que .
fechar em tomo de conversações

vem recebendo muitas .pressões
.

com as outras siglas, reforçando
das lideranças da sigla para se a tese de que o PMDB vai

lançar candidato; "Hoje não conversar com outras

posso dizer se sou ou não agremiações pa,rtidárias.

Indagado sobre a sua dúvida
em ser ou não candidato, Zimer
mann disse que a sua' decisão
ainda vai demorar. Atualmente,
o

.
ex-prefeito é delegado do

Patrimônio da União do estado
de Santa Catarina. Esse cargo,
para o ex-prefeito, também está

pesando na sua decisão,

DISPUTA INTERNA

PPB poderá confrontar
candidatos a prefeito

partido nomomento. trabalho no setor de saúde,
OsecretárioAlbuquerquee confere-lhe condições em ver

. ,

o vereador Adílson Araújo o seu nome ser homologado

Guaramirim - O PPB

poderá confrontar os seus pré
candidatos na Convenção do

partido para homologar o
nome a prefeito. Da lista de

sete nomes divulgados pelo
partido como candidatos,
apenas três restaram.

O secretário de Saúde José,

Constâncio deAlbuquerque e

� vereadores José Joaquim
.

Fernandes e Adflson Araújo
são os pré-candidatos pelo

admitem que, se for preciso,
baterão chapa internamente.

Ambos, no entanto, dízem'que
são favoráveis ao consenso

interno, como forma de

fonnälizar, antes da Conven-
.

çlo, o nome do escolhido

como candidato.

Campanhaacirrada

"Eu j á estou em cam

panha", admitiu Adílson

Araújo. "Se precisar, eu vou,

por que não?", continuou o

vereador, referindo-se sobre a

possíbilidade de bater chapa
com os outrospré-candidatos.

O vereador pepebista
afiimou, rontudo, que,também
aceita a posslbilidade de ser

candidato a vice-prefeito pel,
sigla; .

caso o partido
efetivamente saircom Chapa
pura nas eleições desse ano.

Para o secretário José
. .

Constâncio deAlbuquerque, a
sua. experiênciade 36 anos de

pelo partido .para ser o
-

'

candidato a prefeito.
"Todos são nomes bons,

Vamos tentar chegar a um

consenso para não causar

nenhum aborrecimento com

ningúém,,.-snlome importo
embater chapa", confidenciou
o secretário.

De�onftança

Indagado sobreumpossível
apoio por parte do prefeit?
Victor Kleine, o secretário'
disse que o prefeito trata a'

todos comsimpatia, "mas que
a maneira de cada um fazer

'campanha' é diferente" .

lECN07"LEX
INFORMÁTICA
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Jaraguá do Sul, li de abrll de19": CORREIO00POVO. - 5

CHAR�ES SIEMEINTCOSKI

-; .(

A última tacada de Durval Vasel
v-.'

l': .'

A última tentativa pera o prefeitoDurval Vasel ressuscitar oPm da sua situação política deve ser definida ainda nessemês. É simples: tentlu' "ressuscítar" o d�ptitado·
estadual UdoWagner comocandidato aprefeito peloPPB. Énotório tanto dentro do PPB como dentro doPm que o nomedo deputado aglutinarlamitigas "rixas" explícitas
entre as duas siglas. Convencer o deputado a ser candidato será tão difícil quanto passar ne Congresso a emenda da reeleição para atUais ocUpantes de cargos noExecutivo-.

'

Em entrevista aojornal CORREIODOPOVO, odeputadoUdoWagner ratificou dizendo que não 6 candidato. O deputado, no entanto, sabe que:e> seunQD1emomentaria
diferentes segmentos da sociedadeem Jaraguá do Sul. Além de tudo, ameaçaria a outra força, oPMDB, que já é:uma ameaça para o PPB. E te�omais: Ydetanças do�
já começam a articular a volta de Udo Wagner pa'ra o cenário político atual, como candidato máximo à sucessão de Durval Vasel. ·Ö.PPB, n<unÚQ1to, ainda feS�te, pois
precisa definirprimeiro a nome do seu presidente. Com a�da de Nelsio Henn, 0 PrD· espera ansioso para saber quem será o Ji0VO coordenador.

. . .

.

Outra salda Guaramirim (I) Guaramirim (II) Emancipações
o gpvemoFederal f?uscacoi

bir, viaprojeto de lei aoCongres
so, mecanismos que facilitem a

criação de novos muníeípíos, O
Brasil, que possui mais de 5 mil

munici�os,frupresenteadocom
mais de mil emancipações num
período de sete anos (desde
1988). Sabendo que acriação de
novosmunicípios regulamenta e

Líderes e vereadores doPTB
já articulam o nome do

pFesidente do PTB, Lio TJrODÍ,
. comoumpossívelcandidato pelo
partido a prefeito. Caso Alfredo
Guenther desista da candidatura,
o alvo é o presidente. O vice
prefeito, no entanto, vem

ganhando popularidade em

alguns bairros de Jaraguá.

O secretário de Saúde, José
Constâncio de Albuquerque, e

o vereador Adílson Araújo
garantem que, se fa preciso, vão
bater chapa na Convenção do
partido. Ambos estão entusias
mados 'em ser o candidato do

partido. O PPB possuía oito
nomes para prefeito. Sobraram
apenas trê$.

.

.
.

O outro nome, o do vereador
José Joaquim Femandes, foi
apenas uma indicação própria.
Alguns vereadores citaram o

próprio Dorival Lemke, um dos
líderes do PPB na cidade.
Lemke, porém; conforme

conversas de bastidores, já
perdeu um pouco da expressão

. política interna.

I

determina uma melhor

disti:ib�içãQ d.os:<: bens . da

economia; o governo busca i

segurar as compostas da

"ressurreição" brasileira.

Na última. edição escrevi er
roneamente o nome do secretário
de Obras, ValéÍio Vasel. Peço
escusas pela f�ta btvoluntária.

abr!sua� r:w �
-

pa·ra o Illi:�! !
... I

:�
I

--1

Informe-se hoje sobre es planos de aéesso e as

vcmtagens de inscrever-se já se� taxa de
inscri�ão, com a melhor estrutura e com

completo servi�o de apoio ao usuário do

primeiro provedor de acesso de Jarag'uá do Sul

R. Jacob Buck, 106
Fone 371·4444
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PRIMEIRAVEZ

Ferj oferece 150 vagas Definido valorpara a

no vestibular em julho recuperaçãode rodovias
DrasOia - o diretor-geral do americano de Desenvolvimento

DNER, TarcísioDelgado, esteve (BID)", destacou Gouvêa,
reunido com deputadbsfederais Ainda de acordo com o

na quinta-feira (18), onde deputado, éimportanteassinalar
infonnou que serio destinados que a malha viária a ser recu

R$ 1,2 bilhão à recuperação de perada coincide basicamente
rodovias federais. com os trechos que deverão ser

transferidos aos estados, de
acordo com o novo Sistema
Nacional de Viação, recente
m� aprovadona Comissão de
Transporte da Câmara dos

Deputados.

J aragu' �o Sul - Pela

primeira vez, a Fündaçio Edu
cacional Regional Jaraguaense
(FeIj) realiza o vestibular de

.

inverno, com a incluslodo curso
de Arquitetura eUrbanismo, em
convênio com a Furb. O pri-
meiro
"vestiba" fo/o/do
de inver-

lo. d.no vai
oferecer

IlIStdtio i50vagas
para o d.1I114DIJ
curso de

Administração, no período
noturno; 50 vagas para o curso

de Ciências Contábeis, também
no período noturno; e 50 vagas
para Arqu�tetura e Urbanismo,
com�asnoperiodo vespertino.

As inscrições deverão ser

feitas no período compreendid�
entre 13 a 17 demaio, naagência
do Besc (Banco do Estado de
Santa Catarina) de Jaraguá do
Sul, localizado na rua Jacob
Buek,61.

Para quem acha que o vesti-

DintoriJ Carla Schniner conseguiu trazer cursopara JlI1'agud

bular de invernoda�rj será tudo
"as mil maravilhas", engana-se.
As provas do vestibular ocorre
rão no período compreendido
entre 13 a 14 de junho, sábado e

domingo, portanto. Os vestibu
landos terão que passar os dois

.

dias atentos nas questões dema
temática, tisiCa, química, geogra-

fia, história, português e inglês.
"Salgado" mesmo ficou o

treço da ioscriçlo para o pi
meiro vestibular de invern� desse
ano: R$ 70. A diretoria da Ferj
informou que no mês de maio
serão divulgados os calendários
da distribuição das disciplinas
dos dias 13 e 14 de julho.

LANÇAMENTO NACIONAL

Bretzke lança bebida à base
deproteína vegetalnoBrasil

Jaraguá do Sul - A Bretz
ke Alimei1tos, terceira maior
fábrica de achocolatado do
Brasil, está. lançando no

rrercadonacioral o 'BOOM', Pó
parabebida<benvolvido àbase
deprotemavegetal, emparceria
com a empresa àmericana
Protein Technologies Inter
national. Único do gênero no

pais, o produto é instantâneo,
bastando acrescentar água.
Altanmte, mtritivo, pode ser

encontrado nos �cados
nos sabores chocolate; banana
e ßDrango, c;m mJbalagem de
400 gr�..

O 'BOOM' está direciona..

do ao pdblico infanto-juvenil, Ted1nológies no Brasil, .Jadyr
embora possa ser consumido ' Mendes de Oliveira, conâr-.
por pessoas de todas as idades. mou que o 'BOOM' foi desen
O produto se destaca pelas volvido àpartir de uma teeno
qualidades IIltJricionais: rico em logia exclasíva visando aten

proteína, vitaminas, minerais e der umpublico que valoriza o
ferro o "BOOM" é isento de sabor; mas busca alimentos, .

gordura animal. Outro diferen- mais Saudá.veis.
.

cial é a praticidade, pois basta A proteína isolada de.
adicionar águageladaou quente origem vegetal usada neste

para se ter uma bebida gostosa produto ajuda a formar e

emtritiva. Comsede eunidades manter amassamuswlar. Sua
de pesquisas sediadas em St.. qualidadenuúicional é similar
Louis, Estados Unidos, a à proteína da carne, leite e

ProteinTechnologies do Brasil, ovos. Altamente digestível,
fomecea matéria-prima bäsica atende totalmente as exigên
para fabricação do 'BOO�� das de aminoácidos essenciais

O gerente geral da Protein para crianças e adolescentes.

FEDERAL

Malha viaíria

Com esses recursos será

possível recuperarmais de 13mil
quilômetros de rodovias que
atualmente estão deterioradas ou
caminham aceleradamente nessa

direção,
Assessoria de imprensa do

deputado federal Paulo Gouvêa
(PFL/SC) informou também que
dentro dessas rodovias aBR-I01

.

terá destaque.
"Portanto a notícia que nes

. chega é que a situaçio vaimudar,
porconta de recursos financeiros

que o governo brasileiro está

negocíando com o Banco Mun
dial (BIRD) e como Banco Inter-

DR-10l

Quanto ao inicio das obras da

duplicaçêö daBR-I0l, adatajá
está marcada: 15 de julho
próximo. O deputad<? Paulo
Gouvêa parabenizou o governo,
dizende que "essas iniciátivas
são uma resposta adequada às
neces-sidades do país e às

expectativas dos brasil�iros que
confiam num futuro mais

pranissor para si e seus filhos".

INICIATIVA

Grutas no Rio Molha
virarão lugar sagrado
Jaraguá do Sul - Transfer

marobairroRio Molha em local

dePeregrinação religiosa é oque
espera o prefeito Durval Vasel.
Ele está apoiando a instalaçãode
15 grutas representando o

calvário de Jesus Cristo até o

local dacrucificação.
A primeira 'gruta Já está

pronta. A representação do
calvário de Cristo está sendo

Atenção: A secretaria da Agricultura e do Meio

Ambiente (Seama) íntorma que possui 20 mil mudas de

eucalipto para projetos de reflorestamento. Asmudas
poderão ser adquiridas na sede da secretaria, localizada na

galeria Dom Francisco, do lado da prefeitura. O preço do/ .

.
milheiro é de R$ 40. O "pé" é de R$ 0,04.

feita pelo artista plástico Valmir
Aristeu.Grott, As imagens são

em
.

tamanho natural, feitas em

madeira.
As gotas serãocolocadas em

propriedades de moradores do
-bairro. Qualquer família que
desejar patrocinar a instalação

I das grutasnoRioMolha deve en

trar em contrato com Rosemeire

Vasel, pelo telefone 372-1037.
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POSTO MARECHAL. LTDA.

�Liquigás

Vende-se Voyage/89 - 'leool,
branco, com 'som e rodas
.esPortivas - alarme. Bom estado.
Valor R$ 7.000,00. Aceita-se
contra-proposta. Estudo troca.
Tratarfone: 372-0173 comCarlos.

Vende-se terreno cl 600m.�, local
nobredaBarra. VakJrR$15:00,OO.
Faça sua proposta de condições
de pagamento. Contato fone: 973-
8942

Vende-se Kombil77 cor bege.
ValorR$1.200,00. Contato fone
973-8942

Vende--se umMega Drive com 4
fitas, 1 controle. Fitas: TineTun,
Sonic, Sonic 2, Decape Ataque.
Tratar372-103$. ,

Vende-se SÚUdel congelado (de
queijo) e vários ou1ros sabores.

Tratlt,r com Dona Ana na R.
J\ntonio Carlos Ferreira, 1153 -

NovaBrasßia.

Vende-se apto com2 quartos, sala,
coP4,�a, lavanderia, sacaeJa, .

dependência completa com

garagem. Valor R$ 28.000,00.
Infonnaç6es 3714424..

Vende-se título do Baependi.
Preço àcombinar. Tratar 371-0177
C/LetDa.

CORREIO DO POVO
••

S
.

FUNDAÇAo EDU,CACIONAL
REGIONAL JARAGUAENSE - FERJ

I

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

comunica que a partir dE 1R/04l96 ao dia 30104196,
_

encontram-se abertas as inscrições para o Curso de Pós
e

Graduação HLato seneu' em Gestão d� Qualidade e

Produtividade. InIcio do curso: 1Q/05/96

:: VENDE-8E
I: MÁQUINA DE
TRICÔ SlNGER 326
COMPLEI'A - COM

.

PENTE, MESA,
CARlELAS. VALOR

RS 1.100,00.II
II -

tRATAR,.,
li
:: (041) 292-3743
clD. a.onLDE

Aqui' tratamo.
voe' com earlnhol

Av.Mal.DeodorodaFon.seca, 8lJ1I
Fone: (047) 37:1-0170
Jamguádo8W.-SC '.

Corsa MP.F.I. R$8.500,00 +cons6!clo
Fiat TipO completo - ar 95
FiatTlpo completo + .-- fina1c. es
Ipanema � cinza es
GoI CL verde ",eI. 91

- GoIl000 branco. - 93
Kadelt Turim cinza 90,
Kadett GSI branco 92
Verooa GU< bege 90
GoILS prata 86
Gol LS

-

bege 84
-Del Rey L piata 88
Del Rey rua preto 86
Del Rey vermelho 86
Unol.6R vermelho 91'
Escorl éonverslvel azul 91�
Escorl converslvel amarelo 88
Fusca bege 84 ,

Escorl verde 84

Voyage verde 84

Voyage verde 84
Bellna verde 82
FlOrino cly vermelho 87

RU.1 Joinville na 3S73

FoIlé(047) 371-9822
JARAGUÁ DO SUL - sc

� AUVTEOI'C'NUOLYOOS--
Uno S 1.5 - 93 - �ul met , R$ 7.800,00
UnoMille· 91 - cinza met :, R$ 6.500,00
Quantum GLS -,88 - chumbo (completa) ; R$ 8.200,00
Fiorino Pick-up·92· branca., ,R$ 7.500,00 .

-

Fiorino Fur�o �90· branca R$ 6.000,00
Escort L·- 87· bordô R$ 5.800,00
GolGl1.8· 88 - bordô , ,;·.R$ 6.800,00
FiatTipo GR.1 1.6 - 95 - branco R$14.000,OO
Monza C�ssic·87 - chumbo (completo) R$ 7.400,00

'

Escort GL - 84 - azul met., : , .. � R$ 4,600,00
Voyage LS ·86 - prata met. R$ 5.600,00
.Fusee 1300 L-71 - b_ranci;> R$2.'300,00 "

MOTOS
CGTltan -95 -wn;nelha f, .. , R$2.750,OO
XLX 250 - 86 � preta (1 carburador) .. :: :'.. : R$ 2.350,00

CASSULI'ADVOGADOS
ASSOCIADOS SIC'LTDA•.
llevWo ". Cont"".,. Bancá",. ,

Edlimar Utpllde'
·oAItSC 8338·
Rua IJonaIdo GehrIng, '135
Fone: 371-7511 / Fax: 372-1820

R. JOINVILLE. 2050
. FONE/FAX(047) 371-1574/973-9753

,

DR. MARCIO R. DE OLIVEIRA

Medicina 'do Trabalh:o e Clínica Geral
Convinia.: UNIMBl - UNIÃO SAÚDE

CA$SI- CEF -IPESe
. Atenclmerdo à emp..... ,

.

R. Angelo Schlochet, 173 - Cent� (pr6xlmo 80 Beira RI�)

jjl�Iljljljljllll�ljllll••jlM•••ljllaj�jlllij�i�j�.��j�j11�Ij�j

-COMBUSTíVEI,S FILTRADOS.
-SUPER TROCA DE ÓLEO
-LAVAÇAo COMPLETA
-LAVA RÁPIDO

,

- ,
,

'-LAVAÇAO AGUA QUENTE
-LANCHONETE

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

Avenida M.. rec·hal Deodotoeda Fon.eca, 961 - CEP 89251 ..701 - Jaraguá do Sul - sc
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CDBRElODOPOV(>.2 CLASSIFICADOS
Vende-se terreno (300m2.)
Lot. PappnaBma. váIorR$
8.500,00.Ttliar973-8942

Vende-se ou alUga-se casa

(96Jn2.) lIlÍ5tl), localizadano
Rio Molha. Valor R$
15.000,00: Aceita-se.caJT0
ou imóvel em Corup,.
Tratartelefone 375-1407. >

Vende-se lanchonete na

1IbadaFigueiraem frente ao
Col HoJandoM. GooçaIv�
Aceita carro. Tratar 372-
1991 comFabiano.Vende-se "Restaurante

-

línica 'Sio Camilo
Dr,;'.rcoa Fama'" F� Subtil

�.llllllill••II.lllI1.'1�1�1111.11
Medicina.doTrabalho- Fratú..._. -llrginciae
,lloenfMclaColuna, .......doeep0rt8- CiNrgia8 do joeI�
......:f!ldmiMionaia,damiMionai••peri�
Horáno.atiilnclmento: 8:30_ 11:30. 14:00_ 18:3Oha.

',..."

�PfEDPRf)S

.

j,(

ANEXO AO PREDla CONFECçàES SUELI

J....uádo Sul, 21 deabrU de1"'

,

ABANDONO"DE EMPREGO
De conformidade come artigo 482.letr_a I daCousolidaçio das leis1r�
solicitamos � cOßllarecimento do Sr. MÁRCIo ROSA CIPS N° .2,134 -

Série 016-SC. f1mção Servente, o não comparecimento no prazq de 72 h<>ras,
findo o qual caracterizará "ABANDONO DE EMPREGO"

Jaraguá do Sul. 21 de abril de 1996
EMPRESA: Madeireira Ftórida Ltda:.

Rua: A40lfpeUitfer. 444 � Bamo Rio Molha � CGC: 95.817.664/00Q1-54
- Inscr. E.st. 252.291.450 CEP: 89259-600', ,

-,
Fone; (047) 372-1393

,

'

Niiofique
, andando por aí.-,
Procure seus

,negócios aqui.
CLASSIFICADOS DO
CORREIO DO POVO'

,

'.� Computação Gráfica'
- ,Panfletos "de Propaganda
- 'Cartões de Visita e Crachás
- Catálogos e Folders 'i

,

0,
"

,

- Carta�es de 'P,opaganda
-,Etiquetas e Adesivos

,
-

,

- Xérox'Colorido e ,i,P&B

Vende-se casa mista nova Pizzaria" todo equipado�
com 3 quartos; sala; Rua: Barão do RioBranco.

cozinha, lavanderia, Yaloracombinar, aceita-se
garagem, todaDlUl'llda. negociações. Infotm8Ções
R$22.000,OOemoondÇões. ' Pelo fone: 371-2681.
Infonnações 371-4424.

Vende-se coosómo de Gol
Vende-se� � 3 anos de 1000oom20 pareelaspagas;

, garantia semi-nova - 'preço VabrpagoR$4.912.00,mas
acombinar. Trata 371-0177 'vendo por R$ 4.000,00 e

comNfvea. assumir o restante das

paroelas. Tratar973';5087.
Vende-seVeronaGLXl90 '"

cinza. Ótimo estado. preço
acombinar. Tratar371-0171
coDíJacques.

Vende-se Kombi IRegular
estado de conservação.
ValorR$l.200,OO.1nf 973-
890t2

'

Q'MAIS LIDO'DA REGIÃO.._...�
371-1919- 372-3368

',1. Procópio G. d. O'iv8ira� 1'BD· S./a 12- Centro
, Fone/Fáx (N7) 372-2422 • Jaraguí do Sul·: SC, '
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Jaraguá do Sul, 21 deabril de1"' CORRDODOPOvo.3

'arecer Comerciai

Incorpora,lo
Vende - Admlnl.atra
Compra - Aluga

DEFRONTE Nl FÓRUM • CRECI 5.284
FONEIFAX (047) 372-2990

CELULAR 973-9089· JARAGUÁ DO SUL· SCAPTOSPRONTO.S .

.

- Apt!) c/ 77m2 1 qto e demais dep. - garagem portão e portaria eletr. novo - RS 32.000,00 - EcIf. Hortêncla
- Apto. em CUitiba cl 138m2 - R. Afonso Camargo, 840 (perto Rodoferroviária), c/1 surte + 2 qtos e demais dependências, + qto
empregada 2 garagem - RS 35.000,00 entrada + RS 790,00 mensais (Rnanc.JBradesco). Troca-se por apto. em Jaraguá.
EdN.Mt., - R. M..,. Frut&io., ,

- Aplo. c/124m2 -.2" andar, c/2 qtos e demais dep. garagem, portão e porlaria eletrôrica,- RS 49.000,00 � entrega d'laves fev/96
- Aplo. ct115m& de f...,le - 2" andar - c/2�rtos e demais dep., gara�m, .cordão e portaria eletronlca - RS 47.000,00 - entrega
dai ..aves margol86. '

.

/
. .

APTOS EM CONSTRUçl0
Edlf. P.fI1n" .. R. J0II4 EmnwndOlll1. ,

- Apto c/111m2 - 2" andar - 2 qtos e demais dep., garagem, pOrtA0 e portaria eletrônica· RS 25.000,00 + saldo parcélado em cué
entrega <tIeves em JIIl/97

. .

- Apto. 77m& - 10 andar, 1 qto e demais dep., garagem, portão e portaria eletrônica - RS 17.500,00 + saldo' em CUB - chaves dez!
97.
Edil. Mtnngonl - 26 1M julho '

- Aptos c/112m& - 2 qtos • demall dep. c/ garagem - pOrtA0 e portaria àetrônlca - RS 22.000,00 entrada + construção em condomtllo,
RS 720,OO/mês, corrigido pelo CUBo Entrega de d'laves, JlIho187.
EdN_ DI."fhw - RuaM..," Frufl/O., .

- Apto '502 c/ 214m2 - 30 andar - ...dle + 2 qtos., sacadà, à'lurrasq. individual, dep. empregada, 2 garagens, salão de feslas, piscina
- Entrada RS 32.000 + assunlr 28 parcelas' de condomrnlo - RS 900,00 d'laves dezJ97..
- Apto 304 - entrada RS 32.000,00 + aSsurir 28 parcelas de condomrnlo - RS 873,00 -. d'laves - dezJ97
Edlf. Am,..."thw RuaA"o S.tIMl- lat da RuaAm_o"_ (SCAR)

.

_. Apto c/ 300m2, lemos dlsponlvels apartamentos rfl 301, 302, 501.
Entrada: 36,50 aj) (RS 14.441,00) + 50 parcelas de 3,65 aj)s (RS 1.441,75)
Construçlo: Proma Consl. e Planej. Lida. em sistema de condomtllo.
CASAS

.

_

- Casa de aIv. nova 3 pavinentos, c/45oma de área conslrurda, terreno c/60oml- R. Tomaz F. de Goes, c/linda visla - RS RS 160.000,00
- Casa alvenaria c/ 2Ooma, na Rua OIvIa Chiodlnl Pradl, 33, Jarap-Esquerdo - RS 80.000,00,

'

- Casa aIv. - R. José Narioch (São Wz Gonzaga), 3 qtos. e demais dep. c/12omz área conslrurda. Troca-sa apto. no 'centro.
- Casa aIv. 16QmZ área constr. Terreno 420ma - R. Henrique Bortoline RS 50.000,00.

.

- Casa madeira c/11oma - Vila Lalau - Terreno c/ 522m2 - seco, de esqW\a. - RS 40.000,00.
- Casa em alvenaria c/1sonit - Terreno 7.500l'I'l1 - Rua Berlha Weege .

- Casa de chácara c/270m1, em alvenaria c/ toda Infra-estrutura, piscina, dois gq,Õ8S - terreno c/30.00Omz - Rua Bemardo·A. Sctvnil.
•

perto do do Vitória - ltIa da Rguelra - RS 110.000,00
- Casa em' alvenaria 123m2, Balneário Camborlú - troca-se por Apartamenlo em Jaraguá.
TM��S _

- T8II8IlO c/28.289m&, no 118vo CfJ& vii a BIunénaI,J c/160m de fnIntIe pl BR 413, cont8ncIo una casa de tnadeira c/150m2 + gaIpAo de alvenaria
c/2QOml - RS 170.000,00
- Terreno 27.00oma, Chácara em Águas Claras, Perrinetro Urbano - RS 45.000,00
- Terreno - Lot dos Agores • Perto CandeIas - 34ama - Barra Velha - RS 3.700,00
- Terreno - Lot Champagna� - 378m2 - RS 21.000,00
- Terreno 5.00orna • soma trevo da Malwee - c/ �orn de fAlnte • 100. m de fI.rldOs - RS 42.500,00
- Terreno c/10.oooma, c/49m de.fAlnte c/ José T. Ribeiro (prox. trevo) RS 45.000,00
- Terreno cl 2.250 - R. Berta Weege (plano a seco c/ Rio Jarap aos Fu1dos) - RS 40.000,00
- Terreno c/ 59ama - Rua José Theodoro RIbeiro - ltIa da Fjgu8Ira - RS 12.000,00
- Temmo R. Pedro 'WInter c/ 42Om1 a 150m, Rua Walter Marquardt· Entrada: RS 3.000,00 + 1-2 x RS 583,33.
GALPÃO INDUSTRIAL '

.

, .

G'_'lo IncIuslllal,. eslMUra montada, CQbertura paga, cor'n área de 400,OOml, e o terreno com 654,OOml• Rua João Franzner, em frenle
.• Igreja São LUz Gonzaga. Préco RS .39.800,00 '

LOCAÇÃO' . ,

• Lojas - R. Eleonora S. Pradl Ed. AnllJrio c/ 3Sm& - RS 350,00 - c/ 42,24m2 - RS 350,00 - c/ 53,47m2 - RS 450,00
- Loja c/ 50m2 R. Bemardo Dornbusch, 590 - RS 450,00
, Loja c/ 45,85m2 c/ aparelho de • ooncIlolonado R. Eleonora S. Pradl, Ed; Anturio - RS 350,00
- Lojas - R. Gullhelma Hering - (perto CaplIé) - RS 300,00
- Apto novo, com 2 quartos e demais depend6nclas: 1· Locagio - R. Marina FrucIUoso, centro - Edlfrclo Asther,- valor RS 500,QO

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

ONZE RAZÕES PARA VOCÊ VOAR

VÂAIG
"AVAllGTlMMAlSVÔOSEMAlSVÔlSDIElOS

zmAVAIIGlIMUlPlAM>IEIIIUWlMaJIIIO.a
aAVAIIGDESPACHASlaBAGAGEMIRTOPARAO

DES11f1)FIML., EXTEIIOR
41APEM\s50.dOOraHASPARAGAMIAAUlMlElEGRÁ11SPARAOSEUl
5tCllDÁllOaJII�IE.lRlS(PEU)SrMIfB�

/ 6,CAEIlIÁIIOcavtPlEsrAÇÕESRXlSEM lEAIS

7)SNl.ESEA_ltMGRANEPAII:ÉJIA(mNSU..1E-MlSI
IAVAllGAlEMlESEUaENlEEMPORI'tDâ,DlRANIElOOAA'ÍIAGEM
91NAVAllGSEUQENIE�EI&ERVAOASSENlOPllHllDOABCRlO

'O'AVAIIGlBII1OU.-FREE2ItSp(JIlJA.�700
",AVAllGÉMl8SAt

", Terreno situado a Rua João J. Ayroso, com
14,OOmt. de frente, total da área 539,0()m1 - R$
18.000,00 - barbada.
- Terreno no Loteamento Heinceck - Ilha da

Figueira _ R$ 8.000,00
_ Terreno na Ilha da Figueira _ Rua lO, José T.
Ribeiro com 14,00 testada total da área de

427,50m2 _ com água. luz, fundamento e lajota _

Preço R$ isrooro _ Barbada
- Pois terrenos próximo a Faculdade total da área

840,00m2", R$ 14_000,00.
- Casa na Vila Nova de Madeira - excelente -

Terreno 462,00m2 ... Casa 120ml - R$ 16.000,00 -

.

Barbada.
_ Terreno situado na rua João Planínscheck, sino,
contendo área de LOO4m2, com testada de 28,OOm
_ R$ 45.000,00.
- Terreno situado no loteamento Dico, 2Km�
Botafogo, contendo área de 380,O()m't esquina _

R$ 9.000,00.
- Terreno na Rua Guilherrre C_ Wackerhagen -

próximo ao Fórum - 385,OOml _ 75,OOp/ffil _

.

.

negociável.
._ Terreno com 840,OOml - mais construção de um

prédio cl 560,4()m't -'prÓ;X. da Argi _ na Walter

Marquardt - 85.00p/ml - negociável.
- Terreno com du� casas defronte ao Material
de Constr, Wmter _ R$ 35.000,00 (negociável) -

barbada.
'

- Terreno com 600,OOml - na Rua João J. Ayroso
- lateral com excelente casa de madeira - nova -

.
R$ 35.000,00' - negociável. ;
- Lotes na Ilha da Figueira. pr6x. COlégio Holando
Gonçalves _ PLANO _ Livre de enchentes. R$
10.000,00 cada
_ Procura-se casas e, salas -para alugar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ClASSifiCADOS DE 1M6VEIS

ILHADA VElRAS-.
RGUEIRA- Terrenoê/'

lotes financiados em 10 Terrenocl Terreno cl
Terreno cl 6.991,OOm2 sI

33&,OOmZ edit. cl benfeitorias meses - Pr6x. ao Fórum 1600m2, edit 733,50mz-
Edificadocl

casa em alv.
e ao Breithaupt

clcasaem prédio comercial
(financ.) alvenaria

CZERNEWICZ ILHADA SCHROEDER- CENTRO-
FDJEIRA CENTRO - .Excelente lote I

- Terreno e/ Ter.renocl Apto.noED.
500,30m2 sI TerrenOcl 3.645,45m2 . c/740,OOm2 - Pr6x. Ed. ELDORADO- comercial no

benfeitorias 450,OOm2 edlf: c/casa Carvalho - R$ 60.000,00 1 surte + 2 FALL
9(llf. cl casa em alvenar!a quartQs

SHOPPING
em· alvenaria CENTER

JARAGUA- BR-280/Trevo

ESQUERDO- Nereu Ramos -

Condomrnio das cobertura no Edit. Riviera
TémlllOo'

2OOO,()OmZ 50,00
Azaléias -

cl 246,00m2 pr6x. ' ao melroe para BR280
. Terreno cl e40,OOmetro$para-
1.061,82mZ

, Beira-Rio 91ube deCampo RJa"kjo l1ssi R$
36.000,00

"

JOÃo'ViEIRAS-Apto. YILANOVA -

CENTRO - Cobertura no VILA NOVA-
cl 220,OOm2, - Barbada casa

,Apartamento PESSOA-
3 quartos, em alven�ria cl Terrenocl Ed. Residenci�1 Dunker Terrenoc'

03 qtos, 4.192,50ma C/3 quartos -

demais
. Ap.nas edlficadoclcasà (em construção) Rnanciado 640,OOrn2

d�pendênclas .R$ 30.000,00 em alvenaria

C�SÀS.
,
- Casa de Alv. çom, 200m2

Jaraguá-Esquerdo - R$ 55.000,00 -

,- Casa de �v. com 70ni2 �

� Paula -

<; R$ 25.000,00 -

,

, :
- Casa de Alv. com 70m2
Juag!iá-Es.querdo - R$ 15.000,00 -

_' Sobrado Alv. com 140m2 '

Ana Paula - R$ 55.000,00 -

Troca/parcela.

Troca/parcela.

Condições.

Condições.

TERRENOS
- Lote com 360� - Vila Lenzi - R$ 7.000,00 - Parcela/Carro.
- Lote com 435� - Ilha da Figueira - R$ 15.000,00 - Parcela.
- Lote com 912� - Schroder - R$ 15.000,00.
- Lote com 600� - Tifa da Mosca - R$ 3.500,00 - ParcelaIMoto/Carro.
- Área de 2.500� - Nereu Ramos -R$ 11.000,000 (Edificado)'- Pascela,
- Área de 6.000� - Ilha da Figueit� - R$ 12.000,00 - Parcela/Carro.
- Área de 3.515� - Vila Lenzi - RS 30.000,00 - Parcela.
- Área de,2.025� -Schroeder - R$ 4.000,00 - P�cela.
-: Áres' de 3.750� � Nereu Ràmos :. R$ 12.000,00 - Parcela.
- Área, de 1.200� - Guaranúrim - R$ 5.000,00 ou 5 x R$ 1.000,00.

Rua Jo•• E",mendlJrt.r" 704 - Fone: (047J 372-102.
,

JARAGUÁ DO SUL - SC
'

Im_obiliária...-;...•

Menegotti
IMÓVEL COMERC,IAL 'CENTRAL

Localizado na Rua Epitácio Pessoa

(ao .lado do Posto Cidade),
terreno' com 1.59B,78m2,

.

contendo 850m2 de área construída,
Excelente localização.

'I

iw

GALPAO
Localizado nobalrro Estrada Nova com 200,00m2

,

Valor R$ 51.060,00

'TERRENOS FINANCIADOS
ótlmoelotes, bom preço, localizados na Vila Rau.

'VENHA CONFERIR E &ONHECER'
'NOSSAS OUliftAS OPÇÕES,

DE VENDA!
AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855

ED. MEHEGOlTl - 111 ANDAR - SAlA 107/1 OB
FONE: (047) 37H1031 -JARAGuÁ DO SUL - sc
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ItLuminárias
Lustres - Spot's

Embutidos - Arandelas - Refletores
Postespara jardim - Ventiladores de teto, etc. �u

Planejamento de Ambientes Ltda.
R. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 203- FONE: 371-8124- JARAGUÁ DO SUl· SC

A casa, nossa

caverna primordial, o

lugar aconchegante
onde podemos relaxar

com as pessoas que

amamos, o lugar onde
recebemos os nossos

amigos e onde a meta

principal é a de
vivermos felizes entre

as coisas que tenham

significado para nós.

Uma casa onde

absolutamente tudo

seja de uso e esteja ali
com o único intuito de

nos servir.

Esta é a casa em que
nós acreditamos.

Domingo, 21 d. abril d. 1998

RenoJ1ar a decortJção da casa não I um luxo, I uma necessidade. A J1ida faz a gente mudar a todo momento, porque a casa não

acompanharia essas transformações?
Não há nada que se compare ao ritual de escolher novas cores para as paredes da sala, dar vida a um mõve! antigo ou mexer nos tecidos

dos estofados. O nosso redor se torna obsoleto não só pelo desgaste do tempo, mas também pela alter-ação de funções a que deve se submeter.
As necessidades que temos vão se alterando ao longo da nossa vida e o nosso espaço deve adaptar-se a nOJ1a realidade.
E mudar não significa jogar [ora o que se tem. Devemos aprender a reciclar mais do que substituir: Afinal, aprendemos com todas as

referências de que dispusemos nas últimas décadas, a misturar estilos, associar a madeira ao aço, o feito a mão ao industrial, o livro ao CD

Rom.

It Tudo em iluminação
residenciale comercial

ItLâmpadas especiais
nacionais e Importadas

Rua Domingos da Nova, 164
Fone:. {047} 372-1890
Jaraguá do Sul - SC
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.,_.eSde
o princípio o homem

-buscou maisdo que um
-,

quem vai conviver ali.

:", ", .; ::::::;;l11ili�111111� r. sim_ples tu�a� !!��� s� �ef��er d�s intempé�ies, não Épreciso�proximar osprojetos arquitetô�icos e

u.rbanísticos..�.�
:: suportou muito tempo as cavernas, logo-criou e das verdadeiras vontades populares, valorizando a decorador

construiu toscas cabanas e se não bastasse trouxe para as em potencial que cada um tem dentro de si.

paredes pinturas do seu cotidiano e mesmo sem saber acabou E é com esse intuito que a partir dessa edição do jornal
por decorar sua "casa". Momentos históricos se sucederam e CORREIO DO POVO, este caderno mostrará em edição
também influenciaram o arranjo do espaço, que passou a ser mensal, os diversos ramos da decoração, com dicas, sugestões,
usado também para impressionar. lançamentos e últimas tendências do mercado. Qualquer

O passado foi ficando para trás, as mentes foram se dúvida, entre em contato con09CO, estaremos a sua disposição
desenvolvendo, criaram-se outros conceitos, nofinal do século buscando parceria com os profissonais que atuam nesta área,
XX no Brasil, as decorações eram guiadas pela televisão, objetivando divulgar as tendências do mercado e enaltecendo
sendo que hoje já percebemos que decorar é descobrir as as dicas para a sua decoração, fazendo de sua casa

aspirações das pessoas e transformâ-las em realidade. De nada literalmente o melhor e mais bonito lugar para se viver.

adianta, portanto, projetar ambientes que não empolguem Por Beatriz Sasse

AQUECED�ORES
BANHEIRAS
PISCINAS
MÓVEIS

TellFax (047),372-1798
Rua WalterMarquardt, 744

(próximo ao Sesi)
Jaraguá do Sul- sc

MARMORARIA

E'PEDRAS,
JARAGUA

MÁRMORES E GRANITO
PISOS-PIAS

MESAS - BANCADAS
BALCÕES E OUTROS

PEDR.S _.,.UR_IS

Ardó.ia min.lra, cinza. v.rd. - Mlrac.ma
Luminária - Carranca - Bio Tom.
R.v••tim.ntoplpar.d••m g.ral
Orfam.nto ••m compromi..o

RUD loinvi1l�. ,4133
fgn�IfDX: (04'1) 3'11-1324

IZll'DQuaí do 3ul - 3C

I:
II

Voc€ já imaginou 0$ môveis da sua

piscina e seu jardim não sofrerem mais
tanto com as agressões climáticas?
Agora voc€ já tem o que procura, as

espreguiçadeiras, mesas e poltronas, tem durabilidade, resistência e uma õtima

matéria-prima a resina aditivada com tratamento anti-uv, quefiltra os raios
solares fazendo com que o môvel não desbote, além de ser fácil de limpar,
funcional, leve, empilhável ou dobrável! garantindo o conforto e acima de
tudo beleza no seu dia-a-dia, no lazer e no descanso.
Com certeza são aspeças de decoração maispráticas, aconchegantes e bonitas
não sâpara seu jardim mas também para diversas outras partes da Casa.

'"

AAREADE
,LAZERCOMO
DEVERIASER

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Este aconchegante espaço foiprojetado
para conciliar a funcionabilidade de um

escritório, o conforto de um quarto de
hóspedes e ainda, com praticidade,
acomodar uma sala de música.
Privilegiando a leveza do pau-marfim
com detalhes em laminado café, o
desenho da' bancada e prateleiras
busca, com linhas sinuosas, acomodar
todos os livros e liberar os espaços de
uso e circulação.
O sofá convida a uma pausa no trabalho
para relaxar e desenvolver habilidades
musicais. Aberto ele transforma o

ambiente num confortável quarto
de hóspedes.

o tapete épeçafundamental na
decoração, ele define o estilo do
ambiente. Além de peça decorativa, ele
dá aconchego, tomando o ambiente
mais gostoso e confortável. Os tapetes
nacionais tem reciclado técnicas antigas
commateriais novos e modernos, com
desing inovador, belas cores e

qualidade irrepreenstvel.
Para quem gosta de ter tapetes de

qualidade, agorapode também contar

com tapetes personalizados, sob
medida, no desenho que você desejar,
com sua corpreferida. Quem oferece
esta oportunidade é a Santa Catarina

Tapetes que produz seus

tapetes em 100% nylon,
100%polipropileno e

100% algodão, além de
possuir também a

disposição os

produtosMannes,
todos com um bom

gosto indiscuttvel;
trazendo à sua casa

qualidade, conforto e

belissimas peças de

decoração.

LÂMINAS DE MADEIRA PARA DECORAR SUA CASA
Agora vocêjápode contar com a beleza damadeira natural com o status de umproduto nobre, são
as lâminas de madeira de lei, que são colocadas em três camadas, com o acabamento bril1ulnte,
semi-fosco, colonial bril1ulnte e colonial-semi-fosco. Elas são práticas na ümpeza e conservação,
não retém opópor isso não causam alergias. Essas lâminas são encontradas nospadrões: Imbuia,
Mogno, Jalobá, Perobinha,MarfimReal, Ipê,Marfim Imperial,Macanaíba, Lauro Freijó, Qrejeira,
Muiracatiara e Louro Vermelho. Todas estas opções você encontra na FantoniDecorações.

SCllt4�
TAPETES

.9lgora com uenda áe móveis, estofados,
colchõesMannes e peças áe decoração
Rua: Cei. Procópio Gomes deOliveira, 1263 - 89251-200

Jaraguá do Sul- Santa Catarina
Fone: (047) 372-1963

CARPETES- PISOSTÉRMICOS- PISOS PASTILHADOS
LÂMINAS DE MADEIRA

SOLICITE A PRESENÇA DE UM
VENDEDOR EM SUA CASA

COLOCAÇÃO GRATUITA
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

1Itc.ü. ú 3() _ÚtNÚ� eM

lfUIÚ.Ú 4()() t...úúú.Ú eMH

FADEMAC - BANDEIRANTE - SÃO CARLOS - TABACOW -ITA

f\Ja Procópio Gomes deOliveira, 1453
(próximo ResidencialMoguilu) - (enlro

Fone: (047) 371-2733

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.t�:� curso tende a facilitar e fornecer conhecimento técnico sobre as

::::�:�:�: . tendências que o mercado oferece, ajudand.o assim as pessoas
..::::::;.;

.

interessadas a buscarem a harmonia na sua decoração.
Mas sem esquecer de manter o estilo, adaptar cada objeto de decoração,
mantendo o dinamismo no ambiente, tornando-o aconchegante com um

visual "clean".
O curso oferece também o conhecimento sobre pinturas especiais, que dão
um ótimo efeito nas paredes e móveis, de forma criativa e acessível.
O local decorado tem que possuir todas as coisas necessárias, não deixando
nenhum ambiente com a aparência de amontoado, afinal já vivemos em

locais onde sempre nos sentimos presos, e com nossa casa. não pode ser

igual.
Outra coisa a lembrar é que as obras de arte não são peças de decoração,
elas podem contribuir como um toque amais de bom gosto.
A posição ideal para as lâmpadas dando um efeito satísfatörío, As cores

dos revestimentos, tanto de tecidos, cortinas, tapetes bem como do piso e

paredes também são temas do curso de decoração.
Ele tende a facilitar 'a Vida dos profissionais de decoração, que quando
procurados por alguma pessoa que participou do curso, já compreendem
melhor o que o cliente quer.
O Curso de Decoração será coordenado pela decoradoraMara Ropermann na
Oficina deArte com 2 tunnas em 5 aulas. Telefone para contato: 973-9041.

.._......ljte:
MÓVEIS
A Qualidade
faz a d,fe,..ença

Rua Barão do Rio Branco, 340.
Fones: (047) 372-1721 e 372-2055

Jaraguá do Sul - SC

Acreditamos que um projeto de decoraçãoprecisa integrar o velho com o

novo, com harmonia e criatividade. Nos projetos específicos residenciais
geralmente precisamos trabalhar toda uma história da vida da pessoa
contando com retratos, presentes, lembranças, troféus, peças de estimaçõo,
etc.

Muitas

vezel'
a

pessoa. possui peças.
e móveis maravilhosos que só estilo

precisando um destaque, ou um realce, uma reciclagem ou umapequena
reforma par integrá-lo num ambiente que pode ter cara nova com uma

pintura, iluminação adequada e algum elemento decorativo.

Acreditamosque os espaços em quepermanecemos amaiorparte de nossas
vidas seja anossa casa ou local de trabalho e estes devem nosproporcionar
conforto e be,f",estar em todos os sentidos.
É de grande tmponãncia o efeito do planejamento na área comercial; a
concepção espacial, a cor, a clareza da vitrina" afacilidade de acesso e de

visualizaçao, a lluminaçõo adequada, o conforto térmico; todos sãofatores
de atraçãopt!ra todà.� aspessoas.

Ruth Borgmann

\
CARPET IMPORTADO
(Importaçlo direto da fébrl�a, dos Estados Unidos, em qualquer quantidade)

• Antl-alérglco \
• Confeccionado com 1qO% nylon (xylan).
Propriedade de retorno imediato do fio, evitando marcas de tráfego.
Num teste simulado de 10 enoe de uso, 90% da fibra permaneceu
igual, devido ao xylon �er "não abrasivo".

• A cor é tingida na flb�, antes da confecçlo do fio
• Proteção "scotchgard"-- é aplicada no fio antes da confecção do
carpet. A umidade não penetra na fibra, nem na base do carpet. Em

"

caso de inundação, após seco volta ao normal.
• Proteção anti-estática -- evita a atração de sólidos (sujeira no carpet)
e a "descarga" e�rica.

. f
• Proteção auto-extingufvel-- em caso de fogo, se auto extingue (não
propaga a chama).

• Proteção anti-bactéria -- não permite propagação de bactérias e

insetos, ou seja: o ácaro, etc., se instala mas não procria.
• A base do carpetpossui dublagem especial que não exige colagem.
Somente nas bordas.

.

- Mals de 300 cores, de padrões, relevos e desenhos diferenciados
• Propriedades de acordo com a FHA ( UM 44-0) NORMA USA

SHOWROOM: RUTH BORGMANN ARQUITETURA E II>lTERIORES
Rua Filorian6polis, 153 - CENTRO
CEP 89251-790 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

FoneIFax (047) 371-7435 com Luciana
Horário de Atendimento - 9:00 às 12:00 -14:00 às17:30 horas

Possuímos também tecidos nacionais e importadOS

� -Ifu-U- t.QjUÇQ
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\\I'f\OS1lti\ ,,,tN(O Confira napágina âe Lazer as Festas
que acontecerão em nosso Estado
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Confira a História

'� Histôria. de nossa gente não

pode ficar só na saudade".

'o Passiulo só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Bariodeltapocu

HÁ120AMJS
- Ein 1876, já aconteciam coisas curiosas dentro do processo decolonizaçio estrangeira.
Um lavrador, vizinho do nascente Estabelecimento "JARAGUÁ", resolvia estreitar os

laços de amizade e admiraçiomdtuas, convidando o amado Imperador para padrinho de
'

, seu filho. Datado de 23-03-1876, tempos depois, o secretário do govemo da PFoVíncia de
Santa Catarina, �gia-se ao dr. Blmnenau, para fazer constar a GennanoJm, de sua
colônia, emcarta omial, o exmo, sr. barãoNogueira daGama,mordomo dacasa Imperialde
suaMajestade o ImperadorDomPedro n agtadecia a lembrança que ele teve de pedir ao
Augusto Senhor servisse de. padrinho de seu sétimo, filho, mas que não costumando

prestar-se a isso, se não quando sio madrinhas Nossa Senhora ou Sua Majestade a

Imperatriz, nio podia atender aquele pedido.
HÃ.70AMJS

-Em 1926,AIturMüDer&Cia.,finna estabeJeâdaamaCoronelEuúIio Carlos Jourdari, era
representante demáquinas é aparelhos para 1aticínios, da fumaHopkins, Causer&Hopkios,
deBimúngbam eLiverpool-lDglaterra.
- Chuvas fortes criavamproblemas à conservação das estradas.Dias havia em que chovia

,
, ,

®manhã até a noite, da grossura de umbarbante, ("Regnete es vonMorgens blsAbenda
Zun teilBindfadenstatk"). As águas subiainnos rios Jaraguá, Cerro e LQZ, alcatlç�o \Ill
metro acima da l1ltima enchente, faltddo apenas unimeiometro para alcançar a POnte
Tavares Sobrinho' sobre o rioJaraguã. Uma filha de&nilKopp..que querendo atravessar
o curso de água com uma canoa, virou). arrastando a jovem pára amorte.

'

.

HA60ANOS
- Fm 1936, �Fecu1aria RibeirãoMoJha, deOttoWagnercomprava pelomelhorpreço aipim,
mandioca e araruta, que era dado no jornal em português e alemão.
- O sr. Leopoldo Augusto Gerent tomava posse perante 'a CAmaraMunicipal, depois das
formalidades legais da sessãe. Usava dapalavra, dizendo que colocava emprimeiro lugar
a mais rigorosa economia 11,0 funcionamento do aparelho adminis1rativo, solicitando,
desde já, aos senhores vereadores fosse um dos seus primeiros atos, um corteconsiderável
nos subsídios ao prefeito. A orquestra dos 'camisas verdes' de Hansa fazia-se'presente
na posse, abrilhantandocom acordes musicais apropriados amaiorconqUista que aAçio
IntegralístaBrasileira já obtivera na região como partido populista.

HÁ10AMJS
- Em 1986, o antigo diçtrjo domunicípio deJmguádoSul- Corupá, emancipadoen 1958,
via-se envolvido nmna solic�ão de anexação de parte do Ano Bom, pertencente ao

município de São Bento do Sul. Moradores da localidade de Ano Bom (São Bento)
enviavam um abaixo-assinado ao prefeito AlbanoMelchert, solicitando a sua anexação e

posterior integração ao município de Corupã. Geoeconomicamente aquela região esU

ligada à Corupä, de onde dista cerca de oito quilOmetros, ao passo que a sede do

municípiQ de'São Bento, a q�e pertencf, está amais de trinta quilÔmetros de disÜDCia,
tomando muito oneroso o deslocamento para tratar de questões legais e outros interesses
da comunidade. O pedido eràmotivo de exame pelaCimaraMunicipal e encaminhado à
Assembléia Legislativa, que determinaria a 'realização de um plebiscito. Tomava-se
conhecimento que o processo seria muito moroso, mas que acreditava-se por desfecho
favorável a pretensão dos moradores de Ano Bom.

----
RIO DO SERRO, E SUA HISTORIA (09} - APONTAMENTOS

. -, .

A estrutura da '�ção Integralista Brasileira" tinha uma bem organizada norma de
conduta.

.

Com frequ!ncia renovav.am o juramento integ,.alista: "Juro por Deus e pela minha
honra trabalharpelaÂÇÓQ lnúgrIIlIsl!l BmsUelra, executando, sem discutir as ordens
do Chefe Nacional e de meussuperiores":
Renovava-se em todas as oportunldades o juramento (J Bandeira: "Bandeira de minha
Pdtria.·prometo servir aoBrasil- na hora da alegria - e na hora do sofrimento, - no dia
da glória. e no dia do sacriftcio. Prometo respeitar a liberdade - ajustiça - e a lei:

prometo defender na suapureza - o legadomoral - e na sua integridade opattimônio
territorial - que recebi dos meus antepassados. Salve Bandeira do Brasil".
A disciplina era ponto alto - lembra "Opa" Sieben - tanto que ele soube que o fr.
Theodoro Herger ffU.iaparte da Ação Integralista Brasileira e se desentendia com o

chefe localRicardo GruenwaIdtquanto ã orientaçãopanidâna cega e nõo lhe agradou
amanchete que o diretor do "Jaraguâ"estampava naprimeirapdgina: "0 integralista
sabe que tudo deve dar IJ. Pdtria e que nada devepedir dela, nem mesmo compreensão ".
Isto lhe custariaumjulgamento em sessãopablica e aproelamação: "COMPANHEIROS!
O nosso companneiroHENRIQUE17lEODOROHARGER imorto: - elefaltou IJ..suaft e

'- IJ. sua palavra de Honra. Seja esquecido. Pelo, Chef� Provincial - RICARDO

GRUENWALDT, ChefeMunicipQl". Na viapablica queimava-se aficha de suafiliação.
Álvaro Tancredo Dippoltl era o Chefe do DepartamentoMuniciPal de Imprensa - do

Órgão Oficial doNticleo Integralista de Jaragud. Era de sua aut�riao artigo "CERRAE

FIUlRAS, BRAS/UIROS, contando os acontecimentos da noite para o dia 07-10-

1936" comemor:ciJivo ao quarto ano de júndação daA. 1. B. e de pesarpela extinçlJo da
milfcia integralista - diz�ndo que "aqueles que acham que as 'galinhas verdes' se
esconderiam nas ninhos e que acabariao integralismo, enganaram-se redondamente.

� sangue deRicardo Strelow e Fernando Sacht e dos quarenta e tantosferidos, circula
. trlilagrosamente nas veias dos que agora se inscrevem. A Viava do companheiro Fernando
Sacht, com152 anos de idade e no seu luto, inscreveu-se hâ dias".

(
"

A comunidade cresce e se

transforma pelo trabalho.
De:"cada um,e de todos. .

Umapesquisa em jornais da época revelava um suposto levante integralista que estaria
,

sendo articulado, sabendo que Getulio Vargas indeferiria a solicitação de PUnio

Salgado para convocar eleiçâoparaPresidente daRepablica. Nereu Ramos, tntervetuor
no Estado de Santa Catarina; determinava ao seu secretario da Segurança que a

polfcia fosse mobilizada para evitar qualquer tentativa nesse sentido. E chegou o

momento desses tristes acontecimentos. Naquela tarde de seis de outubro, safa de
Blumenau rumo IJ. Jaragud uma viação coletiva comandada pelo capitão Trogaio

Antonio de Mello disposto
para acabar co� as "galinhiJS
verdes", a qualquer custo,
conhecida como era a

determinação daquelemilitar
em outras ocasiões.

, Jâ escuro entravam na vila de

Jaragu/J, então recentemente
elevada (l categoria, de
cidade com sua emancipação
'politica: Aguardavam o

inicio da cerimônia
programada pelo Chefe

. Nacional, PUnio Salgado, e

orientada an!vel deprovfncia
(Esta4o de Santa Catarina)
pelo advogado, Dr. Othon

GamaD'Eça;
Chegada a hora rumaram

paTa a Estrada Nova, alUai
Rua 590 � Erwino Menegott4
cercaram o local da reunião
e �s intimaram ä dispersão
padfica; se não qUisessem
que. os soldados atirasse"!
porao salão, o que aconteceu.
.mesmo ocorrendo algum
tumulto na evacuação do lo

cal.
O obelisco diJ Cemitério de Rio Cerro II reveTm�ia o
rMtÚtirRieardo Strelow

1
j

Fritz Von Jâ�aguá. 0'4/96
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FES'TAS';EM SANTA
CA'TARINA MANTÊM

. . . ,

'AS TRADiÇÕES,
Não é somente o mês de outubro, o mês defesta
em Santa Catarina, os meses de abril, maio e

junho também poderão aquecer a temporada
de inverno com diversos eventos.

E para você não ficarparado, darei as dicas de

algumas festas que acontecerão em Santa
Catarina nos próximos meses. Participe!

FESTA NACIONAL
DAMAÇÃ

A 911 edição da Festa Nacional da 'Maçã
acontecerá de 27 de abril a 5 de maio, no
Parque Nacional (ja, Maçã, na cidade de
São Joaquim.
A festa promete grandes npvidades, já estão
confirmadas as presenças de Chitãozinho e

Xororó, Sérgio Reis e o Grupo Molejo, bem
como a feira comercie! e industrial.
A principal atraçã,o continua sendo a maçã,
que ganha' espaço e novas receitas, além
dos estandes de vendas.

,

,

Vale a pena conferir!

Lages está se preparando pará realizar a VI11 Festa

NacionaldoPinhão, de31 de maioav de junho, no Parque
de Exposições do Conta Dinheiro..
Os visitantes irão conhecer a hi!tória cultural do povo
serrano-e também dos paises do Mercosul, através da

dança, da música, das exposições e gastronomia típica a

base de pinhão.
Mais de 80 shows serão realizados, entre eles TItãs, Roupa
Nova, Kleiton & Kleidit; o argentino Antônio Tarrago Rõs
e IV Colosso, da música nativista teremos Rui Biriva; Neto
Fagundes, Osvaldir e Carlos Magrão e muitos outros.

Além da IV Sapecada da.Canção Nativa, do IV Encontro
Amb;ental e da' 11 Mostra Americana de Arte e'Cultura.

. Participe desta Festa!

FESTIVAL DO MAR
. .."";"

-

,

Em maio Ftorianôpolis vai recordar opassado epensar no fut�ti!, A cidad�',
vai reviveras tradições açorianas, já que este ano Santa.Catarina comemora'
250 anos de imigração, e ao mesmo tempo desenvolvero turismo. < ,

,Vem aí o Festival do Mar, de 1 a 5 de maio, um evento que pretende
transformar "Floripa" num grande centro cultural, tunsneo e gastronômico.
Para envolver toda a .cidade o festival terá programação em vários pontos
da Ilha e na estrada para os Ingleses será montado um Pavilhão Central..

i '.

A. Passarela do Samba Nega Quirido será transformada em quadra 4(
esportes.
Vá �testigiar!

{

FESTITÃLIA'
Blu";enau sediará na Proeb durante o feriadão âe Corpus 'Christi, äe'S a-

8 de junho, a 311 Festit4lia, que terá atrações como Nico Fidenco, Jimmy.
Fontanae a volta do "II Grupo Italiano".
No Pavilhão "C" acontecerão os shows e se concentrará a praça de,

alimentação, no Pavilhão "Ir' será realizado o 30° Torneio Nacional deu,
Truco. '-.

" ;" ,".
.

-

's·
•

,
..

•

Certamente se constituirá num grande evento âafamilia ualiana d(/,Vdle.
do Itajaí.

.' ..

Rainha e princesas tia Ifesta da Maçã - São Joaquim - sc Blumenau espera por você! .

>."
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ÁRIES - Algumas dficUldades TOURO - Deverá evitar GÊMEOS - Sua indecisão, CÂNCER - Aproveite suas LEÂO - Fáse em que haverá VIRGEM - O setor mais
na vida social e famHlar estão ,dscussão, atritos e dispuias neste perlodo. muito poderá opor\midades para viajar, fazer multa tranquilidade n. vida fávorecido de auaVida será o

previstas. Cuide também da com autoriqades, com pessoas prejudicá-lo. Portanto seja novas amizades e arquitetar familiar e profissional'• eem amoro80. PrinciPaimentes8 a i

saüde, da reputação e de boa posição e can seus decidic!ó para que \rdo possa planos para ganharclnheiro. Un bastante dsposição para pessoa amada pertence ao

prinàpalmente de seu dnheiro, inimigos declarados rivais. Por sair bem. Cuide da sallde, não for:te aconiecimenlo fará ocm sokJclonar protilemas. . signo'de Capric6mlo. 'Haverá
pois está predisposto agastar a' outro lado, o perlodo promete precipite e não se deixe �e seu relacionamento een . Contudo evite disCU8�S com . facUidades para .aventur;88,
esmo. Ótimo aos estudos, .xito em novas associações e influenciar por. maus familiares ganhe expressiva • pessoa amada, rivais e masnão abuse. Novamente,a :
'pesquisas, investigações e a� no trabalho, I Pensamentos. Neutro as força e eles poderão'ajudar inimigos. Ólmona sallde. pessoa amada estará.dàndo
amor. viagens. dando força e conselhOs.

. .

muita força neste,per(odo. "

LIBRA - Alguma prudência ESCORPIÃO Sua SAGITÁRIO - S...,ere o seu 'CAPRICÓRNIO - Criaturas AQUÁRIO - Voc. está PEIXES - Perlodo neutro no

será bastante aconselhável, probabiHdade de,.xito material mau humor. que, evitará ou ocorr.ncias dsperslvas, vivendo um dos melhores qual devêrá esforçar-se pára
uma vez que afastará a serio aumentadas. Por outro questõe�, que poderiam poderão desviar aua'atenção perfodQe do ano em todos os c�roqJeprftMlde. Terá
possibilidade de se perder em lado,diweráprosperarnoclJlT4)O teminaram s6riosatritos. Evite, dos compromissos e sentidos, mas deverá evitaro o favor de autoridades e de
pelqUenosneg6cios.Podetratar profissional e social e poderá pois, estes atritos, porque probIemasmaisinportantesdo gastodeanecessáriodedrheiro pessoasnascidasemáriesou
de assuntós importantes. conse9-iroqJe pretendenavida muitas serãoauaschancesda 'perfodo. Não permita que isto e\rdopossapNjudcá-lQdellTl leão. Adote uma posição c;Ie .

, Saúde, dmelroeamorsobbons artIstica.. Bom as viagens e ao sucesso, neste perlodo no aconteça. Alxoexcelenteparao ou outro modo. Isto estará prevenção, evitando
luxos astrais. amor.' campo profissional. Tome trabalho,lIíIMldee oamor. Neste provocando em v0c6 lITI:certo compromissos ai"" dos·que

cuidado com excesso "de perlQ&voc.estará fortalecido. exibicionismo prejJdicando o possa curnprit.
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. CABELEIREIRO' UNISSEX .

IElNOLDORAU, 116
FONE: 371-9898

R..MarinaFrutuoso,.1

FONE: (047) 371-8211 '

JARAGUÁ DO SUL- SC

m�Wl1t.·If1
Máq�inas para empacotamento

-

Roa�uart, 136 -Ilha '-'F1gueba
FONE: (041) �2-0540 - FAX: (047) 372-3203
'.

Jaraguá dõSul-SC

.. Posto'de
vendas

anexo àfábrica
RUA 2& DE JULHO, 18&8
TEUF� (047). 372-1749

JARAGUA DO SUL

BEBIDAS-PRESENTES-ALIMENTOSRNOS
Massas congeladas ebebidas Importsdascom

/

garantia deprocedência
.

, RIa R.ánoIdo Rau, 116
,FoneIFax (047) 371-3247 - .Jamguá doSul - sc

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

Aua JoãoPlanill8Check, 4f11
FoMe: (CM7) 37Z-OaA - 371.....7 - 3'71-5276

.

�GUÁDOSUL-SC

.

�hiliar :Haus
A CAMPEÃ DOll PIIEÇOIl .AIXOII

Conjunto est�fado lInoforte,
. model9 Paratl 3 e 2 lugares

1+5deA$49,90
JARAGUÁOOSll. ..SCtREDER-GUARAMIRM

.

No.úIllmodia13 de tibrll, às lOhoras, aconteceu nalgrq. São Lul%
GOlt.tllgtlo en1tiee matrimonial dosjovens IJ:ziana Sl4vli e Fábrio

Bru�'UIIlo. ElaéjilluzdeJoãoNelson eSonlaMariaSltNIs e elefilho
de Jostf eÁurea Brugruzgo. Os convida4osforam�!cepew1UUlos no
Clube 8tlélko Baependi.

uaramirense
ruo Const8ncio
IeAlbuquerque
�omamédicaAnna
iPauia Lemos ontem

l(sábado,lO)foium
ontecimento vip
agenda branca
temporada em

or. Eleé
deJoãoe

Severina
Älbuquet:que e ela
,

ftlIul de Sidney e
A.Jns Lemos.

AIoliba Refeifões
deBlumenau

assumiuo

restaurante da

Associação
Recreativa Weg
ematomuilo

prestigiado .na
última qtUUta
feira (17). Na

foto, da esquerda
para a direita, JoséAtaliba Pelm (t..firelordaAlaliba), Décio da'

Siwa (dirdorpresidenteda Weg), ,,'liIIon Faria (presidente da
ArwegJeDarciPelers (direlorpretfidenteAlalibaRefeifões).

Para os aniversariantes: Alch'Pradi(17/04) - AdtmrNoeóD.berg(l8/04) �

MarleneIzidoro daCosta (18/04) - MauraBesen (18/04) - Claudete dos

Santos (19/04) - RosanaBaehr (19/04) - BiancaCmtinaDerettf (19/04)
LauroFt1mmer(19/04)-IraciNazarioVJei:a(19/04)·-LauraButend<rlZü
(19/04) - EvandroTomazineLiscano (19/04) - Ceoi:aCélusiiskiMenel (191
04) - Ricardo Lfvio Schiocbet (01/65) - Alan Roberto Scbwartz (08/05).

BAVARIA
Panificadora e Confeitaria

DELICIOSAS TORTAS EO

FRANCESINHOMAISGOSTOSO DACIDADE
i�_� ..

AGORA EM 3 ENDEREÇOS
MlU..DEmCJJO�B'lTÁCIOPE5SQIl·PRoa:HJGCH5

MY I CC)fRFF - o festejado e aplaudido
Conní .ff com seu coral e orquestra eslllt
apres entando <ija 11 de maio, véspera do dia
mães ;, em Jaraguá do Sul, às 20 horas no
do : Sesi. Os ingressos começarão a

con aercializados .apartir desta semana a
R$ .20,00 arquibancada, R$30,00 cadeira de
e '.R$400 mesanino. Váriospontos devenda
e�ado,spela cidade. Aap-esentaçfo eml

.

presente do empresário Wander
comemoratrá o 120" aniversário do muni
anos de eDljpreSaWeegena cidadé e o 40"

.

da Orquestra, � a 'I1ltima turnê de Ray
pelo Brasil.. Toda a preparação do evento

.

conta da Soar, Sociedade deCulturaArtfs

.
BAEPEN)I· Aß festividades do Espfrito
tradicional do ClubeAtlético Bapendi, t
curso normal como nos anos ante
culminando com a festa de Reis e RainhaS·
18 de maio e posteriormente com o en

'

em, grandenoitada dia25 demaio, no saIlo
do clube com animaçlo .do Musical
Luminosa.A venda demesas será apartir'do
de maio a raz«o de R$ 60,00 com direito
cadeiras.

_RITO lNVERSITÁIIO� OUJliy
jaraguaense Peterson Dornbusch, estud

r VeterinárianaUdesc emLages, foi agraciado
prêmio Mérito Universitário Catarinens

conquistadopormono� e desempenho
lar.Aenlre81 foiefetuadaPeló�vemadordo
Paulo Afonso. A conquista garante a Pe

participação na 61& EXposição Nacio'lal de
Zebue 2"ExpoSiçIomtemacionaIdeRaças
apartir do dia 25 em Uberad� (MG).

I..EAM)R.O E LEONARDO • A Aßs
ReoreetívaWeg preparauma gJ'8Ilde festa para.
colaboradores a ser cumpri<,la no dia lOde

por ocasilo do dia do trabalho. Festa no se

amplo da palavra com churrasco, bebidas, b
do Sesi,Musical Hanover, binglo e o super
com a dupla consagradanecíonaímente
Leonardo, que cantarão exclusivamente
colaboradoresWeg, os Seus grandes su
19 horas, numpalro gigante que serámon
estádio da Arweg. AC) presidente Hilton �

.

diretor social VilsonNort,merei pelo con

DAKOTA ELßE .. O concurso intemaci
Dakota Elite i996Model Look, etapa re

.

Jaragu� será no dia 14 de junho. Aß fic
·

Inscrição podem ser obtidas nas lojas
·

.

comercializam calçados Dakota. Detalh
informações com a Irma pelos fones 973-53
371-7647 ou pessoalmente na Ckat Produ
Remoido Rau, 366. \bcêpode virarmodal

MVER - Aniversariou na 'l11tima �egunda·(i
(15) o bem lançado Raulino�eisJunior,

.

técnico da Raumak, máquinas p
·

empacotamento.A troca de idade foi comem
em�de estilo com seus faDrlliares. parabé

MANOEL GUIMARÃES • Renom

fotógrafo estará em Jaraguá no próximo dia 1
maio com agenda disponível para novos trab
Interessadas(os) podem contatar com Si
Cordeiro pelos fones 372-2693/372-3700
�a1méntenaMériDoces,naDomingosdaNo ,

FLORICULTU

Rua BernardoDo '

Fones: 372-0695 e 3
,

Jaraguá do sul-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.�..,.,.'

���

JÓiAS - RELÓGIOS E PRESENTES
em 3vezes

,

Av. Getúlio V�lJ'as, 9 - Fon«: 371-1562
Av. MarecluúDeodoro, 443 ': Fone: 372-0038

Jaraguá do So1,21 deabrâ de 1996 - CORREIO 00 POVO-

"O TÉDIOSO CABENAQUELES QUEPOSSUEM
ALGUMA ELEVAÇAoDEESpIRITO".

(GianoLeopardij
A banda TheMenl,es
comaruJadapelo ator
global Robetto
Battaglin com os

músicosJohnny Zainko,
Guiga Fonseca,Marcos
Buarque deHollaruJa
(sobrinhodo Chico) e·
GugaLouchardserá a
grande atração do

próximo dia 27 às 23
horas naboaleNotreDame. Os TheMentes tocam versões,
fazem arranjos Inteimmente novos e tocam SUIISpróprias
ClJllEões com aTrQ1Jjos ricos e interes6lJntes.

• O 200 Baile do Arroz do Estrella
de Nereu Ramos foi o maior
sucesso. A diretoria do clube

prepara agora o já tradicional.
Baile das Flores, que será
realizado no próximo dia '7 de

setembro.
• A Javel lançou na noite da üítíma
sexta-feira (19) na boate Notre

Darre, o Fiat Palio, o prírreíro carro
mundial feito no Brasil. O

coquetel foi dos mais

prestigiados.
• O Grupo Tarn Linhas Aéreas

promoveu na última, quinta-feira
(18) um jantar de confraternização
na recreativa Duàs Rodas em

Jaraguá, para corremorar o prêmio
recebido em Cingapura de
"Melhor Empresa Aérea Re

gional do Mundo", Ao ágape
compareceram autoridades,
empresários e c0!lyidados de

Jaraguá e póinerode. O

representante em Santa Catarina,
Rogério Zoschke foi perfeito
anfitrião.
•Muito cumprirrentado no últiim'

sábado (20) em Nereu Ramos, o

errpresãrio Renato Dematte, pela
troca de idade. A esposa Irene e

os filhos Jania e Jonas desejam
beijos e abraços. ," ,

•No próximo sábado (27� ria boate
Marrakech o concurso "Garota

Homago". Prá melhor torcida
duas caixas de cerveja.
• O grupo da Oase das terça
feirinas promoverá na pröxirra
sexta-feira {26) às 20 horas, no
salão da Commidade Evangélica
Centro um encontro com viúvos,
viúvas, . pessoas solitárias de
anhos os sexos, para momentos
de alegria, descontração e um chá
de confraterriização.
• A Fundação Logosõfica de
Jaraguá do Sul promoverá na

próxima quinta-feira (25) às 20
.

horas no auditório do Sindicato
do Vestuário, a palestra A

Conquista da Pelleidade pelo
Conhecimmto com o Dr. Antonio
Alves Filho. Participe.
• O Seminário de Corupá inaugurou
no sãbado (20) as novas

churrasqueiras nos pavilhões de
festas. Um local mais amplo e

prático pará recepcionar os

benfeitores e amigos do
Seminário.
• A rainha da Schützenfest deste

ano será escolhida âtravés de
comissão julgadora, formada por
rainhas das festas tradicionais do
Estado. Nos anos anteriores era '

através da disputa de tiro e no

ano passado tudo foi muito
confuso. Melhor assim .

•A orquestra Canle�ata da Soar
apresenta-sé na próxima quarta
feira (24) às 18: 30 no Teatro
Álvaro de Carvalho em

Floríanôpolís a convite do Pró
Música. E mais um ponto positivo
no curriculo da orquestra, que já

.

realizou o 1° Ciclo Catarinense de

Concertos, apresnetou-se em

várias cidades gaúchas e

excursionou ao exterior.

"Garota Va14ete"foiafesta do último sábado (13) na boate
Marrakech com nove conco"entes.A vencedora da noitefoi
Femarula Fauro, que representará o Colégio VaMete Inês
Piaz.era Zindars na Rainha dos Estudantes, em julho, no
Baependi. Aprimeiraprincesa éAna CarolinaRita, segunda
princesa SoÍ'aia Crlstine Benner e garota simpatia Lueia
Luciana Lorenzetti.

ANVERSÁRIO - Comemorou idade nova naültíma
�exta-feira (19) Cenira Cielusinski Menel, esposa do

empresário José Gilberto Menel. A. recepção a amigos e
convidados deu-se na residência do casal com lauto

jantar. , •

PARABH - Marlene Izidoro daCosta, da Support
.

Eventos, apagou velinhas na l11tima quinta-feira (18).
Cumprimentos na agenda.

'

)

'Gisele Adriana e 1"0 trocaràm "sim ti
na

última sexta-feira (12) às 20 horas, na "

Igreja São Luiz Gonzaga. Ela éfilha de
Ailton Luiz eMaria Narloch e ele éfilho de

Ignácio, � Maria Almide Kasmirski, A

recepção aos convidados deu-se na

Recreativa Weg. Os noivo» estão retornando
/ do norte do País, onde,curliramlua de mel.

'

L-__� __
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NOSSAS VOZESNO CONG,RESSO,
\: �

_

'

I

.. Conheça um pouco sobre as deputadas que lutam no

Congresso Nacionalpara melhorar a vida das mulheres.
$andra Starling (PT-MG)

Trabalaa pelo aperfeiçoamento
da legislação dos direitos já

conquistados pelas mulheres, '

e um dos seus projetos
, situa como crime o estupro
conjugal (para impedir que o

marido force a mulher a
manter relações sexuais.

Marta Suplicy (PT-SP)
É também psicanalista, além de ter
�.... '.

. .

organizado a comitiva

oâcíal das parlamentares na 4&-Conferêncía
Mundial da Mulher em Pequim. Um dos

.

'seus projetos assegura 20% de
candidaturas femininas a partir das

.

eIeiçõ�·.(te outubro. Outros projetos seus

tratam;:4à �oI�ncia'dOinéstic� do traballio
.' doméstico, do assédío sexual. Eiá atua

também a 2� anos no movimento de valorização da mulher.
,

".
'

,'" Rita Camata (PMDB-ES)
.' .:' ;,('C","

, Batalha pelos direitos da mulher
,

desde 1987, ela propôs que fosse
,

.incluída naConstítuíção em 1988.a

ampliação da licença màternídade '

para quatro meses ,e na atual
reforma da Previdência lutou pata'

,.

qu� tosse mantida a aposentadoría
da trabalhadora ruralaos 55 anos�'

, Jandira Feghali (PC do B�RJ)
.

Ela é deputada à nove aDOS e

,

. também é formada médica,
concentra-se nas questões que
envolvem a saúde da mulher

e a sua presença no mercado de
trabalho. Ela é relatora de uma

"-

emenda sobre a legalização do

,

aborto legal.

Marilu Guimarães (PFL-MS)
,

É ex-bailárina e

. apresentadora de TV, o
que facilitou a sua

entrada na 'politica.
Presidiu em seu

. primeiro mandato
'

federal em 1993, a CPIda:
Exploração Infanto-Juvenil.'

o PESO EXTRA NA GRA V/DEZ
..

Nopeso.di! u:magrávlda estilo incuúlo, opeso dofeto que I de aproxinuulamente 3,41çg e os quilos acrescentados pelas transformações do
, , "

'organis1t;l0 Verifique alguns'dospesós adquiridos e qualuJo eles serãoperdidvs. ,

'

'

." "

, "'.:.

OQui? Placenta' ·Uqui� Aminiótico ,Águá

ou.nto? 'kg

Seio. SangUe
"

,

Q,5kg ',&kg
-

depende 3à6
da .amana.

"

amamentaçio '

II
II

r II
'oe

'

.amana.

1

"_, �mento
são '

Pwdido.? ,

útero

'kg

3

',&kg
, 3à6

88mana.

'.

9': .'
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Rag Conniffem Jaraguá
A Scar ,está há 40 anos em car-

,,,,"-! 1 t

l��� e" 'par� cOm,eplorar etp ,

gfände" estilo, está trazendo
para nossa cidade um grande
show", internacional: Ray
Conniff Orquestra; e Coral,
que também está há 40 anos
fazendo sucesso pelo mundo

afora. O show será dia 11 de

maio, às 20:00 horas, no pa
vilhão do SESI. Ingressos an-

.

tecipados podem ser adquiri
dos na próprja Scar. Ray
Conniff em Jaraguá tem o

apoio cultural da Malwee.

Imperdível!

Histórias sonoras ;(2)
!

Falar de rock'n roll sem ttemamente minucioso de
falar de Chuck Berry é o' nove CDs intitulado The
'mesmo quelfazer uma cai- Chess Thars (91). Existem
pirinha sem cachaça. Até /algumas ausências impor
dá, mas nunca vai ser uma i tantes na sua discografia
caipirinha de verdade. Afi- ' em CD, como os álbuns
nal, Q que seria do rock'n, One Dozen Berry (58), o

roll sem Chuck Berry'õ ao vivo Chuck Berry On

Beatles, Stones (Keith Stage (63), os três volumes
Richards é seu herdeiro dj�j da compilação Golden

reto), Beach Boys e Jimi Decade (67, 73, 74) e o dís
Hendrix estão entre os co que dividiu com Bo
maís ilustres descendentes Diddley, Two Great
do sorn de Berry. Foi ele Guitars (64). Mas -de al

quem personificou a es- gum tempo para cá, algu
sência do estilo,' através mas gravadoras tem ga
dos riffs malandros, do rimpado raridades e pro
"duck walk" e, acima de duzido algumas coisas in

tudo, pelo beat básico teressantes, Falando como
transformado em sua mar- Paulinho, da Center Som,
ca registrada. Em som di- quem tiver interesse pode
gital, a discografia de acabar encontrando algu
Berry é bem representati- ma raridade, mesmo que

, va e completa, tendo como. tenha que fazer um pedi
pontos altos a Chess do internacional e ficar es
Box(88) e um pachte ex- t perando uns dias.

Agradecimento (Diferenças
Quero deixar aqui registrado'
meus mais sinceros agradeci-'
mentos à Polícia Militar, aos.

. Secretários do Município e

seus colaboradores e ao

Teodoro Ruda, da Empreiteira
Ruda, O apoio que a equipe da
RM de Curitiba, sob o coman

do deMiranda e Patricia; rece
beu de todos durante as filma

gens em Jaraguä do Sul, foi
. extremamente útil.

CENTER
SOM

<�.
I I

Marechal Deodoro, 406

FONE: (047) 371-2·847

Um crime bárbaro em

Mafra. Oito criminosos
confessos estão presos.
Mas três deles, filhos de

pessoas conhecidas, um' in
clusive de um ex-delegado,
estão em liberdade. A dife

rençaé que-os oito são po
bres e os três nem tanto. E

depois vivem dizendo que
a justiça é para todos. É o

circo da vida.

CarlãO Pacheco
Telefax (047) 371-1919/372-3363
e-mail-cpacheco@netuno.com.br

. -

BARAO BAN�� • PRESE��� , '. .

.................·VíOEO LOCADORA TABACARIA. CONVENIÊNC!!, .,

J :

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

" ....•.
"',

!'''''''''. ,;:.. ,

'

• A respostapara a pergunta da semana passada: apenas o prilrieiroJ ,h�rii. ';�" ,

do pesadelo (A nightmate on elm S/reei, 1984) foi dirigido. por Wes· ,

' ,

Cmven. Paraapróxima semana: quem faz a narração em offemÂ era do
rtúIúJ ( Radio days, 1987), de Woody Allen?

..

• Meu amigoWilliam, da Barão II, pê da vida oútro dia: É que ele flagrou
WB antigo frequentador saindo da banca comWB jornal, que pagou nor- ,.. '.'

malmente na caixa. O diabo é que, dentro do jornal, cqidadosamente/_! :;
escondida, ia wna revista de carona. É como diz wna frase cél� dp/:) �,
Barão de Itararé: Cleptomaoiaco é ladrão rico. Já .0, é cleptoriumflf.

.

'r. ..'
, co pobre. .:

' , .

• Dentro de alguns dilm estarei recebendomeu título de eleitor.,.que,�- .

feri para cá. Por hora, estou pensando emWB partido parame filiar. Para ...
onde será que vou?Diz ai, João!

.
.'

• Olha, sinceramente, euàcho que o sujeito tomarWB porre, fazei amaior
.

festa e depois ir para casa donnir, tudo ben, Agoi'lI,. sair por ai dé cairo,
.

atropelando ematando pessoas, já é�.ooncordain? Diabos, peP. '

WB táxi, durma denlro do carro, peçawna caroliá qu vá a pé para casa! É " ."

mais WB que devê.ter a cba� da cadeia jogadà ;�orar '.

• Já nas bancas uma coleção que vai deixar você por dentro'� idéias dos
maiores filósofos.de todos os tempos: Pré-Socniticos, PlataQ; Aristóteles,
Maquiavel, Monfaigne, Nietzsche ê militöS: õUtros. Pelopreçd, apenas

.

RS 9,90 e a qualidade dos livros, não dá Para. perdet:Jltria excel�·. ,

idéia da Nova Cultural para populilrÍZ!ll' esse ,tipo de l�tunl.,;Essa eu �'
' ..

'

,
,

comendo mesmo! ". ".1' ;�.,": ,.;;.. I,.. ,,'.
'

,

• UIlUlIoIICll paJxão é o tipo do filme que y�� sàbe se ,ri.� ou: 'I
:

.

fica meio assustado, porque ele não dá nenhwna .diêa:sobre'�'��;.'
.

· vai tomar. Mas eu também não vou contar nada sobreele. Vá até aB!li'ão .

II e leve pra CIma Duvido que você não goste,�c;t>�.�o'�i.
.

'

:., .

.tadofinal. '" '".' '" .

• O ·figado faz inuitomal àbebida (Barão de Itáfaté):' ',. ,; , :',: >,: ':
.
\ ,-, > ,..' � '.'

" (.-;1 �,)li "":.

Criação e Edltoraç�b c;le
..e., fOlhet�, cartazes, malas.��tas, }
,11ii logolipos, cartões de vi.,lIa,· t,

tlnlcO Ltdo jomais empresariais, manuals; "

, transparências para pa�stras, etc.
� ..

Rua Walter Marquardt, 744 - Sala 7 - Tel. Fax (047) 3"12-0868

Velhos uma ova
(
Vende-se

A média de idade dos sócios do estrelas
Clube Afonso Piazzera é 70
anos. Sábado a tarde eles esta- Depois de lançar o ar e o terre
vam na Lanchonete Califórnia, moto em lata, sucesso de vendas,
aguardando a chegada dos ôní- os americanos inventaram mais
'bus que Os levariam para a Festa tuna que é de outro mundo. A
doMaracujá,emAraquan,onde última moda ein Nova York é
haveriaumbaile especial. Quem comprar estrelas. ISso mesmo,os visse por ali, ia perceber uma estrelas! Como a estrela é suacoisa muito interessante: pareci-
am um bando de adolescentes mesmo, você pode batizá-la do

indo para uma discoteca, tama- jeito que' quiser. Vale qualquer
nha a animação. TInha até um nome, desde que não ultrapasse
metido a malandrinho, no bom 35 letras. Para comprar uma es

sentido, que era a cara do trela e garantir a posteridade
Moreira da Silva. Foi divertidís- celestial, ligue para a

simo tomar uma cervejinha com International Star Registry
o Pedro, a Claudia, a Tereza, a (001-800/282-3333). O certífí
Ondina,' a Ângela, o Francisco e cado chega em sua casa em em
muitos outros. Até combinamos .

brulho de presente, em pergarni
uma moqueca baiana numa das. nho escrita amão, junto com um
reuniões, que acontece toda .

mapa celeste indicando a posiquinta-feira no Salão Paroquial ção exata de sua estrela no céu.da Igreja Matriz São Sebastião.
Mais tarde, na Choperia da Pra- Além disso, uma carta de para-

ça, foi a vez de conhecer mais .
béns e'um livro de astronomia

três belezinhas de pessoas: acompanham o pacote, que cus
Agnes, Zilca e Ignez, Fazia tem- ta, no total, 45 dólares. Está aí

po que não me divertia tanto uma 'dica para você, que um dia
Valeu, galera. Um beijo pára prometeu as estrelas para sua

vocês todos!
.

amada,

PARA QUEM DA OUVIDOS
AO QUE E BOM
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E FUNCIONAMSIM: JUNTO COM A
CONTA: DE LUZYEM UMA AUTORIZAÇÃOI
Aí A GEHTE PREENCHE E ASSINALA O

VALOFtaUE QUER DOAR!
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todo mês nas bancas
--------_. --�-
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Jalagoádo Sul, 21 deabril de 1996

HABlrAT
.MC)f-311 IÄr.? A

cPtc' c1.160

COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINistRA

TBUIfI«)S
Terreno CI 420ma - Tlfa da Mosca
Terreno de 15X30 Rua Roberto Ziernann
Terreno de 15x34 Rua Leopoldo Janssen
Terreno c/1.020ma Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno cl 460m2 Rua Joio Januárlo Ayroso
Terreno cl 450m2 VlI_á Rau
Terreno c/430ma Lot. Bernadete Dornbusch
Terreno cl 440maBaIrro Água Verde

.

Terreno cl 513ma fundosWeg I
Terreno 390ma Itajuba Praia Grandt
Terreno cl 31.000ma Vila Nova próx. FórUm
'Terreno cl 2.600m2 Rua JolnvHle - ótimo ponto
comerciai

_

Terreno cl 430ma Loteamento Versatiles
Terreno cl 589m2 (esquina) Ilha d!!l ,Figueira

- Terreno cl 400m2 Rua Marcelo Barbi
'

Terreno cl ,532m2 -' Estrada Nova próx. Posto
MarcoUa
Terreno cl 500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno cl 500m2 (esquina) Rua Henrique
Marquardt
Terreno c/1 0.000 e casa de alvenaria, ótimo pl
empresa - RuaWolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600ma RuaMarcelo Barbl - Vila Lenzl
Terreno cl70.000m2 cl arrozeiras e 2 fontes de
água natural em Nereu Ramos.
Terreno cl 28.000ma frente para o �falto em

Nereu Ramos.
Terreno com 430m2' no Loteamento'
Champàgnat.
Terreno c/1OOÖ� R. carlos Vasel
Terreno 15x45 (ótima vistada cidade) Vila Nova

CASÁS
Casa em alvenaria cl 260ma - terreno cl 1540m2
-Schroeder
Casa em alvenarla·cl 1SOma - 3 dormitórios (1
surte) demais dependências, Procópio Gomés.
Casa ein alvenaria cl 160ma - Rua Henrique
Sohn
Casa mista - Loteamento Corupá - aceita carro
no negócio.
casa de aIv. cl 95m2 terreno c/370m2 em Três.
Rios do Norte

.

Casa de aIv. cl 100m2 terreno cl 538m2 - B81rro
• ÁguaVerde
.• Casa de aIv. 215ma - Praia. de ltaJuba
C Casa de aIv. 100m2 - Barra Velha .

.e
Casadealv.220m21 sufte+3dormitórios- Rua'
MaxZiemann

, APARTANENTOS
• Apart. em construçlo c/2ou 3dormitórios, entre-
• ga em meados de 96, rua Gumercindo da SUva
• (locallzaçAo Privilegiada). Financiamento
� próprio.Consuite-nos. '

• Apart. Condomfnlo Amizade cl 2 qtos. Entrada
• facilitada.
• Apto Ed. Isabela cl 123m2- 2 dormitórios + suite

:. e demais dependências.
ALtJGASE•

Sala comerciai rua Jolnvlile pröx Arweg.: Sala comercial40m2 - Rua Gumercindo da Silva
• Sala comerciaJ 42m2 - R. Domingos da Nova -

• seml�mobillado, próx. Marlsol.
• Casa de alvenaria c/ � dormitórios - R. Epitácio
• Pessoa ao lädo do' Jangadinha.
'. Apto. c/3 dormitórios - R. JoinviUe próx. Marisol.•

•
•
•

RUAn:uPB8CIDIID'l', l.S7
(AO IADODA.... JiERRAGENSJ

FONE: rJ1..aG09

CLASSifiCADOS DE IMÓVEIS CORREloooPOvo-5

Rua2SdeJulho,3'17 -VllaNova-JaraguádoSul-SC

FONE (047) 372-0153
LOCAÇÃO .

- Casa demadeira cl 3 qtos, Rua Domingos da Rosa
., ..

• Casa de madeira cl 2qtos, Rua Domingos Demarehl- prox. PostoMime.
- Cada de madeira cl2 qtos, Rua Adão Maba, 154
- Casa de madeira cl 3 qtos, RUaGuilhermeWackerhagen - pröx, F?rum
- Casa de madeira cl3 qtos, Rua 547 - lateral Pastor Alberto Schneider
- Casâ de madeira cl 3 qtos, Rua Frederico C. A. Vasal- 253

.

• Casa de madeira cl 4 qtos, Rua José Bauer s/nQ
,

.

- Casa de alv. cl 3 qtos, Rua Frederico C. A.Vasel,'211
- Casa de madeira cl 2 qtos, 'Rua Frederico C. A. Vasal, 2a2

.

- Sala comI., RuaWalterMarquardt - Galaria Vàsel- R$ 300,00
- Terreno cl6()()m2- RuaDomingos daNova.
- Sala com; RuaBemáro Dornbusch, 630 - R4250,00 ..

- Casa de madeira cl 2 qtos, Rua 25 de Julho, 889 - Fundos
VENlAS
', Terreno cl 10.256m2- pr6x. PostoVargas - R$ 300.000,00 .

.

- Terreno cl 461 ,39m2 - Rua AntônioM. Correa - Barra do Rio Cerro- R$13.000,00
- Terreno cl 608m2 - RuaPastorAlbelto Schneider - R$15.000,00

"
- Teri'eno cl5O.0()()m2- Rua Rio Cerro 1- R$190.000,00
- Terreno c/645m2 - Rua FredericoW. Sonnenhol· \lila Lalau - R$ 20.000;00
-Casade aIv. cl 186m2eterrenoa20.000,OOm2- RuaRod.WoIfgangWeege- R$_55.000,OO
- Casa de alv. cl 1Ó8m2 � terreno cl 397,50ni2 - RuaAdolfo Tribess - R$ 32.000,00
- Casa de alv. cl 150m2 cl2 pt.sos e terreno cl20.Q00m2 - Rua PedroWinter laterctl daWalterMarquardt -

'r '.

R$ 35.000,00
- Casa de aIv. cl 88m2 e terreno cl 789,75m2, Rua 569 • R$16.500,OO

. - Casa de a1v. cl 158m2 e terreno cl 816m2 - RuaWalterMarquardt - R$ 60.000,00
- Galpão cl 300m2 e terreno cl 450m2 - Rua PastorAlberto Schneider - R$ 45.000,00

8J� 371-7931
RuaAntonlo C. Ferreira 197

IMOVE,JS CREC11741-J
COM'U • VIIDI • 101111 • AD.IISIU ••ICOI.OU

Qto. Gar Balrio EDdereçolPoDtoRtf. Preço Informações Gerais
Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 70.000 Semi acabadolNegociáWls
.Sobrado 280 4, 1 Amizade R. Roberto Ziémann, 2920 70.000 Aceita trocalcarrolparo.
CaSaAlv. 140 3 1

,
Lot. Papp R. José Papp, 357 55.000 +15.000 financ. plSFH

CasàAlv. 190 4 1 SCbroder R. princesa Isabel, 547 SO.OOO erreno 6.562ma - Parcela
CasaAlv. 140 4 I' Lenzí R. Urbano Rosa, 517 35.000 omente em Dinheiro
CasaAlv. 190 3 2 JguáFßq. R. OUvia Prad!, 34 ceita terreno pr6x. Weg n
CasaAlv. 130 4 2 Lenzi R. ElpfdioMartins, s/n ceita terreno/carro
CasaAlv. 240 4 2 Lot, Papp RMarcos V. Girolla,474 ceitaCIm'O/Jm6vel- valor
Casa Alv, 115 3 1 I Centro R. Perdinando Pradi, 11S SO.OOO ceita terreno até 40.000
CasaAlv. 133 3 1 AnaPaula .R. Francisco Hrusckha, 159 25.000 Casa emCODStruçlotrroca
CasaAlv. ISO 4 2 Centro R;José Bmmendoerfer, 1390 SO.OOO rocaplapto em Blumenau
Casa Mis. SO 3 1 AnaPaula R.634-7S(AnaPaula) 25.000 egociáveis '

Apto OK 166 -3 1 Centro Bd. Ana Paola - 3° andar 27.000 + Financ. CBP
Apto OK 7S 2 1 Amizade Res. Amizade - 3° andar IS.000 +Pinanc. CBP -13 anos

Apto OK 184 3 1 Centro 134. Carvalho - SO andar ' 60.000 +Financ. CBP - 13 anos

Apto CODS 112 3 1 Barra Res.BaniMarquardt 9.000 + 100 parcelas de 360,00
'

Apto CODS 175 3 2 Centro RuadaCBP -3°andar· 65,000 Ent. 06/96 - Trocapl casa
sàIaComl 25 - Centro Shopping JaraguáBox 44 23.000 + 2 CUBmêslAceita troca
PontoCom 50 Centro' Mal. Deodoro (pr6x. Loss) 16.000 tigaLojaBenetton
Lote 601 JguáFßq. CondoDlfnio Azl\}éias 27.000 Aceitaparcelar/telefone
Lote 450 Amizade Res. Versalhes m 11.000 egociáveis
Terreno 9000 Vieira Ao lad!) do Posto Bogo 160.000 Vende tudo ou áreamenor
Terreno 7000 - Nereu Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 ceitaparcelar
Lotes 465 FIgueira Residencial Piazera I 6.000 Ent. 2.000+ 48 x210
Leres 300 Rau Lot.Menegotti S.OOO Ent. 3.500+ SO x 150
Lotes 3s5 AmiZade . Residencial Bebling 10.000 Ent. 5.000+ 5 x 1.000
Lotes 630 VtlaNova Pr6x. PÓrumJRádio RBN 35.000 Ent. 15.000:" 10 x 2.000
Lotes 483 StaLuzia Residencial Geranium 7.000 Ent. 1.500 + 50 x 200.
Chácara 26549 - StaLuzia Centro de Santa Luzia 40.000 GalpAo sOOm2f Casa 233m2
Chácara 180000 - Garibaldi Bstr, Garibaldi - Km 15 80.000 Casa alvo - Aceita trocar
Chácara 111500 - Garibaldi RIbeirão Hängares - Km 13, 20.000 Semmoradia - Trocalparcela
Chácara 95000 - Schroeder Fßt. Braço Sul- Km 4 55.000 Casa alvo - Parcela 10 x

Res. Oeraniiun (Centro de Santa Luzia)
Lotes com toda inf.ra-cstrutura (Tamanho IMdio de sOO(2)
A vista a partir de R$ 7.000 00 - Entrada de 1.500 + SO x 2
salmos Mín.· 004 x x SOO (fixo) + SO x 2 salmos Mín.

Lindo loteno CondomínioAzaléias (Jaraguã-Bsquerdo).
Área 601m2 (Plano - todo aproveitável)
À vista - R$ 27.000,00 (Aceita-se telefoneou paroelar)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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t:IlAPARTAMENTORua João Picalli, 473 - Ed. Karine -

.

Apto. 2� cl 2 quartos e demais
déped. - R$ 18.000,00 + ..

Financiamento

--,TERRENO
Rua: Centenário
com área de 450,OOm2
R$ 4,�.OOO,OO

CASA DE ALVENARIA
.....,___.

ALTO PADRÃO
Rua·Floriano Freiberger, 70
Terreno: 650,oomZ :. Const: 530,00mZ
01surte clhidrom. + 03 dórm, + lavabo
02BWCs + Garagem,. cl piscina
Valor: R$ 280.000,00

.

.,.,>""" "',.v_

� SALA COMERCIAL
�

Rua: Reinoldo Rau - Centro·
Empresarial Market Place -

.........-. área: 90,39m2 - R$ 18.500,00
+ Financiam_anto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, ZI de abril de 1996 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIO DO POVO - 7

Larlmóveis
,

-

Av. Mal. Deodoro,141

VENDAS
Terreno 15x30mts na lrua Joio Planlscheck
Terreno Lot. Vlcenzl e Gadotti Ltda. - Bairro Sto. Antonio
Terreno na rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts - Centro
C�sa de alvenaria com 63m2 no Lot. Vlcenzi e Gadotti Ltda.
Casa de -madeira com 113m2 na rua Alberto Carlos Meier no Bairro' Centenário
Terreno rua Max Doerlng, área de 365,88m2 \

Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, iuz e água
Chácara em Coru):>á com 131.800m2 com toda a Infra-estrutura
Qultinete' rua ,Arquimedes Dantas - Vila Lenzi.

LOC�ÇÃO
- Casa de alvenaria: 03 dormitórios, saia, COZ., ewc, lavanderia, murada e com

garagem. Rua:' Joaquim Fco. de Paula, nSl 2342.
- Apto. 02 dormitórios, salá, coz., banheiro, área de serviço, sem garagem. R.

Domingos da Rosa nl! 85.
_

- Apartamel')to térreo: 02 dormitórios, .sala, COZ., BWC, lavanderia e sem garagem.
Rua Pastor Alberto Schneider nSl 1187.
- Sala comervlal - RLia Leopoldo Mahnke nSl 46 - Centro

•••••••••••••••••
. .

� I

.� ...... : CRECI N° 1589 J_ I
I

,

, RlMÓVEI8 I - IINTE
CREClO914-J = Ba..... Sul I

I
I l...á.,.I. I
I Fone: (047) 372-2734 IIV
I I

PROMOÇAO!
Vende'

II TERRENOS I II L9teB Da Vugilio Rubini, Da Barra, FIDaodado 30% eotmda, I
I

saldo em 4 vezes - Total RS 9.000,00
I TERRENOS

- Casa em alvenaria com 92m2, Teneno 334m2, Lot. Reäcbow naBARRA Preço RS 6.500,00 ' ,

I Teneao cl 530,()()m2, naBarra ao lado da IgrejaEvangaica - RS I

I
Terreno c/l.540,�, J:lIÓx. Sear (Centro) - RS100.000,00

,Iterreno com 500m2 I 14.000,00 em seis (6) vezes I
Terreno Rua JoioPlaninsmeck c/896,� - RS 90.00,00
Terreno c/S.l84m2 Rual99 sem nome - Vila Nova-Rua: Antonio B. Schmidt �

Teneno c/ 1.762,91m2 o Rua 2S de Julho, Vll.A NOVA o

I RS 120.000,00negociável - RS 85.000,00 pfÓX.Mime
Ilha da Figueira Tenenoc/399,()()m2 - R. LuisSatlec, naBARRA - RSll.000,OO I

I
Terreno c/1.600m2+c.sadealvenarianaruaFptKioPessoa

IR$ 23.000,00 (à combinar) I o 50% entrada e + 5 vezes. I
o RS 120.000,09 '

I Lotes na R. Vugflio Rubini, 111\ Barra, financiado 30% en1lada, I
' Terreaoc/1.089m2 - RuaJoIoJ&!luárioAyrosoRSI8.000,00

saldo em 4 vezes - Total RS 9.000,00 Terreno no CondolllÚlio'dàs Azaléias - RS 26.000,00
- Terreno com 555m2 I Teneao c/2.791 ,C>O!W o R. WalterMarquardt defronte POSTO I Terreno c/3S0m2 - LoteamentoAnaPauia IV o RS 8.000,00

• MIME RS 180.000,00 em dozemeses. I, I
Lote 0° 67LoteamentoAnaPaula'IV c/1(lÁguadealveoaria

IRua: Ana Zacko
I TC!ilTeDO c/1.234m2 - RuaVitgßio Rubini, na Barra, apenas RS I

o RS 12.000,00

Só R$ 10.000,00 I
28.000,00

I
LotesnaruaPauloKlitzke(esquina),baiJro:Amizade-Mauro

(negociáveis)
SftJo c/62.006, DaTifaRAPP, distancia 3.000mts. daMalwee,

• RuáExp.AmoJdoHombwgcomcasadealvenariàde155,00m2, •

I
RS 15.000,00

I,I caadecaseiro com 50.00m2, piscina 7xll, (77,00m2); águaRS: I Terreno Rua 4S6 - Sem nome c/445m2 - AdernarElhert o RS
- Casa de alvenaria (nova) com I 50.000,00 o negociável, aceita outro imóv�, apartamento etc. I '8.500,00

c- em Alvenaria c/ 152m2 o Rua Olício C. Pradi, Jaragua
•

TerreooLoteamentoAnaPaula1V -F'manciamentó+4.500,00
226m2 (2 pisos), terreno com 450m2 I Esquerdo, defronte condom1nio Azaléi& o RS 40.000,00

I
Terreno RuaDomingos da Nova c/326m2 - RS SS.OOO,OO,

I(todo murado) Vila Amizade I Cuad�inadeirac/3 qtos, gàlagem, JatecIil, R.,WalterMarquardt I CASAS

•
o RS 21.500,00 I Casa em construçlo (alvenaria) c/ 143m2 o Vila Rau o

R$ 120.000,00 (aceita-se outro Cua emalvenaria c/170m2 - Rua PastorA. Sdmeidec, Da Barra
I

Loteamento Vila Rau terreno 'c/ 548m2 o RS 40.000,00
imóvel como parte do pagamento) • - AcátaC8lTO - RS 37.000,00

I
CasaemcoDB1ruçlo (alvenaria) c/120m2-AnaPaulaiVLote

II Cua em a1veDada c/ 180m2, 3 qtos, 2 aWC, garagem, na I 140 o F�anciamento + 16.000,00

• B�, Aceita carro, tecl'!mo, com 50% ,entrada e saldo a I Casa em construçlo (alvenaria) c/60m2 + casa de madeira
- Terreno com 1.067m, com frente I

combinar - RS 55.000,90
I

Loteam. Ana Paula IV Lote n° 83 - RS 15.000,00
Casa em alvenaria c/158m2, 3 qto&, lavanderia, garagem, no Casá em collBlJ:UÇlo (alvenaria) c/220m2 Loteamento Siopara Rua Adélia Fischer I centro, ao lado daantigaRodoviáóa, terreno 12x29,50 (3S4m2) • I Cristovlo ß - RS 25.000,00 IRua JoiriviJIe I'
o RS 44.000,00 ,

LoCAÇÃO' I Casaemconstruçlo(a1�'.lI1aria)LoteamentoFredolinoMartins
R$ 50.000,00 I I

o RS 8.000,00
Loja comercial c/33m2, Rua Luis Satler, BARRA o RS 220,00 Casaemalvenariac/120m2+casadeMadeira-RS 30.000,00• Casa em alvenaria c/ 2 qto&, ganIgeDI, Rua Abramo Pradi, Da I

I I, I BARRA RS 300,00 • APTOS

SO POR I Apartamento c/2 quartos, sala, copa, coz"lavanderia - R. Pular I Apto. Ediffcio Jaco Emmel}doed« c/l()()m2 7° andar-A. S�eider, 1.187 - BARRA - RS 300,00
• Galpão em alvenaria c/100m2, R. Bectba Weege, 2490 o RS I

RS 50.000,00

POUCO • 340,00 I I Lotes flnancladOlil a partir de RS 2.500,00 de entrada II
Casa em alvenaria c/4 qu_artos o RuaAlfredo Benhke, 420, São I LoteamentoSio Oüt6vlo ß o LoteamentoLIÚ8 o RS 300,00

• Casa em aivenaria c/ 2 qt08, sala, coz., garagem, todas PElÇ8l! I Camposampiero,

Loteamento Constantino Pradi'

I·TEM'PO! I grandes - R. BerthaWeege o RS 450,00
'

I I, LoteamentoOuro�erde
I'

Casademadeira c/2 qtos, sala, coz., lavand�a, banheiro, Rua I547 nO 141, na Barra - RS 200,00
I Cuaalvenaria, 2 qtos, cozoBWC, lavand. o R. OscarSclmeidec, I
I 943.: RS 170;00 I
I RUA ANGELO RUBINI, 1223

I
I SALA9 I

RUA ANGELO RUBIN!, 1223 - SALA 09

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRFlO))()'POvo.8 PU8l1CAcOeS le�AIS
ALUGUEL

DETRAjES'
J

RUA EXil. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 372-3349

'�ROCLAMAS DE CASAMENTO,
Marlot Adelta Grubba LeIa_nD, Onelal do Regi.tro CI,"I do 10 DI.trlto da Comaraa de
Jaraluá do ,Sul, E.tado de Santa Catarlnà, faz saber que compareceram ne.le Cart6do
eldblndo 'IeUl documentos pela 'lei, afim de .e habilitarem para aa,"r CJ8 .egulnte.:

mlrAL � 20.478 de U-04.19"
'

PAULO BENRIQtlE BEBLING E JOSEANA INACIO '.

,
,

J;ile. braaileiro. solteiro, pintor, natuial dé Jaragu! do $111, domiciíiado e residente na Ruá Roberto
�ann, '2.890, Amizade, nelta cidade, f'llho de \\tor Behling e de I'ferta Joenk Behling.
Elil.. braÍileira, sol'=ira, do lar, natural de Jaragu! do Sul, domicili.aéla e ..dente na RIIlI. Guanabara, 434,
nelta, ci4ade, filho de Antonio Vilmar Inacio e de Elena Vibnar Inàdo.

'

,

mRAL � 20.47' de U-04·lf"
PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA E CLE1JZA APARECIDA DE BONFIM

Ele, bráaileiro, solteiro, motorista, nalllral de Novo Saiandi - 'Ibledo, Para0!, domic:iliado e ..dente na

'Rua Adolfo Menel, Né�u Ramos, nelta cidade, filho de Benedito Luiz de OliveiJa e de Maria do Roa6rio,
,.' jIe Oliveira.

"

;t,�� brasile�, sol'=ira. do w, nalllral de Monte A1ep, Paraltt, domiciliada e ..dente na Rga AdolfQ,
':\�nel, Nc�u Ramas, nesta cidade, filho de Walfrides Pinheiro de Bonfim e 'Madalena Pinheiro de

,

BoÍlf'1lIl.
'

,
'

"
"

m�AL � 20.480 de 11-04·1'"
,

,CópJa recebldia do c.�tórlo de Guaramlrlrn, nute Estado
,

JOSE EDEI'!ßLSON,FARDOSIaÉ JANETE PAULImNRICII
Ele" brujkiío, solteiro, inclustJWio, natural de SilO Bento do Sul, neste Estadó, domic:iliado c ..dente
na Rua FNcilccd0a6 'lCp81116, 100, \\la Propsso, Guaramirim, nelte Estapo, filho de Álvaro�,
c de 1Ciainha AuguBlinho FardoIlá.

'

Ela, brasileira, solteira, indlJltriária"natural � Jaragu! do Sul, domiciliada,e ..dente na Rua Henrique
Marquardt-, !!Cita cidade; filha de SebaBtiio Pauli Fenrich 'e Bi Caetano Feririch.

'

,

"

mlrAL N° 20.481 de 12-044'"
,

GILMAR FoRLIN E ANNA PAULA SPENGLER
Ele; brasileiro, solteiro" aôxiIiar de escritório, natural de Jaiagu! do Sul, �c:iliado e �sidc!nte na Rua
Germano Wagner, 346, Ccn'=nmo; ilelta ci4ade, filho de Ricardo Fodin e dé Maria Ama Klein Fodin.

, Ela, brasileira, solteira, auxilial de escrit6rio, nalllral de Jaragu! do Sul, dom1� e �sidente na Rua
,

Manoel Francisco da Coita, 145, \\eiras, nel�cidade, filha <Ie Amaro Spengler e de Edith SclDnidt
Spengler. '

,,' '_

IllDll'AL N° 20.482 de 12-04·1"" "

ADELMOMENEGBELLIE VANDEàLjlA MACHADO
Ele, bl8lilciro, solteiro, pccBiro, natural de Wi1manmn, neBtc Estado, dómiciliado e residente na Rua
456; 212, Joaquim Francisco de Paula, nelta cidade, filho de Antonio Meneihelli c de Lócia Mcneghelli.
Ela, brIBileira, soI'=irao do lar, namr.t de Jaragui do Sul, domic:iliada c tUidente na Ra&, Manoel Francisco
da CoIta, Bairro Joio PeIlOa, nelta cidade, filha de Ademar Machado e de Marléne MachadÓ.

,

BDlrAL N° 20;484 de 15-04·1'"
DALMIR JOSÉ SCOZ E JULIANA APARECIDA DE SOUZA /

Ele, bra&ilciro, solteiro, operário, natural de J.ragu� do Sul, doJßíciliado e residente na Rua Palilo
,'Kracmer, 248, Água '\f:rde, nelta (idade, filho de Jundir Jo86 Scoz e de Maria Heleua Scoz.

'
•

Ela, brasileira, sol'=ira, costumra, nalllral de Imbuia, neste Estado, domiciliada e mddentc na Rua Paulo
�cr, 248, Água '\f:rde, nelta cidade, f'IlJia de Egídio Domingol dó Souza e de EHzete Rodolfo de
Souza.

' '

mlrAL N° '20.485 Ide 15-04·1'"
C6pla recebld. do cartório de Schroeder, nute Estado

'" ANASTÁCIO BARBOSA CASTRO E SILMARA �1NEIn'
Ele� bra.ro, solteire;-, operúio, natural ,de Tamarana, Para0!, domiciliado e residente na Rua ATthur
Ropelato. Sanla Luiia. nesta cidade; filho de Daniel Andrade Castro e Roc:ilda B8rbósa de Castro.
Ela, b�eirs, solteÍfa, co�tu�ira, nàtur:al cfe Schroeder, neste Eltad�, domiciliada e residente em

Estrada Bracinho, Schroeder, neste Estado, filha rde Fridolin Steincrt e AIvira Dom Steinert.
mlrAL N° 20.487 de 1'-04·1'"

, MARCOS mUARJ>(> LAGO E J.,NAINA HELENA BAPTISTA
Ele, bl'llllileiro, solteiro, montadol\, natur;d de Curitiba, Paran!, domic:iliado c adente na Rua Angclo,
'1QÄneni, 166, \\la Nova, nelta adade, filho de Enio Lago, e de Edcli,na Lago.

'

• 'lSla, brasileira, solteira, vendedora, natur� �. Itajaí, ncste Estado, domiciliadá,'c �sidente na Rua
Guilhelllle Wackethage, 9O"Vi1a Nova, ,nesta cidade, fil,ha de "Öilion Baptilta e de Marilene Du�te
Baptilta.

'
,

-,' mlrAL N° 20.488 de 1'-04·1'9'
Cópia recebida cio cartório de Guaramlrlm, nute Esta,do

ADRIANO MACHADO E GlLMARA ANTONIA DOS SANTOS
Ele, brasileiro, solteiro,� de escritório, natural de Jaragu. do Sul, domic:iliadO e ..dente na Rua
Ernesto Rodolfo Fritz ,Sohn, 181, nelta cidade, filho de Francisco Machádo e de Judite Mach�o. �

PJa, brasileira, sol'=ill, do lar, natural de Guaramirim, neste Estado, domiciliada e residente- na Rua
loteamento ZaatíoW" Guaramirim: neste Estado, filha, de Nestor dos Santos c� Bonete dos $antoI.

mlrAL N° 20.489 de 17-04·1'"
IVANOR DIAS E mINA MARA GONÇALVES MACHADO

"

Ele, bJâaileiro, solteiro, pemiro, nàlllral de �sidente Gct6lio, nelte Estado, domic:iliado e �sidente na

COHAB, quadra 02, lote 11, n° 18, WaldellW' Rau, nesta cidade, filhó de Manoel Joa6 DW e Mcrócdes
,

Dias.
, \ ' '

Ela, bl'llllileira, solteira, ,operúia, naiuraI de Dois Vizinhas, Para0!, domic:iliada e Ie8idente na COHAB,
, quadra 02, lote 11, nO 18, Waldemar Rau, nesta,\cidade, filha de JoH.,Machado e Maria Natalicia
Oon9aives M�hado;

,
-

,

mlrAL N· 20:490 de 17-04-11"
MOACIR MAllS E LUZIA 'wE� RAMBtJSCH GACIIER

Elb, brasileiro, solteiro, tecelio, natural de Jaragu! do Sul, domiciliado e ..dente em Estrada Ribeirio
Rodrigues, nesta 'cidade, filho de Oerliold Mabs e Milda �hnke Malis. "

Eia, brasileira, solteira, operma, nalllral de JoiJivine, neste Estado, .domiciliada e ..dente em' &trada
Ribeirão Rodtips, nesta' cidade, 'filha de OOvil Rambusch Orac�r e Te� Weias Rambusch Oracher.

E para que cbeguc ao conhecimento de Iodo., _dei p••ar o prelChte Edlt�1 quc será

,publicado pela Imprlllla e em Cartório, ond� .erá aflsado por 15 (qu�ze) di..
'

EDFrAL
PATRICIATAVARESDACUN,HAGOMES Tabelile'Oficial deTItulos da Comarca de Jareguá dO.
Sul, Estado de $anta Oatarina, na forma da Lei, etc. _

Fazsaber a todos quanto este editai yjrem que se aCham nesteTabelionato'paraProtesto osTItUIoi· •

contra:
Auto M8cãnica Burges Ltda - Rod. BR 280 KM 71 - Nesta;
AntoniO Geraldo Klein - R. Joinville, 6627 Nesta;
AUto Elétrica CO!14)á Ltda. - ME - R. João Tozini, 83 � Co!14)á;
Alcebiades.,Srasil C. Soares - R. Reinaldo Rau, 757 - Nesta;
AdJlia Ma'ChadO Semenzin - R. Reinaldo Rau, 757 - Nesta;
Ademirsêhlinski � AI Leopoldo AuguStinho Gerent, 204 - Nesta;
AldO 'de: S,ouza � Av. Mal. Deodoro, 1 014 - Nestá;
Antoni'ô\�iovani Alves Pereira - -R. SC 416 Km 25 - Nesta; ,

k SÓllnd. Com. Uda. - ME - R. Joinville, 4259· Nesta;
Aliana Malhas Uda. - R. Fritz.Bartet, n2 � Nest�;
Auto Mecânica Behling - R. Rdbe.rto l�mann, 612 - Nesta;
Almir Roberto Negri - R. Reinaldo Rau, 283 - Nesta;
Borrachas Coneza Ltda. - Ft Leopoldo Mahnke, 76 • Nesta;
ConfeGÇ6es H. Marq. Ltda.• R. GuilhermeWe4ge, 22 - Nesta;
Célia Maria F. Dantas - R. Reinaldo Rau, 757. Nesta;

.

Cei.' fllaninscheck - ME - Av. GetúlioVargas slrfl � Nesta;
Dittimar Muller - RiQ da' Luz • Nesta; ,

,I
Elétrica'Volwe Ltda - R. Domingos Rodrigues da Nova, 283 � Nesta;
Elétrica Volwe Ltda - R. Joio Franzner( 765 • Nesta;,
Escolas SID - R. Reinaldo Rau, 330 - Nesta;
Fabrfcio DuarteTanure - R. Relnaido Rau, 757 - Nesta;
Geraldino Alfredo Ricardo - R. Reinaldo Rau, 757· Nesta;
Gerson Adrillni Meg Bastos - R. Reinaldo Rau, 757 - 'Nesta;
HaraldoTadeu Raulino - R. José Emmelidoerfer, 1287 - Nesta;
Ind. Artef. Borracha Ltda•• Ro Apiuna, 157 - Nesta;
Irena $. Dom. � R. Mathias RUys.ann, 153 - Nesta;
Ind. de Estopa Fagundes Uda. - Rio Alma sln - Nesta;
José Pereira Mercado ME - Três Rios do Norte· N..;
Juremar Bairros Machado - R. Reinoldo Rau, 757,- Nesta;
Joice Buraide dos Santos - R. Reinoldo Rau, 757 - Nesta;
K Du Repres. cems, Ltda. - R.Germano Marquardt, 205 - Nesta;
Keci Moda fntima - R. da Corticeira sln - Nesta; ,

Lauro Domingos SansQn Radke - R. Rudolfo Huffenuesler, 440 - Nesta;
Luwa Frig. Com. de Carnes Fnos - R. Robert liamann, 20,01- - Nesta;
Metalúrgica Leitzke Uda. ,� R. Joinville, 2287 - Nesta; ,

,

Metais Nobrega Ind. Com. Ltda. - R. Jaroslau C. Persch, 365 - Joinville;
Maria Vilma da Rocha Fossile - R. ,João Caflos St.in, 40 - Nesta;
Mega InfOrmática· R. Reiooldo Rau, 21 • Nesta;" ,

Metálúrgica BW Ltda. - Ro' Avenidà dos Imigrantes, 320 - Nestal
Móveis Muller Ltda. - R. ,Rod. BR 280 slrfl· Nesta;
Moacir Sandana • R. Arduino P,..di, 22;' Nesta;
Mardo Antonio Vargas Pereira· R. Reinoldo Rau:757 - Nesta;

,

Magazine 810 Bento Uda. - R. Cei. Cados de Calçados Uda••N-.;
Malhas e Madeiras Recamo Cachoeira - R. Rio da Luz I, s/n • Nesta;.
Metal.llrgica BW Ltda. - Av. dos Imigrantes, 32Õ • Nesta;
MariseWaseher B9utique Maysa - R. 000 Hillbrecht, 1152· Co!14)á;
NewStar Malhas Uda.• R. BR 280 Km 57 - Nesta;

,

,
Nazerdini t,Aaria da Rosa - R. Procópio G. de Oliveira, 1149· Nesta;
Pré MoldadosAgha Uda. - R. Olara Hanemann sln' - Nesta;
Petiscaria Churrascaria Ferraz Uda. - R. )Valter Marquardt s/n - N..sta; \

,

ReconsiStem Serv. Com. Manut. Ltda. - R. Reinoldo Rau, 21 -'Nesta;
Rodolfo Jahn e Cia. Uda. - Estrada,do Sul Km 28 • Guaramilim;
Revencar Vere. de Part. Uda. - R. Proc. G. de Oliveira, 616 - Nesta;
Rozeli Cristina Maahs - R. Reinaldo Rau, 757 - Nesta; ,

Smurffs Lanches Helio lonta - R. Reinaldo Rau sln - Nesta;
Vera Lucia Padilha - R. Alagoas, 230 �Nesta;'. ,

Vera Regina de Castro Souza - R. Reinoldo Rau, 757 - Centro - Nesta;
Walte., Leopoldo Radunz - R. Ad8lia Fischer, 711 - Nesta.

,

, E, como os ditos devedores não fOram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida il!\tima�,
faz por infel1Tl!idio do' presente edital, para que os mes",ós compareçam nesteTabelionato na rua

ArthurMQller, 78, nop�oda Lei a fiin de liquidaroseudébito,ouentaodarrazAQporquenloofaz,
sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

KElJaraguá do Sul, 17 de abril de 1996
Tabeil '

"

EDITAL ESPECIAL' DE FAL�NaA,
Pelo presenteEDITALDEIN11MAÇÃÓDEFAl;�NCIA façosaberaoresponsáYelpeloTItuloabSco '1
ielacionado,queomesmoseachanesteOffCiodePrótesloparáserPAOTESTADOem25deabril "i;
de 1996, se não forpago.' ,

,

Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustaÇI9 de projetQ ou apres�ntar
declaração de rupo.ta per�cr.ito.

, _

Este'EDlTALé expedidoemvirtudedenAatersidopo'ssrvel encontraro re,pOl'lsávél noenliftr.
fornecido.,

'

,

ESP.DP.00151 eDP.OOö'163'
Valor:R$;3.277,69 eR$ 3.171 ,96

,
'

Devedor:SAMUELTêCnUND.OOVESTUÁRIOLIDA.
Endereço:Rodovia BR280Km 51 ,rfln88-Guaramirim-SC
Dcto:85.286.904IOOO1.s8

'

Credor:Seguridádé -Serviços deSegurançaUda. ,

"

'

Naformad9Art.883doC6digodePr'ocessoCivileDecretóLei�7.661/45-Art.10,e,proviment�
1&'9,3daCGJSC.

' " '

"

, Jaraguá doStli, 1:8deabrilde 1996
Ilton Hoffmann

Tabelião, Substituto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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J araguá do Sul- A Ass0-

ciação das Pequenas Empresas
, do Vale do Itapocu (Apevi)
assumiu a realização daFeira da
Malha, diante da decisão do

Rotary Club de Jaraguá do Sul
de não mais realizá-la nos

moldes
atuais,
por .uma
série de

lI�vI OSSI/IM
O tO/IIÇIlldo do
DIeIM '-I/'tl
doMo/ho

razões

que, ex

pôs em
c a r t a

aberta à comunidade via

imprensa A 100 Feira daMalha
desse ano acontecerá de 19 a 28
de julho. Mais dois eventos, a 3-
Feira Industrial da Pequena
Empresa e O 10Leilão deMáqui
Das e Equipamentos Usados,
também ocorrerão simultanea
mente ao evento da 10a Feira da
Malha.
Em 1996, como a cidade vai

comemorar 120' anos de

fundação, elas farão parte do

grande evento comemorativo,
como enfoque ao acontecimento

Entidade, dos
Estados Unidos
doa ambulância
GuarálDrim � o Executivo

enviou essa semana à Câmara de
Vereado�s pedido de licença
para custear as despesas de

transporte, no valc:r deR$ 20mil,
de uma ambulância doada por
uma entidade dos Estados
Unidos, a Santiago Cancer
Fundatioo.

Votação
O projeto será levado a

segunda votação nessa próxima
segUnda-ferra (22), onde deverá
ser aprovado. A ambulância,
equipada com umamiti-UTI, da
marca Ford (ano 88), vai
beneficiar o atendimento de

emergência do hospital Santo

��o.o
único dacidade.

,

"
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'Organizadores esperam au",entar números de expositores
histórico à divulgação das feiras
marcadaspara oParqueMunici
pal de Eventos (Agropecuärio).
A Feira da Malha vai ocupar o

pavilhão central e aFeira Ind!lS'"
trial, o pavilhão dos fundos,
diante da expectativa de vendas
descerca de 80 estands que serão
colocados à venda, '

Empresas expositoras
As empresas expositoras

terão espaço nos boxes 40
corredor entre os pavilhões "C"
e "B", para leiloarem máquinas,
produtos e equipamentos
considerados superados .

Empresas não expositoras
igualmente poderão locar espaça
para Q leilão. Parte dos boxes
servirão para a praça de

aiimentação.
O pavilhão da frente vai ser

utilizado pata eventos sociais,
culturais e gastronômicos
integrantes da programação
oficial da cidade, dos 120 anos.

A promoção e a realização 6 da
APEVI, em conjunto com a

ACUS eprefeitura, secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer.

Para a c:rganização das feiras
e do leilão, que inclui a venda dos
boxes e divulgação, foi contra
tada a empresa Sueli Brandão

Promoções eEventos, quejá está

engajadana tarefa O lançamento
dos eventos acontecerá no

próximo dia 22 às 19h3Omin, no
parque deEventos, fom início dá

comercialização dos espaços. Os
interessados poderão manter

contatocom aMara, noCejas ou
pelos telefones 371-1044/371-
7843.

SENHOR
EMPRESÁRIO!

DIEF declarada -

,

'

garantia demais
retomo de,ICMS para
nossomunicípio.

'

INCENTIVO

Governo lança pri11l;lfs
. ,

nacionais de cultU,.â:,

".':

Florianópolis - Até o final
deste mês, o secretário da Cul
tura e Comunicação Social,
Paulo Arenhart, pretende lançar
as edições 96 dos três concursos
nacionais, promovidos pelo
governo do Estado no setor
cultural, O "PrêmioCruz e Sousa,
de Literatura", o "Salão Víctor
Meirelles de Artes Plástiicas" e
o "Concurso Nacional de Dra

maturgia Ál'varo de 'Carvalho",
deste' ano, seguirão os mesmos

moldes dos eventos de 95, com
uma agenda de lançamentos

também nas princip�:/cápitais v .

doBrasil.
Vale lembrar que 'só para

essas premiações nacionais:
foram destinados, .no ano

passado, 'R$ 71 mil - wir dos
maiores volumes já pagos para
prêmios nessas áreas. Do Salão
Victor Meirelles participaram
818 artistas, contta350'�m 94.
Já o "Prêmios C�,e Sousa"
recebeu Lmil c; 300 inscrições,

'

surpreendendo até·-mesmo-a
comissão 'orgaírizadora em sua .

reedição.:"
,," ,

MUDANÇ�S CONTRIBUIÇÄO

Definida a datapara-edição Oleoduto vai�erar cerca
", lJ' da" II l'-i: '� 't

de R$ 120 m: em ICMS
ua ,�elra irIa ,,,a ues e ano

F1odan6póIIslGuaramirim ".lOl-ae,..,..,"",.aédeque4ei-
- Quando for inaugurado, ainda x� de circular 4iariamente pe

� noprimeirosemestrredesteano, las estradas quase �50 eami
o Oleoduto Paraná-Santa nhões-tanques. Q investimento
Catarina vai garantiium retomo da Petro� nª;,CQ��ãO do

para o Estado CfDl ICMS (linpos- oleoduto, bg�� a,�finaria� .

to Sobre Circulação de'Merca-: sidente�Get1íliQ:�argas, em Ara0-

dorias) de cerca de �$ 120 cária (P�), às�,s.es distribui'-.
milh6es. Ovaler correspondente doras daicidàde'dtGuaramirim; Í"
ao imposto de um ano da cidade Itajaí e Big�f,':I!'�� em Santa
de Joinville, amaior do Estado. Catarina. O tel1llÍDalServirá para '

A avaliação é da superin-, o ttansportê,de.gjs 4e cöeinha,
tendência de Dutos e Terminais querosene de aviação, gasolina
do Sul da Petrobrás. O oleoduto e álcool hidratado para olitoràl

'

deve também reduzir o tráfego Norte do Estado; Grande Bio. :

pesado em rodovias como aBR- rianópolis e Vale do ltajaí.;. "

FONE: 371·711 1
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ABRAJORI

MiguelGobbi assume a novapresidência
I '

B�sí1ia - Um catari

nense, Miguel Ângelo Gobbi,
também presidente da Asso

ciação dos Jornais de Santa

Catarina, assumiu recentemente
a I,'residência da Associação
Brasileira dos Jorn$ do Interior

(�jori), I/./�o do"entidade ,'1-. '

que COD:- /ION d/M/Otlo·
g re g'à;

,

,

mais '4e. " OfO/lI«.II,
1.500 jor- .111 IIáSDlo

�. .

nais de
todo país. Lideranças de outtoS
quinze estados brasileiros estão

entre osmembros da diretoria e

apresentaram planos'para fazer
dos jornais interioranos um elo
de ligaçãO CQDl a comunidade,
"Teui'� q�e .�gilizar o�pr�
de çomunicação direta ehtre as

comunidades para qu� secrieum
'", '

�<j �', � .�I
•

e, ,,�

novo meio de informação
diferente daquele que formam os

grandes centros", observa o

presidente eleito.
O processo de gestão da

informação institucional e

comercial, a modernização e

padronização da empresa
jornalística, o· treinamento em

presarial, a contínua comu

nicação entre a diretoria e os

associados, os programas de

canp'8coletivade equipamentOs
'

e insumos, os programas de

venda, coletiva de espaço e as

parcerias -

com fabricantes

produtores estão entre as

principais metas da nova

diretoria. A gestão participativa,
.

a divisão de atribuições, a

fotmação de novas lideranças, o
equilíbrio orçamentário
financeiro e a permanente par-

ticipação nos termos nacionais,
levando a visão do cidadão do

interior às suas lideranças,
autoridades e parlamentares vai
set amarca registrada da gestão
"Renovação e Participação".

'União
A participação maior des

poderesLegislativo e Judiciário,
a participação da mídia privada
e a formação de uma rede

nacional de comunicações, 'nos
moldes da Rede Catarinense,
prometem escrever um novo

capítulo nas comunicações no

Brasil.
"Vai ser.uma rede interativa

entre Brasília e o Brasil do

interior com a característica

fundamental de garantir a estes

cidadãos o direito de opinar e
criticar, enfim, participar da vida
nacional", afmnou Gobbi. Nova diretoria daAssociação Brasileira dos JorlUlis do l111erior

., to. ,.,�.

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INifERIOR DE SANTA CATARINA
FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1981

AWORl�
';

Asmazelas do transporteurbano e rodoviário
DE FLORIANÓPOLIS

NOTAALTÁ
A instalação da fábrica da

AntarcUCa em SantaCatarinae outros
tantos anóncDs de 'DstaIäções denovos
parceiros externos fora do eixo Rio
São Paulo éumaboanova. O período
de ilcbamento daquelesmegacentros,
comà exploSão de pr'6blemaíurbanos
incontroláveis, gerou custos insus
tentáveis para as empresas naquelas
cidades. O interior está em alta; Até

,queenfim.,
NOTABAIXA

OGovemo.pisounabomba. Neste
negócio de ino�póJio ou liberdade de
.mercado é oito ou oilentá. Ou se libera
o pasto de combustívelpara comprar
de qualquer distribuidora" a

'distribuidorapara�prar de quakpler
refinaria' ou mesmo importar, ou
vamos ver este festival de cartéis
fazendo o que quiser nos preços dos
combustíveis. A experiência ensina

que liberdade faz bem aomercado.O
automvelque o diga

PONTQ POSITIVO
A lição do presídio de Goiás

mostrou-a gravidade do problema
penitenciário. Misturam-se apenados,
condenados pelos mais diversos crimes
é penas, num coquetel que não

ress� ninguem. Lá ninguém é

moci�ho, todo mundo serve aos,

comandantes e se pagapor tudo. Pode
ser que agora aquele juiz seqüestrado,
depois do susto, comece a fazer alguma
coisa para que possamos fazer aprisão
cumprir a sua Yel'dadeu-a finalidade.

PONTO NEGATIVO
Estána hera demexer 00 regimento

do Congresso. Não é possível parar a
atualização da legislação, as refonnas e

, outras medidas urgentes porque é
feriadão,ou recesso. O Cengresso não
pode parar. Quando o titular se âfastar,
descansar, vir tratar deproblemas de sua
base, então que assumam os suplentes
mas que o trabalho prossiga. Todos
queremOs democraciae parlamentomas
lambemprecisamosdemais rapneznas
decisões até para poder continuar
acreditando que este regime dá certo.

OPROBLEMA
Se o dia-a-dia do transporte

rodoviário e urbalio tem seus problemas
e dificuldades, problemamaior ainda é

a impossibilidade de quantificar, e
qualificar essas dificuldades com

, precisão em função da total ausência de
postos de atendimento ao usuário em

todo oEstado.
AadminiItração central doDErER,

órgão do govemo doEstado responsável
pela fiscalização dos serviços do

transporte rodoviário, revela 'que O

nümero "de reclamações é grande, mas
não temos controles estáticos. Podemos

,

afu1nar queproblemas de funcionamen
to dos veículos, atrasos nos horários,
preços de passagem e desrespeito a'

paradas e à cap,acidade dos veículos são
os principais quesHonamentos levan
tadospelos usuários, '"informaBdemil
sonErondino Supervisor deFiscalização
do órgão. Nãobastasse isso, o DETER,
dispõe de apenas 30 fiscais para atuar
em todo o terÍit6rio catarinense.

Em relação à questão custo do

transporte para o usuário final, a

presidente do Sindicato das Empresas
de Transporte Rodoviário de Santa

catarina, Murilo de SouzaPereira, tem
,

uma opinião bastante contuadente: If�U
não acho que o transporte rodoviário
seja caro, o nivel salarial da população

I

brasileiraé que ébaixo" .

Murilo argumenta, ainda, que sem

tarifa é impossivel arilpliar o nämero de
, terminais, informatizar os serviços,
renovar as frotas e proceder a

treinamento de pessoal. "Ou seja, é
impossivel falar, em qualidade de
atendimento ao usuário. Eu considero

que SantaCatarina temum transposte
rodoviário de qualidade" avalia.

A,SOLUÇÃO,
.Bm Florianópolis, Ntícleo de

Transporte, órgão da prefeitura,
encontrou a solução para estimular a

qualidade do transpóJte urbano: "Nós
encaramos o usuário como um cliente•.
Para atendermosbem ao nosso cliente

instalamos, no terminal Cidade de

Florianópolis, ao lado da Fjscalizaçio,
umposto deatendimentoao usuário. Em
94, por exemplo, regjstramos 231

reclamações, 11 sugestões e aplicamos
1.880multas", informa LtíciaPinheiro,
Coordenadora do Núcleo.

Embora não ache que o cullto firuil
do transporte rodOviário seja caro, o

empresárioMuriloPereira tem a receita

para reduzir o desembolso do.usuärio.
"ORS, por entender o transporte como

uma atividade essencial, isentou as

empresas de ICMS, o que resultou
numa reduçãç de 9% no custo finaldas

passagens" .
'

'

Questionado sobre a viabilidack) do
transporte ferroviârío como uma

alternativa eficiente para o bara
teamento da atividade, Murilo centra
argumentaquea polßica de trailsportes
no pais, investiu demais na malha
rodoviáriaparawltar atrás agora,

_
Além disso, admite que não tem

conhecimento se os países que
adotaram o transporte fetrOViário têm
uma estrutura superavítäría ou

deficiláril. Chama, também, aatenção
para as dimensões continentais do
Brasü: "Fica impraticável atravessar o
território brasileiro de trem". Outro

aspecto :levantadopelo empresário diz
respeito à capacidade de geração de

emprego do complexo que envolve o

transpor.Je' rodoviário: "Exportamos
carrocerias para o mercado interna
cional. Esta é uma indtistriaque gera
um valume considerável de postos de
traballo diretos e ilcIiretos e gera, tam

bém,muitas pequenas emicro eIllPre
sas que produzem componentes".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTENÁ�IO DO I.H.G.S.C.

C
.. t . d' �·C. apl�f;;se iara ongresso

âe História e
..Geografia

Florl�ópoUs. ConsoantJ'
reiteradas vezes noticiamos, no
corrente ano, em 7 de setembro,
ocmeráopimeirocenteÓáriodo'
Institllto

'

IDst6rico e

Geográftco de Santa Catarina
Para comemorar tio grata

e&m6ride
o Coase- IlIstlll'- '

lho pre- I..._
sidido OwtlosPOlO,
pelo p'O- .".tIOIlSlosfessor e

historia- dos 6,..
d<l' Wal-
ter Fernando Piazza. (foto),
acontccérá de 4 a 7 de�tembro

. de 1996 um. CONGRESSO DE
HISTÓRIA E GEOGRÁFIA
DESANfACATAiuNA,qu��
regerá pelo seguinte Regula-
mento:

'

"1.' Ö Congresso será reali
zadonaCidade deFlorianópo�,
Capital do Estado de Santa
Catarina. 2: A língua oficial do
Congresso será a portuguesa 3.
As ínscrições eSiarãó abertas a

especialistas em História e

Geografia, nacionais e est�
geiros. Parágrafo dnico - os só-
'cios do 1HOSe slo membro�
natos do Congre&90. 4. Ascontrl
OOiçõts versarioexclusivamcn�
sobre História e Geografia de
Santa Catarina, não cabendo

portanto,aaéeitaçio de nenhum
1rabalho fora dessa temática 5.
O' Congresso se desenvolverá
atravéS deConferências, painéis,
mesas-redondas, comunicações e
demais meios que s� fizerem
necessários. 6. AsCóDlunicàções
'<Ieverio ser enviadas, em resmno

de 1 (uma) lauda. até 01-()4..:96,
ao IHGSe, em FIorianópelis, .

SC, CaixaPostal D-1582, e, na refeições e alojamentos, serãode
íntegra,atéadatamHimadeOl- responsabilidade de cada coo- .

07-96, não podendo exceder 10 gressista A comissão organíza
(dez) laudas.de (3O linhas) dora indicará hotéis de diversas

datilografadas com espaço 2 categorias.10. As·inscriçõe5dos
(dois). . \ congressistas que desejam apre-
f 1.0_ Cada 1rabalho-será sub- sentarcomunicaçõcs se encerra

metido à apreciação da Comis- rão em 01-04-96 e as dos demais
sãoOrganizadora do Congresso, participantes, a 01-08-96. 11. A
que comunicará ao' autor, dia e organização do' Congresso
horada apresentação. § 2°_ A promoverä a publicação dos

apresentaÇão' de cada trabalbp anais com os texto,s, dos
não poderä ultrapassar� tempo trabalhos, na língua' original,

.

de 15 -(quinze) minutos .. '7.0 bemcomoasconclusõesfináis".

preço da in,serição. será de US$ , Instituto Histórico e Geogrä
,50,00 por pessoa. 8. Os congres- • fico de Santa Catarina - Palácio
'sistaS terão direito a participar

.

Cruz e Sousa - CaixaPostal,D
dasatiyidadesculturaisesociais 1582 - 88.010-970, Florianó
doprograma oficial. 9. As, polis, SC, Brasil- tel. (048) 221-
passagens e traslados, bem como

.

3502. (EVS)

o BRI'TIlAUpr
�. r :'

VIDAROTÁRIA \ ..... ,',

Fiorianôpoíis-Leste
recebe visitasnâ'AtJB
Florianópolis - A foto

estampa a mesa principal do
Rotary Club Florianópolis
Leste, 'na sua segunda reunião
de 1rabalho na rede da ACE -

Associação. Catarinense de
Engenheiros.

. Faziam parte damesa, da 'd'
para 'e', os rotarianos Nilton de
Oliveira Cunha, do RC Floria-

nõpolis, oadvogàde �ámig9"do
clube, dr. Saulo :Sânto:$'i?(i)'
rotariano ..Sérgio. N'en'tUtclli"
presidente . do clube' 'ée,'�Jo
secretãrio Jarbas' de 0Hveira
Gomes, Na referida' ·teuniâo
foram tratados imponintes;

. assuntos para a co'tninlldade
Ploríanopolítaaa,

(EVS)

Ijlr
.

'.. "

..

.',
. ;.''=,;, .

A····: .... l�.. . 'fi:" ..
'

.' .' . ·fit�l'� .....,:'.' :

,

t :l� \./, :l�l
.. �;:..J :_� llu�l :�v.� ��.: :;:

"

�;;...:.. :
.. :l.:�.;....;.� t;,� \.;; ��ll;: .�.)

. -'.

FONE: 371·7'11

..

'r' ;:,.
-"

,

.. ,

<:] rem ofertas, PromOfÕeS e um (fItrO zero.l»
DIÁ "/05/96 .SOI1EIO DO 5! UNO.

J-,
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CALÇADÃO

Obras continuam "por mais trinta
·

dias
I

Jaraguá do Sul • Proble
mas técnicos e as constantes
chuvas na região, foram os

p'incipais motivos, segundo o

secretário. de Planejamento
OtavianoPamplona,.que atrasa
ram as obras do calçadão' da
avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, uma das principais
artérias cidade. De acordo com

Pamplo
na, a de
mora na

instala

ção dos
tubos

para a

'colocaçio
da rede de energia elétrica
subt�I1&J.l.ea obrigou. os

funcionários' que trabalham na

obra, a centrali-zarelil o serviço
nesta área. No entanto, segundo
osccrefátio. anovap-evisiopara
o tétminoà obra é de 30 dias.
"Isto se o' mau .tempo não

persistir", observa Pamplona,
acrcscctltando'que 'até o início
dósta'seóiana, deverá terminar a
có�ode.petit-pavet (pedras

Implollio/io
,. Nllt••

tOIlI.lm,S_
dolo d.lllldo

, ,
,

I

AMVALI'

Prefeitosfazem relatório

para reivindicar obras
Jaragwí do SuI,- Os prefei

tos da Associação dos Munic.Í
pios do. Vale do Itapocu (Am
vali), tem opr.o até o final da

próxima semana, para entregar
um relatório sobre o repasse de
verbas, provenientes de

impostos, para os governos
federal e estadual. Este

procedimento, segundo o

presidente da entidade, Odenit
Deretä, é para fazerumcompa
rativo; do retorno, principal-:
mente em obras, para a região,

Os dados serão levantados
desde o dia lOde janeiro de

, 1993, quando se iniciou os

mandatos de cada adminis

tração. "Nossa região é uma

dasmais importantesnoque diz
respeito a arrecadação' em
Santa Catarina, porém, é
deixada bastante de lado Pelos
atuais governos", ressaltá o

presidente. Ano passado,
Jaraguámanteve-sena terceira
posição em municípios arre

cadadores do ICMS. Foram

governo:

coloridas) nos dois lados do

calçadão.
Dentro da novaprevisão para

o' término da obra, ·estái previsto
ainda, o asfaltamento do trecho.
Porém, a implantação de bancos
e ocanteiro ao longo do calçadão
só começará em uma segunda
etapa, sem data def'mida.

O calçadão da' Marechal
Deodoro, p'imeiro em Jaraguá
do Sul, beneficiará diretamente ...-_-----------------.....
o comércio da avenida, que
ganhará iluminação nova,
canteiro de flores e bancos,
distribuidos num. trecho de

aproximadamente' 800 metros.
can o atraso já garantido, os

comerciantes peolongem as pro
moções para atrair oS consumi

dores, uma vez que o trânsito na .

avenida está paralisado.

cerca de R$ 93 milhões, no
entanto, o repasse não ultra

pessoa os R$ 15 milll&.s.
Nas poucas vezes que visitou

Jar,guá do Sul,' cidade sede da
'Anlvali, o governador Paulo
Monso Vieira salientou que a

crise financeira obrigou o

governo a limitar obras. No
entanto, prometeu, quando reu
Diu-se cOm oempresariado jara
guaense, em aprovar p-ojetos
para liberação de recursos à

região. Porém, até agora, de
acordo com o prefeito de Jara

guá, Durval Vasel, ninguéln
recebeu parecer favorävel do

Encontro
. Desde terça-feíra, os sete

. prefeitos daAmvali estãO rC,runi
dös no Marina Park Hotel, em
Fortaleza, no Ceará, partici
pando do 30 F()rum Brasileiro
sobre Administração .M1,l�ci
pai. O temado encontro é "Final
de Gestão: Ull\aAvaliação dos

RCsultadO$" .

'

.Par. nó., .eguro nio aó garantia de riaeoa.
Seguro é Preatafio de Servivoa

SEGUROS GARCIA
Rua ExpedIcIonárIo GumercIndo da Silva, ,.a.
fa andar, ..la 2 - Fone/Fax: S7f-f788 .

Jaral1uá do Sul- SC.

Pink and blue
Para cHanças é partir de 05 anos.

FREEDOM
Pata adolescentes, jovens e.adultos

. 'Cambridge .

Para adultos com conhecimneto
,

básico'
CUISOS Prep.,.t6r1os'p.,. 08
exames Cle RE.1. e F.C.E.
0bI.:A l'InIc anti bIUpoauI�

,
pt6ptIa ptIItJ ltaMj»Ite I»QbJóI

f(u(JLuiz/(/8IJ6n� 67- Cenlro -fone: J72-2899
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U"OS rasur.tulós e nristtls rasgadas são eneo"tnuios elllre o acena tIa biblioteca

VANDAUSI�O f

. Destruição de livros e revistas
I

preocupa direção da biblioteca
.

�

, J
I

J araguá ; do Sul - A' ressaltando que cerca de �60
direção da biblioteca pública, livres, foram rasurados e

RUi,Barbosa, está viàbilizando rasgados até agora, além de
junto a iniciativa privada, a registrarem furtos de alguns
aquisição deuma filmadorapara exemplares.
ser instaladanas dependências o O principal alvo, de acordo

trédio. O com Nunes, são livros didáticos
equipa-' Rlmodolo utilizados na maioria, _ por
m e n to, ._J" estudantes que frequentam da 5-
será uti- "",lO plIIO a 8- série. "Já chegaram a

I i z ado RO!JIO' OS arrancar capítulos inteiros",
para fla-" observa a coordenadora, Para
grar pes- dllSl,uldlH. coàtrolar a situação, além da
soas que compra da filmadora, a direção
destroemlivroserevistasnahora da biblioteca expõe cartezes e
de pesquisar; "De alguns meses alerta aos associadas sobre o

pantcá, adepredação aumentou cuidado que se deve ter ao

gradativamente", lembrá a manusear livros e revistas.
bibliotecária Dirce Nunes, "Nossa intenção é coascientizar
responsável pelo setor, o usUário de que ele também tem

a obrigação de fiscalizar o

material", revelaDirce Nunes.
Atualmente a biblioteca Rui

Barbosa dispõe de 18 mil
volumes 'em seu acervo. Destes,
16.012 estão catalogados. No
entanto,DirceNunes reclama da
falta de espaço da sala, hoje de
120 metros quadrados, "que não
estámais conseguindo atender a
demanda", ressalta.

O secretário de Cultura,
Balduíno Raulíno, garantiu que

, até o final de maio, a biblioteca
já estará instalada em outra área,
que inicialmente será anexa a

própria secretaria e terá cerca de
450metros quadrados. ''Também
irá facilitar o controle de

fiscalização", comemoraNunes.

FLAGRANTE

Polícia prende quadrilha
no centrode Guaramirim
Guaramírím -, A polícia

prendeu no início da semana,

quatro mulheres e um homem,
acusados de praticarem diversos
furtos nomunicípio e emRi? do
Sul, no Alto Vale do ltajaí.
Marina Sandoval Bermann,

MeriaHelena dos Ssntos, Josélia
Lourenço, ambas com 32 anos,
Ednéia Mironov, 21, e Volsoo.
Mendes Ribeiro; 31, foram
presos em flagrante, com cerca

de 200. objetos furtados, entre
eles, malhas roubadas em

Guaramirim. Toda amercadoria

estava dentro-doCaravan, placas
AQ-8281, de Curitiba.

.

Pte:meditado
De a,çordq c<X!l- o delegado

Alcivaíulro EsPêzim., a quadri
lha, já :,çom, passagens pela
delegacia dacapital paranaense,
saiuna maDhã dé terça-feira de
Cwjtiba,;Ç<>tp destino a regiãode
BIUllÍehá'u. "Os comerciantes

suspeitáram del�s � os denun

ciaram", cXp!ica o delegado. ,

Os' cinto: integrantes Irão
responder inquérito policial por
formação de quadrilha e furto.

ESTADO DE SANTA CATARINA
J'

PODER JUDICIARIO
nitzo DE DIREITO DA COMARCA DE

JARAGUÁ DO SUL - 211 VARA
, ...

EDITAL DE LEILAO
A DOUTORA Hll..DEMAR MBNEGUZZI DE CARVAUlO.!
JUíZA DE DIREITO DA 2- VARA DA ,CQMARCA D'.5
JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANfA CATARINA, NA
FORMADALEI,ETC... _, '

FAZSABER(emresumo, art. 687 do CPC), o�e�� - VENDÁ' ,

em 1°LEll.ÃO: - DIA 08/05196, às 14:00 horas, peJ,Qvalor superior
/

... ..', "''-', '

ao da avaliação, devidamente corrigida no�,dQ l��ó: - VUNDA
em 2° LEll.ÃO: - DIA 24/OS/96, às 14:00 hoi�, po, quem�, "

der e maior lance oferecer (valoe devidamente cörrigido no dia do'

leilão) - LOCAL: Edifício do Fõrum, à Rua Guilherme

Wackerhagen, n" 87. - EXECUÇÃO: n° 3695000722.7. '- ,

EXEQUENTE: .. MAUlAS JARÔ LTDA. - EXECUfADO: -

KÁTIA SIMONE STINGU,BN. - BEM A SER LEILOADO: -

Trezentos conjuntos de malha, meia-malha, tamanhos P, ,M, G,
cor branca com estampa, referência do catálogoHermes 75.57.88,
camisa e bermuda, avaliado cada conjunto em R$ 8;00,
perfazendQ um valor total de R$ 2.400,00 em data de 04/10/95. -

'

Nos autos não consta qualquer Ônus ou recurso pendente. Em
Virtude do que foi.expedido o presente edital, que serã afixado no
átrio do F6rum. Dado e passado nesta cidade de Jaraguã do Sul,
aos dezoito dias do mês de março do ano de 1996., Eu, (Cláudia
Jenichen) Escrivã Judicial, o subscrevi.

HILDEMARMENEGUZZI DECARVALHO
Juíza de Direito

�.'
O endere-ço onde a qualidade tem bom preço, fa-

_��..::.=....=.n-=--=-,�--=---___;'M_A_L,.;.;_H___;A_;_:S:;____::L�T..;;;:.D...;,_:,,:A� brica: Jacquard, Soft, Cotton, Moleton, Meia'Ma..;
lha lisa e estampada, Stanflex.Xadrez, Listrado,
para atender confeccionistas do ramo de malhas"
DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAME�TO PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FIAt�EIADO E ESTAMPARIA

POSTO DE VENDAS JUNTO À FÁBRICA.
ROD. SC-416 N° 2727 - RIO CERRO II. '

FONE: (047) 371-0099
FAX� (047) 371-1045

JARAGUÁ DO SUL - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul, 21 de IÍbrtl de 1""

COLISÃO It
'

Veículo despenca daponte na entrada da-cidade
!

J araguá do Sul - Um

.

O caminhão Volkswagen,
acidente envolvendo quatro placas JU-1427, conduzido poc
veículos sobre a ponte que Vanderlei Kienen, de 19 anos,

interliga os municípios de carregadodeareia, bateufrontal-
Jaragu

ä mente com aBelina, placas Ißl-
do Sul e (Ol/SO dtJ 1523, <Je Brusque, dirigida pa.-
Guarami- DelamarPaulo Eccel.

rim, pró- ,Otl_lIl. 101
ximo ao ImplíldilltloPortal,
c au sou d. 1IHIltJIIslo

, \
nhão, que estavam atri,� docarro

dirigido por Eccel, tajmbém se

envolveram na colit,são. No

entanto, nenhuma pess oa ficou

ferida.
.

'.

I' '

De acordo Com pam,�lheiros
daPolíciaRodoviáriaFe(I�eral, o
motorista do caminhãca, que
estava no sentido Guarart'Urim

Jaraguä, perdeu o control \,e do

veículo, não conseguindo e'\yitar
a colisão. ,\\ .

Até o fechamento de'$ta
edição, o estado de saúde deD?e
lamarPaulo&ceI era estável.\i

Susto

um con-

gestionamento de aproxima
damente um quilÔlneÚ'onos dois
sentidos da pista.

Com o impacto-da colisão, o
veículo foi arremessado para
debaixo da ponte. Eccel sofreu
ferimentos nas�as e cabeça,
sendo encaminhado ao pronto
socorro do hospital São José.

UmaoutraBelina e um cami-

Mesmo caindo 4e uma allIITadema_is de cinco metrosmotorista sofreuferiinentos generallztidos

.' I

BeRufico" completame"te destruida,com a colis40
\'

�

I
:, ....

O" A", - ". ,�
r

,

..

i..... ,,�-.N. CHNAOVH .. :

•\ i�.J;:Y:iPRP NA SV4 \TIPA?
i\ Já está na höra 'de você ver o seu futuro com

outros olhos.
Com 0, Mapa Astrológico Omar Cardoso

FMho" elaborado a partir de .valiosos estudos,

dei."x\,a?os, por seu pai� v,ocê v� dar ':1IIla nova ótica à '

sua VIda e ter uma VIsão muito mars clara de como
o destino pode lhe ser favorável no amor nos

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

ao Il�lSTITUTO OMAR. CARDOSO. 'Em poucos'
dias você estará recebendo os dados completos do

Mapa Astrológico Omar Cardoso Filho.
'

�

Não perca o seu futuro de vista]
Junto ao:Cupom-resposta, mande um cheque nominal de
R$12,OÖ, ao, INSTITUTO OMAR CARDOSO, CAIXA
POSTAL; 5.oê7 CAMPINAS - SP. CBP 13.036-910 ou

faça um dêpósito na Caixa Econômica Federal" pära a'

agência�.554 para a ele nO 030,000008-9; anexando um

xerox do mesmo.

NOME:
ENDERE(;O:_,....,.-_� ...,......,.-,-__.-'- _

CIDADE _�..___'ESTADO:_:_.0_'eç:p.....

'

_

DATANASe.' ,HORA NASC
-----
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