
Pepebistas devem escolher Assoçiação JardimPara{so Jaraguaense vai disputar
o seu,candidato a prefeko elege nova presidência Mundi(ll na África do Sul
o PPB de Jaraguá doSul tem

marcado, uma reunião para
segunda-feira (6) à noite, onde
deverá escolher o seu candidato
a prefeitopara as eleições desse

,

ano.
.

Páginas 3 e 4

. .Por unanimidade, Rubens Ro
berto Zipf foi eleito o presidente
da Associação de Moradores do
Jardim Par�o.>Ele substitui Pe-

.
dro Chaves, que fic0una diretoria
por d,ois anos: Página.',

Tem sempFe um
je/ta de·fazer
-melhor

A jaragnaense Pa1tícia Pedl"o
so, de apenas 1$ anos, conseguiu
índice para disputar o Campeo-:
natoMundial d� Karate, na�fri-.
cado SU;l, em junho. Ela f.cou,em
segundo noB�ileiro. Págln812

1 '.'

Malweo. Gostosa como um abraço.

'!'roga' tUÚJUirida liVreme"te em diversos estabekcime"tos espalhadospela cü1tule

f'
�
�.
�.
t
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COLA DE SAPATEIRO
,- ,

Mais rigorpara coibir venda
", Uma nova portaria municipal deverá Ser baixada nos próximos dias pela
secretaria de Saúde, para a vendade cola de sapateiro. Dados revelam que o
consumo da droga em Jaraguä do Sul, alcançou índices surpreendentes: Os'
principais consumidores são da faixa etária de 12 a 17 anos, de .ambos .os

sexos._O ConselhoMunicipal de Entorpecentes (Comeu), vai agir com mais
, 'rigo� nos estabelecimentos que vendem 9 produto. Página 11
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CHAPAMAJORITÄFtIA

,

Petistas vão partir para 'chapa pura,nas eleiçges !

. de 3 de outubro. PDT não aceitou condiçôes. -. ,
.
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Jaraguá do Sul, 5 demdo de 1996
z

Hoje, uma das principais teria .condíçõés de, em curto

preocupações de toda e qualquer espaço de tempo, gerar um

pessoaéodésempregoqueassola. volume tão grande de novas

o país. 'oportunidades de emprego no

São centenas de empresas, país como a Leg"lzação dos
diminuindo a oferta de empregos hotéís-cassíno, sem que o

ou fechando suas portas. É o governo precisasse investir

agrícultor abandonando o campo absolutamente nada, até porque
pela, falta ele reconhecimento do a lei para esse tipo de atividade
fruto de seu trabalho. É o artista deve proibir qualquer espécie de
sem palco para se apresentar, incentivo.

enfim, são milhares de histórias Em 30 de abril ele 1946,
diferentes que têm o mesmo final portante há 50 anos, quando o

trágico: o assustador aumento do presidente Eurico GasparlDutra
contingente de desempregados. proibiu o jogo, funcionavam no

Sabemos que os governos, BrasilZf cassinos que empre
tanto Federai como Estaduais e gavam de forma direta e indireta

.

Municipais, os partidos políticos cerca de 60 mil pessoas. Hoje,
e, por extensão, toda a sociedade, com o crescimento populacional
preocupa-se com a situação e, de do país, a legalizáÇão do jogo em

uma forma ou outra" buscam hot�is-casslnJ poderia gerar' de
alternativas para esse dramático forma direta e indireta mais de

problema. 200 mil novos empregos,
O p'o�ó israelita acaba de.m;strar que .

pendentes. Num desses países vez por
vemos governantes oferece- öbviamente contando desde

, rem verdadeiras fábulas à título' engraxate, taxista, cabeleireiro,
,
em seu país aJustiça é um Poder Soberano outra acontecem'erros desse quilate como de incentivos fiscais e outros motorista, garçom;' crupiê,
e' capaz dejulgarcom rapidez e acerto as é o caso de 'um certo presidente que pela beneficios, para atrair ind11strias, segurança, gerente, recepcionís
,s�as questões j1,ldiclárias. E assim é que sua juventude e experiência política' que possam gerar 500, LOOO, ta, tradutor, iU1Ísta, figurinfifa,

2.000 novas oportunidades de musico, operador de som,'
nos prim�ro�_dias dç_"abril condenou a parecia fadado a fazer(um bom governo, emprego e, mesmo com todas as cozinheiro, camareira, enfini, 85
prisão perpétua o individuo judeu mas depois seguiu o caminho errado e teve bebesses govemamentals, poucas profssões diferentes existentes

chamado YigaLAmir, queem 4 de q\1erenunciar-aomandatodepresidentee são as quese sentemencorajadas' num cassino, além de me-

,

..

a montar novos negócios.
.

vinentar uma grande estrutura'

novembro do ano passadoessassínou com a pUn_içã? ficou só nisso quando deveria É necessário que os governao- hoteleira, gastronômica e

, três tiros o seu compatriota' de nome .
ser mais rigorosa; houve também o 'caso 'tes·� apercebam que especial- comercial na região onde estiver

,

Yitzhak: Rabin, primeiroministro de israel
\

. de um certo senador que foi cassado por mente na área do turismo, pode- localizado esse empreendimento .

. '.' .'.! se gerar milhares de empregos
.

do jogo e lazer.
'

e um grande lutador pela paz entre árabes. .ter mandado. impnnur gratuitamente na
sem que .o governo necessite E· aí, inclusive, é dé I

se

.

e israelitas, fato que deu óngem ap nosso 'gráficado Senado prepaganda política sua, investir absotutamentenada, perguntar: será que nossos

artigo n�s�:çob:m� íntítulàdo "Um märtir :

mas foi anistiado e hoje continua Como Aqui em Santa Catarina temos governantes estão' satisfeitos que
, ,." . .' ,

.

-. .
.' .' um grande exemplo: O Beto o jogo continue na clan-

dapaz,í.' '....
,

senador; e mais. recentemente houve Carrero World' que, sem destinidade, sem gerar empregos,
Enquanto is�o acontece em Israel, em . arquivamento de uma CPI destinada a beneficios fiscaiS, sem quálquer

. inveStimentos ou tributos? Sem

"alguns países" a Justiça além de morosa. verificar irregularidades bancárias, mas típo de ,incentivo govemamental ajudar o país a sair de suas
-

. .. .. .
. � movimenta não apenas o seu dificuldades, e inclusive uti-

deixa-se lev;;u: por Interesses políticos e
.

tudo vai ficando assimno dito pais.;
, complexotwistico,mastod,auma 'lizandorecursosaufeQdosdojogo

financeiros e por .ísso nem sempre estrutura·hoteleira, gastronômica parasubomarautoridade?Éhora
.resolven�o acertadamente as questões dela •Jornalista e cômercíal looefízada na grande dos governantes legatizarem os

região do baixo Vale do ltajaí. .hotéis-casslno e através dessa

Outro empreendimento atrela- iniciativa, atétri de inc.rementar ô .

do ao turismo poderá trazer um turismo, propor-cionar novas e

fluxo ainda maior para Santa graudes oportunidades de
Catarina e para eBrasã, espe- investimentos nacionais e

cialmente no período da baixa ínternaöionaís,' gerando no�astemporada. Referimo-nos a formas de arrecadação para s

Legáuzação 'dos hotéls.casslno,· cofres públicos e, acima de tu I.

que' além de representan uma
.

diminuir significativamente o

nova, atrativa e mportantíssima n1ÍlÍ1ero de desempregados em

opção �ti(:a, geraria-milhares nosso país.
de novos empregos. -----------.---:'

Nenhuma atividade 'econ�� * Diretor de Marketing da

mi;a, nenliwn tip,o de negécio Santur e ex-deputado /edertil.

EDITORIAL

Calculando candidatos
. Se a�s�ra política ide�ada pelo ínímígos particulares. De fora ficarão,
prefeito Durval Vasel vigorar, Jaraguá com certeza, PDT; PFL e PT em função
do Sul terá no mäximo três candidatos

\

de atritos íncontornäveís e por pregação
nestas ele�çõesmunicipais e, o vitorioso . política incompatível.
poderä ser aquele que sair da coligação E não há do que duvidar, Vasel deixou
envolvendo opröprio PTB.

+

o PMDB, "inventou" o PTB, que em

.

Durval Vasel,
-

que não demonstra
.

Santa Catarina 'só existe mesmo em

nenhum, constrangimento com este Jaraguä do Sul .e elegeu-se prefeito,
ajuntamento de: siglas, já Sonda. até correndo alto risco de jogar fora, por
mesmo o,PMDB efará qualquer tipo de terra, . uma promíssora carreira política
negociação" desde que o candidato não

-

'que já poderia tê-lo levado a Brasília
seja ö deputado estadual Ivo Konell, COIllO deputado federal.

'

,\

Ajustiça éum poder soberano
*JoseCastilho Pinto

EugênioVlctorSchlTlÖckei
'

, DiretorGêral >
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'Car-ta aberta
",
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Hotéis-cassino: inyéstimeritos,
,tributos, empregos e lazer

. * Qércio Augusto Knop
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Jaraguá do Sul, 5 demaio de 1996
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decisão de
'não, co

ligar com
o PDT'-'
única hi-

BESC
o Banco de Santa'Catarina
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JAInACAYalllIIA

seu Servidores tê111i(e4juste
candidato amanhã. de 3%·nos se�;�;alários
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, POLITICA

PPB' escolhe

.

CORREIODO rovo- 3

SCHROEDER

ELEIÇÓfS

Fracassada coligação entre PT e PDT
Jaraguá do Sul • Fracas

sada a tentativa de coligação
entre PDT e PT. Nota enviada

pelo Partido, Trabalhista à
'

imprensa na sexta-feira (5)
garante que o partido vai sair de
chapa pura em Jaraguá do Sul,
nas elei-

ções des- '.,Islos
te ano. A

pötese entre os petista - foi
tomada em reunião ampliada
com os membros da Executiva,
ocorrida nanoite de quinta·:feira
(4). "As conversações com o

PDT deixaram claras as

diferenças de encaminhamento
na sucessão municipal em

Jaraguá do Sul", .avaliou o

presidente doPT, André Tavares
Vieira.
Petistase pedetistas estiveram

reunidos várias vezes nesses

últimos dois meses, na tentativa
de tentar formalizar umaaliança.
Lideranças dos dois partidos

'

tinham garantido à imprensa que
uma aliança entre as duas siglas
já era certa. "As chances de

coligação são de 95 por cento",
disse há, úm mês Paulo Tenne,
'p-esidentedoPDTnom1Dlicípio.

' Rompida qualquer possibi-
'Confronto lidade de aliança com o PDT, a

No penúltimo encontro entre militância petista parte agora
as duas siglas, o PTtinha impoS-

, para a formação da chapa
to várias condições ao PDT, proporcional dos candidatos a

cano forma de efetivar a tão vereador pelo, partido. COOl a

comentada união partidária 'escolha do pré-candidato a vice
visando às eleiçõesmejoritärias.. prefeito pela sigla, o professor
Líderes do PDT, por sua vez, Dionei da Silva, os petistas
também acenaram em' favor da 'prometem que vão arregaçar a

coligação, mas tambérÍl impu-' manga. "Vamos arregaçar as

seram condições. OPT, como se mangas, fazer' campanha 24

sabe, é um partido que não horas pordia.e transformer toda

admitia a hipótese de sair nossa vontade de mudança em.

coligado com outras siglas, com resultado positivo nas eleições
exceção do PDT. desse ano. Somos uma alterna-'

VOCE PRECISA,O BESC COMPRA,
Pes s 0,3 S j u r

í d j c as, pes s o a s f í s ic a s (a u t ô n o mos, p r o f iss i o n ai s 1 i b e ra is, f i_ r mas i n d i v i d U .a l s ,
'

p r o' fi s s i o n a i s I i ga dos ,3 a ti v i d a des 3 g r o p e c u á r i a s e a g r o i n du s t r i 3 is). C o, n s u l t e ,o BE SC,,

.
'

Jaraguá doSuI-Depois da garantiram ao CP, que a pré--
escolha de todos os pré- Convenção desta segunda-feira,
candidatos porparte dos outros não será válida para o partido,
partidos do município, o PPB mas apenas uma' forma de
deve definir o nome do seu an�sar quem. é o nome mais

candidato à sucessão do 'cotado' para concorrer a

prefeito Durval Vasel nessa prefeito. Outros, no entanto,
segunda, numa reunião do "juraram de pé junto" que os

diretório. votos de amanhã já serão
Três nomes disputarão a suficiente para definir o

vaga: omédicoMoacirBertoldi candidato, do PPB, que será
e os empresários Gilberto ,efetivado oficialmente a partir
Menell e José Carlos Neves, o de lOde junho.
Gê. A disputa promete ser Na sexta-feira um ex-líder
acirrada. Na quarta-feira, político doPPB garantiu ao CP
filiados do partido Começaram que Moacir Bertoldi teria
aconfeccionaracédulaoficial desistido da 'candidatura a

que-o diretório, do PPB usará 'prefeito. Bertoldi estaria

para indicar ocandidato. Ö CP descontente com outras

epurouque a cédulaconstava 'lideranças,- inclusive empre
os três pré-candidatos li sários, que não estariam

prefeito. querendo a'apostarno seu nome

Al�as lideranças do�PB para ser o candidato da sigla. .

Definido nomea vice-prefeito
tiva concreta de governo em

Jaraguá do Sul", discursou Jair
Mussinato, pré-candidato a

'prefeito. Todos oscandidatos do
PT vão se reunir dia 11 desse
mês, às 19 horas, para discutir e
tratar sobre a Convenção do

partido, marcada para o dia 2 de
junho, naCâmara de Vereadores.

\ A partír da próxima semana,
o diretório começa ii reunir as
comunidades em cada bairro,
para posteriormente coordenar
um Seminário, como forina de
formalizar o Plano de Governo
Alternative para Jaraguá do Sul.

J.'_

Scbroeder • O prefeito em prefeitura de Schroeder perdeu a .

exercício, o vereador Cândido chance de resgatar a dignidade
Walz, encaminhou, esse semana dos §efvi40res, que convivem há
aoLegislative um projeto de lei teníix{oom'a defasagem nos seus

que concede 3% de reajuste aos salárioS. Embora pague .0maior
119 .servidores municipais. Em piso salarial entre as'prefeituras

,

abril, a prefeitura já�'havia( daíilÍCrorregião,SehtOO'derainda
reajustado os saläríos« da' discrimi"a'�'os salários" in

categoria�12%, que elevai'am termediãrios", 'a�àliôu o'pre
o piso salarial para R$ 312,00 -, sid'énté: '!lO ,S.in$ep, "5telio João
atualmente o maior da micror- Rodri�., ;

"

/, i ," ::.; ,

.região, Com o novo reajuste: o No dddumentb entt�gue ao

piso passapara R$ 321,63"caso prefeito em"Jex'ereíeio de
o projeto seja aprovado na SchroederconStam ainda pedido
Câmara durante essa semana de negociação sobre a

A diretoria do Sinsep reuniu-'. rei�plantação do -Estatuto do
se com Walz na manhã de . Magjstério -: revQgadQ.em ,9,1; a
quinta-feira, quandoentregooum . adoção de um Plano de Saúde a
documento - também enca- todos os 'servidores; e

minhado a cada um dos verea- de,t1:�gração : do processo de
dores - com o levantamento da negociação permanente entre a

defasagem salarial dos ser-
'

prefeitura e SiD,�ep,"Gândido
vidores desde.janeiro de 1990. ,.w�li �RrÓD,leieu discutir os

.
., .:1.:" �i'�"1" � .

i. .-"� _,_,'-(;.,
"

•

Propôs, então, um reajuste °assQ,ótôs,· nHvi.d�c'ados pelo
imediato de 10%, sendo 8;91%' (o 'Sinäi��� o,prefeilQ'J:lilmàr
para zerar as perdas, e o restantê

; Rtlbe� UêJ1el, que' r�$1Une o

a título de aumento real. "A c8f,g(Jne�,seg;tinda-feira�'·

I'

.

As melhores inforihaçõe�:�,ooêl<;'
encontra, é claro; no melhor,'

.

"jornal da região.
Não perca mais teWP'ó;�:'asªine

,

CORREIO D'O"POVO
"

.
,1 ·-\,f·��h�/·i '\ í -_.:..

. I -r
.

371-1919: �'":,
I

'

u A SI N G BE S C
Tod o bem q u e

'

voe ê que r .
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CHARLES SIEMEMCO

PPB resolve definir o seu candidato

abr� suas tI.: :*'JJ
-

par'a o
::::'"

'1
--------

:,__..,-�.

I

Depois de tantas estilhaçadas
sobre quem scri o candidato a

p-efeito pela sigla, oPPB resolve,
finalmente. escolher -o seu

pröprio. O encontro' desta

segunda-feira ànoitep-omete ser
rodeado pelo clímade ".eleição".
Explico: a vontade 'e ' a

disposição dos seus pré
candidatos está tio 'forte e claro
queoclima de campanhapolítiCa
dentro do partido faz a grande

.

diferença. Moacir Bertoldi,
Gilberto Menell (foto) e José
Carlos Neves, o Gê, já estão em

campanha.
Hoje dizem que Moacir

Bertoldi será o candidato. Há.

Pr e PDT: acabou!

. Depois de várias tentatvias,
fracássa a coligação entre PT 'e
PDT: O PT, em reunião com a

sua Executiva. �decidiu sair de

chapa pura. A. eSC<)Jha do pr0-
fessor Dionei da Silva como o

pré-candidatopeloPT, jáDl0Stra
um partido que está .prontinho
paramostrar as "garras". Afinal.
o PT não aceita qualquer

.

"menu". É enjoado e escolhe a

dedo.

Motivo
A divet8ência entrePT ePDT

já evindecia.dois fatos: primeiro
porque o PDT não queria sair
somente com o PT nas-eleições,
algo que oPT impunhacom toda
a força. sem deixar corrdição
alguma.

.

L_

no entanto, uma ponderação a

ser feita:MoacirBertoldi não tem
experiência na administração.e .

não tem uma das melhores
oratórias. Um debate entre

Moacir Bertoldi, Ivo Konell e
Pedro Fagundes, o candidato do
PPB sairia perdendo.

.

Bertoldi, contudo, tem votos. É
um candidato populista. Bem
aCeito pela população. Caso o

i
partido .

o escolhe como

candidato. Bertoldi precisará de
uma boa assessoria ao seu lado.
Háum grande líder doPPB. pelo
que me confidenciaram, já
prometeu até custear um curso'
.de oratória.

Outro motivo Lista .para o consumidor
Estive fazendo uma lista em casa daquilo que o consumidor não poderá comprar com o subsídio de

R$ 12,00 amais que ele terá no contra-cheque no final do mês. A lista é "variadíssima", Desde carnes

exóticas, vegetais dosmais variados, legumes àmoda brasileira emuitas, masmuitas quirelas, Confira,
agora, algumas sugestões para você se deliciar com grandes pensamentos. Mas só com pensamento,

Já o outro motivo. digamos
omais interessante, recai no últi
mo prognóStico dos bastidores:
o que fazer com o PMDB?

Explico: a situação política a1ual
é uma sö, sintetizada numa só

pergunta: será que oPMDB vai
* Um qu80 de carne deJavali, que custa, emmédia, R$ 21,00;

entrar? Derrotar hoje o PMDB,
* Um qußo de carne deJacaré; R$IS,OO;

.

mesD\o que se faça uma análise * Um quDo de bacalhaU, que também é usada para fazer aquela pizza: R$14,00 .

. baseahdo.se em pesquisas OQ no * UínquDo decarne de piranha (garantem alguns que é uma deIída). Preço: R$ 16,00
senso-comum, é a ordem do * UmquDo de carne de tamanduá (que está virando II1.Oda no Bras8). Preço: R$ 2',00
dia. E isso é diálogo em quase '.

'

todos 0$ partidos. Se alguém
. duvida, que me listem qual é o ,

'Partido que aceita hoje uma
'

,

coligação com o PMDB? O
"

afastamento
.

do PDT é um

começo daquilo que alguns
jornalistas já vem falando e que
eu ainda não tinha dado muita

atenção: todos contra 1Dl".

Você não conseguirá comprar com R$ 12:

Empresário apóia Gê Neves
II

Na edição da semana passada los Neves, o Gê, como pré-can
o . CP ficou de confidenciar o didato a prefeito pelo PPB. Por

nane do empresário que está
.

motivos que.fugiram à nossa

apoiando o vereador José Car- alçada, não será possível, nessa

edição, falar do empresário. Na
próxima edição o CP trará côm
exclusividade, o nome do em

presário que está lhe apoiando,

, "

Informe-se 'hoje sobre os piemos de acesso e as

vantagens de inscrever-se já 'seDl taxa de
.

inscri�ão, com a Dlelhor estrutura e com

cODlpleto servi�o de apoio ao usuário do

primeiro provedor de acesso de Jar.aguá dó S.ul

R. Jccob Buck, 106
Fone 371·4444

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lado o egoísmo

�l
::;

. A VIDA EM HARMONIA, UM Deixando de.
.

TOQUE'DEAUTO-ESTIMA.

.. :', .... .'. ..:. .:' .. .

. : .'.
..

'.' :
.

.

.' .: .' " :.. . . .... .' . .'

Se você é uma pessoa interessada
em tornar a vida melhorpara si
mesma e párà todo o planeta,
chegou sua oportunidade. Se

.
realizará em Jaraguâ do Sul nos

dias 6, 7 e 8 de maio no Sindicao
do Vestudrio,· das 19:15hs �
22:30hs, o curso A Vida em

Harmonia, Um toque deAuto
Estima, com o paraptsicõlogo,

terapeuta alternativo e Bacharel
em Teologia, Ivo Fachini.
o curso oferece, mediante
palestras e exerctcios de

relaxamento, a possibilidade
efetiva de resgatar efortolecer a
auto-estima e harmonizar a vida,
atuando sobre 'tudo ao n(ve[ do

subconsciente, desde afase intra-
:. uterina ati o presente, e
projetando umfuturo melhor.

Três dias (9horas e 45 minutos)
de curso com o custo de R$ 45,00

por pessoa com um desconto

especial pará casais e filhos.
Iinformações, fale com Janete ou
liane através do fone: 372-1141

'TULHA

ALIMENTPS
NATURAIS

Unh. di., melpuro,
. com . .ucalipto. com
pr6poIi., .ut:l'ilho.,

gra"oIa, fibra de trigo..
.

"7RAIlESSBROS
.

AROMAJJcos·
Rua CiI/;. Ave.
Go".. de

Oliveira, ·1493
,

Centro '

FONE: 973-3160
.
,'.

JsIaguá do Sul· SC

em� 'i' .

,

., .'7..... ..'7./

IVO FACIIINI

VIDAEM
MONI

I !�1 Tn(JLiF·r)E A r lT'l\EQ1HA'�"'.< .. \ ..
, � , ... ...., _ • .l.'". .... '''''''líV.t."1.

Livraria Alemã
D MUNDD DDI LIVROI

Avenida Getúiio Vargaa. 198
FoneJFax: (047) 371�13& - Ja-'- ---- e do $ul- SC

1 -:Pànörâmica geral dotemaHARMONIA e auto-estima. . "
.

.

2 - Diagnóstico, análise, � t�rapia: indicadores do grau de auto-estima, causas inconscientes, e principais éfeitos a
nrvel físico (sallde, energia,longevidade), emocional (vida amorosa, relacionamentos, personalidade), profissional, .

f:) espiritual. '.
.' _-

3 - Como funciona amentehumana, os três nrveis de consciência, os fenômenos pàranormais, a parapsicologia
Como ciência do co�ortaniento e terapia alternativa.

"

.
.

4 - PrincJpios gerais \:le atuação do subconsciente desde o inrcio da vida: gestação, nascimento, contexto familiar;
projeções da personalidade, mudança interior.'

.

.'
.

,

5 - Como utiliiarmais emelhor o potenc�1 damente: a sugestão, acompreensão, a imaginação, a tela mental, a força
da palavra, neurolingurstica, r.elaxamento, hipnose, terapias altematips diversas. ..

Ivo Fachlnl, Parapsicólogo, Terapeuta Alternativo, Professor com diversas Licenciaturas Ciências Frsicas e
Biológicas, Filosofia com habilitação em Psicologia, Pós-Graduação em orientação Educacional, Bachareladoem'
T89logia, Mestraçlo em Ciências Sociais), Autordo Livro'A VIDA EM HARMONIA, um toquedeAuto-Estima', e de
fitas de relax terapêutico. P$Squisador da niente humana, com ênfas,e na Parapsicologia comoCiência Aplicada à
Terapia, em abordagem hÖlrstica da vida. Seu tema predileto de pesquisa e atuação como terapeuta.é a vida intra-

" �terina e 8'col'\êxão inconsciente com a auto-estima e a personalidade.
.

- Ofereça a 'últimafatia do. seu bolo, o último
,

.

bocado de sorvete, ou o último gole de vinho a

4alguém que você ama..
- Desfaça-se de algum objeto que lhe é muito caro.

- Observeos limites impostos entre você e o outro;
verifique se é possível haver um grau maior de
flexibilidade entre ambas sem que voeé se sinta
invadido.

'.
- Recorde uma passagem de sua vida onde vocêfoi
extremamente egoísta. Avalie como se sentiu depois
do ocorrido. Imagine como poderia ter agidopara

sermais justo e

equilibrado.
- Se você tem sido muito

egoísta, estabeleça o

seu próprio "Dia da
Generosidade" (ou
"Semana", para casos

crônicos de egoísmo).
Seja útil aos outros,

1 distribua afeto e ob-

WJA

serve como se sente ao

agir dessa forma.

,

ESOTERIÇA
CristaisEnergéticoS. .

Plrilmdes,.Incensos,Gnomos,
Runas,Tarô,ßtas, livros,
Ap..eJhosRadlônlcos,Anel .

Atlinte,Anjos,Pedras do
Signo,Nmnerologla...
FONE: (047) 372-'1)87

RuaReInoldoRau,806 - Sala 2
.

Jaraguá do SuI- SC

.1.

·YOGA·
VI'DA E'SAÚ'DEII

o YOGA é a técnica mais suave de reorganização física e

psicológica, utilizada desde a antiguidade pelos povos do

Oriente; comprovado cientificamente e indicado por terapeutas
emédicos como umaforma auxiliar de cura, preparo físico e

melhor desempenho em todas as atividades.
Janete Marcatto está trazendo este curso da Casa de Yoga
de Joinville, nos seguintes horários (sempre às terças-feiras):
na escola de natação Olympia (Rua Pres .:Epitácio Pessoa,
1OS1), das16:3Ohs às lShs ou naLagoaMarcatto, das lS:3Ohs
às 2Ohs.
O curso seráministrado porMaria Lauta Garcia Packer; que
tem especializaçâo em Yoga na Índia, e já dá aulas de Yoga.
há lO.anos.
& aulas de Yoga se compõem de:
* Exercícios respiratörios, .

* Relaxamento profundo,
*Concentração. ,

Serão utilizados bastante o Yoterapia como línha.bãsica,
IDscriçôes na lojaEnigma (lllaReinoldo Rau, 806 - Loja 2).

\
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CORREIO 00povo - 6

,"

Jaraguá do Sul, 5 de maJo de 1

Winterfestpromete agitarfina; de seman
,

. ,

,I
. It". r, ,

Expectatil'a é repetir timesma a"imação como "tIS edições a"teriores

ALVORADA

J araguá do Sul - Faltando Criada em 1989 pela então

cinco dias para o início da 8· diretoria, que tinha como

Winterfest, que começa sexta-
'

objetivo.resgatar e preservar a

feira (10) e prossegue até cultura germânica, além de unir

domingo (12), a movimentação ainda mais seus söcios, e

em 'torno da festa é grande. pensando no retomo financeiro,
.

'Promovida pela Socieda.de 'para construção da nova sede,

RAl',eaeativor'ada,'va It".I;A,/O surgiu a Winterfest.
Vlt.I",/� Este- ano, além das apresen-

tações de grupos folclóricos e,

competições de tiro ao alvo e ao
pássaro, o público poderá
desfrutar de bailes com bandas

deste ano jáconsagradas do gênero. Sexta-
,

prometo ser uma dás melhores
'

feira, abrem as festividades, a

edições desde sua criação, em partir das 22 horas, os "Clarins
1989. "Com a empliação da sede, de Ouro". Já no sábado, no

,

esperamos uma maior partici-' mesmo horário, sobe no palco a

paçã? da comunidade", revela o banda "Bavária", e encerrando

presidente da sociedade, Rai- as comemorações, a banda

mundoRahn. "Cavalinho Branco" .

.

do bairro
Rio Cer

ro,aWm
tetfest

//lOIIIIIM
/lOvtl s.d.
sOl/ol

PRQGRAMACÃO
.

Sexta-feira UO/5)
20 horas: Início das festivida
des com jantar típico alemão

'

(marreco recheado, aipimfrito,
schwatzauer, strudel, repolho
roxo e churrasco)
20h30min: Início do campeona
to de bolão com encerramento

previsto para o día 12, às 16 ho
r-as.

, 2ih30m(n: Apresentação do

grupo folclórico infantil do

colégio estadual Romário Mo
reira.
22 horas: Baile com animação
da banda "Clarins de Ouro".

Sábado (11/5)
i4h3Omin: Abertura do desfile,
das sociedades acompanhado
pelo musícal "EStrela de Ouro.
i5 horas: Início do cempeonato
de tiro ao.alvo e tiro ao pássaro.
Tarde dançante.
'2i horas: Apresentação � co

roação da rainha e princesas da
festa.
22 horas: Baile animado pela
banda "Bavária".

Rainha de 1995, Rosieler BruchptlSStIt'tÍ illabta à l'eneedo,.
A FAMíLIA

o endereço onde,a qualidade tem bom, preço, fa

MALHA,S ,LTOA. bri"c�: Jacquard; Soft, Cotton, Moleton, �e;a Ma
POSTO DE VENDAS JUNTO A FABRICA. Iha lisa e estampada, Stanflex, Xadrez, Listrado,
ROD. SC-416 N° 2727 - RIO CERRO II. "

d 'f'·· d dFONE: (047) 371-0099 'para aten er con eccíçnístas o ramo, • e malhas.
FAX: (047) 371-1045

." JARAGUÁ DO SUL - sc
'

DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAME�70 PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FlANElADO E ESTAMPARIAi
I.
I,

i
,

,

CONVITE PARA MISSA DE 1

ANO DE FALECIMENTO

,OS FAMILIARES DA

INESQUECíVEL EDEl;MIRA

MORITZ GRUBBA

(D· NEGA), CONVIDAMA TODOS

PARA A MISSA DE UM ANO DE

SEU FALECIMENTO QUE SERÁ

REALIZADA NO DIA 07DE MAIO;

ÀS 19:00 HORAS, NA IGREJA

{MA TRIZ SÃO SEBASTIÃO, NESTA
CIDADE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se Verona - gasolina -

João Pessoa, pröx. Sup. Costa, metálica - Impecäcel - aceito. troca,
temnocom1400Jn2(2Ox70),pomar Tratar 371-1953.
com várias frutas,murada. Com 2

_,

.......----------

garagens, 'churrasqueira R$
..

Vende-se Kadett/93 BPi - ótimo
65.000,00 (aceita proposta -

estado. - R$1l.000,OO. Estudo. troca,
negocíävel). Contatos cl Sr. 171�1953.
Valnior em horário comercial no
372-3(]27.

Medicina do Trabàlho e'ClínicaGeral
Convênios:UNIMBl- UNIÃO SAÚDE

CA$SI- CEF.-IPESC
Vende-se 10 caixas de som com Atendimento à em.,.....
tweeter da Contempo. preço. a R. Ângelo Schlochet, 173 - Centroo'(pr6xlmo 80 Beira Rio)

���:��:!:r; 373-0037 ou
.

tI�Ii��."li����llil!II��jt�flll.I�lã���pa��f!lll�f�ft�f�.f�jitjI�j
.

"

POSTO·MARECHAL LTDA.
,

, '.

�Liquigás
Avenida Marechal D,eodoroeda Fonseca, 961 _' CEP 89251�701"- Jaraguá" do Sul _ SC

Vende-se ou troca-se uma casa cl
terrêno em-G� por um
terreno e Um carro emJaraguá do
Sul. Tratar pelo. fone: 371-4424cl
Adriana.'

'
"

. Vende-se uma. chácara sem

benfeitOria c140morgos águamais
5.000 pés" de bananas fica na

Estrada Bracinho. Valor R$
18.000,00. Contato fone 371-4424.

• Vende-se à 700 metros do. centro

!JDla casa mista nova, 3 quartos,
garagem, murada. Valor R$
20.000,00. Contato fone 371-4424.

Vende-se apartamente no centro
.

de Jaraguá do Sul, cl 2 quartos;
BWC, sala.cozinha elavanderia.
Valo.r R$ 26.500, aceita-sé carro.
Contato fone 371-4424.

I

Vende-se ou troca-se po.r casa em

.

Barra Velha ou Jaraguä, casamsta
om 2 terrenos de esquina na Praia
do.PinbaI(RS). Com2 donnäórios,
sala. cozinha, 2BWCs, garagem,
área de serviço e churrasqueira.
Área 600m:t. Preço R$ 12.000,00:
Tratar973-8116.

\

Vende-se Opala/83 - 5 marchas -

direção hidráulica - vidros elétricos.
ótimo estado. - 371-1953.

Vende-se telefone prefixo. 372.
Contato 371-0435.

. F.I$ 8.500;00 +cons6roio

completo - ar .' 95
completo ... ar - linane. 95
cinza 95
verde mel. 91
branco .93

cinza 90
branco

.

92

bege' 90

prata 86

bege 84

praia 88

preto 86
vermelho .86
vermelho 91
a2U1 91
amarelo 88

bege . 84
verde �
verde 84
verde' 84
verde 82

vermelho 87

Corsa MP.F.I.
FBt Tipo
FialTipo
Ipanema SL
Goi CL
·GoI1000
Kadelt Turim
KadettGSI
Verma GLX
Gol LS
Gol LS
Del Rey L
Del Rey �
Del Rey
'Uno 1.6R
I<scoll converslvel
Escoll converslvel
Fusca
Escort
Voyage
Voyage
Selina
Florino cly

Vende-seEscort.GC 1.6/95 gasolina,
cor bege lince. Válo.r R$ 14.000,00.
Contato. fone; 371-6464.

Vende-se PaSsat/82 - gasolina - bege
.;. Vendo.ou'tro.co.po.imoto37i,.1953.

.

Aqui tratamos
você

.

com cerlnbo!
';' '.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 852
Fone: (047) 372-0170 - Jaraguá do Sul- SC ,

Rua Joinville n" 3573
•.

Fooo(047) 371-9&22
JARAGUÁ DO SUL - SC

BIlL AUTONOVO
.'_ 'VEíCULOSA Seicho No Ie do Brasil da cidade de Jaraguá do

Sul, comunica aos seus adeptos e simpatizantes e
a todasaspessoas que estarámuclando de endereço
da rua Marechal Floriano Peixoto n!2 95 para.a Rua
Frederico GurtAlberto Vasel S/n!2, (entrando junto a
Galeria Vasél) no próximo dia 06/05/96:

�ointerCU 1.8 94pratamet.. ...........•.. ,:,:....11.500+3x650.00·
TipoGR2 4pts 1.695 branco..........•..............•...... :.14.000.00
Monza CIaSsic 87 (compl&to) chumbo 7.400.00
Escort.L dourado ; 5.800.00

Voyag�S (l'Qdas liga leve) prata : 5.500.00
Gol GLl8 (Rodas L.L.) bordô.88 6.5ÖO.00
EscortGL87 azulmet 4.500.00

.

Gol BX 84 cinza :.- :•.................•....3.000.00
Fusca 79 azul : 2.5.00.00
Fusca 7't branco.•.•........................•.•.à .:. 2.300.00
-MdTOS .

CG liltan 95wrm'lha .........•...............................•......2:750.00
Roz 90 preta ; ..........................•...............1.750.00
Xl..X250 87preta ; : : 2.400.00

. .'.

.

,

DR. MARCIO R. DE OLIVElIRA

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

-COMBUSTíVEIS FILTR'ADOS
-SUPER TROCA DE ÓLEO
-LAVAÇÃO COMPLETA
-LAVA RÁPIDO

.

-L�VAÇÃO ÁGUA'QUENTE
-LANCHONETE

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIFICADOS DE' IMÓVEIS J'araguá do Sul, 5 demaJo de 1996

ILHADA
. 'FIGueiRA.'
Terreno 'CI

'

335,00m2 edito ,cl
casa em alv.

(fin�nc;)
,

FIGUEIRA!
. Terreno, cl
1600m2, edif.
c/casa em

alvenaria

VILA LENZt
Terreno cl
733,50m2-
Edificado cl

prédio comercial

lotes financiados em 10
meses :- Pröx, ao Fórum

,

e ao Breithaupt

CENTRO.AJa
Waller�.

T81J8OO cl
3.000,OOnI' • pm;
Cc:rt1llll8 SchIridI,

. Irenl8 plWaller
'

MarquanII em 30,00
,

metros
RS tO.OOO,OO

- Terreno cl
500,301)12 sI
benfeitorias,

SCHROEDER
Terreno cl
3.645,45rn2
edif. cl casa

'

em alvenaria

JÁRAGUA
ESQUERDO-

COndomíniodas
Azaléias -

iérreno cl
1.06,1,82m2

comercial no
FALL

.

SHOPPING
CENTER

AMlZADE

Apto. c/2 qtos.
e demals dep.
R$ 18.000,00
+ Financia-

'

menta

CZERNIEWlCZ
.-Terrenocl
730,00rn2

edit. clcasa
emalvenaria.

CENTRO - EXcelente
.

cobertura no E:dif. Riviera
cl 24ô,oom2 próx. ao

'

,

" Beira-RioClube deCampo

VIElRAS-Apto.
cl 220,00m2 -

3quartos,
dsmats

'dependências,

VILA'NOVA-
,

Sárbada casa

!!Im alvenaria cl .

03 qtos..
\' Apenas

,

R$ 30.000,00

Terreno cl
4.192,50m2

edificadocl casa
em à1venaria

,

CENTRO ':' Cobertura no

Ed. Residencial Dunker
.,

.

.

(em construção)

JOÃO
PESSOA
Terrenocf
640,OOm2

/
/

;. Casa de Alv. com 200m1

Jaraguá;..EsqueMo _ R$ 55.000,00 _, 'Troca/parcela.
• Casa de Alv. com 70m1

, ABa Paula _ R$ 25.000,00 _, Troca/parcela.
.. Casa de Al'v. com 70m2

'

Jaraguä-Esquerdo _

• Sobnldó Alv. com 140m1
Ana paui� _

R$ 15.000,00 _ Condições.

], R$ 55.000;00 _

<,
"

Condições.

,TERRENOS
_ Lote com 360rri:. Vita. Lenzí _ R$ 7.000,00 _ Parcela/Carro.
,- Lote com 435m2 _ :Ilha da Figueira _ R$ 15.000,QO _ Parcela.
_ Lote com 912ffi2 -, Sehroder _ R$ 15.000,00. '

- Lote com 600m2 _ rifa da Mosca _ R$ 3.500,00 _ Parcela/Moto/Carro.
,_ Área de2.500m2 _ Nereu Ramos _ .R$ 17.000,000 (Edificado) _ Parcela.

_ Área de 6.000m2 � ilha da Figueira _ R$ 12.000,00 _ Parcela/Carro:
_ Área de, 3.5151Ji2 _ V:i1a Lenzi _ R$ 30.000,00 _ Parcela.
_ Área de 2.025m2 _ Schroeder _ R$,4.QOO.00 _ Parcela.
_' Áres de 3.750m2 _ Nereu Ramos �,R$ 12.000,00 � Parcela.
- Área,.de 1.200m2 _ Guaramitim � R$ 5.000,00 ou 5 x R$ 1.000;00..

_. .

i .,'

• j', '. ,.
.,

. "..

.
. "

Rua JOII. EmmendlSrl." 704 - Fone: (047) 37Z-10ZB,
JARAGU/i DO SUL � sc

_ Terrenocl
705,40m2

edlf., cl casa
em alvenaria
R$ 25.000,00'

Barbada· apto. no
Edl. Miner.(1 quarto,
demais depend&,nci.

as). Frentep'
Preleitura·
R$22.000,OO

Imobílíártad......_

Menegottí
CASA FINANCIADA

Contendo 02 quartos, sala, co;zinha, banheiro,
, lavanderia e garegem. Localizada"no Bairro Estrada Nova.

, Condições - R$ 12.000,00 e assumir fínanciamento em

até 50 meses. -

CASA EM ALVENARIA
, Contendo 192,OOm2, localizada na Rúa Erwino Menegotti

nº 414. Valor R$ 47.000,00 (negociável) .

IMÓVEL NO CENTRO
" ,

Rua Epitácio Pessoa (ao 'lado do Posto Cidade),' com . '

área construída de 850,OOm2, 'área do terreno com 1.598,78m!2.
Excelente localização.

TERRENOS FINANCIADOS
Localizados na Vila Rau. PagamentO facilitadíssimo
com péquena entrada e o saldo em até 50 meses;-

, CONFIRA!
AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 85S

ED. MfHEGOTTI . 1 º ANDAR - SAlA 107/108
FONE: (047) 371-{)031 'JARAGUÁ DO SUL· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J8I1lguá do Sul, 5 demaio de 1';' CLASSIFICADO�E IMÓVEIS

,

. .

Lar'lmovels
Av. Mill. Deodoro,141

VENDAS
Terreno 15x30mtã" na rua João Planlscheck
Terreno Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. - Bairro Sto. Antonio
Terreno na rua' Antonio Carlos 'Ferreira de tsxsomte - Centro
Casa de alvenaria com 63m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda.
Casa de madeira com 113m2 na rua Alberto Carlos Meier no Bairro Centenário
'Terreno rua Max [)oering, área de 365,88m2

.

Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo' casa, luz 'e água
Chácara em Corupá com 131.800m2 COlT) toda 'a infra-estrutura
aultlnete rua Arquimedes Dantas - Vila Lenzi.

A.g "

� /' ,

INTERIMÓVEIS
caecr 0914-J

'LEIA E...
\

-Terreno c0':Tlercial com'1.067m2,
Rua AdéliaFischer (ao làdo da

,
Regata Motqs)

Preço: R$ 60.000,00 (parceláveis em
,

até 20 vezes)
- Casa de alto nível em ,locais nobres

em construção (negociáveis)
� Apartamento com 2 dormitórios no
Edit. Cipriani (príx. Hotel Etalan).

R$ 30.000,00'(negociáveis)
- terreno com 1.309m2 (17x80)

construção em alvenaria com 91m2
Rua: Angelo Rubini

R$ 85.000,00

LOCAÇÕES
- Satas comerciais na Rua Joset

Fontana (centro)
- Casa de alvenaria contendo 02'
dormitórios + suíte e as demais

dependências
Rua: Erich Doubrawa, ,32

VENHA,
.VER!

LOCAÇÃO
- Casa de aivenaria: 03 dormltörlos, sala, coz., BWC, lavanderia, murada e com

garagem. Rua; .Joaquim Fco .. de Paula, n2 2342.
' .

- Apto. 02 dormitórios, sala, coz., banheiro, área de serviço, sem garagem. R.
'. , .

Domingos da Rosa n2 85.
'

�- Apartamento térreo: 02 dormitórios, sala, COZ., BWÇ, lavanderia e sem garagem:
Rua Pastor Alberto Schneider nll 1187.

.

, � Sala comervlal - Rua Leopoldo Mahnke 02 46 - Centro

•••••••••••••••••
I

.

�t;:'
.

I

ICR.ECIN0 1589J_ I
I .

�.. I
I Ba..... Sul' I
I' I
I 111ftovals ' I
I Fone: (047) 372-2734 I'
I I'
I III Vende I
I TEltRENOs. I
I

'

Lotes, lJII.oVirgilio Rubini, na BlIlTI!; Flnanciado 30%' entrada, I

'1saldo em 4 vezes - Total R$ 9.000,00 II Terreno 334m2, Lot. .Reichow naBARRA Preço R$ 6.500,00
I Terreno cl530,00m2, naBana ao lado da IgrejaEvangélica - R$ I·
I 14.000,00 em seis (6) vezes .

.

I
.'1

Terreno cl 1.762,91m2 - Rua 25 de JilIho, VILA NOVA - I 'Inegociável - R$ 85.000,00 pröx. Mime .

I· Tt;'ZI'eIlocl399,O<JmZ-R.LuisSatler,naBARRA-R$1l.OOO,OO· I
,I - 50% entrada e + 5 vezes. I

. 'I Teaenocl2.791,00m2-R. WaltecMarquardl,defrontePOSTO I 'IMIME R$ 180.000,00 em dozemeses.
I Terreno cl 1.234m2 - Rua Viigflio Rubini, naB� apenas R$ I
I . 28.000,00

.

.
.

I
I Sftlo-c/ 62.000, na TdaRAPP, di.stfcia 3.000mIs. daMalwee, I

I'I
RuaExp. Amoldo Homburgcomcasadealvenariade 155,OOJn2, I .

caa de caseiro com 50,00m2, piscina 7xll, (77,OOm2), águaR$
I 50.000,00 - negociável, àceita outro .i,ri6veJ, apartamento etc. I
I Casa em Alvenaria cl 152m2 - Rua Olfciö C. Pradi; Jaragua I�

Esquerdo, dPirónte.condomfnio Azaléias - R$ 40.000,00 I III Casa em alvenaria cl 170m2 - Rua PastorA. Schneider, na: Barra
I

.

- Aceita cano - R$ 37.000,00

I Casa em alvenaria cl. 180m2, 3 qtos, 2 BWC, garagem, na I
.

I BARRA, Aceita cano, terreao, com 50% entrada e saldo a I II
combinar - R$ 55.000,00

ILOCAÇÃO ,.'
I Loja comercial cl 33m2, Rua Luis Satler, BARRA - R$ 220,00 I
I Casa em alvenaria cl ,2 qtos, garagem, Rua Abramo. Pradi, na I I'BARRA R$ 280,00

.

. ,

I Apartamento cl2 quartQs, sala, copa, co'>lavandeiia - R. Pastor I
I A. S�eider, 1.187 - BARRA - R$ 300:00 . I
I Galpilo em alvenaria cl 100m2, R. Bertha Weege; 2490 - R$

l 1'250,00
I Casa alvenarià, 2 qtos, cozo BWC,lavand. - R. OscarSchneidet, .

I
.' 943 - R$ 110,00 '

.

I
• Casa em alvenaria CI 2 qtos, sala, coz., garagem, todas peças I
• graudes - R. BertbaWeege - R$450,00' I IApartamento 3 qtos, terraço, gai-agem - R. João J. Ayroso,,2412,
I Jaraguá-Esquerdo - R$450,OO I .

• -Casa demadeira 2 qtos, Rua Francisco Hruschka, ao lado do nO I
· 241 - R$ 280,00

'

.' I I: Casa demadeira 3 qtos., Rua terezaHruschka, 363 - R$ 280,00 I '

I RUA ANGELO RUBINI, 1223 I
I SALA9 •
"

II
.

I I
"

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

TERRENOS
Terreno cl1.540,00m2, pr6x; Scat (Centro) - R$ 100.000,00
Terreno Rua Joio Planinscheck cl 896,OOmZ - RS 90.00,00
Te'rreno. cl 5.184mZRua 199.sem nome" Vila Nova-

RS 120.000,00
Terreno cll.600mZ+ casadealvenarianaruaEpitácioPessoa
- R$ 120.000,00
Terrenocll.089m2-RualoãolanuárioAyrOsoR$18.000,OO
Terreno no Condomínio das Azaléias - R$ 26.000,00
Terreno cl 350mZ - LoteamentoADaPaula IV - RS 8.000,00
Lote nO 67 LoteamentoAnaPaulaIV·cl1I2Águade alvenaria
- RS 12.000,00

LotesnaruaPauloKli�e(esquina),baiIro:A.mizad�M�
-

�
.

(

R� 15.000,00
Terreno Rua.456 - Sem nome cl445mZ-AdemarElhert-'R$
8.500,00
TerrenoLoteamentOAnaPaulalV -Financiamento+4.500,OO'

.

Terreno RuaDomingos da Nova cl 326m2 - R$ 55.00ö,OO
. CASAS

Casa em construção (alvenaria) cl i43mZ' - Vila Rau ..
Loteamento Vila Rau terreno cl 548mZ - R$ 40.000;00
Casaemconstrução (alvenaria) cl 120mZ-AnaPaula IV Lote
140 - Financiamento + 16.000,00
Casa em construção (alvenaria) cl 60m2 +'casa de madeira
Loteam. Ana Paula IV Lote n° 83 - R$ 15.000,00
Casa em construção (alvenaria) cl 220mZ Loteamento São
Cristovão II - RS 25.000,09
Casaemconstrução(a1venaria)LoteamentoFredolinoMartins.
- R$ 8.000,00

.

Casaemalvenariacl120m2+ casadeMadeira-RS 30.000,00

I
,1-

'

I
I
1
I
I
I
1
I
I·

APTOS

Apto. Edificio Jaco Bmmel)doerfer cl l00m27° andar
RS 50.000,00

Lotes Onanclados a partir de R$ 2.SÓO,OO de entrada
LOteamento São Cristóvão II _ Loteamento

Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi

'

LoteamentoOuro Verde
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���.����ft'��.IPKarine-Apto.204 cl 2 quartos e demais
déped. - R$ 18.000,00 +

'

Financiamento

...,._.. TE'RRENO
Rua: Centenário

tl::1 com área de 450,00m2
I:JJ R$ 43.000,00

"

,.

CASA DE ALVENARIA
'ALTOPADRÄO
Rua Floriano � Freiberger, 70 '

'

Terreno: 650,OOmZ - Const: 530,00m2

�
01surte cl hidrom. + 03 dorm. + lavabo
02BWCs + Garagem - cl piscina
Valor: RS 280.000,00

............. SALA COMERCIAL
Rua: Reinoldo Rau .; centro

5§' Empresarial Market Place
-

"

área: 9,O,39m2 - R$ 18.500,00
+ Financiamento '

'

I

/'
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MALWEE .GOSTOSA
COMO UM ABRAÇO

.
.' . �

Este slogan que tem sido abordado nos dois últimos anos de trabalho

publicitário continuasendo o temada nova campanha da Malwee Malhas
para o Outono-Inverno 96.
Nesta campanha os anúncios estarão nas principais revistas nacionais,
como: Capricho,'Atrevida, Caras, Comigo, Manequim, Garota Carícia,
enire outras; e um comercial de 1 minuto que está sendo veiculado até

junho-na programação daRede Globo, SBT e Bandeirantes.

A música "Essa talliberdade" do Grupo Só Prá Contrariar ganhou um

novo arranjo do Jinga de Porto Alegre, porRicardo Garai, especialmente
para a Malwee.
O comercial conta a história de tun casal de namorados que briga e a

menina ao voltar para casa começa a lembrar os bons momentos que os

dois passaram juntos, em clima de muitos abraços.
Quando chega em casa, revê um vídeo do namorado, abraça o moleton ...................-.......----..-.....

dele e volta correndo para a praça onde ele a está

esperando para aquele longo e gostoso abraço de

reconciliação.
As locações e osmodelosforam de São Paulo, a criação
foi de Luiz Fernado Palermo e Luciano Martins da

Arplan Prime, de Florianópolis e dirigido por Sergio
Amon da Produtora Zero também de São Paulo.
A "lembrança de bons t gostosos abraços", é o tema

principal, e nos anúncios foram usadas todas tis faixas
etárias desde a menina até o av6 que brinca com a neta,
estã.o também inovando mostrando a qualidade dos

tecidos da Malwee, que nesta. coleção destaca as tramas
especiais eas cotes-modernas da estação.

B!? SALÃO JOIN'VILLE DE ARTES PLÁSTICAS

..,,,a tpU'A etI,,'eee4

�1'�?
Se você deseja conhecer o Machu
Picchu, chegou a oportunidade.
Participe do roteiro que oferece
comodidade e segJtrança para voei

.

conhecer todo o encanto e mistério

deMachuPic.chu, subiraTrilha Inca,
conhecer várias regiões e ru (nas,
apreciar � prestigiar a Festa do Sol.
A viagem com salda dia /7/6, de
Jaraguâ do Sul CO'll um microônibus

fretado que segue au Curitiba, onde
será o embarque no v60 VASP com

destinoã Guarulhos e em seguida.
para Bolfvia no V�o Lloyd Aéreo
Boliviano, sendo que na manhã

seguinte (diaI8/6) a viagem
prosseguirá att o Peru.

.

Dia 24/6 acontece a Festa do Sol, e

dia 2516 tem intcto a caminhada em

direção aTrilha Inca, aspessoas que
não. quiserem subir a Tr,üha ,à.'pé
poderãof�er outrospasseios e subir
ie trem encontrando-se com o grupo
em Machu Picchu, onde todos
descerão de trem.
Nos custos estão inclusos serviços
de transportesfretados, v�os. hotéis
com quartos duplos e café da

manhã, albergue, bilhetes para
passeio de barco e trem, bem como·

o serviço de guias, taxas de

embarque e migração. Durante a

Trilha Inca serão inclusos: Taxas de
entrada na Trilha Inca e emMa,chu
Picchu, barracas, cozinheiro,

,

carregadores, guias e refeições.
.

No (lia 03fl haverá um translado ao

aeroporto de La Paz; retorno com o

I10ydAéreoBoliviano à Guarulhos,
em seguida embarque no v60YASP a
Curitiba e viagem de microônibus à

Jaraguá do Sul.
. Valor: entrada de US$ 570.00 + 5

prestações de R$ 266,00.
Maiores Informações com a Sra.
'Janete Marcatto pelo Fone: 372-

1141.,

1996
Acontecerá, 00dia27/6, um certameoficialde artes

visuais, numa promoção daAssociação deArtistas
Plásticos de Joinville, Museu deArte de Joinville,
Fundação Cultural ePrefeitura, tem como ot?,jetivo
estimular, docurreetar, integrare inclusivepremiar e
düundir as variadasmanífestações contemporâneas
das artes plásticas. É aberto a todos os artistas
plásticos, que inscrevam trabalhos de suaautoria e

propriedade, rãoanteríores a 96, podem também lnscríções ; , .. : 08/04 alO/OS .

ser ínscrítos trabalhos não convencionais produzidos
.

Seleção dos trabalhos : 11 e 12/05
.

por qualquer tipo de performance, vídeo, neon, la- Resultado : 14/05
ser e outros. As obras poderão também ser Abertura do Salão.. : 27/6 às 20 horas, no
'corrercializadas.' Museu deArte de
Serão oferecidos tres premiações deR$Qmil cada e JoinvilE
l.muleR$lrrilAlémdoprênio "DestaqueCatarim,i Encerramento : 28/07

�ferecidopeloGcivetdeSantaCatatina.. Devoluçãodasobras : 30n a 16/8.
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Confira aHistória
"A Hist6rla de nossa gente nãopode ficar s6 na

saudade�.O Passado sõ i im�ortante se

o seu tempofoi bem empregado.

- Fm 1876, o Brasilimplantavanovosistema depesosemedidas, easecretaria
.

da presidência provincial (ainda no tempo do dr. João Capistrano Bandeira
de Mello Filho), em. circular, dirigia-se às Câmaras Municipais em avisa de

20-04-76, que teüdo muitos comerciantes adquirido pesos e medidas

francesas, antes da publicação do decreto n" 5.169, äe 11-12-1872, que
adotou a forma alemã; recomendava apartirda aferição daforma francesa,
s:e provassem a aquisição antes da data acima mencionada, tolerando
semelhantes medidas e adotando cautelas para os abu�os prejudiciais. ,

-:"No processo de flSsentamento dos imigrantes, a faltadà marido ou outro

membro de familia, criava problemas, tendo como exemplo Uma 'viúva da
vizinha colônia de Blumenau, que se dirigia do Imperador, e o ministério da

·

Agricultura; com o despacho para a Provtncia "para resolver como entender
a súplica da Vva. Maria Christensen, -para ser perdoada a divida pela qual

, •. .
I

se acha hipotecado o lote de terra que fora vf!ndido ao seu falecido marido".

. �#Ä.,..:;-.- Em 1926, Hansa, atua örúPá, 3" distrito do munictpio de Joinville,
levantava-se contra o aumento em 300% o imposto territorial,
telegrafando ao governo, que mandava o sr. Eleutério Tavares Jr;

�scriturário do tesouro do Esfa4p de Santa Catarina. Trezentos homens.
armados, queriam chegar até a sede distrital, pondo empolvorosa a vila.
O snJosé Pasqualini telegrafava ao dr. Ulysses Gerson Alves Costa,
secretâriogera, do Estado, pedindo garantias.

·

-' O dr. Fritz �iss estabelecia-se em Jaraguâ com cltnica geral, dando
'Consultas das10 às 12 e 16 às 17 horas.

-'!!f��'1V7'
·

-.Em 1936, falecia de fulminante ataque cardiaco o estimado cidadão
Franz Becket; proprietário do Hotel Becker e do Bar Catarinense, na
e-squina da rua Coronel Emflio Carlos Jourdan e Avenida da

Independência; posteriormente apelidada de "boca maldita da cidade",
por ali se reunir o.alto mundo social e politico da, cidade, defronte tia
antiga Estação da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, ramal de
São Francisco. A sua morte se dava em 21-04-36, aos 37 anos, que
abalava toda a comunidade e os enlutados agradeciam as palavras de

conforto 'ao pastor Hermann �idner.
'

, .,(iiil7(),�,_.,.:r
- Em 1986, constantes violentaS enxurrada.$ calam sobre·o municipio d�·
Jaraguá do Sul, danificando vias públicas, obstruindo bueiros, pontes e

pontilhões, causando precariedade no sistema viário. O prefeito Durval
�el conelamava à população tivesse pacieneia e compreensão, ''pois é

impossivel recuperar· tudo' t!e imediato. A recuperação será gradativa e

não é de um dia para o outro que 0$ problemqs se resolvem. Temos 1.460

quiMmetros em Jaraguá do Sul para serem conservadOs'� justificou o

prefeito.
.

- A posse do dr. JoséAlberto Klitzke, atualpromotor de justiça aposentado,
na secretaria da Administração, contàva com a presença do 'gov.
Esperidião Amin ,e os secretários do Oeste, Educação e Saúde, reunindo'
500 pess.oas no auditório do PaláCio Santa Catarind. Klitzke era

homenageado com uma peixada, presentes o dr. Nilson Bend'er, Octacflio
Pedro Ramos, do Tribunal de. Contas, Osni Piske, dr. 'Murillo Azevedo,
Paulo Ba�eri da Erusc,integrante dos "Robaleiros". A saudação era feita
pelo r�presentante da microrregião, jornalista, Eugenio Wctor Schömckél,·
diretor do CORREIO DO POVO, a"gradecendo as homena;gefls a ele
atribufdas.

.

Úf E� 'fI�S�
..

.
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.: RIO DO SERRO E SUA HISTORIA (11) - APONTAMENTOS
RecordaGerhardRoederque
seu pai, ficou preso durante

.

trê« meses e 16 dias,
partilhando aprisão com os

já citados e mais alguns
pastores evangélicos, inclu
sive um negro, de Blumenau,
que servia a [amtlia
Zimmermann, que s6 falava

-,

em alemão. e por <isso foi
recolhidoporque transgredia
a legislação vigente e da

proibição defolar o alemão.
Porinformação de seu pai,
sabedizer quefoi o t(r. Luiz de
Souza, como. advogado que
requereu para si e seus

companheiros um "habeas

Corpus"; que ele achaqUefoi
pelo dr. Othon.GamaD'Eça e

.

ajustiçamandou soltar todos
ospresos.
Mas em 1936 os

acontecimentos tomavam

vulto e repercutia aUm

fronteiras, do estado deSanta
Casarina:

AA.LB., divuIgavapelojornal
"JARAGcJÁ" o seguinte (ed.
131,pág.1, de 23 deoutubro:
''AGRADECIMENI'O - A

chefia municipal da Ação
lntegralista Brasileira, em

Jaraguâ; agradece a todas as
pessoas que ajudaram por
ocasião das' lutuosos
acontecimentos de 7 do
corrente, nos quaisperderam
a vida os dois'companheiros
RICARDO STRELOW e

FERNAnDOSACmeforam
feridos mais de quarenta.
Agradece os relevantes

serviços dos srs. dr. Álvaro
Batalha, dr. Godofredo Lutz

'

Luccé e dr. P: Veloso. Da

Chefia".
Oprimeirojuiz tk direito da

Comarca de Jaraguá - dr.
Francisco CarneiroMachado

.

Rios, que morava na

residência dasra: Vvà. Rosa
KeiserHenshel, na rua Preso

Bpttôcio Pessoa (onde hoje
residea sra: Vva.. Hildegard
Kaesemodel), diante dos

tristes acontecimentos, pediaa
sua demissão do cargo, que
foi aceito eseguiaparaaCapi
tal daRepública e eramuito,
senüdaasua ausênciano seio
dasociedade de Jaraguá.
O interventor dr. Nereu de
Oliveira Ramos, tomadâ de

surpresa pelos dramãticos
.

aõontecimentos, pela
Resolução n" 224, de 17-10-
1<936, cessavanomunidpio de .

Tambémas
viúvas enviavam

telegramas aO
Presidente da

República, doutor
Getúlio Varg�.•..

Jaraguâ a jurisdição do

Capitão TrogilioAntonio de

Mello, delegado regional de
poltcia, com sede em

Blumenau. E mais: pela
Resolução n°225, damesma
data, era exonerado o

sargento da Força Pública,
llbldemarMandel daSilveira;
do cargo de Delegado Espe
cial de Policia doMunicfpio
de Jaraguá epelaResolução

. n0226, eranomeada o 2°ten.
da Força Policial, René

�rges.
Para clarear os

acontecimentos de 07-01-1936

e "apurar as

responsabilidades", vinht4 à
s

,

Jaraguá o secretário de
Estado, dr. ClaribaltiGolvõo,
para constatarpessoalmente
os lamentáveis
acontecimentos, tendo com o

gerente do jornal
':TARAGUÁ': sr: CurtGriebel,

.

uma entrevistá de várias

horas, e retomava àCapital,
com a informação de que,
atravts da chefiaprovincial
dr. Othon Gama :D'Eça, da

.

'lo\ção IntegralistaBrasileira':
jáconstituirao adVo.gado, dr.
Oliveira eSilva, deBlumenau;
para abertura de processo,

.

visando os interesses das
'.

viúvas e dasferidos. Tambem
as viúvas enviavam

telegramas ao Presidente da
República, dr: GetaUo Vargas

.

e ao chefeNacional daA.I.B.,
PUnioSalgado.
Enqua�to isso eram

divulgadas mensagens de

pesar do sub-núcleo
Ferdinand Sacht (antigo
Itapocuzinho}; o Consôrdo

Profissional Cooperativo dos

Agrãrios de .Itapocuzinho
(Bauernbund _. Liga de

Lavradores) o Sport Club e

Schuetzenverein "João
Pessoa" e a homenagem do

Schuétzenverein
"Gemuetllchkeit" e o

"Bauembund" de Rio Serro.
A viüvalsüze Sacht, nascida

. Lange, seus quatro filhos e

cinco netos agradecia aosdrs.
.

Batalha e Veloso, Pastor
Hermann Waidner, e srs.

Gruenwaldt, Ehlers e Silva

[Emtlio}, ·0 hospi tal e

camaradas daA.I.B�
FritzV""JtII'alÚ - 05/96

No dia 01·06·35 ehegtJl'a a Jaragruí o chefe Pllnlo Salga40,para a 11 ConeenlrtlfáIJ
Municipal, e a cidade era 'considerada a CapitaldoMovimento Integmlista. À tarde .

umà parada dos camisas-verdes e coneentrllfão (/oto) no cilmpo do Sport clab
"Germânia" e àMite. reuniãopública no salão da SociedodeAliradores "Jaragud".

A cmumldade cresce ese
transfOI1lllpelo trabalho.De

cadaume de todos. I·
.
ALTA l"ECNOLOGIA E�

DuasRa_ .. MATÉRIAS-PRIMASPARA
industrial

.
, AUMENTOS

Fone (047) 371-2277
ALm 1II:IHOf..OGIA Jaragu' do Sul" - SC
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MAYEFErINGe CARLOS.
ALBE[(['O LOCCI(JNIque
passarão como sócios

efetivos ao clube rotário'

fundado em 28-02-1958 e

Carta Constitutiva em 28-
07-'1958. Parabéns' ao

. veterano clube do distrito
4650i

CAMERATA'DA SCAR
APLAUDIDA DEPÉ

�

Florianópolis - Existindo
desde 1978, a Sociedade

CulturaArustica - SCAR, de
Jaraguâ ,do Sul, caminha
celerementeno cumprimento '

de suas finalidades,
figurando entre as melhores

, do gênero no Estado.
Desta feita participaram da

23'" Temporada de Concer
,tos da Pró-Música de

Florianópolis série

vesperal - no Teatro Álvaro
de Carvalho, no dia '24' de
abril último. violoncelos - Frank Knaesel, música de câmara e grupo de

'

A Camerata se compunha de
T's. violinos- Heidrun Marie

II (spala), Cristine Marquardt,
Deisy Ellen Schwanz,
Fabiane Hitami Nishimori,
Isabel Hannemann Lisandro

Rieckert; 2"s. violinos -

Giovanna Doubrawa

Zanghélini, Leila Marquardt,
Gunila Ruecke rt, Fábio
Nishimori. Ligia Sara
Froehner Stein; violas -,

Charles Korndõrfet; Julian
A. Knaesel, Charles Bretzke,
Danielle Ehlert e Yoldis
Eleazar Sproges;

Egon Trapp 'únior, Mayara
Lueders e Jürgen Ehlert e

flautistas Giovana

Doubrawa Zanghelini,
CristineMarquard;t e Fabiane
Hitami Nishimori, sob a

regéncia de Ricardo Feldens.
A Camerataainda contou com
aparticipação de Leila Paiva,
ao piano, professora na

Escola de M4sica e Belas

Artes do Paraná e Geovano

Kraisch, no trompete,
participante de vârio« recitais
e concertos 'como
instrumetuista de orquestra,

metais, em Joinville, Jaraguâ
,

do Sul, Blumenau e outras.

cidades do lá/e do. Itaja!
No programa interp retam
músicas de Johann R Fasch;
,G. P. Telemann, Antonio
Vivaldi, Joseph Haydn,
Guerra' Peixe, Paul

Hindemith, Zequinha de
Abreu e Koscâs Mi/dós.

A peça de' Zequinha de
Abreu "Iico-Ttco no Fubã",
arranjo de Gedeaão .Mar
tins foi bisada e aplaudida
de pê.

o ANIVÉRSÁRIO DE'
,

"

FIDELIS WOLF
Defluiu no último dia 27 de

abril o 85" de existência do sr.

Fidélis Wolf, de tradicional
famüia de imigrantes que se

, estabeleceram na regiãode

Garibaldi, nestemunictpio.
Com atividades iniciais em

São Paulo foi d�rante'longo
tempoproprietário daFâbrica
deArtefatos de Borracha Wolf

Limitada, estabelecida em'
Jardguâ do Sul, bem como foi
por um certo periodo vereador
à CdmaraMunicipal de
Jaraguâ do Sul, partícipando
de comissões e da direção da
Mesa do Legislativo.
Afoto que acompanha a nota
mostra o aniversariante (seta),

•

•

I

numa mesa festivajunto com

Erwin Breuel e esposa lVonne,
a sra. Marilda BossDemo, a
sra.Maria Janssen Breuel, a
sra. MargaSonnenhohl Boss, a
sra. Helena Boss e seu esposo '

Ewaldo Boss. Ao

aniversariante os cumprimentos.
de s,eu vasto circulo de amigos!

VIDAROlARIA

NOVAS ADMISSÕES NO
Re ESTREITO�FPOLIS
Florianópolis - O Rotary
ClubFlori01ZÓpolis-Estreito,
admitiu dois novos valores
na reuniãofestiva de 08-04-
1996.
Em tocante certmônia,
tendo 'como padrinho o

companheiro Ivanor dos
Santos, foram recebidos na
Casa daAmizade, ODErE

,.
,

;RESTAURANTE
llNDACAP
Florian6polis - O segundo
grupo de apoio de afaTTiado
Restauranie Linâacap, na
cabeceira daPonteHercüio
Luz (foto) nd Capital do
estado de Santa 'Catarina
reunido pelas 10:30 horas,
afim de atender a' seleta
clientela que durante a

semana atendem com

eficiêncta os almoços que
-estão sendoservidos, com
a marca 'âe. .seu

proprietário o

jaraguaensé
.

do Alto

Jaraguá Alindo
Bortolout. ,

É uma equipe que pega
bem no ramo da

gastronomia, treinandos

por profissionats
competentes que sempre
se renovam ao longo de
seis lustros. Educados e,
atenciosos se unem na

missõo de bem'servir!
.
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CABELEIREIROS UNISSEX
'

IElNOLDO RAU; 116
. FONE: 371-9898 .

R..�rina Friduoao,391

FONE: (047) 371-9298

JARAGUÁ DO SUL- SC

,$

riiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiin
No úlllmo dia 27 de abra, às 20,30, tJeonteceu na Igreja Nossa

.

Senhora'das Graças o enlace matrimonial dos jovens Rosa e

Giovano. Ela éJilha deAristides eVandaDeretti Venturi e elefilho
deDomingos eMarta B. Ghizoni. Após o ato,1'ellgioso, os nubentes
recepcionaram seus convidados no aristocrático Baependi.

•

Máquinas para empacotamento
RuaAraqUarit 136 -Ilha daFigueira

FONE: (047) 372-0540- FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul- SC

RUA 2& DE J�LHO, 18&6
TEUFAX (047) 372-1749

JARAGUÁ DO SUL

III� !t',��!:Sr�1111
BEBIDAS-PRESENTCS-ALIMENTOSRNOS
Massascongeladas, bebidas Importadas e

sugestões empresentespara odla dasmães
.

Rua Rdnoldo Rau, 116
Font'IFax (047) 371-3247 ;. Jamguá doSul ;. SC

COM�RCIO'
DE CARNES

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

Rua JoãoPlaninscheck. 4f11
FoMe: (0471· m-OS2A - 3'71-4647 - 371;.;627S

·JARAGUÁDOSUL- SC

�hilinr :Maus.

A CAMPEÃ DOS PREÇOS BAIXOS

PROMQÇÃOMAMÃE FEUZ
AMAlOR VARIEDADE EM PRESENTES

e súá mãe concorre gratuitamente a um conjunto
estofado 3 x 21ugares da Llnoforte dia 11/05

JARAGUÃDOSlI.-SCHRElER-GlJARAMIFIM

o show da dupla Léandro e Leonardofoi o Krande tJeonlecimenlo
no dia dp trabalho em Jaraguá: Promovido pela Arweg,
exclusivamentepara os colaboradores do grupo Weg e convidados,
atraiu unipúblico de cerca de 15mil pessoas. Cumprimentos ao
Hilton, presiden..t;"iJa Arweg e ao tBretor social Vilson, pela
organizaçiúJ;

NETUNO - destaque emergente aNetUno InfoÍmá&a eComunicação, .

ligando Jaraguá e regíão ao futuro, agora, viaInternet, Um' seleto

grupo de empresários, homens de negócios, colégios, faculdade e

pessoas que primam pela informàção atualiz�da já estão mseritos,Prá
você abraçar o mundo pelo computador, via Internet, é muito .fácil:

comercial @ netuno.com.br ou suporte @ netuno.com.br

RAY CONNIFF - a apresentação de Ray Conniffcom Orquestra e

Coral é aguardada com muita expectativa. Será no próximo sábado,
dia 11, no ginásio do Sesi, às 21 horas -,Os ingressos estão-a venda em,
Jaraguá, Guaramirim,Corupã eJoinvillee deverão esgotar-se até o dia
da apresentação.RayConniffestará em Jaraguá pela primeira e última
vez, graças ao apoio imprescindível do empresário Wander Weege
(M�weeMalhas)..

"
e-mail clnagel@netuno.coID.br
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GAROTA ABDON BATISTA
O·b�alado concurso GarotaAbdon
96, que apontará arepresentante do
collgiopara Rainha dos EstUdantes
que acontece emjulho, será no
próximo sábado (11) na boateNotre

�

Dame. Na semanapassada
-apresentamos seis candidatas e hoje

,A
outras sete que completamas 13

HeloiseK.MarinhiJ "conco"entes.

Cintia C. Becker Cristiane Sabmo ,NeiJa Devigile

GALPÃO SAÚDE � novando cada ve:z
.

oferecer os melhores cursos aos pratic·
.

.. arte demodelar o corpo, a geração saúd
.

das atividades emmodernos aparelhos,
e dança com renomados professores, o
investe �a �ação de modema pi

,

os aficcionados da natação e bidrogi
Destaque para a competência e din

'

proprietáriaMatiza Scherer.
NIVER - trocou idade ontem (04)Mayra

.

Reiser, destaque da .geração "tee:
comemoração cem os pais Mário M
Leonora Frey Reiser, com o mano Juni

,

seleto grupo de amigos foi na boateM
GARFO E BOMBACHA - a éhUIT
comandada pelos amigos Tato e p.
programando para a próxima quinta-fe'
jantar dançante com animação de Os Pi
show 'com Teixeirinba Filho. A PfOC
ingressos é grande e com certeza a cb
Garfo eBombacha estará super lotada.
MALWEE - depois de värias publi
comerciais nas 'inaiores. revistas de c'

nacional, a Malwee Malhas deto
, campanha na "telinha", ocupando o

nobre da Giobo, SBT e Band. N

. comercial de confecções foi tão bem p ,.
como este que estã sendo veicula

. Malwee. O anúncio pauta por aquilo
empresárioWanderWeege preconiza:
VIA SACRA - a estrada RioMolha irá
local de peregrineção. Quinze gru_tinb
edificadas para abrigar a Via Sacra com

.

entalhadas em madeira pelo artista jara
Valmir Grott. As estações que remo

,

, caminhada de Jesus ao Calvário estarão
a subida do Molha até a Gruta Nossa
de Lurdes.

.

e rllha aniversariando no mesmo dia. Dietrich

rfenuesslere afilJuiCristiane receberam ciunprimenlos
grande estilo na recreativa. Duas Rodas, pelos seus

ersários tio último dia 29 de ilbra. Ele é dir�or dà
presa Duas Rodas e ela·diretora· da CMC Marketing.
mp�nlos naagenda.

o casalMário e'0tiJia
Nieollinico,,"!morou
no ríkimo dia 25de
abril54anos tkfeliz
união e no dia 28 o
aniversário dela. Dr.
Mário é o súnbolo

Marr:4IIIeàbeWotdeJositIMAptIncidll
que comemora II estréia de seus IS

próxima"quinta-feira (09) em torno deob I

mil.

SANTO - as festividades deFspirito Santo doClube
Baependi iliciam-se no dia 14 com disputas de rei e
bolão e tiro. No sábado dia 18 a' feSta das n;utjestadfs

desfile pelas ruas da cidade e�o de Moacir e sua
da. No dia 25, bale social a par1ir das 22,30 com animação

. COnsagrado Fonte Lemínosa do Paianá. Mesas na secretaria
Baependi a razão deR$ 60,00 com seis cadeiras Cada.

.
.

BAVARIA
Panificàdora e Confeitaria

DELICIOSAS TORTAS.EO
FRA�CESINHO MAISGOSTOSO DACIDADE

AGORA EM 3 ENDE�S .

·M4LD8JXJIO.8'lTÃOOPB$Ol·PR . GCI&
.'

GAROTA JANGADA - o Instituto Educacional Jangada promove no
.

. próximo dia 11, na boate Marrakech a primeira edição do Garota Jangada.
São oito belas candidatas e a vencedora representará o Colégio no Rainha
dos EStudantes em julho, no Baependi oe em outros eventos durante este

ano. Na próxima edição apresentaremos as oito concorrentes.
.

cAFÉ BINGO - as vohmtárias da Rede Feminina de Çombate ao Câncer

promovem no próxi:no dia 14, das 15 às 17 horas, no eleganteBingo Premier,
o tradicional café bíàgo, Cartões a razão de R$ 10,00. Arenda servirá para
amparar alguns trabalhos já encetados pelas voluntárias.

JARAGUÁEM DANÇA - a segunda ediçãô do Jaraguá emDança será de
. 27.a 29·dé setembro !to Ginásio Arthur MüIler. .A secretaria de Cultura,
Esporte e wer receberá inscrições até o final de julho. O presidente da
Comissão Central Organizadora professorBalduino Raulino espera repetir
o sucesso do ano passado. Uma grande equip� de professores e integrantes
da Secretaria de

Cultura, com a OgarotiúJ
coordenação de BrunoDaniel

SadiLenzi, trabalha Peters apagou
diutmnamente para velinhas no

que o .evento se último dia]o
constitua em
absoluto sucesso.

����:iD.I!.
JÓiAS - RELÓGIOS E PRESENTES'

AS MELHORES SUGESTÖES,PARA O DIA DAS MÃES
Av. Getúlio V�rgas, 9· Fone: 371-1562

Av. MarechalDeodoro, 443 • Fone: 372·0()38

Rua Bernardo íJ
Fones: 372-069

Jaragud do

de'llUiio;
quando

compietou6
aninhos. Foi

-

muito
'\

. cumpíimentodo
pelos

amiguinhos e
pelos papais

Marcose
Terezinha

, Peters

.A Câmara de Dirigentes Lojistas
de Jaraguá do Sul promove jantar

'

dançante em homenagem ao dia
da mães na próxima quarta-feira
(08) no Baependi, para seus

associados e esposas.
•Os Serranos será a grande atração
em Jaraguá no próximo dia lOde

junho, no Parque de eventos, ,

num grande fandango promovido
pelo tIube de Cavaleiros da

Região Norte .Catarinense.
•No próximo final de semana, dias

10, 11 e 12 a Sociedade Alvorada
do Rio Cerro n realiza a 8& edição .

da Winterfest. Jantar· típico
alemão, strudel, churrasco, o

tradicional schwatzauer e muita

cerveja constam no cardápio. As
bandas Estrela de Ouro, Clarins
de Ouro, Palmei ras, Musical
Worin, Cavalinho Branco e

Bavária garantem a musicalidade
da festa:

_Os amigos Arão .e Giseie Barbi

inauguraram a nova loja NIC no

calçadão da Marechai, 383. Com um

belo visual e toda coleção Nie, a-loja
.

está a disposição de quem exige
qualidade. 'Vale a pena conferir.

eO Jaráguá Motor Clube promove
nos dias 18 e 19, a 2& Etapa do
Pàranaense de Dodge e corridas
de fusca cross e marcas. Pegas
sensacionais prá galera conferir..

eÁ bela. Sibele Cordeiro, ex-miss
Jaraguá, troca idade na próxima
terça-feira (07) .. Currprimentos na

agenda..
.No próximo dia 15 de junho, o
amigo Flávio Ribeiro (Muller

· 'Transportes) estará inaugurando
,

o amplo e moderno salão de
festas no Parque de Eventos
Leodato Ribeiro, em Schroeder I.
O baileIshow será animado pelos
Garotos de ÜW'o.

eAniversaria na próxima sexta-feira
(10), Elizete de Oliveira, A data

. será comemorada com toda a

tchurma.
eA Telejed do amigo Joaquim,
especializada em telefonia celular
e instalação de centrais
telefônicas, está em novo

endereço, na Domingos' da Nova,
263 em frente a Studio FM. Os
clientes e amigos serão

recepcionados na segunda-feira
(06) com um ohopinho esperto.

.. •Aniversariou no último dia 27 de
abril o amigo Carmelo Pasqual i.

.

Após 30JUlos de dedicação COIm

funcionário público de

Schroeder, goza de merecida

aposentadoria.
eo Grêmio Esportivo Juventus
hoje com O' nome fantasia de

Jaraguá Atlético Clwbe,
completov trinta anos no últiIm
dia 10 de maio.
.0' grupo de danQa do Colégio
Divina Providência comandado

pela professora Bete apresenta
se neste final de semana no

ginásio Palhoção-, em Palhoça na

grande Florianópolls.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GAROTA ABDON BATISTA.
O badalado concurso GarotaAbdon

96, que apontará a 'representante do
coligio part!- RainlUz âos Estudantes .

que acontece emjulho, será no
próximo sábado (ll)na boateNotre"
Dame. Na semanapassada

. apresemamo« seis candidatas e hoje
outras sete que completam as 13.
concorrentes.

Cintia C. Becker Crisliane Sabino

.

e filha aniversariando no mesmo dia. Dietrich

ufmuesslere afilluiCristiane receberam cum.prlmentos
grande esti/q na recrealiva. Duas Rodas, pelos se�
ersários no último dia 29 de iibrll. Ele é dire!or: da

'Presa Duas Rodas e ela diretoTtt da CMC Marketing.
.

�ntos naagenda.

o casalMário e·0tiJia
Nieollinicomemorou
no úI#nio dia 25 de
abril 54 anos deJeliz
unüio e no dia 28 o
aniversário dela. Dr.
MdrUJ é o símbolo
maior dos odontólogos
iiaf;l'IRIfQej�es. Aos

querü!os uos, os
melhores

.

cump�os.
OSANTO - as festividadesde&pirito Santo do Clube

Baependi i:úciam-se no dia 14 com disputas de rei. e
, bolão e tiro. No sábado dia 18 a feSta das majestades
desfile pelas ruas da ci�de e animação de Moacir e sua
da.No dia 25, baie social a pa11ir das 22,30 com aninação

.. COnsagrado Fonte Lwninosa do Paranä, Mesas na secretaria
Baependi a razão deR$ 60,00 com ses cadeiras Cada.

•

GAROTA JANGADÁ - o Instituto Educacional Jangada promove no
.

próximo dia 11, na boateMarrakecb a primeira edição dó Garota Jangada.
São oito belas candidatas e a vencedora representará o colégio no Rainha
dos EStudantes em julho, no Baependi ·e em outros eyentos durante este
ano. Na próxima edição apresentaremos as oito concorrentes.

.

cAFÉ BINGO - as voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer
promovem no pröxsno dia 14, das 15 às 17 botas, no eIeganteBingo Premier,
otradicionalcafé bíàgo. Cartões a razão de R$10,OO. Arenda servirá para
amparar alguns trabalhos já encetados pelas voluntárias.

JARAGUÁEM DANÇA - a segunda edição do Jaraguá emDança será de
. 27·a 29 de setembro no Ginásio Arthur Müller. .A secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer receb�rá inscrições até o final de julho. O presidente da
Comissão Central Organizadora professorBalduinoRaulino espera repetir
o sucesso do ano passado. Uma grande equip� de professores e integrantes
da Secretaria de

Cultura, com a Ogarotão
coordenação de BrunoDaniel

SadiLenzi, trabalha Peters apagou
velinhas nadiuturnamente para

que o .evento se

constitua em
absoluto sucesso.

últimodia ]O

denuiio;
quando

.

completou 6
aninhos. Foi

muiID
�

. cumJ1Íi1tlenltltlß
.

pelos
amiguinhos e
pelos papais

Marcose
Terezinha

, Peters

:��:itê
JÓiAS - RELÓGIOS E PRESENTES

AS MELHORES SUGESTÖES .PARA O DIA DAS MÃES
Av. Getúlio Vargas, 9- Fone: 371·1562

Av. MarechalDeodoro, 443 - Fone: 372-0038

.A Câmara de Dirigentes Lojistas
de Jaraguá do Sul promove jantar
dançante em homenagem ao dia
da mães na próxima quarta-feira
(08) no Baependi, para seus

associados e esposas.
•Os Serranos será a grande atração
em Jaraguá no próximo dia lOde

junho, no Parque de eventos, ,

num grande fandango promovido
pelo Clube de Cavaleiros da

Região Norte.Catarinense.
eNo prôximo final de semana, dias

lO, 11 e 12 a Sociedade Alvorada
do Rio Cerro n realiza a 8- edição
da Winterfest. Jantar típico
alemão, strudel, churrasco, o

tradicional schwatzauer e míita

cerveja constam no cardápio. Ai;
bandas Estrela de Ouro, Clarins
de Ouro, Palmeiras, Musical
Worin, Cavalinho Branco e

Bavária garantem a musicalidade
da festa:

_Os amigos Arão e Giseie Barbi

inauguraram a nova loja NI� no

calçadão daMarechal, 383. Com um
.

belo Visual e toda coleção Nic, a loja
está a disposição de quem exige
qualidade. 'Vàle a pena conferir.
• O Jaraguã Motor Clube promove
nos dias 18 e 19, a 2- Etapa do
Paranaense de Dodge e corridas
de fusca cross e marcas. Pegas
sensacionais prá galera conferir. .

eÁ bela. Sibele Cordeiro, ex-miss
Jaraguá, troca idade na próxima
terça-feira (07). Cunprimentos na

agenda.. .

eNo próximo dia 15 de junho, o
amigo Flávio Ribeiro (Muller

, 'Transportes) estará -inaugurando
o amplo e moderno salão de
festas no Parque de Eventos
�dato Ribeiro, em Schroeder I.
O baile/show será animado pelos
Garotos de Ouro.

eAniversaria na próxima sexta-feira
(10), Elizete de Oliveira, A data
será comemorada com toda a

tchurma.
eA Telejed do amigo Joaquim,
especializada em telefonia celular
e instalação de centrais

telefônicas, está em novo

endereço, na Domingos' da Nova,
263 em frente a Studio FM. Os
clientes e amigos serão

recepcionados na segunda-feira
(06) com um ohopinho esperto.

.

eAniversariou no último dia 27 de
abril o amigo .Carmelo Pasquali.

.

Após 30;mos de dedicação COßX)

funcionário público de

Schroeder, goza de merecida

aposentadoria.
.

eo Grêmio Esportivo 'Juventus
hoje com o nome fantasia de

Jaraguá Atlético Clube,
completou trinta anos no último
dia 10 de maio.

eo' grupo de dança do Colégio
Divina Providência comandado
pela professora Bete apres.enta
se neste final de semana no

ginásio Palhoção, em Palhoça na

grande Florianôpolis.
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PARA QUEM DÁ OUVIDOS
AO QUE É BOM

l'

O
Robert Louis Stevensen faz, a moça conta-lhe sobre
escreveu O Estranho Caso

.

sua.trágica inf'ancia e passa a

U do Dr. Jekyll eMr. Hyde, s�r o apoio constante do
no fim do século passado. . enfermo doutor. E a única que

(I) Segundo consta, sua esposa' mantém contato com seu

s: queimou o manuscrito misterioso e assustador

CJ
original, certa de que o assistente, Mr. Hyde. Como'
marido poderia reescrevê- Stevenson, Frears foi

CU lo ainda melhor. Mas o pressionado por uma mulher

D- novo filmede Julia Roberts durante a realização de sua

e John Malkovich .- Mary obra. Não sua esposa, mas a

·0
\Reilly - difigido pelo genial do.produtor Ned Tanen, que
(e genioso) Stephen Frears, .

.

ficara doente, Nancy. Graham

aca baseia-se no romance de Tanen. A coisa foi tão feia,
Valerie Martin. Um livro

.

que Nancy foi expulsa do set
-

... recente sobre o mito do por um Frears enfurecido. O

ca médico e o monstro, filme teve três finais diferentes
.' '

baseado no testemunho de rodàdos. Levou odobro de

(J uma criada da casa, Mary
.

tempo para ser lançado e

Reilly. Dr. Jekyll mal sai de causou o divórcio deMr e
,

seu laboratório, quando ' Ms.Tanen. Frears garante que
Mary.é empregada.Nos .. a talzinha é muito pior que o

.

rarosmomentos em que o Dr; Jekyll.

Theend.

CENTER
SOM

.�..

I I

Marechal Deodoro, 406 .

FONE: (047) 371-2847

• Resposta para a pergunta da semana passada:o
filme Blade runner-o caçador de andróides

'

(Blade runner; 1982), de Ridley Scott, se passa'
no ano de 2'020. Para a próxima semana: em que'
ano foi realizado A bela da tarde (La belle de .

jour), de Luis Bunuel?

• Meu amigo Sérgio Peron informando que o jor
nal Opinião já está na Internet. Anote aí o ende- ,

,

reço: redjopi@server.petuno.com.br
'

• Quem· está batendo um bolão na indústria do
vestuário são meus amigos Hercilio, Angélica,
Diocenira e. Dioicimeri, da Unicofe. Precisando

.

de guarda-pó, macacões;camisetas para brindes,
ou malhas no atacado, é só falar com eles. A
qualidade e o preço Isão gar.antidos os melh.?res
da praça. o. telefone da Unicofe é ( 047 ) 371-

. 0247.
.

• E o calçadão, heim? Em Janeiro, quando as obras
começaram, diziam que no máximo em três me

ses tudo estaria pronto .. Já estamos em Maio
é.. .Bom, é quase Outubro, não é mesmo?

,

• Atenção suplentes de profissionais competentes,
vai ser instituido o Dia Nacional da Anta. Pare
ce que o bicho vai pegai.

• A mentira tem pernas curtas. Masa verdade nun
ca está onde deveria. Será que é por causá de
suas pernas compridas?

�ßARÃO BANCA • PRESEIITES

... .___""11 VíDEO LOCADORA TABACARIA. CONVENIÊNCIA
.

BARÃO I: 372-2058 • BARÃO ii: 372-3044 • BARÃO III: 376-1140.

NetUno nas escolas
A Netuno' Internet está oferecendo para alunos das escolas
de Jaraguá do Sul um plano super interessante.São 20
horas mensais de acesso livre, desconto no kit de
instalação e um E-mail exclusivo. Quem ainda não tem,
um computador em casa, pode navegar no laboratório' da
NetUno, com tarifas reduzidas e ter sua própria caixa
'postal na Internet. 'Colégio Evangélico> Divina
Providência, São Luis, Jangada e Ferj são algumas das
entidades educacionais que já fazem parte deste convênio.

. Sem dúvida é a maneira mais inteligente, prática e

econômica para a família inteira viajar pelos quatro cantos
do mundo em busca.de informação, làzer e muitas outras
coisas espetaculares.Maiores informações podem ser

obtidas pelo telefone (047) 371-4444 com Clades ou
Hélio, E boas viagens.

Namosca

,
'

Provavelmente você ainda não ouviu falar de Paulinho
Mosca, mas é bom ficar ligado. O único CD que conheço
dele, Pensar é fazer música (.Emi), chegou às minhas
'mãos através da Karla, da CMC. Dono de uma voz super
gostosa, Paulinho empresta seu talento para a nova novela
da Globo, O fim do mundo, com a música O último dia .

Já, já ele deve estourar nas paradas.
.

. .

II

Duasporuma
.Quem ainda não conhece Medusa, o álbum de 1995 em que
Annie Lennox canta clássicos de bandas pop como

. .

.

Pretenders, The Clash e ProcolHarum, pode fazê-lo agora
com uma vantagem. A BMG acaba de relançar o disco em

versão que inclui, pelo preço normal, um CD-bônus.
Gravado ao vivo, esse diseo traz o elogiado show da cantora

inglesa no Central Park de Nova York, em setembro último,
lembrando sucessos dos Eurythmics, E ainda Uma atração
extra: Paul Simon cantando Something so Right.

Assim na tela como na vida-

Depois de um ano redatando na CMC, estou partindo para
outros vôos. Por enquanto, fico na condição de free. Mas

,

novidades estão vindo por aí. Logo, logo passo para
vocês.

Crioçãö eêdltorcçöo de

E
.

folhetos, cartazes, rnolcs-círetoa
,logotipos, cartões de visita,

.. Onlco Ltdo jomais empresariais, manuais,
transparências para palestras� etc,

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

Correspondência para esta coluna:
Carlão Pacheco

. '

. Telefax (047) 371-1919/372-3363
.

e-mail �cpacJieco@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O ANO NACIONAL DA MULHER NA POLíTICA
"Pense diferente. Faça
de 1996 oAno Nacional
daMulher na Política ".
Essa é a mensagem que
está no outdoor de uma

campanha' do Conselho
da CondiçãoFeminina da
estado de SãoPaulopara
incentivar que se vote

mais em mulheres na

primeira eleição, em que
ospartidossão obrigados
a terem, nomtnimo, 20%
de candidatas nas suas

.

chapas. A campanha se

estenderá ainda nas

rádios e em revistas.

Eporfalarempolüica; na
Suécia e Dinamarca o

número de vagas para
.

mulheres éde 50%, naAr
gentina éde 30%, mas no
mundo a igualdade entre
homens emulheres cresce

devagar, e só deve .ser

atingida no ano de 2.490;
segundo cálculos da
ONU.
Consideramos também.

que em muitos paises
como Israel e EUA as

.

pessoas são treinadas
desde cedo 'para liderar,
e no Brasil, as mulheres
que participarão das

eleições[requentarão um

seminário somente agora
antes das eleições.
Entre 1972 e 1988 houve
um aumento de 50% de
mulheres em prefeituras
no Brasil, mesmo assim
em 1992, somente110 dos
4974 munictpios eram

administrados . por
mulheres.
Nas eleições. para a

câmara, senado, governo

RltaLeevai

receber o Prêmio
Shell deMúsica

1996, oprêmiojá
existe há16

anos, e só ago�a
'I entregue a uma
mulher.
A premiação será
di412 de

novtmbroem

São Paulo, ela
faráumshow
com seus

sucessos.

••• •• • •• •••• • •

EM BAIXA

cotumo
roupa agarrada

.mocaslm
•

vestido,
• colete
•

rendas à noite
.Iaranja•

marrom

estadual epresidência em
1994, eram 11.964
homens concorrendo com
869 mulheres, isso

significa que asmulheres
eram apenas 7% do total
de candidatos.
No Brasil, mais de 50%
da população e 49,37%
do eleitorado é de

mulheres, ,e 5,7% de .

mulheres: ocupam
cadeiras.no Congresso:

.

O jeito é aproveitar os
20% de candidatas este

ano e votar nelas,.
continuar lutando para
adquirir mais espa..,ço e

assim provar que nós
mulheres temos

capacidade e condições
de competir. de igual
para igual com os

homens.

O' QUE O .CONGRES.SO APROVOl1. EM
.

.

.

199B EM FAVOR, DAS MULHERES
p 20% demulheres nas candidaturaspartidáriaspara as eleições de

. 1996.'
.'

. .

.

".
'.

P Ratificação da Convenção Interamericanapara Prevenir, Punir e
Erradicar a Viol�ncia contra aMulher. .

.
.

. P Torna-secrime a exigência.de atestado de gravidezparaadmissão e
,

'.

� A • .

.

pe"flanencta no emprego.
P Os estabelecimentospenaisfemininos devem ter berçários em que

. as-detentaspossam amamentar. .

.

p Foram estabelecidas normaspara a engenharia genética (in vitro e

. "barriga de aluguel"). .'.
.

•
�_As mulheres No mundo

fumantes correm . 585..000 mulheres
a-.-..

,50% mais riscos
<

morrem a cada
..... de contrairem ano em

câncer no consequência da
__..pulmão que os gravidez ou do

homens. .

parto.

..
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Escreva pra gente, dizendo o

que você acha elos nossos
,passatempos e historinhas. Sua

II opinião 'érruaí to impdrtante!
'II' " Escreva para: "Um Lera com a 'patota", ,',

'

Caixa Postal19. cep 89251-970 Jaraguã do Stil - sc

\
.

os SEtE FIlHOS DA'DONA ESTRELA ��SE ESCONDE,IIAM, AJUDE·A A '\"- (;�).\
ENCONT1IA·LOS E, DEPO/S ACHE ......

, �
TAMBEM UMA CHALE/liA E UM (À),

PA,II DE BOTM
'

"-
, f

lUlU
MODA BABY

II
II

Venha,aquecer seu filho nesse Inverno, com o

coillorto o carinho e 'a élellância da
JUJU MODA BABY

/

EM FRENTEAO POSTO DE SAÚDE
.. .

,R. REINOLDO 'RAU, 116
FONE: 372-2699

II,
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JaraguádoSuI, 5demaio deI"' f CLASSIFICADOS CORRDODOPOvo.3

&mmfil1
CRECl1873-J

EJWIREEMlIMENTOS IMoaIUÁIIOSLIDA.
APTOSPRONfOS
· Apto cl 77rrf. 1 qIo e delTllls dep. - garagem pOItAo e poIIarta eIeIr. novo - AS
32.000,00 - Edl. HortOncIa
- AptO. em CWII... c/1361r1' - R.NOIl8O Camargo. 840 (per1o RodoIenoYlärla).cfl
suAe + 2 qtos e danais dependências. + qIo 8n1Wegada 2 gaagem - AS 35.000.00
enlrada+A$ 790.00 lIl8I)BIIIs (FInMcAJradesco). Troca-se por apto. eß},Jaragué.
EdIt.A_r·ILII81In.FrIItUoIO _

• Apto. c/ll5rrf. d. frenle - 2' MiIar - cf2quartos e delTlllsdep•• garagem.coroao e

portaria eletronlca - RS 41.000.00 - entrega das chave. márçclll6�
APTOSEMCONS1RUÇÁO .

. .

Edlf.Perdnl8· ILJo_EiIrImMdoeI1eI
-ApiOcfllll11'- 2"andar - 2qtos:ed8lT1lllsdep .• garagem. poIIAo eportarla eletrOnlca
- RS 25.000.00.+ saldo parcelado emC!JB entrega ch8vellemJanl97
·Apto. 77111'· l' andar. 1 qtoedemalsdep •• garagem.poIIAoe portarlalllelrontca· AS
17.500.00 +SaIdO emCUB ·chavll$dazJ97.

'

Edlt. """'fIOItl·Sd8JuItto
· Aplos c/ll2n1' • 2 qtos e dllnBlsdep. cf garagem· portA0 e pa1arIa 81e1rontca • AS
22.000.00 entrada + cOl18lruçAo e�cordomrnto. AS 720.00knO•• conIgido pelo CUBo
Entregadechaves.�hoIII7.

.

Edil.DlMlltu•• ,.,.".,,_FrutiioIO
- Apto 502 cf 214111' - 3' andar - su'e + 2 qIos.• 8àcada. chunaIq. individual. deli.
8fl1II'egada.2 garagens.aaIIodeI8llaa. piscina.EntradaAS38.000.. -mrparcelaade
conlomInIo - RS 980.00 chave. FEV/98.
-Apto304- entradaRS38.000.00+-mrparcelaadecall!Ol.ItlIo-AS87'J.00-cllaves '

- FEV/98
.

Edlf.A�lItu.RIlliAdaiIfo"'_"."t.RIlliA_.(IICAR}
- APIo cf30Orrf.. temosdlapon�eI8apar1arnentos n" 30'1.302.501.
Enlrada:;J6,s0 cub (RSl4,441.00)+ 50 parcela.de 3.e&cubs (RS 1.441.75)
ConstruçAo: PIORlIl Comll. e PlaneJ. Lida. em !!Istems cW condomlhlo.
CASAS ",

·Casadealv.i1OY83palllmentos.cf45Orrf.deareacons"UIda.lerrenoc/�-R.Tomaz
F. de Goes. olllndavista - RSRS 160.000.00

,

. casa alvenaria c/211Or11'. na Rua Ollvla Chlodlnl PRd. 33. JaraguIl-EI!IqU8Ido - RS
60.000.00 ,

.

· Casa aIv. - R. José NarIoch (SIlo Lutz Gonzaga).3 qtos. e deITIIIs dop. cf12Orrf. *88
oonsIrulda. Troca-se apto. no centro.
· Casaalv'. 111Orrf.*eaoonstr _ T8fT8I1O 42Orrf. - R.J-18nr1i1U8 BorIoIIne AS50.000.00.
• Casamsdelrac/llOrrf. - VlaLaIau· T8IY8I1Oc/522rrf.·II(,;!Q.de eaqUna.·R$40.000.00.
· Casaemalvenarlacfl5Orrf.' T8fT8I1O7.500rrf.·RuaBertbaWeega ,

· casa de chécaracl 27Prrf.. em alv8l1!idl cf toda Infm·estrutura. piscina. dois gaIpOes -

terreno c/30.00Orrf. . Rua BernBIdoA. Schn1I. perto do 88IAo VIIdrIa - lha da FIgueIm -

ASll0.000.00 '

· Casaemalvenarla 123n1'.BaIne*1oCIIrrtKlI1lI·lroca-se porAperIam9nIoemJaragull.
• Casa emalvenariac/80n1'. Rua José PIcalII· AS 25.000.00
TERFENOS·

•

eT8I1'8noo/28.269n1'. nolrewqueVIIIa llIt.mmaueil 6Cmde frente ptBR 41� cxdenOOums

cassdeiTBdellacf150rrf'+gaIpAodelllwnEllacf2ll0n1'-R$170.QOO.OO .

· Terreno 27.00Orrf.. Chécam emÁguas CIaIas. PerfrnetroUrbano - AS 45.000.00
• Terreno- Ld.d08Açores- PertoCandeIas· 348rrf. - Barrà VIilha- R$3.700.00
· Terreno -Ld.Cf1m1legnaI·378m"- R$21.000.00
· T.errono5.000rrf. à 5Orrf.lrevo da Malwee - C/5Omde frente e 100 mde fundos· RS
42.500.00
• Terreno c/l0.000n1'. cf49mdelrente cf José T. Rlbelio (P!IlDC.lrevo) AS 45.000.00
· Terreno cf 2.250 - R. Beria Weege (plano a seco cf RIo JaraguIl_ Fundos) - AS
40.000.00
• Terrenoc/598ni'· RuaJosé Theodoro Rlbelro-lhadaFlguelra -R$12.000.00
· TertenoR. PedioWlnlerc/42Orrf.a 150m,RuaWallerMarquanl· Entrada:R$3.000.oil
+ 12xRS583,33.
· Terr8!)OemNavogarlles. oom400rrf.. centllII II500mda pmIa- R$15.000.00
GAlPAOItOUSIlIIAl '

'

GaIpAo InOJstrlal. estnAum rrootada. coboI1um paga.com.88 de 4OO.00rrf.. e o lerreno
oom 654.00ll'l'. Rua JoAo FRlnZß4i'. em Irente à igreJa SIlo LUz GcJ'iZaga. Pr4lco RS
39.800JlO
LOCAÇAO
·LoIas - R. EI8OI1OIaS. PRd Ed.AnlurIocf35rrf.

•. RS350.00
- cf42,24n1' -RS350.00-

c/�.47rrf.. RS450.00'
.

• Lttl c/5Orrf. R. BernM:Io DombUllCh. 590, - AS 400.00
• LCJjac/45.65rrf.cf.,.....IIo....�IoMdoR. EI8OI1OIa S. PRd. Ed.Anlurio - RS
350.00

.

., _

.

· Lojas - FI. Gulliell1l8 Hering· (perto C8pIIé) - RS300,OO"
, Aplo 00\0. com 2 quar10s e demsls dopendOnélas: 1- Locaçao - R. MarIna FructU080.
centro - EdII�Io'A!lher· valor RS 500.00

.

,

· Apkl. eIl qio e demais dependências - R. MaxWllhelm - RS 300.00 '" garagem.
.AplÇl. c/3 qtos e delTlllsdep.· R.MaxWIlletm • RS380.00 "'garagem.

R. EPITACIO PESSOA. 421· SALA 103· FONE: 371·8814

Niioftque
andando

"

por az:
Procure
seus

negócios
, '.

a-qtet».

CLASSIFICADOS DO
CORREIO DO POVO

o MAIS 'LIDO DA
REGIÃO

,371-1919
372-3363

'arecer Comerciai

Inoorpo,.",o
Vende· Admlnlatra

Compra· Aluga
DEFRONTE I/J'FóRUM • �ECI 5.284

FONE/FAX (047) 372·2990 ..
CELULAR 073-'Do89 • JARAGUÁ DO.SUL· SC

.

- Terreno no Loteamento Heinceck - Dha da Figueira -

&$8.000,00
- Terreno na Dha da Figueira - Rua 10, José T. Ribeiro
com 14;00 testada total da área de427 ,5Omz - com água,
m, fimdamento e lajota - Preço R$ 15.000,00 - Barbada
- Dois terrenos pr6ximo a Faculdade total da áreà
840,�- R$12.000,OO.
- Casa na Vila Nova deMadeira - excelente - Terreno

462,()()mt- Casa1�- R$16.000,OO - Barbada.
- Terreno situado na rua João- Planinscheck, S/n°,
contendO área de l.004mz, com. testada de 28,00m - R$
45.000,00.
- Terreno situado no loteamento Dico, 2Km após
Botafogo contendo área de 380,OOmz esquina - R$
9.0()(};()0.
- Terreno na Rua Guilherme Co Wacketb.agen, - próximo
aoF6nm - 385,()()mZ - 65,OOphnz - negociável.

'

- Terreno com. 840,OOmz - mais construção de um prédio
,

cl 560,4�2 - pr6x. da.Argi - na Walter Marquardt -

95.00plmz - negociáveL
- Terreno com duas casas defronte ao Material de
Constr. Wmter - R$ 35.000,00 (negociável) - barbada.
� Terreno com 600,OOmz - na Rua João J. Ayroso - lateral

comexcelente casa demadeira - neva - R$ 35.000,00-
negociável.
- Lotes na Ilba da Figueira, pr6x. ColégioHolando
Gonçalves - PLANO - Livre de enchentes. R$10.000,OO
cada
- Procura-se casas e salas para {'lugar.
• Terreno situado nos Trevos - GM, JS, BL, MS, JO,
SCH eCO, contendo a área de 19.620mZ,eom 331,6Om.t
defrtUeptBR-280-lTeçoR$10pan:elasdeR$15.000,OO
(Troca-se porCmO$ eCaminhões).
- Vende-se área�eiàal naRuaMariaUbeina daSilVa
- Vila !.enzi, contendo 4.828,50J:rizcl testada de 60mt ao
preçoR$ 110.000 (Negociável)
- Vende-se terreno no Azaléias cl 729m2. Entrada

14.000,00+�Financiamento.
i

'

VARIGIRIO-SUL CARGO
A sua melhor opção em despacho aéreo de cargas e enGomenda� para qualquer parte do país.

SERViÇO EXPRESSO
.

Despacho de encomendas, mostruários, documentos e propostas comerciais urgentes, paras as capitais'
,e principais cidades do paIs, (sob consuffa) com prazo de 12, 24, 48 e 72 horas para r$tirada no aeroporto

-

de destino ou acrescentando 1 dia para entrega domiciliar.

CONSULTE-NOS E COMPROVE NOSSOS SERV/Ç_OS, QUEDAR;MOS MOT/VOS PARA QUE VOCÊ VOLTE!

NOVO ENDEREÇO:
. RUA CEL .. PROCÓPIO GOMES, 246 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC

FONES: 371-0091 /371-0363 - FAX 371-1919

•
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CORRDODOPOyo.2 CLASSIFICADOS Suaguá doS�I, S demaio de 1

COMUNICADO:
'

, Comunicamos, o funcionamento' das
Zonas Eleitorais, nos (lias, 04 e 05,de maio próximo

. vindouro.; no horário das 13:00 às 19:30, em r�gim�
de Plantão Eleitoral

"

Hildemar Meneguzzi de .Carvalho
Juíza Eleitoral da 17' Zona

liniea São Camilo
Dr•.MarcGa Femando F. 'Subdl

11.1J.1111�llllllltlll.III�llltll�I�liH!.111
.

MedicinadoTrabalho - Fratura. - UrGiReia.
Doença. deCOluna, l.asõee do .sporte - Cirurgi.. do joelho

.

··Exames:adm_onai., demiss.onài.eperióclco.
f:i••riosatendimento: 8:30à.11:30e1.4:00à.18:�•.

·

. IÍVlPRESSOS"EM 24 HORAS

P,,:ràlléns
,Mamãel'

I
.

- COMPUTAÇÃO GRÁFICA

� ,GARTÖES OE VISITA

�CRACHÁS

'( , '�,CATÁLOGOS E FÖLDERS .

I

.
..

.

- E;TIQUETAS E ADESIVOS
k
:: �;'�""'F'''- 't - i '

" "",.; CARTAZES
�l

, ,� ,

-

,: z , -"E'N€ADERNAÇOES

.,l" :.:ptÄsfii='ICACÕES
: - C�����ES.( "

.

- XERÓ� C8i.ORIDO

-XERO�P & B

- TRANSPARêNCIAS TRAGA UMA 'FOTO E A
SUA MENSAGEM

, QUE NÓS PRODUZIMOS
.'

UM BELO CARTÃO
.

PI SUA MAMÃE.

.
.

- CARTÕE�, OIPLOMAS,

ETC'... PERSONALIZADOS'

PARA O DIA DAS MÃES.
,

.

.Rua Barãd do.·Rio Branco, 41 � Cßntr.(>
FonelFax: (047) 371-2552

'

JARAGUÁ 09 sui, - sc
ANEXO AO PRÉDiO CONFECCÕES SUELI

,

\

, >

,

,R. Prócôpio G. de fJ/iveira" 1660·Sala 12 • Centro'
Fone/Fax (047J 372-2422- Jaraguá do Sul· SC
.,. .. �

.

':':':':':':'ItGráfica e

. LnH
m
EditoraCPLtda...

'PRODUÇÃO DE:

Panfletos;
Jornais;
Artes Gráficas; .

. Manuai. Técnicos;
,Boletins Informativos;
'Redação;

.

.

.

Composição a· la.•er;., . Impt.ssão O"-Set•

�j�j�l�1��lj�j�j���j�j��1���j�Ij�j���jljlj���j���1�j�1���jljlj�j�j��_�1.�jll••�j�j�jli��1�jl��j\1�llj�j�j1jI�1�1�j�Ij���j���j���j�j���j�j��lf�
.

Av: Mal. Deodoro, 122.-1· andar - Centro
Fone:' '(0.') 37.1·1919 - 372-3383

Jaragu&t do Sul - sc

. '.

'. .

, "

,

PARA VENDA DE CONSORCIO DE IMOVEIS
(MAIOR ÁDMINISTRADORA DE CONSÓRCIO' DO 'BRASILI

Tratar: R, l'roc, Gomes, 2lJ7

[araguá do Sul - cl Sr. Sérgio
/ -,

'
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"'lJ HABITAT
COMPRA. VENDE -ALUGA· ADMINIS1RA,

MOHlllAR A
C�[CI4J.60

TERRENOS
Terreno c1420m2 - Tifa 'daMosca
Terrenqde 15x30 Rua Roberto Ziemann
Terreno'de 15x34 Rua Leopoldo J�ssen
Terreno c/1.020n:l2 Rua Procópio G. de Oliveira

, Terreno c/460m2 Rua João Januário Ayroso
Terreno c/450m2 Vila Hau
Terrenoe/43Om2 Lot. 8ernadete Dornbusch
Terreno c/440m2 Bairro Água Verde'
Terreno e/513m2fundos Weg I
Terreno 390m2ltajuba Prála Grandt
Terreno c/31.000m2 Vila NOva próx. fórum
Terreno c/ 2.600m2 Rua JOinvilie - ótimo ponto
comerciai
Terreno c/430m2 Loteamento Versailles

,

Terreno c/589m2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno e/AOOm2 RuaMarcelo 8arbl
Terrenoc/532�-EstradaNovapróx. ?ostoMarcolia
Terreno c/500m2 frente pl Lagoa .:Barra do Sul
Terreno c/500m2 (esquina) Rua Henrique
Marquardt (

T9I:reno c/ 1 0.000 e casa de alvenaria, ótimo p/
empresa - RuaWolfgang Weege (RI(I Cêrro II)
T

er�'
o a.600m2 RuaMarcelo 8arbl - Vila Lenzi

Ter' no c/70.000m2c/arrozeiras e2 fontes deágua .

natu ai em Nereu Ramos. '

Terreno c/28.000m2frente'parao asfalto em Nereu
Ramos.

' ,

Terreno e/1000m2R. Carlos Vasel ,

Terreno 15x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno 1150m2 - R. José Emmendberfer
Terreno 18OOm2 � R. João Januárl() Ayroso
Chácara 115.00Qm2 Ribeirão Grande

CASAS
Casa em alvenaria c/260m2 - terreno e/154Om2 -

Schroeder
Casaem alvenaria e/18Om2- 3 dormitórios (1 suite)
demais dependênçias, 'Procópio Gomes.
Casa emalvenaria c/160m2 - Rua Henrique Sohn
Casamista - Loteamento Corupá - aceita carro no
negócio. "

Casade alv. e/95m2terreno e/370m2em Três Rios
do Norte

'_ Casadealv.c/100m2terrenoe/538m,2-BairroÁgua
• Verde
_ Casa de alv. 215m2 - Praia de Itajuba
"_ Casa de alv. 100m2 oi Barra Velha,

c, Casãde;:1lv.220m21 sulte+3dormltórios-RuaMax
Ziemann,

'

'� Casa 130m2 e terreno.520m� - Entrada Rio daLuz '

c: próx. Malwee. ,
'

,

iii Casa em constr. 220m2, terre.no 420m2 - �ot.
'

• Pirmann.
_ APARTAM:NTOS'

,

_ Apart. em construçãqe/2 ou 3 dormitórios, entrega ,

- em meados de 96, rua Gumercindo daSilva (Ioca-
: llzaçäo ,Privilegiada).' Financiamento

IÍI próprio.Consulte-nos. ,

_ Apart. Condomlnio Amizade c/ 2 qtos. Entreda
_ facilitada. ',',
• Apto Ed. Isabela c/123m2 - 2 dormitórios + sulfe e

• demais dependências.
• Apartamento novo c/135m2 no centro (parcelado)
• ALlJGA.SE

: Casa de alvenaria c/ 3 dormitórios - R. Epitácio
• Pessoa ao lado do Jangadinha.

'

• Apto. c/3 dormitórios - R. Joinville, semi-mobiliado,
• pr6x. Marisol.

-
-
-

RUAFEUPE'SCJIMIDr,�
(AO IADODA1001FDlRAGENS)

FONE:_371-8009
'

CLASSifiCADOS DE IMÓVEIS ,CORRElOOOPovo.5

Rua 25 deJulho, 317 •Vila�Va .Jaraguá'doSul.SC
FONE (047):372-0,153

LOCAÇAo
- Casa de madeira cl 3 qtos., Rua Adolfo Putjer, 409 - Fundes
- Casa de madeira cl 3 qtos., Rua Domingos da Rosa
- Casa de madeira c/2 qtos., Rua Domingos Demarchi, �72 - Fundos
- Casa de madeira cl 3 qtos., Rua Adão Maba - 154. PI'Óx. Marisol
- Casa de madeira c/3 qtos., Rua GuilhermeWacherl:lagen, 488
- Casá de madeira cf 4 qtos., Rua José Bauer slrfl
- Casa de madeira cl 2 qtos., Rua 25 de Julho, 889 - Fundos
- Casa de madeira cl 3 qtos., Rua 'Frederico C. A. Vase I, 175·:: Fundos
- Casa de madeira' cl 4 qtos., Rua 591 n2 100 - Jaraguá-Esquerdo
- Casa de madeira cl 3 qtos., Rua Guánabara, 345

.

,

.

- Casa de alv. c/2 qtes., Rua Frederico,C. A. Vasel, 262
- casa de alv. cl 2 qtos." Rua Frederico C. A. Vasel, 175 - Fundos
- Casa de alv. c/3 qtos., Rua Lat. liha da Fig&eira
- Casa de alv. c/ 3 qtos., Rua Rio de Luz sI'n2
- Sala comi. RuaWalter Marquardt � Galeria Vasel
- Sala comi., Rua Bernardo Dornbusch; 630
� Terreno cl 600m2 - Rua Domingos da Nova _.Centro
VENlAS
- Terreno cl 9.700m2 - Rua- Pref. José Bauer - R$ 24.01'0,00
,- Terreno cl 608m2 "Rua Pastor Alberto Schneider - Rua Rio da,Luz - R$15.000,OO

. ,

- Terreno cl 464m2 - Rua 549 - Barra do Rio Cerro - R$ 10.000,00 -c
.

"

- Terreno cl 645m2, Rua FredericoW. Sonenhol- R$ 20.000,00 ,

,
' : ,; r" .,

- Terreno cl 632,1 Om2 - Rua Irmäp Geraldiho - Vila Lalau .. RS 26.000,00. '

, "

- Terreno cl 1 0.256m2 - Rua 485, atrás do, Posto Vargas - RS 300.000,00 ou em condiç6es de R$ 100.000,00 ent. + 18x corigidas
pela poupança.

'

- Casa mista cl 84m2 cl 315m2 - Rua Pa,aibll- R$ 15.000,00 '

- Casa de alv. cl 108m2 e terreno cl 397,50mz - Rua Adolfo Trbess - R4 32.000,00
- Casa de alv. cl 158m2 e terreno cl 816mz-'Rua Walter Marquardt - R$ 60.000,00
- casa de alv. cl 150m2 e terreno ç/364m2 - Rua Manoel L aa Silva - R$ 80.000,00
- Casa de alv. cl 130m2 e terreno cl 420m2 - Rua Max E. �. Zieman!') - R$ 37.000.00

.
,

II j

"

"

!

; "

371-7931G9�Q7� IMOV, E, IS
RuaAntonioC;Ferreira197

. '

CREC11741.J

CO.'U • VII.I • LoillA • I."IIIIU ••ICOI.O"

Imóvel Qtos Gar Bairro EndéreçolPontoRer. Preço Inrormações G'etais
, Sobrado, 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 70.000 Semi acabadolNegociáyeis ""
Sobrado 280 4 1 Amizade R. Roberto �iemlUlD, 2920 70.000 Aceita troca/carro/pare. ,

CasaAlv. 140 3 1 Lot. Papp R. José Papp, 357, 55.000 +15.000 fmanc. p/SFH
CasaAlv. 190 4 1 Sehroder R. princesa Isabel, 547 80.000 terreno. 6.562m2 - Parcela
CasaAlv. 140 4 1 Lenzi R. Urbano Rosa, 517 35.000 Somente em,Dinheiro
CasaAlv. 130 4 2 Lenzi

•
R. BlpfdioMartins, s/n 34.000 :Aceita terreno/carro

CasaAlv. 240 4 2 Lot. Papp RMarcos V. Girolla,474 ,85.000 Aceita carro4m6vel � valor
CasaAlv. ' 115 3 1 Centro R. Ferdínendo Pradi, 118 80.000 Aceita terreno até 40.000

.

CasaAlv.
'

133 3 1, AnaPaula R. Francisco'Hrusckha, 159 25.000 Casa em cónstruçãeffroca
_çasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Emmendoerfer, 1390 80:000 roca p/apto em Blumenau, '

Apto OK 166 3 1 Centro Ed. Ana Paola - 30 andar 27.000 -+ Financ,'CEF '

_

"

"

Apto OK 78 2 Res. AmiZade - 30 andar + Financ.CEP: Ú anos
1·;·,

1 Amizade 18:000

Apto OK 184 3 1 Centro Ed. carvalho - 80 andar ' 60.000 + Financ. CEI'< 13 anos
Apto Cons 112 3 1 Barra Res. HarriMarquardt 9.000 + 100 parcelas de 360,00
Apto Cons 175 3 2 Centro Rua da aEF - 30 andar 65.000 Ent. 06/96 - Troca p/ casa

, SalaComI 25 Centro Shopping Jaraguá Box 44 23.000 +f CUB mês/Aceita troca
Ponto Com 50 Centro Mal. Deodoro (pröx, Loss) 16.000 Antigaf:,oja Benetton ,

'

Lote 601 Jguã Esq. Condomínio Azaléias 27.000 Aceitaparcelar/telefone
Lote 450

.

Amizade Res. Versalhes m
,

11.000 Negocíãveís
'

Terreno 9000 - Vieira Aolado do Posto Bogo 160.000 Vende tudo ou áreamenor
Terreno 700ci - Nereu Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 Aceitaparcelar
Lotes 465 Figueira, Residencial Piazera I 6.000 Ent. 2.000+ 48 x210
Lotes 385 Amizade Residencial Behling 10.ÔOO Ent,5.0oo + 5 ii: 1.000
Lotes 630 VtlaNova Pr6x. F6rum/Rádio RBN 35.000 Ent. 15.000 + 10 x 2.000
Lotes 483 StaLuzia Residencial Geranitim 7.{>00 Ent. 1.500 + 50 XzOO
Lotes

'

Vários - VilaRau Residencial Renascença Diversos 40% entrada - Saldo pare.
Lates Vários - Vila Lenzt . Residencial Píermann I . Diversos 40% entrada- Saldo pare.
Lotes Vários - Barra ResidencialSatler Diversos 40% entrada - Saldo parco
,Olácara 26549. - StaLuzia Centro de Santa Luzia 40.000 Galpão 800m2! Casa 233m2
Chäcara 180000 - Garibaldi 'Bstr, daribaldi - Km 15 80.000 Casa alvo - Aceita trocar
Olácara 111500 - Ganbaldi Ribeirão Hl1ngaros - Km 13 ·20.000 Semmoradia - Troca/parcela
Olácara 95000 - Schroeder Est. Braço Sul- Km 4 55.000 Casa alv. - Parcela 10 x

Lindo lote no CondomfuioAzaléias (Janiguá-Esquerdo) Rcs; Geramum (Centro de Santa Luzia)
Áfea 601m2 (Plano - todo aproveitável) Lotes com toda mfra-cstrutura (Tam;mho �d!o de 500m2),

À vista - R$ 27.000,00 (Aceita-se telefo�eou parcel�)
A vista à partir de RS 7.000 ou - Entrada de 1.500, ,+ 50 x 2
'saIärios Mln. _ ou 4 x 500 (fixo) + 50 x 2 safärios Mfu.
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CORRDODOPOvo-8
"

UBUCA ÖES lEGAIS

ALUGUEL
DETRAJES

I
. RUA: EXP. ANTON.IQ· CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 372-3349

PROCLAMAS DE CASAMENTa
MargotAdeHaGrubbaLelun8Dl�Oftdai doReglstrocíVlIdo 1 oQJstrltodaComarcade
JaraguádoSuI,Estado deSantaCatarlDa,fazsaberquecompareceramnesteCarlórlo
exibindo seusdocumentospelalei, àftm de sehabDitarem.para casaros seguintes:

EDRALN"20.5" de25-04-1996
a.ÁUDIOwtiBDJ.FSHMME'lDUl2INIIAsnUBNEDEUMA

Ble, brasileiro, softeiro;eonferente, natural ae laraguá do Sul, domiciliado e reSidente na
Rua São 10sé, 97, fundos,laraguá-Bsquerdo, nestaoidade, filho de Alvicius Hillesheim e

HuldaFodiHiDesbebn.
Bla, brasilen, solteira, vendedora, natural de Rio Negrinho, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua São José, 97, fundos, laraguá-Bsquerdo, nesta cidade, filha de AdOlfo
Borges deLima eDoraclIda de lima.

EDRALN"20.505 de25-04-1996
.

".

IVOVlUJONLlNDNEREMARIWrEALVESDELIMA. \
Ele, brasileiro, solteiro, meeâníco, natural de Jraceminha, neste Estado, dQmiciliado e

·

residente emTrês Rios doNorte, nesta cidade, fiJbo deTelmoLindner eNeldaLíndner,
Bla, brasileira, soltéira, do lar, nascida emMarquinhos, Paraná, domiciliada e residente em
Três Rios doNorte, nesta cidade, filha de Valdiv�oAlves de Lima e Pedrinha Valéria de
liDa.'

, .

'.
EDRALN"'0.506de26-04-1996. .

MAlCON<DCóNETroEMERUNTA11ANABFRNARDI
Ble, brasileiro, solteiio, auxiliar de escritório, natural dé �araguá do Sul, domiciliado e

residente emEstrada Santa Luzia, Km 16, nestacidade, filho de Sergio Cesconetto eLuzia
Ce$conetto. .�

.Bla, brasiléira, solteira, estudante, natural de GlWamirim,.neste Estado, domiciliada e
residente na Rua Valentin Zoz, 12, Guaramirim, neste Estado, filha de WilsonDomeies
Bernardi eDadiBernardi

lmRALN° ,20.507 de *04-1;96
WAL'IÊRPINTOETANlÁMARAJilNTA

. .

Ble, brasileiro. solteiro,pintor, natural deBldorado,Slo Paulo, domiciliado e residente na
RuaBerthaWeege, 136, Garibaldi, nesta cidade, filho deAntero Pinto e Pái1IinaFrancisco
Finto.'

,

Bla, brasileira; solteira; operária, natural de;lara:guá do Sul, domiciliada e residente na Rua
BerthaWeege, 136,Oaribaldi, nesta cidad�, fiJha dewdliFinta eDoloresMariaFinta.

ÉDITALN" 20.508 de 26-04-1996
RENATOLAUBEESIRLENE�

Fle, brasileiro, solteiro, operário, natural deMaripá, faraQá, domiciliado e residente na Rua
Clemeete Schmitz, 30, Dha da Fi�ira, nesta cidade, filho de'Hasdwig Laube e Lourdes
Laube.

.

·

'.

Ela, brasileira, solteira, assistente finánceira, ilatural de laraguá do Sul, dómiciliada e

residente na Rua Alexandre Koeller, 67, Iiha dA Figueira, nesta cidade, filha de EvaIao
KresSm e,ßtelvina Kl'essin.

EDRAI.N" lO.510 de 29-U:1996
I

SERGJODASlLVAODORClKECLEaDAsn.VA�ÇA
Ble,.brasileiro, solteiro, operador demáquina, natural de Ampére, Paraná, domiéiliado e
resi�nte em Três Rios doNorte, nesta cidade, filho·de ProtasioOdoroik e cecilia da Silva
OdÓlCic.

Bla, brasileira, solteira, do lar, natural deSantoAntonio do 'Sudoeste, Páraná, domiciliada
e residente emTrês Rios do Norte, nestacidade, filha deGetulioFerreira FnÚlÇa e ZeDikla
daSilva'

.

•

Eparaquech.Ue.aooonhedm�tode todos?mandelp8$S8ropresenteEditai queserá .

· publlcadopelabnprensaeebrCàÍ1órlo.ondeseráafixadopor 15 (quinze)dias.

..

EDITAL
PATRICIATAVARESDACUNHAGOMESTabeliãeOficialdelTtulosdaComarcadeJarag�.
Sul, Estadode SantaCatariria, naformadaLei, etc.

.

,

Fazsábera todosquantoesteeditalviremqueseacham n�teTabeJiónato para Protestoos l1tul�..
.

' . . I

contra:
Amoldo Joohem, RAngeloRubini, sln - Nesta;
AguajaDist Agua Mineral Ltda, R.Max NicolauW ilheimSchmidt 100 - Nesta;
Aderb81 Machado, R LeopoldoManhke 113 � Nesta;
AntonioGiovani Alves Pereira, R SC 416 Km .25 - Nesta;
Arlindo Boing, R Nesta cidade; .

Afiação de Ferramentas CG Ltda, R Rod �R 280 Km 72 -Nesta;
AlcidioAndreata, R JOão Planincheck25 - Nesta;
Aloisio José Fiamoncini, RAdelia Fischer248 - Nesta;

.

Bazar e Papelaria.Celso Ltda, RMal Deodoro da Fonseca 429 - Nesta;
Confecções Hàllindre Ltda ME, RMarechal Cast�o Branco4179 Schroéder;
.Celio Steinke, R PastorAlberto Schneider 2929 - Nesta;
Confecções Siana LtdaME, RWaltei'Marquardt 623 - Nesta;

.

Claudio San Mártins Kleer, Á Franciséo de Paula 240 - Nesta;
Caris Ind. Com. Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 570 - Nesta;
CirCuito Sul Com de Mal.has Ltda, R Mal Deodoro da Fonseca 491 - N�ta;
Comercio de Cord Bardin Ltda, R LeopoldoManhke 72 - Nesta;
DarciAntonio de Souza, R Cahajas 89 - Nesta; r

DuannyModas Cont Ltda, RCelsos Eggert s/n - Nesta;
eunice ZapellaME, R ItoupavaAçu sln - Nesta;
Ec::lairAntonioXavier, R Nereu Ramos sln - Nesta;
EletricaVoIwe Ltda, R Domingos R da Nova 263 - Nesta;
Edson Luis da Silva, R da Jabuticabeira - Nesta;
EmilioHosrt, RJoirwille2120 -Nesta;
Elson Pagenelli, R Estrada Rio da Luz 13016 - Nesta;
Ercilio Arruba Lopes, R João BatistaAla 35 .. Nesta; .

, .

Fausel Calçados e Conf Ltda, AvMal Deodoro da Fonseca796 - Nesta;
Fabrica FerAgric Ervino HassME, R Estrada Rio da Luz II- Nesta;
GuarapeCom e Repres Ltdâ, R Antonio Rosa; 465 � Nesta;
Gatavelos Com de Calçados Ltda, RWalterMarquardt - Nesta;
HWoIf Const Incorp Ltda, R JoãO Marcatto 265 - Nesta; .

lIdetons Rudi Berchtold, R Mal Castelo Branco 3490 - Nesta;
Ivo llim�r Ichirt, R ExpAntonio C Ferr 850 CP H�13 - Nesta;
Inacio Bomkoski, RGermanoManhke 395 - Nesta;
Ind Artef Borracha BM Ltda, RApiuna 157�Schroeder;

.

José Pereira, R Três Rios do Norte - Nesta;
José Pereira, R Três Rios do NOrte - Nesta;
KWM Indllstria eComércio Uda R ErvinoMenegotti 160 - Nesta; .

LanchoneteMáiochi Trevo, R Rod BR'1O1 Km 57 - NeSta;
Ligia R deAndrade Ferreira, R Marina Frutuoso476 - Nesta;
LedaValeria Rangel Rengel, R,João JanUárioAyroso 109 - Nesta;
Marcos LuiS Tomazéli, R FranciscoWeisssln-Nesta;
Mirian JonyCoelhoME, RJoséTheodoroRibeiro 833 - Nesta;
Moveis Planolar - PedroAImiroWeber, RAntonio Zimermann213 - Nesta;
Móveis e Esquadrias R Cerro II- Nesta;
Marli Gonçalves, R Nesta;
Meteoro Ind eComl Ltda, R MaxWilhem 594 - Nesta;
Malllas do Tipo LtdaME, R João JanuárioAyroso531 -Nesta;
Metalurgica BW Uda, Rdos Imigrantes 320 - Nesta;
Marcelus Calçados Ltda, R PraçaCatitão Pinto Fontão 10 - Nesta;
NazarioComMciVColchÕ8S Ltda, RJoáoPicoifi 174-Ne�a;

.

Otice Schieler Uda, R Mal Deodoro-da Fonseca319 - Nesta;'
Ofic Eletrica RochaUda, R Bernardo Dornbusch 220 - Nesta;
Odimar Roberto�erci, RCarlos�schler s/n - Nesta;

.

OsmarVoelz, R João PI�"inscheck 973 - Nesta;
OsairGadotti, R João Fraaner 850 - Nesta;

.

Odetesemiehtcoscki, RGl,lilhenneWeege 166 - Nesta;
OdeteSemientcoscki, RGuilhermeWeege 166 - Nesta;
PréMoldados Agha Lt�,\FiClara Anemenn sln - Nesta;
Panif eConf Franciane Ltda, R João JanuárioAyraso'1720 ..Nesta;
Panif Pão auer:rte� R - Nesta;
Posto deMedicamentos Rio da LU:i1!, Estrada Ribe'irão Grandeda Luzsln - Nesta;
PedroMartins Medeiros, R L8Ój)QldoMalheiro 15 - Nesta;
Rail'loldGoti, R São João s/n - Nesta;
SergioAntonio Peran, R JoãoPicolli 144 - Nesta;
Samuel Telclillrid doVest Uda, R Carlos Blanck221 - Nesta;
SCapCenter,WalterMarquardtsln.-Nesta;

.,

Sergio Luis daVeiga Faria, R BarãoRibeiroCavalo .. Nesta;
SerpasModas Ltda, R JoirMlle2655 - Nesta; .

: Sirineu LocaqãodeMaq:Obra Ltda, R Leno Nicolazi s/n - Nesta;
SidineiMengue Pereira, R Bernardo Dornbusc590 - Nesta;
Sideinei Floriano, RCei ProcópioG deOliveira42 - Nesta;
SeilMat de Consfr Ltda, R Jaraguá 105 - Corupá; .'

Sidinei Mateus de Souza, RCei Prócopio GdeOliveira42. - Nesta;
TranspMelchioretto Ltda, R Estea Sete de Janeiro sln -Nesta;
Tania Elizabete� S�ueira, R Lajes 215 - Nesta;
länia Elizabeth de Siq14eira, R Lajes 215 - Nesta; ,

ValdemiroSchroedet'j R.:Joirivil'-23322 - Nesta;
. E, como os ditos deYedores.não foram encontrados ou se recusaram aaceitara devida intimação,
fazpor intermé<:lio do presente edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato ná rua

ArthurMaller, 78, no prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito, ou eAtão dar ràzão porque nãoofaz.
sob a pena de serem os referidos protestad()s na forma da Lei, etc.

.

.

KElJaraguádoSul.3demaio de 1996
.

Tabefiã
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Jaraguá de Sul, 5 de-maJo de 1996

erG: com� começou a história do "Laço Jaraguaense"?
Regulamento das provas

r .

campeiras, a piQcba, o MTG,
o peão e a prenda, o tordilhas.
Essas são alguns dos termos

(estranhosf nem tanto) que você
vai encontrar ao s,e deparar com
a tradição gaúcha, já enraizada
hämaisde 12 anos (issomesmo)
em Jaraguá do Sul.
Mas afinal, como começou, a

supremacia, mesmo que lenta, da
- . beleza do "laço"?E a imposição
da tradiÇão germânica, como é

que ficou?Por que será que cada
vez mais jovens aderem ao

mundo da gineteada, daprovade
rédeas, do chasque, da prova do
pealo, oumelhor, domundo das

Competições campeiras?
Tudo remonta, emJaraguá doSul,
num nome: Augusto Demarchi.

Apoiado, sempre por Durval

Spezia, seu eterno amigo,
Demarchi bem que tentou. Mas

Mas o que é
um eTG?
Se fOssemos ínumérar tudo o

que realmente acontece num

CfG, precisaríamos esaeverum
livro de, no mínimo, 200

páginas. Pelo menos é· o que se

percebe quando nos deparamos
com as Competições Campeiras,
com as Invernadas Artísticas e

com os regulamentos que cercam
todos esses ritos, criados pelo
Movimento, Tradicionalista
Gancho (MTG) de Santa

Catarina.
UmCTGé uma oportunídade

onde os apreciadores de tudo o

que diz. respeito ao gat1cho (in
clusive aquele churrasco), tem de
sentir de perto uma tradição que
se estende há anos. Laçar o boi;
tentar ficai o .maíor tempo
possível em cima dele (a

• Gineteada); disputar uma partida
de futebol com umbol (o Fut

boí, e não Pur-boy) e outras

tantas competições viram. o
centro do uníverso nessesCTGs.

CORREIODOPOVO -7/
.

não é que ele conseguiu, tchê?
Augusto Demarchi nasceu em 10
de janeirode'l933, em Jaraguá do
Sul, A sua apreCiação por cavalo ,

já vinha desdo 'pequeno. Não po
.dia ver um crioulo (raça de

'

cavalo) que. o, seus olhos

vibravam, e o laço, ainda quieto,
começava a "sacudir", fazendo
com que o então menino
Demarchi começasse a SQlw as

rédeas. Em idade adulta, só

usando como exemplo, o senher
Demarchi chegou a possuirmais
de 100 cavalos de raças
diferentes. Tudo isso revelou -o

que mais tarde todos se

espantariam: a integração,
rápida, do movimento das

tradições gauchescas em Jaraguá
,
do Sul e região. Não demorou
muito e em 10 agosto de i992, a
primeira festa do CTG

jaraguaense virou "laç�". AugustoDemarchi,pio"eiro em trazer as Irtldições gaúchas a Jaraguá

Filhos depeão, peões são ilnvemadas Artísticas:
II

'falta pouco
É claro. 'que a senhor

Augusto. Demarchi não.

puderia deixar de passar
toda a tradição. gaúcha, que
trouxe do. Rio. Grande do.Sul,
para os seus filhos. Augusto.
Demarchi Jünior e Giovani
Demarchi prometeram uma

coisa e estão. cumprindo:
levantar, cada vez mais, o.

CTG.
"Desde pequeno ele nus

levava junto. para o. CTG.

Tudo, como hoje, é muito.
sadio, É você, o. cavalo. e

pronto", lembra Augusto
Demarcbi Junior: Para o.

filho. do. senhorDemarchi, o.

seupai sempre lhepassou uma
imagempura; sembrigas, sem
desentendimentos tum o. CTG.
E os filhos do. senhor
Démarchi . cresceram e

herdaram a festa. O CTGde

Jaraguâ do. SulIlocalizado
em Três Rios do. Norte,

.

rodovia que vai a, Corupâ),
aliäs, para quem. não. sabe,
fui construido graças ao.

senhor Augusto. Demarchi.
Toda a terra fui doada pur
ele.
Já que o. assunto. é CTG, o.

próximo em Jaraguá do. Sul
está com datamarcada: de 9
a 11 de agosto. .. É o. 15"
Rodeio Criolo do. Estado. Lá
o. Crioulo e o. Quarto. de
Milha (considerados os

melhores cavalos para
provas que exigem ades-

,

tramento e agilidade, como o.

hipismo, pur exemplo} falam
alto. A pelagem, das mais

variadas, como o. tordilhas,
o. preto.,o baio, 0.'pampo, o.

mouro, e outros, também dão.
tudo. um destaque especial.

I',

Para Demarchi Junior a tradição gauchesca na cidade vem

acompanhando fielmente as suas origens. Falta, porém.na visão
de Demarchi, dar mais continuidade nas chamadas Invernadas

Artísticas, o conjunto de danças e de suas respectivas
coerografias. "Já ;estamos desenvolvendo-muito bem esse lado.

Veja que demosmuita atenção às competições campeiras, visto
que é impossível comandar tudo", disse.Demarchi.
o grande ponto favorável para começar a Precipitação de danças ,

baseadas nas Invernadas Artísticas está tendo um ponto
favorável, de início e de lWoio: são os cursos que você pode
encontrar em Jaraguá do Sul sobre danças gauchescas, Esses

cursos, mais direcionados a dança de salão, diferem das danças
e coreografias da Invernada Artística, que se carcterizam por
danças regulamentadas peloMfG. Nessas regras, a sincronia,
os movimentos idênticos que os pares terão que realizar, fazem
parte do conteúdo específico da tradição; diferente dlis danças
de salão, que não seguem necessariamente regras definídas.
Para Adriano Trentini, que já participou de um grupo de danças
gaúchas estilizadas (diferente da Invernada Artística), diz que
os cursos de danças de salão estão contribuindo para selecionar ,

os componentes que poderão fazer parte de uma Invernada
Artísitica, que exige movimentos mais detalhados.

Rua João Planinscheck, 407
Filne.: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275"

�
. ,

JARAGUA DO SUL - SCCOMÉRCIO DE' CARNES·' E FRIOS
I'
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Moradores comemoram energia elétrico
J8I'S\gUá do Sul • No' último

.

prefeitura participou com a

sábado(27), moradores da J118 ihDllinaçãO publica, a Celesc
847, Ti fa Schubert, com três transfonnadores e o

comemoraram a conquista da . saldo restante dividido entre os

rede. de energia elétrica e moradores,
iluminação pública. Tudo isso Os' moradores solicitam agora
só foie possível graças ao rede de água para o bairro. O
trabalho de parceria entre os diretordo Samae, Nelson Klizke,
moradores' e as autoridades que esteve presente no sábado

passado, garantiu que os

meradores.serão atendidos com

opedido.
Assinaturas de

agradecimemo
Mais de 50 pessoas fizeram um

àto de agradecimento ao

vereador'Pedro Garciamediante:
a entrega de um folha contendo
suas assinaturas. Com essa obra,
o vereador Pedro Garcia soma
um total de seiS redes elétricas

já entregues a várias localidades
com o seu apoio.

locais.
.

OMlll'Odo/.vereador
P e d r o 1.lrldltoWJm
Garcia teve

.
.

,

um p�pel IIbm10110
importante 0110 possodllno processo ,

de conclusão da obra.
Pedro Garcia foi procurado
pelos m:oradores· já no ano

passado. Diante de muitas
reuniões e debates, iniciou-se um
trabalho em parceria onde a

Homenagens ao dia dasmães
A secretaria municipal de Habitação e Ação Comunítãría
promove, até o dia 11 dC?SSC mês, aio Exposição de Trabalhos
Manuais dos Clubes de Mães de laraguâ do Sul. A exposição
ficaráaberta aopúblico das 14 horas às 21 horas na galeria Dom
Francisco, do lado da prefeitUrà ..

Edital de Convo�cão
Pelo presente edital, ficam coavocados todos os moradores dos
bairros Vila Lenzi e Nova Brasília, para Assembléia Geral .

.

Ordin"a, no próximo dia 11 demaiode 1996, nos seguintes locais:
APAR: das 13 horas às 14horas'

.

Escola Giardini Lenzi: das 14 horas às 15h15min
Posto de Saúde (Vila Lensi): das 15h3Omin às 16h3Omin
Escola Albano Kanzler: das 16h45min.àsl1h45min, para deliber
sobre a seguinte ordem do dia:

a) Eleição da diretoria;
b) Leitura do relatörio 95196; .

c) Posse da nov.a diretoria,
. '.

laraguá do Sul, 3 demaio de 19.96
'Hélcio L.o.r. Ribas

Presidente .

\.

Morllllores levantam um cartaz agrtulece�o ao vereador Pedro Garcia, àprefeitura e a Celes«

Bairro recebe
beneticios

e

PAPELARIA GRAFIPEL AO LADO DA
PREFEITURA

, FONE: 372-0137 .

�n�= RRL,J!i IZltfIlIFi�i LTDI.�-.ã §s= =--3!:ß�_ --:== -== ..._� == ==-:- -=. -=-,=,.
J

�RTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL ESCOLAR
. LIVRARIA � DISTRIBUIDORA DE REVISTAS

Os moradores do lotéamento

Caravaggio na Ilha daFigueira
estão recebendo uma série de
benefícios de acordo com o

projetoChãoLegal, implantado '

pera prefeitura. O referido
. projeto visa uma parceria com

moradores, Samae, Celesc entre
'

outros órgãos; para que os

quase .100 loteamentos
.

clandestinos no município
sejam beneficiados. Nada
menos do que mil tubos estão
sendo colocados nas ruas ·do

,

referido loteamento, de forma

especial na rua de principal
acesso, visando levar qualidade

1,. ----- • de vidaaos moradores..
.. . ..

;:;:\t:�ffff:Ii111lllllllll!�i�:::}�:�;�i;f::

Sombra, águafresca e

um bom romance. Você
conhece algo melhor?
Pois então passe na

Grafipel e escolhao seu.

E lembre-se: o dia das mães vem aí!
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MU[?ANÇA

Jardim Paraísp elegenova
. .

diretoriapara associaçõo

FALECIMENTO

Sra. ElfiSohnBendllack
8h3Omin, de �9 de abril de
1996 e era, filha de Paulo e

AugustaSchmauchSohn, dei
xando duas filhas, Relindes
(Oswaldo Remer) e Heli

(RometiRatunde) e umaneta.
O seu corpo foi velado na

'

Capela Mortuária de Vila
benzi e seguiu no dia 30 para
o jazigo da família, no

CemitérioMunicipal, Centro, .

de Jaraguá do Sul'.
À família enlutada as

expressões de ,profundo
peserl (E.V.s.)

Repercutiu dolorosamente
na sociedade local o pas
samento da sra. Elfi Sohn
Bendhack, esposa dó muito

benquisto cidadão Ern�t '

AugustAltredBendhack, que
durantemuito tempo traduziu
para oCORREIODOPOVO

'textos alemães sobre o

passado da iriiprensajaragua..
,

ense, escritos pelo pastor e

depois Praeses Ferdinand

,Schlunzen. .

A extinta faleceu aos 70

anos, nohospital São José, às

J araguá do Sul' • P�vi
mentar a rua principal e as

secundärias do bairro, construir
um parque infantil, uma creche
emelhorar "

a infra- Zlpl tlSSQIIJe
estrutura

esportiva. O 0SS«/Of6D,
Estes são

os planos
do n'ovo j6/IO[OdlJS
presidente
da Associação dosMoradoresdo
Conjunto Habitacional Jardim

Paraíso, bairroTifa dosMartins,
Rubens Roberto Zipf: Ele
assumiu sábado passado, em

substituição a Pedro Rodrigues
Chaves, que deixa a presidência
da associação depois' de dois,

anos de trabalho comunitário.
O conjunto Habitacional,

Jardim Paraíso foi construído

pelaCohab. Tem 160 casas e foi

inaugurado hápoucomais de três
anos. "A parceria com esta

associação sempre foi a melhor -

possível", destaca o secretário'

tDm obje//VtJi Izidoro. De acordo com ele, das
-,
18 associações existentes em

Jaraguá do Sul, esta é umä das

mais atuantes e ocganizadas, COOl
estatuto legalizado.

Resultados

meio-fiono campode futebol de
areia, construção do centro

comunitário e até uma gruta Na

opinião de Pedro Chaves, os
bons resultados é fruto 4a união
.dos morad,ores., "Quando
começamos 'a situação era difícil.
Ninguém acreditava na possi
bilidade de se cOncretizar alguma
coisa através do trabalho
,comunitário. Aos poucos as '

pessoas foram se coahecendo
, melhor e passaram a participar
mais intensamente", relembra o

ex-presidente, Pedro Chaves
destacou aindaa colaboração da
garotada do bairro, "os pnmeíros
que concordaram em elaborar lia

execução de trabalhos comuni-"
tários através de mutirão,

A secretaria de Obras está construindo três quadras de espot;tes
em escolas da redemunicipal de ensino. Estão sendo 1:ieneficiàdas
as escolas Helmuth Duwe, em ruo da.Luz, Alb8n(} K�ler, no

• -.
'

.,'
•.

'.' 'o,,
.

_,',

, bairro-Vila Leezi, � na escola municipal SantoEstevãc, n?
Garibaldi, A previsão pára o término das obras é de 30 dias.

A atuação da Associação dos
Moradores do ConjuntoHabita
cional Jardim Paraíso resultou
em obras de grande alcance
comunitário, como () total e

completoajardinamento do local,

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR: DE SANTA CATARINA
,

FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1981
'

1{' 't'
• 'I'

Encontro defende satisfação docliente
- -

ADJORI�
satisfação tltotàI. A linha editorial, o
formato e\!a funcionalidade da RCJ
foram discutidos exaustivamente num
clima de envolvimeqto dósparticipantes
do evento que demonstra o sucesso

desta etapa inicial, piloto, do projeto,
segundo opresidenteMiguelGobbi, que
acrescenta: "Santa Catarina vai eXportar
a idéia, da Rede para o resto do Brasil" ,

O resuttado da diScussão foi Ião positivo
'que aRede, durante oEncontro"gan)lou
novos integrantes que ficaram absolu
tamente convencidos das vantagens que
podem, amédioprazo, adVir do projeto.

, OConsukor daAdjori-SCe daAbra

jori, Jo�é CarlosAlves Ribeiro, idealí
zader da Rede, explica que � proposta
da RCJ é inovadora, iné4ita e pioneira,
Não existe similar ne Pais. A comuni-

EM REDE cação interativa s6 conseguiu ser via-
O segundo dia do V Encontro de bilizadanosveículos da uúclia elelrônica.

Jornais do Interior iniciou com a Os jornais ainda não conseguiram uma

discussão de um projeto consderado, no forma de inter1lgir com os seus clientes.

momento, como prioridade para a
' ARCJ quer e vai fazer isto",

-

ADJORI-SC: a Rede Catarinense de Opl'esidente da ADJORI, Miguel
Jornais, que nesta edição está abrindo Gobbi, avalia, tl!IDbém, aRCJ, por outro'
um espaço especial ao evento da ângulo: "Em rede, vamos adquiriruma
ADJORI, como forma de demonstrar, 'fotça política e econômica sequer
claramente, ao, cliente dos pequenos pensada pelos pequenos jornais. Ba,
jornais, o leitor, a preocupação com sua, importância. é que isto, em última

Aúltima palestra doprimeiro diado
Encontro abordou uma questão, hoje,
mais do que fundamentalpara as peque
nas empresas: crédito; onde há e sob
critérios está disp<>n1vet O c0D!elldo foi
orientado pelo Coordenador do
SEBRAE' do Extremo Oeste, Udo

TrennepobL
Como encerramento das atividades

do día, em jantar de confraternização, o
gt'lq'o recebeu, entre outr'asautoridade�,
o Secretário da Casa Civit Neuto de

Conto, que, na qualidadb derepresentan
te do Governador PauloMonso, assu
miu o compromisso de brigar junto ao

Governo para reconhecimento efetivo
do direito dosjomais do interior a parte
dos recursos da mídia publicitäria do
Executivo.

ciente deste contexto, está cumprindo
, com sua missão de orientar e fomentar
as empresas aatuarem dentro dos novos

paradigmas da competítívidade.
Dentro desta ética, a Associação

,

preparou para o primeiro dia de trabalho
três seminários de qualificação
empresarial nas áreas edíroríal,
administrativa e comercial que foram
conduzidos, respectivameilte, por
ValériaCbalegre, Gilberto Rodrigues e
Petrücjo Chalegre, da Chalegre
Consultoria, de Porto Alegre, RS.

Ainda no sábado, o Coordenador '

Regional no SEBRAE no Oeste, Ênio
Parmegianni, relatou à plateia dó V
Encontro as características de \IIIl dos

principais projetos da entidade, hoje, que
se chama Empresas de Participação
Comunitária (BPe), cujos resultados
vêm causando uma verdadeira revolu
ção silenciosa na economia do Estado
e, principahnente, no Oeste, onde estãe
concentradas a grandemaioria daEPC
criadas em Santa Catarina.'Dápalestra,
ficou, entre os proprietários de jornal
presentes a perspectiva positiva de

discutir a formação, quem sabe. de uma

holdíng para o setor da imprensa de
,

pequeno porte.

Qualificação profissional foi a
paIavra forte doV Encontro de Jornaís
do Interwr promovido pelaADJORI
SC, no último final de semana, no

Hotel San Vilas, em São Miguel do
Oeste, que reuniumais de 30 empresas
jornalísticas em dois dias de palestras
e debates. A prefeitura de São Migue�
"0 SEBRAE e.a Agência O Globo
foramparceiros doEncontro.

MODERNIZAÇÃO EMPRESAKJAL

Para alcançar estameta, aADJORI
planejou estrategicamente o evento de
forma a abordar conteúdos que
refletissem as principais carências,

porque passam, hoje, os jomaís do
inter.ior: "Os pequenos jornais não

podemmail ftmcionar como se fossem

empresas de fundo de quintal, As
pequenas empresas de todos os

segmentos da economia estão

investindo pesado na modernização
empresarial; como.akematíva única de

sobrevivência" , avalia o presidente da
entidade, Miguel Gobbi.

Miguel, que foi eleito no início do
mês, também, presidente da

ABRAJORI, reflete que não poderia
ser diferente com' a imprensa, do
'interior e afirma que ADJORI; cons-

análise, vai resultar na melhoria do
nosso produto". '

AÇÕESCOLETIVAS
Na seqüência da plenária do

segundo dià de trabalhos, foidiscutido
outro tema que estimulou a,partici
pação efusiva de todos os empresários
presentes' que /oi � criação de

pr0st'8lIlas de compras coletivas de
msumos e matérias-primas; como
alternativas de barateamento de custos
e garantia' de aquisição de produtos de
melhor qualídade. A plenária do último
dia do V Encontro .debateu, ainda,
outros vários assuntos de ordem geral,
onde valedestacar o financiamento de
máquinas e equipamentos de

info1'lMti(;� que vão' dar condições
operacionajs paramodernizar a gestão
dos jOJDaÍll do interior.

�o final do, evento o presidente
MigUelGóbbi falou àRCJ: "Os jornais
do intenor refletem a visão do cidadão
do interior; dasHderanças e das
autoridades de cada munieípio. Por
isso, merecem�á atenção especial
dos goveríÍ;uttes e da sua entidade

representajíva na defesa' dos seus,
interesses e pr'egramas específicos de
investimento" .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Resíduos s�lidos napauta
.

. . .'

,
f. • ...

.

durante encontro regional
f"

( •

.

. :'G''':'''�rim _.Cerca de '.Ólido. foi alcançado. "Estas
160 pessoas entre professores .e reuniões estão influenciando
profissionais ligados à agricul- ,cada vez mais na educação
tora e meio ambiente parti- ambiental dos muntcípios",
ciparam terça-feira passada, ' observa Mera,

durante todo o dia, do 20 Opríncípal temaabordädono
Encontro Micrort-egional sobre' 'encontro foi acoleta seletiva de

.

Educação' lixo, que hoje ainda é precária
Aotimtal,

.

Mols ti. 161} na região. Em Jaraguá do Sul, a
'P r o In (), - prefeitura instalou se� pontos de

LJI!l«..«JS
'

vido pela r-' entrega voluntária de material Manifestações
secretaria ,LJLj

..

,lltlp%m orgânico e inorgânico. Porém, Desde sexta-feira (3), a se-

'municipal
r.-'''' lembra a bióloga, nos outros seis .cretaria de Agricultura e Meio

•
"

de Agri- do .V.pID municípios. que integram a ' Ambiente; de Jaraguä do S�I,
cultura,

.
Amvali, este sistema não foi estäpromovendo umacampanha

,
em parceria com a Epagri. De ativado. "POl:' isso é importante pára a divulgação da preservação
acordo com a bióloga Mara que cada participante s,e coas- da flora e fauna, Em paralelo as

,

.Medeiros, da Amvali (ASsócia- .: cientíze para a separação dos manifestações, acontece a
:'

��õ 'doa Municípios dó,\Tale do lixos", comenta:
.

semana nacional do Meio
Itapocu), o trabalho desenvolvi- Resíduos sólidos também será Ambiente. � campanha termina
do no encontro de consci:enti- o ,psunto discutido em diversas hoje, com apresentação na praça
zação em relação a resíduos escolas e terá como alvo. alunos Ângelo Piazera.

de 5· a 8· séries. "Os professores
serão intermediários para passar
as informações sobre educação
ambiental a seus alunos" , define
Mara Medeiros. Ela acrescenta
que o 3 o Encontro Microrre

gional sobre Educação Ambien
tal está marcado para abril do
ano que vem, porém sem data e

local definidos.

o BI"raUPT
.<3 rení ofertas, promOfÕeS e- carro zero.[>

RAPIDEZ
,

TA.' fi'I 'reS, ,zmqgiens
-

.o·ra'rn
,

:
.

esculpidas esta semana
Jataguá do Sul - O artista

plástico Valmir Aristeu Grott,
concluiu esta semana três,

imagens que representam o

'calvário de Jesus Cristo. Cada

peça - em cedro -, pesa cerca
de 30 quilos emedeLéümetro

'

por 80 centímetros. "Levo uns

vinte dias para terminar cada

uma", revela o artista.
As. imagens do calvário

serão instaladas em grutas, no
bairro Rio Molha. "Esta
localidade servirá de fonte de,

peregrinação religiosa", afirma
a responsável pelo projeto,
Rosemeire Vasel.,

Ao todo, serão 15 imagens.
A previsão para esculpir as

peçasé de 60 dias. Grott tam

bém contacom a ajuda de outro
àrtista plástico,Marcílio Silva.

�

IltUlgens SÍÚJ esculpi4aspor III'tisIa$pl4sticosjlll'agutU'IISes

.' 'f/W

. IID IA DAS MAE'S'I
BUFFET. ESPECIAL DO

"D/A DAS MÃES"
CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

"

(Sede Social)
A partir dás 10:00hs.

,

M_aiorf)'s intormeções com o sr. Alvaro ou Salete
.

. FONE: 37,1-'2233

,"

II

BREITHAUPT DIll' '105/96 SORTEIO DO 5! UNO
"
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·Novos critérios para venda Secretaria esp�ra aumento
_j J"

,

,� t'.. ." "

.
" .' '·'s·· noprograma de qualificaçãoue.COta ue.sapa euuemJI·

.

Jaraguá do SuI'- oConselho o programa de qualificação
Municipal de Trabalho e profissional tem o apoio do Sine

, Emprego está oferecendo 30 (Sistema Nacional. de Eínpre
'cursos de qualificação profis- go), querecentemente recebeu
sional a desempregados e recursos do gpve�o federal.
trabalhadores com mais de 14 'Para o curso deste ano,
anos que necessitam de qualifi- acredita o secretário" cerca de

cação, A infónnação é do secre- '1.500 pess0a5 serãQ,inscri�. No
tärio de Habitação e Ação entanto; ,�p�nas �50 vagas'
Cc:mmitárià, Ademir 'Izidoro, estarão disponíveis .em 26

que pretende desenvolver o cur�b$�,'\tqd�lJlprego cresceu

programa dentro dos mesmos na cidade. Por isso esperamos
moldes do ano passado. Em

'

este auDientoH;.'çaléula,Ademir
1995, a secretaria inscreveu 550 IzidoJ;'o,._ '" "

pessoas. Destes, 340 ingressa- Ós curSos�erão realizados de
raro para omercado de trabalho, junhoa agestoemínistrados por ,

"Pretendemos aumentar·este nú- professores do Senai, Senae e

mero aindaeste ano" .• observa, E'pagÄ. i>: '.é •

, RIGOROSO

J araguá do Sul • A .,
· cretaria de Saúde deverá baixar,
na próxima semana; uma

portaria municipal que definirá
operfil doscompradores de cola
de sapateiro. Esta medida foi
tomadapeloConselhoMmicipal
de Eator-

pecentes
(Comen). J. M

depois de iO•1IS 'SOO'
uma de- vsu6/los.

do dlOlO
l· .'

núncia
que !D-e
nores ti
nham acesso Iivre ao produto.
'Há dez dias, um garoto de 11

anos foi aitemado em estado

grave na ala psiquiátrica do

Hospital Jaraguá com alto grau
de dependência da droga.
Em 19·95, .apenas cinco

estabelecimentos estavam

cadastrados no .Comen. No

J entanto, o secretário da Saúde,
Irineu Pasold acredita que mais
de dez lojas estão vendendo cola
de sapateiro sem controle.
"Vamos agir com mais rigor na
fiscalização",'avisa Pasold.

O quadro da venda da droga
nomunicípio preocupamembros

·

do Comen. Menores, de ambos
, os sexos, na faixa etária' de 12 a

17 anos tem condições de

adquirir a cola de sapateiro �n:t
qualquer estabelecimento sem

nenhuma.restrição. Com à nova

portada, que exigirá maior
controle dos revendedores sobre
o produto, Irineu Pasold acredita,

. que o número de consumidóres
de cola baixará:

Um dos itens da novapostaria

é de vender cola de Sapateiro desenvolverem uma campanha
somente para profissionais que sobre aprevenção de U$O da cola
trabalham com o produto. de sapateiro àmenores.
através de comprovante re- Dados da secretaria estadual

querido na própria secretaria da Saúde revelam que em"1993,
municipal..e maiores deidade'- cerca de 18%dos estudantes de
o que já, estä previsto na l°,e 2 o

grau já tinham experi
Constituição, mas não é -mentande algum tipo de droga;
cumprido pelas lojas. \. especialmente a cela de

Campanha sapateiro, que pode causar aos

Quinta-feira passada, inte-
.

usuários emagrecanento, perda
grantes do Conselho Municipal de apetite e tomar o adolescente
de Eatorpecentes se reuniram agressivo, com constantes

com profissionais de rádio, para olheiras e a ter delírios.

Para nós, seguro não ti só garantia de-risc,os
Seguro ti Prestaç'ão de Serviços

SEGUROS GARCIA
.

.' 4

Rua Expedicionário Gumercindo 'da SI#va, nê 90
'·'andár, laIa 2 - Fon,e/Fax: 37,--,7BB

. Jaraguá, do Sul .. sc
.

EMPREGO

CURSOS OFERI;CIDOS,
'" Operador de empilhadeira '" Mecânica 4e aU�Óveis
"', Motorista de cargas

•Soldador

perigosas
' '" Mecânica gera]

•. Informätica báSica . iii Mecânica demäquícede
'" Técnicos de vendas costura'
'" Costura industrial ' • Datilografia

. • Manicure
.

..Recepcionista
• Pedreiro '" Telefonista

• Informática''" Jardinagem
'" Eletricista encanador
IIi'Pintor
• Atividades domésticas
·Padeiro '.

.
,

"'FO''N'E' t&,'7-""'1' CI".

I �" "u-
.

'

u''.
, ...... ,. ,.. '.,. _-·I.:.' .. ,', :,.,,' ..

,

'
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'
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CORREIO ]XlPOVo. ·12· Jaraguá do Sul, 5 de maio de ,199f

Quatro equipes na brigapor
.I

.

'

.'

I'
.

três vagasao quâdrangular
\Jaragwi do Sul- Qua�o

· times estão disputando três vagas ,

para o quadrangular final do
Campeonato Catarinense.
Joinville, lídetdo returno com 11

pontos, está mais perto da vaga.
em segundo lugar, aparecê a

Chapeco- .. ..'
. i'

ense, �u�': III(ollldo '

·

m e s m o
"

com nove mOli/im
·

��� ·p·ftJlI/O.·
chanc es 110 ls/odlltJl
de 'se

classificar em primeiro nesta

·
fase. Porém, Avaí e Jaraguá
precisam, além de vencer todos

, 0& jogos que faltam, torcer por
'uma combinação de resultados.

: Só assim, eonseguirão classifica
; ção direta às finais. No entanto;

todas as quatro equipes també':ll

. ,.'�

CAMPEONATO CATARINENSE

eQUIPE J
.
PG v E o GP Ge SG

5
5

5

5

3,
....4

4

5

o 8
o ()
1 4

2. 8

o 6

1 2

2 4

3 10

3 6

:3
6

4

6

5

2
.

5
12

12

8

5,
�

o

2

1
O

-1

':2
-6

A IJ1)A\Aoa.çAo DO 'fIA.oro �_,
. JJAfiAlIOOÂ 00 �01Jo. í 1PO���'lo.:

iA�'-A �A'I'i- [IO.A
., co.clllm�AçAo H AA\IA� A�
"Afi'fl�: N@I�1fil� I A\O·,-OfiOO>fA�8

o/JAI @�� ··����lIlLO�IcQ)Q

Jortbm trocou assoalho, 1o;1Ul"dô o carromais veloz.

. FÓRMULA 1

Barrichelio sonha com

pódium em SanMarin»
,

"O circuito é diferente de

Nurburgring. "mas .

se eu

conseguir largar entre os seis

primeiros tenho chances de, pelo
menos, 'pontuar", observa Bar- .

richello,
Ano passado, a coerida em

•

Ímola foi tumultuada devido a

chuva .. 54pit-stops tocam feitos,
recorde da temporada. Damat

."

Hill liderou a maioria das 63

voltas, vencendo com traaqui-
.

lidade.

CROSS COUNTRY

Paola ficaem.: segundo
Jaragu' do Sul - A atleta

'

"Estamos otimistas para um bom

PatríciaPedroso, com apenas 15 resul-tado", comenta o técnico da
anos, conquistou o vice-cam- . equi-pe catarinense e também de

peonato brasileiro de Karatê, na Patrícia Pedroso, Ivanildo de
.. modalidade Comitê; no final de

.

Souza Pinto..

semenapassado, em Br�ília" no Entretanto; a maior, ,preocu- Jaraguá do Sul - A ciclista
Distri�Federal. Patríciaperdeu peçãodo treÍnadoré a falta-de Paola Glaci Hackbarth (ChOCo
na finäl,para uma brasiliense, poc patrocfnio.para a �tleta. "Vamos Leite) conseguiu um bom resul

pontos. em b�a de verbas a partir de tado na 28 etapa do Estadual de
No entanto, o resultado foi amanhã", aãrma Só a passagem Cross Country, re:Hzada

.

considerado como uma vitória à África, custaUSS 2 mil.
.

. domingo passado, em Indaial.

pára a delegação catariuense. A' Patrícia Pedroso, que contou Caroline Theilacker, de
,atleta garantiu o índice para com um forte aliado para as Indaiäl, foi a vencedora. Luana

representar
.

o Brasil no Cam- '

conquistas - seu próprio pai -, foi Barossi, deFlorianópolis chegou
'peooatoMundial,queacootecerá a ünica brasileira a garantir naterceiracolocação, "ALuana
:oa África do Sui, em Junho. índice para disputar omundial. - (Barossi), venceu porque co-

I.

SanMarino � Mantero bom
, desempe�o daSúltimas corridas
e Gonquis� pontos. Este são os

. objetivos de Rubens Barrichello
Avaí x Jaraguä: Criciúma x parä Ó Grande Prêmio de San

Figueirense; Chapecoense x Maríno, que acontece hoje, no
Tubarão; Joinville x Blumenau circuito de Ímola, .na Itália.
e Marcílió Dias. x Brusque. "Qu'em sabe até um pódium",-

', "<, diz, confiante opilotobrasileiro;
'KARÁT�. " " ,

que aprOV0U as modificações da
·

-

.
'. .

.

.

. equípe em sua JordanlPeugc9t -.
.

Jaraguaense garante índiceparamundial :t:,:,�::';:odando

Pairie;' à ca",i"ho ii.Áfticil '.

1 ° Joinville
2° Chapecoelise
3° Avaí

'4° 'ifubarão
5° Jaraguá
6° Figueirense
1° Marcílio Dias

8óÇriciwna
(}OBlurnenau

11 3

9 2
8 2
1 2

'1 1

5 1
4 1

4 1
4 1

2

3

2

1

4

2'
. 1

1

5
5

1

310° Brusque 3 O 22 6

OS CRI�RIC)S DE DESEMPATE sAo: NOUEROS DE VITÓRIA,
SALDC) DI: GOLS,GOLS PRÓ E CONFRONTO DIRETO;

-2

buscam ficar entre as duas me
lh&es do Estado, que �bé�
terão ·0' direito de disputar o
quadrangular. A 5� rodadaterä:

nhecia a pista", justificouPaola,
que garante melhor desempenho:
na próxima etaparprevista para
o dia 19, em Schroeder, "Aléro" .

de conhecer, vou treinar na

própria pista da .pFova" '. afuma .

aciclista..
No masculino, Lourival··

Steinski Júnior (Metaiúrgica
Iman), de Guaramirim, conquis
tou amedalha.de br-onze.

fi 371 ..1422
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