
Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

PTB continua indecisó na
'candidatura, de Bylaardt

o vereador Nison Byllarclt
nio sabe ainela se ingreaa DA

�..... a peteito pela ....
em' Ouaramirim. Ainda .em

defiDiç6eS, o PTB 'aguam. "....
to". Mais detalhes na' pr6xiIDá
ediçio.

'

FONE: (047)
372-1419

Polícia, ainda •

sem pistas do
assalto a banco

Diretor: EuglnloVIctor Schm6ck11 �Jarl". do Sul, 12 de maIO de 1886 ,. Um jornal a serviço do Vale do Itapoeu • Ano 78 • N° 4.045 • RS 1,00
"\

Vicente Donini confirma apoio a Gê Neves

Os gastos referentes a

aluguéis de veículos
particulares e táxi da
prefeitura de Jaraguá do

Sul, no ano passado, daria
para comprar" quatro a

1,'
cinco carros populares.
FlávioMíorelli,auditor da
prefeitura, alega que os

custos estão dentro do

orçamento previsto.
,

, Página 5 PruiU",.•M.voleDflSilh", José CiIrIOsN.NS, o Gi, como "'" 6"", ctUl4idtllo",,�., \
•

.

•.
• I

"O meu compromisso
extrapola com esse verea

dor. Tenho um compro-"
misso, pessoal com ele.
Vou ajudá-lo dentro das
míahas possíbilídades".
Essas são as palavras do '

empresário VicenteDoni
ni, presidente da Marisol
Malhas, com referência a

'

pré-candidatura do verea
dor José Carlos Neves, o.
Gê, Doninifalou também
da candidatura dos demaís
pré-candidatos do PPB.
Confira na p'ágina 3. '

',Aluguéis com
,

veículos e táxi:

R$ ,50. 704,,31

"

::-; "�Á-PolíCia ainda não�
nenhumapista dos assal-,
tantes que roubaram R$
635 mil da agência do
Unibanco que funciona na
Weg ...

Policiais trabalham
'somente com o retrato fa
lado de duas pessoas. ,

Página11

Jaraguáfaz
clássico da

" região Norte
Jaraguá e Joinville fa

zem amanhã, o clássico da
.

regiãoNorte do Bstado. Se
perder, o JAe dá adeus as
chances de classificaçãö ,

ao quadrangular final do
Campeonato Catarinense.
O rscJá garantiu vaga na
fasefinal.

Página 12
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CORREIO00POVO· 2 OPINIAO

Ca r-ta aberta
Jaragu' . do Sul�'12 demale) de 1'"

'. a

EDrrbRIAL:

.
Uma resposta ao PPB

o atual governo culpa a (e tem ainda areel�ição!) será
imprensa pelos atrasos n� 'uma missão.' impossível.'
refonna.s e imagina calaros Acorda Brasil! Em síntese,
jornalistas através da: novaLei praticando o neoliberalismo;
de ImprensL o. slogan: cadeia em nome da g�obali:za.ção,
para quem falar mal do

_
estamos implantando o

neoliberalismo!. Quem sabe, neoliberalismo... Oministro da
íncluí-se.um artigo proibindo Ciência e Tecnologia-diz �

, denunciar rombos em bancos quem quer exportar tem. que
ou compra de votos de importar; certo, mas não às

deputados!Emoutraspalavr�, �tas da falência das nossas

a liberdade de imprensà está. empresas, do fortalecimento
\

em jogo sem ao menos estar daS multinacionais e do

1,1"" •

h"
,." ·

h ,"':� sendo exercida em sua desemprego generalizado,

· lYlae, mln· a maeZln a que,-uúl ��c:!.��& �;:.:m:..:
, .\ .' .

.

_

Na' mesma linha da a desculpa de eliminar

imprensa: na ditadura, por encargos, chegaremos li pré
exemplo; havia a perseguição história - com saudades dbs

política ao cientista; hoje a dinossauros que FHC
Mãe; 'quanta harmonia, quanta segundo domingo de maio, o mês de

. perseguição ,é econômica; certàmente não saberá
suavidade ,e doçura vai nessà· palavra Maria, amaispurae santade todas asmães.

.

cortam-se as verbas, os salários ressuscitar.O fato é que temoi

,�1:'pJime que ti mãe, s.eja ela pronunciada Por isto nadata de hoje 12 demaio, em são congelados, direitos são que nos proteger sim centra a

. e, nl!,�bpu� ,11�,1de ou no fausto dos que cultuamos o Dia dasMães, uma pausa Violados,� b�lsaS de pesquisa globalização que trabalha a
.. '

. .

í '. " são de fome. Enfim,
.

as favor des fortes, O mais triste
�qq�$�OS ,palácios.

.. .

. deve ser determinada na mente e nos univ�rsidades públicas são. é que, o atual govérno vem
,

. Quant� meíodía-nêsse.vocäbulo que corações de todos n6s. Um intervalo.em massacradas, assassinadas a' sistematicamenteviolentandoa

,,:ideatifica a 'entidaàê,sublime que realizou nossas lutas de todos os días, para que' cada dia que passa. E de nada
.

mãe Constituição, contando
'Q'milagre da maternidade e cuja' vida assim nosso� corações livres de quaIS.·quer .

adiantaprometer que em 99 as 'com a conivência de boa parte ,

•. r I coisas vão melhorar, as verbas da iinprensa - ,que deveria ser '

lembra-a vigília, -odesvelo, ternura e pensamentosmàldosos,possamreceberno vão crescer, li .autonomia sua guardiã. Daqui a pouco
também o 'sacrifício: e abnegação, carinho seu seio o doce nome de Mãe e ainda com' universitária estará consoli- voltá a censura prévia através
.e renüncía compreendida somente pela 'mais fervor e acalentado amor pronunciar dada; o governo tem que fazer de uma Medida Provisória

criatura que teve a suprema Y�Dturade SÇ1' a santa palavra Mãe. Eu, -ínfelízmente, já .

o seu dever de casa já, (MP), já .que a ameaça. de,
mãe e assim realizar-se inteiramente como não tenho aquela mãe minh� mãezinha - enquanto ainda houver teinpo, retaliação de congressistas

.. .

'

. .'. casocontrário,naglobalização através da Lei de Imprensamu1her. fui certamente compreendendo quenda, que faz anos fOI chamada.para o da economia mundial, V8l11OS" parece que não vai caminhar
essa verdade que a sociedade, num dos reino d� Deus Nosso Senhor.. assumir mesmo é a rabeira da coma "urgência urgentíssima" ,

seus'momentos felizes ,de .lembrança e
.
NOTA - Crônica transcrita do 'livro cadeia alimentar... esperada. Mas por quê tantã.

pensamentos, resolveu homenagear a intitulado "Da terra e do Cosmos", livro Sim, o neoliberalismo quer ansiedade, pol que' chamar es
figura sagrada que .nos deu 'o' ser, de 'autoria do jornalista que'assína esta privatizar tudo; se der, jornalistasfavoráveiSàCPIdos

flexibiliza atéa�! o cenári�' bancos de cachorros? Calma
instituindo o "Dia das Mães" que, no matéria.,· para a privatização das depuiados,aimprensaestásoo
Brasil, 'é comemorado todo� os anos. no •Jómalista . instituições fêdéraís de ensino """controle, seus brios ainda nãO

superior estä montado. � feram feridos, com raras

EXPá::I.E.NI'B Eug!nloVictorSChl:115ckei prívatízação vem ein duas exceções, ela é cordeira de .

COIREIO DO POVO. blretorGíral' frentes: uma pelo projeto FHC. o neoliberalismo, pelo
.. CGC $4.436.59110001-34 .

. Io(MIr_'OOf'�:-Fo:;�,��' "."'"l·,aI. ,- Bresser transfonnando as lFES jeito, quer privatizar tudo,
=,PR=or:u='='::f:ÇA==_0===========================::: em organizações lião estatais; mantendo urna exceção; não

Gráfica e Editora CP Ltd
.

e outra, pelo envio da proposta serã surpresa para esta coluna
jÃAI8INl..·iMn1URA_·:-......nI· .

d
.
de cobrança de anuidades nas que vos fala se preten er

universidades públicas (ensino estatizar a imprensa, para
pago). O país avança rapida-' mantê-la subjugada aos seUS
mente (commuitapressa) para pés como nos tempos de.Stá1in

.
o abismo semvolta. Recuperar' .;;.e.;;;.Hi;;;.·t;;;.le;;.;;r:,;;,;....;_,.,,__...,-__-

os estragos desses quatro anso * JomaUsta

'Tentar entender".; funcionam
todos os aparatos inerentes ao mundo
da imprensa, é preciso, antes de tudo,
vir, ver e entender, Por isso, há políticos
9ue.st: vestem de uma ousadia plena,
evocandc J;lras� d9 tipo _lia imprensa
'mente, ou faz fogueira sem dar nomes".

Quando esse jornal anunciou na edição
retrasada de que havia um empresário
que apoiaría t? nome do pré-candidato
dQ';-,P�B" JO$é Carlos Neves, o oe" o CP
não nientiu�' Se fez fogueira, é porque

depende de�se mecanism6 Para atrair
leitores, vender e se destacar como um

órgão que sempre está à frente das.
coberturas ·políticas. Pois bem, para
aqueles que julgaram o CP de forma

canônica, revestindo..se de barbäries
enfadonhas, 'o CP anuncia: Vicente

.

Doníni diz que vai apoiar o nome de Ge
'�eves, porque tem um compromisso
particular com esse pré-candidato. Uma
resposta à altura paramuitos pepebístas,
inclusive paraoex-prefeitoVictorSauer.

,

AdmInI�:Fnn:I8I:o'Aties
.,..eon-III:u.ta/lif'Atiel
,RIIIICJMIHI.ecIIOi!»:· 1

.

P8I8IlIOß A 1zt:Ioro;
vWrpAS,GocçaIvesMTBooT(Soi:IaI) 219;
� SIeri1aInIooeId;

.,

�C8a'Junk8s

. CInIuIII9iO:DaIva f.t E.Nagel

,
.

.

l'

A estatização da imprensa

• MoadrLoth
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if

POLITICA'
CONFID�NCIA

Doninidiz queGêmerecemais consideração
,

'

/

PPB tomará uma nova postura, como candidatoa vereador nas

Uma reunião na no� de segua- eleições p�ssaaas teve um

cla-feira passada. onde se espera- desempenho muito bom nas "

,

J 'wcscolberocandidat;ooficialdo umas, é um nome que deve ser 'í
,

'

�-doSu'J • A "novo- partido, acabou em "pizza".
. considerado. Só que, no meu

Ia" do PPB,. que aindado dcei- Depois de reunir o diret6rio, entendimento, oMoacir deveria
cliu quem será o seu�idato a líderes doPPB, só enBo, entea« postular efe.tivamente, nada
prefeito, ganhou um novo deram que era .necessãrio, centra a. e�ndid-atura, dele a

"clímax" primeiramente, reunir os três prefeito;masdeveria tentaruma
nos seus l",p/.6/ló. pr6-cao.didatosparaumaçonver- candidatUra a vereador. Seria
ú I tim o s sa, dividindo a responsabilidade para ele�X�tiblJ1ãrpara quem
capítulos, opillo StIbiw da escolha do candidato a possui um projeto político
que pode- ,.doIdl

'

prefeito pera os próprios pré- maior". r,,,, ' • .:, •

rá contri- candidatos, Como diriam
,

, �bre� . .qiJ�):'to MeneD
bu!r Signi- •••".11 algumas lideranças de outras "Ê ne.ce�oq�e deva haver
ficativa- siglas, isso só ocorre-no PPB. .... alternâllcia ,�(\)'�'er. Se o pé-
mente para a decisão final na Leia, agora, mais alguns candidato Ivo Konell se.lançar
Convenção da sigla. comentários de Vicente Donini .candidato e vencer f'$ eleições,
Oempresário VicenteDonini. sobre os pré-candidatos do PPB essa alternâllcia se materializa,

to presidente da Marisol MalhM, c da atual adminis1ração: porque ele não pertence ao

disse que o PPB deveria consi- Sob.,e Moadr Bertoldi mesmo grupo que tem o poder
derer melhor onome do pré-cars- "Entendo que devemos criar hoje nas mãos. A contínuidade
didato a prefeito José-Carlos' 'nomes novos exatamente pera desse grupo que está no poder
Neves, o Ge, tamJ.,ém vereadOl' acabar com esse 'ranço' político hoje não seria omelboicaminho.
pelo partido. ) que. existe aí de pessoas que Não ,estou fazendo restnção a

.' Enão (oi só isso: paraDonini, fazem dessa atividade um meio nomes pessoais,mas como sigla.
Ge Neves tem "uma folha de ser- Donltll: "So" II/_or••nr8neItI fUIpotler emJtIIWp4.Sill" .

de vida. Com uma liderança Defendo, portanto, oprinçípio da
viços prestados àcomunidade e nove, no caso do Bertoldi, que alternância no poder", "

que, pelo tempo que Ge tem se GeNeves não estava recébendo Moacir Bertoldi estavaQ! rece
dedicado a esse partido, sendo a mesma atençãó por parte das bendo apoio de alas'diferentes.
um soldado fiel, uma Pessoa de Iideraaças. do PPB.· Os outros Com a declaração positivá do
boa índole, também merece a pré-candidatos, o empresário empresárió Vicente Donini em
mesma atenção do partido dada Gilberto Menell e o médico. relação a J�é Carlos Neves, o'
,paraosdemaispré-c�didàtosdo

.

_......-_-------- --. _

PPB".

Indagado pelo CORREIO
DOPOVO sobre apossibilidade
de vir a apoiaronome de GeNe
ves caso ele seja oescolhido pela

. agremiação partidárianadisputa
\na Convenção, Viceate Donini
não poupou palavras, e disse: "O
meu compromisso extrapolacom
'esse vereador. Tenho um com

ll'OOlissó ,particular com ele e

vou ajudá-lo dentro das�as
possibilidades" .

, Nova postura
Com, essas declereções, lide

ranças pepebistas se esbarram
.

agOra em mais um impasSe. Até
omomento, o nOQle do v�reador

VOCE PRECISA,O BESC COMPRA,
Pes s o as j. u rí d j c as, p e s s o a s f I's ic a s (a u t ô no mos, p r ci, f iss i o n a i s 1 i b e r a I s , f i r mas in d i v i d u a i s,
p r o f i s 's í. o n a i s 1 i g a dos ,a a t i v i d a des a g r o p e c u á r i a se, a g r o i n d u s t r i a is). C o n sul te· o B E S, C .

Charles Siemclntcoski

BESC
6 Banco de Santa Catarina

Wamãe.. '.
Que Cf)euspossa conceder...lhe as mais

.

oerdadeiras alegrias da oída e as mais
, completas bênçãos.

..

JUrZO DE DIREITO I)A COMARCA
.

DE JARAGUÁ DO SUL - 2' VARA
EDITAL DE LEILÃO

A DOUTORA HILDEMAR'MBNEGU1ZI DE CARVALHO, rufzA I)E
DIRBITOPA7JVARADACOMARCADEJARAGUÁDOSUL,BSTADO
DE SANTACATARINA, NA FORMA DA LaI, E'J'C...
FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC), o seguinte:'� VENDA em lia,
PRAÇA: - DIA 20/05/96, às 13:30 horas, pelovalor superiorao•av�ção,
devidamente corrigido no dia da praça. - VENDA em.?PRAÇA; " DIA 05/

06196, às 13:30 horas, por quem maís der e maior lance oferecer (vaIOr
devidamente corrigidono diadapraça). - LOCAL: - EditIcio doFórum. àRua
Guilherme WackerhageÍl, nO 87. - RESCISÃO CONTRATUAL c/c

INDENIZAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃ9 DE SENTENÇA: n"
3692000111.9. - REQUERENTE� - VALDEMAR FRANKE. -

REQUERIDÓS: - CASA NovA IMOBH1ÁRIA, CONSmUfORA E
INCORPORADORAITDA. e ß.JITBKROGERMELCfDORHITO. - BEM
À SER PRACHADO: - Lote nO 12, QUadra G, área de 360,OOms'., frente

. com aRua ProjetadaVem 12ms., lado direito com o lotenO 11 em 30,00ms.,
lado esquerdo com o Lote nO 13 em 30,00·ms., e fundós com terras de Oscar

Oldenburg, avaliado emR$ 2.000,00 (doismilreais), em data de 16/04196.
Nos autos não consta qualquer�nus ou recurso pendente. Emvir�e do que
foi expedido o presente editaI, que será afixado no�o do Fórum. Dado o

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos. dezessete dias domês de abril do
ano de 1996. Eu, (Cláudia Jenichen) Escrivã Judicial, o subscrevi: ,

HILDEMAR MENEGUZZI' DE CARVALHO
. Juíza de Direito

LEASING BESC
Tod ,0- .b e m que voe ê que r,

..
I·
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CORREIODO .-aVO ·4 'POLfrlCA Jaragná do Sul, 12 de maio de 1996

Pedro Fagundes apóia ...Bxecutivo env�p�ojetô
·

.

. t .

... PMDB de orçamento � Camarac,on ra o
JIII"IIJIÚ do Sul • o prefeito tuais modificações implemen-

.Durval Vasel encàminbou essa tadas na legislaçlo tributária;
semena'projeto de lei à Câmara As obras em execução terão

de Vereadores que estabelece as prioridades sobre novosprojetos,
diretrizes orçamentárias pira o nãopodendo serparalisadas sem
anode 1.997. autorização legislativa. As'
A proposta orçamentária despesas com o pagamento. da .

enviada à Câmara abrange os dívida pública, salários e encar

poderes l:egislativo, e Execu- gos sociais também terão.

tivo, as entidades da administra- prioridade sobre as ações de

� direta, indireta, fundacionais expansão dos serviços públicos.
e fundos instituídos pelo A liberação das dotações .

município. As sociedades de . orçadas será feita poc decreto, de
economia mista somente . acordo com proposta da secre

receberão recursos do Tesouro taria de Finançaspara cada valor
Municipal através de lei espe-- da receita efetivamente realiza
cífica. As estimativas das' da. Se .houver queda ou insu

receitas serão feitas a valores de ficíêncía na arrecadação, opoder
julho de' 1996, considerando os 'Executivo notificarä à Câmara

aumentos e as diminuições de para a adequação no seu

serviço, a tendência do presente.' Ol'Ç8IDento, observandoo critério

exercício e os efeitos das even- de percentiJal estabelecido.

CONFISSÃO

• I'W

umao
'Jaragu' do �'. O pré

, candidato 1,\ prefeito pelo PDt.
Pedro Fagundes, diz que apóia.
1,IDl8 união de todos os partidos
para en

frentar o

PMOB.

Qua n do o'.lIdOdt/l
=g: . ,.'11160 tom

possibili-
.

·'IROII",
dade,.Fa-. .

, gundes disse que "daria os

parabéns para quem pensar
assim". "Não podemos dispensar
nenhum segmento partidário,
com exceção doPMDB", dispa-
roo.

O candidato do PDT disse,
porém, .que não espera que
ninguém generalize 'a sua

negaçãoparacom todo oPMDB.
,

"Com o PMDB não tem acerto,
'Mas é bom frisar que ospartidos
possuem pessoas ricas, mas

pobres candidatos", alfinetou.
.

Até omomento, à cogitação
envolvendo uma união de quase
todos os partidos políticos de

lar� do Sul-� exceção do
Pr, quejá fcrmalízou à imprensa

que vai sair com chapa pura
nessas eleições,.. vem crescendo.
As declarações dadas porPedro .

Fagandes s.e' coincidiram
justementeno.momento etn que
o POT selou a sua' primeira

.

rodada de conversações com áS
outras siglas, visandocoligação.
Aúltima reunião formalizada

pelo POT ocorreu na semana

passada, onde os líderes do
· PSOB s.entaram· com . os

·

pedetistas numa conversarãpida,
· tratando de coligação..

"

'Apelo
Fm entrevista ao CP, Pedro

..

�--------------------------------------------------------�------------��

Fagundes mandou um recado

. bem especial aos líderes. e pré
candidatos dos outros parti
dos. "Sugiro que eles venhB;Dl e
sejam omeu vice", destacou.

Para o pedetista, os

candidatos dos Outros partidos
.

são bons, mas não experientes o
suficiente para comandar uma

.

prefeitura. "Quero debater com
todos eles" , finalizou.

Areunião entre as.duaS siglas,
no entanto, serviu para marcar

1DIl próximo encontro entre os

dois partidos, que deverä ocorrer
ainda essa semana "Esse outro

encontro vai se estender noite a

dentro", disse�agundes, citando
a frase <Nê um tucano disse na

'1ltima reunião.
,

. Já sobre o PFL, Pedro Fa

gundes não poupou elogios para .

os líderes pefelistas. "Gostei da
posição, do comportamento do

PFL", disse opedetista. "É'muito
bom conversar com pessoas
educadas, que te respeitam. Esse
encontro foi muito positivo",
continuou.

.

Mueller acha difícil "barrar" Konell
Jaraguá do Sul - o presiden

te do PFL, AugustoMueller, acha
pouco provável que haja .uma

.

união entre todos os partidos do
. município visando "barrar" o
PMDB.A posição está a&er-çada
na qual o PFL não 'chegará ao

poder a qualquer custo. ;

Para o presidente, a hipótese
do PFL estar coigado com os .

outros partidos, visando enfren- governo, 'como todos sabem.' Se
tar a candidatura do deputado Ivo DÓs nos uníssemos a eles - ao PTB
Konell, é inconcebível. - como é que ficaria? O nosso

A resposta é simples: para o
. povc não é bobo", avaliou.

'presidente pefelísta, estar
.

O PFL a nível microrregional
coâgado com tedos - ou quase esteve' reunido na sexta-feira à
todos - os partidos, implicaria noite, no salão do Bompani, no
numa aliança com o PTB do . Jaraguá Esquerdo. Ali estiveram
prefeito Durval Vasel. "Ora DÓs presentes autoridades estaduais e

fizemos uma oposição a esse da região da Amvali do partido.

Aprovado novo

RECURSOS

Ca.mpa.nha. ele
'

Ro�pa.s e. O:LlçQclos

Florianópolis - O funcionalisino estadual de Santa Catarina tem agora um novo teto salarial aprovado
esta semana pela Assembléia Legi4lativa,DeR$ 1,8mil, o-teto passa paraR$ 6mil, com a Obrigatoriedade
de ÜJCluir nesse valor quase a totalidade dos beneficios e vantagens nonnalmente agregadas aos vencimentos
- e que normalmente tiansfonnam as limitações dos tetos C}Dl pura ficção.

.

Os contra-cheques que exibiram cortes nos meses de março e abril,.a partir' da incl\)São.de fudo$ os

benefícios dentro do teto de R$ 1,8 mil, serão repassados em folhas suplementares. O novo teto não
modifica o percentual de incidência da folhá sobre a receita, já que. 95% dos funcionários terão Seus
salários' inalterados.

.
'

A secretaria da Fazenda está assinando convêniocom a Federação das Associações dásMicro e Pequenas
Empresas para desencadear uma grande campanha de esclarecimento sobre a lei de isenÇão do ICMS.
Criada em março do ano passado, a lei isenta os inicroempresários do pagamento -de imposto e ainda

garante às pequenas empresas redução de até 75%. Até o último mês de fevereiro, estavam cadastradas
.junto à secretaria da Fazenda cerca'de 120 mil micro-empresas e 60 mil' empresas de maior porte.

teto salarial,
\
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CHARLES SIEMEINTCOSKI

Gastos com veículos passam âos R$ 50mü
\

Antes de $C, fazer qualquer outubro, os meses restantes vereador Augusto Mueller, daSaúde);umparaaEpagri;seis todo omomento, de umcarroà '

consídereção, 'gostaria dedeixar alternam gastos superi6res a 'R$ "alguém está indo ao trabalho", para o Planejamento (por quê disposição para realizar serviços.
alguns pontos claros, Os custos 3 mil, referindo-se, sobr; fi custo tanto nesse setor?); três para a Outro ponto levantado por
que quero apresentar aqui, . Os custos com táxi - que são ,elevado dos aluguéis. Cultura (repito, poc, quê tanto Miorelli, bem lembrado, foi
referente a gastos que a mais amenos - foram de R$ O o.m,-o lado nesse setor'i); três para a quando ele observou que um

prefeitura de Járaguä do Sul 8.396,73 durante 'todo o anode Como não quero escrever HabitàÇão e Bem-Estar Social; , carro no poder público "dura"
'

.obteve com aluguéis de carro e 1995. Somando-se aos gastos. "bobagens", .ou mesmo ser cinco para .,.d'ministrllção e menos do que no privado.
táxi no enöpassado.nãoservem 'com aluguéis de veículos, ,chamadodeincoerente,comoum Finanças(desculpemarepetição, Mesmo com esses argumentos,
para promover ninguém, muito chegamos - repetindo - a R$ jornalista que só procura os mas por quê tanto para esse' nas quais conc«do com alguns,
menos como formado se levantar 50.704,31. pontos negativos, fiz questão de setor?); e os denÍais divididos em ainda achomuito elevado op-eço
polêmica contra a prefeitura Fiz questão de enumerar anotar com muito cuidado as outras áreas. gasto com aluguéis de carro.

local. Omeu objetivo é simples: quantos 'carros populares a 'palavras do auditor Flávio Ponderando Volto a ponderar: será que uma

apenas questiono se houve prefeit1,lra poderia comprar com ' ,Mior,elli.PriDieiro,MioreUi disse As palavras do auditorFlávio melhor distribuição de serviço
necessidade de tanto gasto com

. esse valor. Se o poder público ' que o pod,er público chegou a Miorelli são sensatas. Concordo dos carros atuais não ajudaria a

aluguéis de veículos, escolhesse comprar somente conclusão de que é mais comeleqUando dizgueoscustos diminuir 08 gastos? Se esses
, , .

considerando que o número de Cersa, bastaria R$ 47.400,00 vantajoso gastar com táxis e .que a prefeitura teria na compra 'gastos se repetirem numa gestão
'carros.da "frota nova" é de 59 para adquirir quatro desses aluguéisdecarrodo�ecanp-ar' decincocarrospopularesseriam de quatro anos, teríamos um
(considerando aqui os carros veículos, Sobrariam, ainda, ,R$ cinco ou mais carros populares, quase que exorbitantes. Não custo de mais de R$ 200 mil só

médios). Ouvi, também, o '3.304,3i: Agora, se e poder incrementando ainda mais a podemos esquecer que hã custos com veículos. Levantarei esses
• auditor Flávio Miorelli, que foi público escolhesse "marcar" "frota nova". Miorelli disse que paramotoristas (se é que seriam pontos ainda com Flávio
bastante educado, atendendo a qUiltro Gols, bastariam R$ ''li compra de cinco carros necessárioscontratrarmaiscinco Miorel1i. Há ainda algumas
todas as minhas perguntas. 46.800;00. Restariam portanto populares resultariam em gastos motoristas só pela compra de explicações 'N_e o poderpüblico
Então, primeiro vou infermar

.

R$ 3.904,31 para gastàr. Se a desnecessários, como
I
a mais cinco carros populares?), terá 'que dar sobre as mais de 30

com mais detalhes sobre os escolha fosse comprar quatro contratação demotoristas, e toda combustível e manutenção, Mas mil mudas adquiridas e pagas.

,

gastos, destacando, logo em Unos,opreçoseriamenorainda: amanetenção docerro.fncíuindo ainda acho que o preço de R� Aguardem.
seguida, a resposta do �ditoc R$ 42.000,00., combustível. "Nós temos carros 5'0.704,31 é muito elevado. Resposta à altura,
Flávio Miorelli. Oscustos da Quanto é que ficaria? R$ próprios que são destinados a Sobre essa questão, Miorelli Na edição.retrasadatínhemos '

prefeitura referentes ao 8.704,31.', Desembolsando cada setor, Só que há serviços disse que "o preço até pode ser anunciado que' havia um

pagamento de aluguéis de carro apenas R$ 1.795,69 para somar esporädicös que impedem de alto.mas esse foi omáximo que empresário que apoiaria o nome
edetáxidoanode1995chegam com esses R$ 8.704,31, utilizl.rmos esses veículos em apr(:.feiturapôdeeconomizar". de José Carlos Neves, o Gê,

, �' ;

exatamente a R$ 50.704,31. adquiria-se não quatro, mas muitos momentos. Por isso é Faço outra ponderação. Se Houve, no meio político, quem
, Esse valorcorresponde ao preço cinco carros modelo UnoMille. mais vantajoso utilizarmos táxi possuímos 59 veículos divididos duvidasse. Pois bem, Vicente
de cinco - ou quatro - carros .Para terminar ii lista, a compra ou aluguéis de carro", disse em vários setores da prefeitura, Donínni disse que apoiaria o

populares zero km, Os gastos só der: cinco Fuscas zero km Miorelli., p�r que, então, gastar R$ nome de Gê Neves porque tem

com aluguéis totalizam R$ custariam para o poder _P,9blico Diante. dessas palavras, 42.307,50 com aluguéis de um compromisso particular'
42.307,58.Nodocumentoque<> R$ 44.925,00. Nesse caso, a PlãvioMiorellí informou ao Cê . carro? Não seria possível, como amigo do vereador. O

,

CP apurou, p mês de março de
'

sobra (desculpem o termojseria que o número de veículos de distribuir melhor o percurso empresário tainbém falou 'bem
95 aponta o maior gasto com de R$ 5.779,31. O preço deSses porte médio que compõe a frota desses veículos, objetivando, dos outros pré-candidatos a

esses aluguéis: R$ 7.216,49. cârros fosam fornecidos pelas é de 59. Seis carros, por com isso, reduzir gastos? p'efeitopelÇ)PPB,masenfatizou
Dezembro de 95"no entanto, foi agências de Jaraguá do Sul. Pará exemplo, são usados na

-

Miorelli lembrou que no de que
:

o partido deveria'
o mês onde o poder público o Corsa, o mais simples, R$ secretaria, de Saúde; seis na governo Vasel foram leiloados cöasiderarmelhor onomedo Gê.
menos gastou com locação de 11.850,00; para o Gol, R$ Agricultura;doisnaOficina;um veículos que não serviam mais .Aprépriarádio Jaraguã também
veículos: R$ 1.078,44. Com 11:700,OO;,R$10.500,OOoUno; para o pronto-socorro (aqui para uso.' Com isso, as' entrevisteu o empresãno.Poatos
exceção dos meses de janeiro e e R$ 8.985,00 o Fusca. Para o poderia ser incluído no número secretarias precisam, em quase para o CP .

.
'

<:l Tem ofertas,p�s e um carro zero.[:>.
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PROJETO

F'acisc quer atrair turistaspara o Brasil
, F.Ori8DõpoUs • o Coosu

lado-geral do Canadá vai
encaminhar uma delegaçio de

jornalistas e -operadores de
turismo
para co- Iolllllllstos
n h e c e r

"

Santa Ca- tollO'"
tarinae in- �_ '"

�rIWtI(J
,

creQJ.entar
a vinda de rIsIltIl SC' ,

visitantes -----

daquele, país ao Estado. A

prOmessa foi feita pelo CÔIlSUl

geral,Michael Spencer ao víee
presidente' da FederaçAo das

Associações Comerciais ,',

e'

, Industriais de Santa Catarina

(Facisc), Alaor Tissot, e ao

presidente da AssociaçAo
Comercial de Florian6polis,
ArmandoGonzaga, no encon1ro
promovidonaúltima sexta-feira
(3). Spencer acompanhou' a
embaixadora canadense DÓ

Brasil, Nancy Stiles, que veio
'conhecer opotencial econômico
deSanta Catarina.
'"Os turistas' Canadenses

�ixaram 15 bifhões de d61ares '

no exterior em 95", jnfcrmou
N;âncy, Stiles. "Eles viajam
principalmente no segundo •

semestre, período de' frio intenso
no país", continuou.
A embaixadorarevelou que o

'pessoál da áfea comercial do
ooasula4o'geral está trabalhando
'pela ampliaçAo do número de

VÔ06 éntre as maiores cidades apropriedo para este ,tipo de
canadenSes e o Brasil, hoje viSitante", consider9U o vice
limitados a seis, embarques pesidente4äFaci.sc.,Eleaci'edita
se�is. "Nossa maior refe- que Santa Catarina deve ser

rencia de tmismo 'no Brasil, é a I incluídatamb6m 'B06 roteir06 de

região Nordeste, inclusive pela tlQismo do Cone Sui, uma nova
proximidade, para ,<Ilde várias fronteira para aquele pais da

operadoras já estio vend�ndo América do Norte. Napauta das
pacotes", explicou'Stiles. Com importações 'eanad,eDses,
alto poder aquisitivo, 06 turistas destaca-se um produto
canadenses COBtumam escolher catarinense - ósmotoreS elétriCQ5

,

as paises do Caribe para suas da Weg, fabricad06 em Jaraguá
férias. AlaorTJ$SOtsaiu otimista do Sul. No arlo passado, pela Blleo'IIIrÖ fUI CtnuIMNU";" t1iHI'SIIS tlutorilltuhscoInoscontatos. "Segundoaem- primeira vez, a balança
bàixadora, há ·uin segmento' comercial daquele paíS 8p(CSen� c<lls,ideravelmente estas rela- ' concorrente do ,Brasil, mas Dão
bastante' promissor de turistas tou superávitDaSJ;elaçõe5 com o ções, principalmente com há restrições para que as agro-

"

que' procuram aventuras nas Brasil. "hnportamos 1,037 J.alimentos", previu. ,O frango indústrias catarinenses: tomem
f6rias, como canoagem, m<ll- bilhAo de d6larés canadenses' e consumido no Canadá, por uma fatia desse mercado; "Hl
tanhismo,wpara$Ch06pedarem exportamos 1,265 bilhão", exemplo, 6 exportado dos' �sitUaçlosemeJhanteno:casO
em fazendas de tmismo 11Il'8l", informou a embaixadora Nancy ,

Estados
•

Unidos, o" maior do suco de-laranja", observw' ,

'disse. "N06SOCstaclo tem operfd Stiles."Mas podemos ampliar produt<r mundial e principal StiI�.

RESYAURANTE
,ITAdARA

Parabeniza o
"',

,

"Dia das M.ões"
e convida pata
almoço de

domingo com

excelente Buffet.
Sem reserva de
mesa. Contato

fones, 371:-3121

ARTIGOS PARA ESCmiÓRIO - MATERIAL ESCOLAR
I:.IVRÄRIA - DISTRIBUIDORA DE REVISTAS

'

Sombra, águafresca e

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

Grafipel e escolha o seu.

•

'I
r

..
"

PAPELARIA GRAFIPEL, AO LADO DA PREFEITURA

fONE: 3'72-0137
'

r: ualídade e
i produtividade
� em nível de
pós-graduação

!,
·

·

·

· '

'.
·

·

�, ,J,á estão abertas as inscrições para o Curso de Pós"Graduação lato
• Sensu em Gestão da Qualidade e Produtividade da Fundação

Educaclorial Regional Jaraguaense. Umá oportunidade que a FERJ, em
• associação com o Sistema FIESC/SENAI/IEL, oferece a todos quedeselarn

, :' se aprofundar e adquirir novas corqpetências na área: proflsslonais
: interessados em ampliar sua capacidade técnica e gerencial, ou
:. protessores e gradúados que procuram formação universltárta neste
: campe. Mais uma iniciativa pará a qualificação da mão-de-obra, ,

: estimulando a profissionalização do mercado e ampliando a
, competítlvldade da empresa eatarlnense.
·

•
Número de vagas: 35 � Carga horáría: 49,5 horas/aulas'

"

·

: ,
LOCAL:

: Fundação Educaciona! Regional Jaraguaense - FERJ - Centro de Ensino Superior de
• Jaraguá do Sul-c GESJS - ,Coordenação de Pós-Graduação
: Rua dos Imigrantes, 500 - Bairro Rau - Caixa Postal 251 - Jaraguá do Sul- SC

'

Fones (047) 371-2455/371-0983/371-5735
'

"
'

·

·

.'
·

'

,

: .. ." •• " _III. � ".; ••• �" ... " Ö iII' .... "I. "."''' j!;" � .PROMQÇÃO: .

, I

Figse
SENAI
IEL

Sistema Federação das Indústrias
, do Estado de Santa Catarina FER.J
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO DOMINGO, 12 DE MAIO DE 1996

O�SVAGAS
ABERTAS·NA·
HU.'ANA "

COLOCADORDECALJiAs
COSTUREIRAOVERLOCK

COSTUREIRARETA
FREZADOR

ELEllUCISTADE MANUT.
PRENSISTA

•

SECRETÁRIA

� TINGIMENTO E TINTURARIA
WiLLAN 373.0418 CI JOSÉ

COMPRADOR
OIOVANffi' 372.2159

AliXILlARDE PRODUÇÃO
. LUCIDIA 371.2277 C/ESTEVÃO'

GARÇONETE
ILZE 371.3800 C/NUNES

, SECRETÁRIA
TÂNIA 372.4524

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO '

FRANCISCO
'

371.9635

AUXILIARDE PRODUÇÃO
,SÔNIA 372.3038. C/JOSÉ

AUXlLÍAR DE'PRODUÇÃO
WILSON , 276.3968

SECRETÁRIA .

MÁRCIA 372.2890

COS'IURElRA
CARMEM 973.5159 CIANDRÉ

MODELlSTA

,RENILDES 372.3915 CI cÉLIA

AUXILIAR DE ESCRITORIO .

FRANCISCO 371.9639

SERVEJIITE DE PEDREIRO
ADELAR 372.0726 C/ANACtEDO

..

J\LMOXARIFE
HARR! 372.3807

PINToR DE ESTRUTURAS
JAIRo 371.6821 C/ LEONITA

IE� Irruwm w@<ef QlYJ�
$IE @1F1E�<61E Ir>�Ifu\

Trut\I;�l\.IHI��p 'irm� e

tl!.m�"��Ir>�IE@@o .

l\l)�I!\ 'Ir>I!\�(ÇIE�D�
C0Ncl80 DO 'Owo-tlUMANA

. . . . . . . - . . . . . . . - -
• ADMISSÃO/MEDIATA: •
·

'

'.

• DESENHISTA /. PROJETlSTA·<·
·

'

••

••

•

• - PROJETAR A PARTIRDE IDÉIAS.
.- DOM/NIO DE cALCULOSo '.
'- CONHECIMENTO EM ELÉTRICA, PNEUMATICA •
•

. VAPOR, CALDEIRARIA, VASOS DE PRESSAO E I
• TUBULAçÕes.

.

• @ CURRicULOS CAIXA POSTAL 200

• INFORMAÇÕES NA HUMANA
- - - - - - - - - - - �'- - - - ..I

.'-,
I

URGENTE
ENGENHEIRO MECÂNICO

EXIGE�SE EXPERIÊNCIA EM:
1- ELABORAÇÃO· DEMAPAS
2.. CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

CORRETIVA E PNEUMÁTICA.' ...
. ,.

3- CHECK-UP LIST, "

,4- ELABORAÇÃO DE'MANUAIS TÉCNICOS

ENTREVISTAS: MARCAR HORANA HUMANA
COMVERENA.

@ CURRicULOS CAI).<APOSTAL 200

PROCURAMOS
,

MOTORISTA DE CAM'INHÃO'
INDISPENSAvEL:'

, CARTEIRA C, O ou.f

HABILITAÇÃO DE CARGAS,PERIGOSAS
DISPOSIÇAO PARA. CARGA E DESCARGA

. INTÊRESSE PELAÁREA DE VENDAS
,

TENPO ESTAS HABILITAÇÕES VA JÁ PARA
HUMAN� AGARRAR SEU NOVO EMPREGO!

I
I
;

'FERRAMENTEIRO
COM EXPERIÊNCIA

-;

INTERPRETAÇÃODE DESENHOS, .

HABILIDADE NA E�CUÇÃO DRPROJETOS.

SE voé� É9 PROFISSIONAL PARA A FUNÇÃO:
COMPAREÇA NA HUMANA COM URGÊNCIA

,

, ,

!!!.!' .� ,"".: .... ,;::�,';;,�'"

INFORMA,.'
AHUMANA, umaempresa genuinamentejaraguaense

de Assessoria em RH, membro daAJARH (Assoo.iaçãO>
.

Jaraguaense dosAdminístradoresdé RecursosHu�nb$j,
passaráaassinar esta coluna, que te(á colll,ointUito p�stár
informações e eselarecimentos ora àP9Pulàç�emgeral« ,

queprocuraemprego,oraaoempr,esariadö�enossàregiia;
interessado em tecnologia deRUA cöluba estará�,�id;'

.

também, a artigos e editais daAJAI{lIoude r��áveJ,.S:
pelo RH de empresas afiliadas, que queiram ,contri�l:Úf-
com informações úteis e pertinentes à área. ,,', s

'
• :.' ""

ÁREAS DEA'TUAÇÃODAHUMANA: '.":�" i

- Recrutamento eSeleçãödePessoal, ': . ",' ::"
. -

"'_
com3modaUdadesdesemços:

". .'

',:
'

J .. Para aPequena e Micro Empresa,
,

, .',

2 - ParaEmpresas dePorte, combaixo tutn-over e :c', j
,

'. 3 - ParaEmpresas dePorteMédio eGrande, com â.lto:'
.'

,

tum-over. ,,', " .

,

Inúmeras empresas de nossa.região se utilizam deste

serviço, que é totalmente informatizado, parafacilitaraos
candidatóseasempresasclientes .... :..'

-' .""
,_",

Somos também, ,a emp�es� resp'���,��fl'p�ioJ
recrutamento e seleção daDuas' Rodas-e 'BorracHasWolf..

Medicina do�balh,()" :trCJ�I�,Qe +-�diometria:
1 - Realizamos ém nossoambulatório todos os exames

médicos do trabalho,
- .'; \, ��."" .', ,,' .i'

.

2 - Executamos, controlamos-e rêspon�àbiliia:nlo-:.QOs,::
peloPCMSO(nr7) de'hbssasêmpreSaS-Ólierite�� "";� J,\,,'; ;

• • e .� .
.-'. _'" � <!' . .�\� :.. r t -1:.

3 - Realizamos�udiométriapára av�g4,a�> ã,ep,e��'c� :
auditiva, decorrente do trabalho, com laudo irifoimàtizado.:

,

AmbulatónoMé(lko para Empresas:
.

1 - Mantemos um ambulatório eoramédícos atuando' ,,'

em 6 especialidades (clínicageral, cirurgia�Uilatoriàl, ::.
ginecologia, obstetrícia, pediàtria e psjquiaUi�, comcoléta :,
de material para exames de laboratório, nebulizações,
curativos etc. com reconhecidaqualidade de serviço tanto" 1, •

porempresários (mais de60empresas clientes)como pelos
. empregados e seus dependentes. AtendeJAQs'a:m�ºe 60 ',' �

empresas de nossaregião. .

'

.

'

·ji;.
, ,",:, J,<::'

,'o '" "0', -'s. f -

. �,'!.' .'.". 4' ':
, Você que procura emprego, procure aHUMANA!" "

,

;,.

E você empresärio não esqueça:.

A HUMANA I! PARTI!/
DA SUA EMPRESA!
,�

.'

" ..

•

t,_.

.t§ ..

HUMANA
a•••• _

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ., MEDICINA DO TRABALHO (PCMSO) "

, AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESA'S • AUDIOMETRIA � CURSOS NA ÁREÂ DE RH
,

R. Henrique Sohn, 33 - Fone: (047) 371-4311 - Fax: (047) 372-1091
-,

eEP 89255-240 - Jaraguá dQ Sul - se
•. e, ,.,'
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ooRRUbooPOv,o.2 ClA�SlfICADOS
Vende-se loja na Rua Angelo

-

Rubini, 504-(BarradoR. Cerro),
Loja Ponto 997.

-

Contatos 3'12- _

2265.

"

Oração dos aflitos
Aflita se viu a virgemMaria aos

pés da cruz, aflitame vejo. �lai
me minha mãe de Jesus. Confio
em Deus com todas as minhas

forças, por
-

isso, peço que
ilumine meus caminhos,
conceda-me a graça que tanto

desejo. faça o pedido, e mande

publicar no 3� dià. Observe o
que acontece no ,4° dia e

agradeça.

Vendo filhotes de Poodle.
Contatos 372':.0867.

, Compra-se linha de telefone
convencional. Interessados
entrar em contato com João no

372-0265; S.MA.

li JUízoDEDIREITODA,CÖMAltCA DE JARAGUÁ00SUL· '],a VARA
,

,'EDITAL DE PRAÇA / '

A OOurORA HlLDEMAR MENEGUZZI 1)1. CARVAl1f.Ó, rufzA.DE DIREITO DA?
VARA DAÇOMARCA DE JARAGUÁ 00 SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA
FORMADA l.Bl, ETC...
FAZSABER (em resumo, art. 687 do CPC), o seguinte: - VllNDA em 1&PRAÇA: - DIA 27/05/ '

96, às 14;30horas, pelo valer superíorao daavaliaçlo, devidamente corrigidano dia dápraça.
- ,�A em 2& pRAÇA: - DIA 11/06/96, às 14:30 horas, por quem mais der emaior lance

oferecer (vaIor devidamente corrigido no dia da praça). - LOCAL: - Edifício do Fórum, à Rua
Guilherme Wackerhagen, n° 87. - AÇÃO QE CONSIGNAÇÃÓ EM PAGAMENTO
A1UALMENTEEM FASEDEEXECUÇÃQDE SENTENÇA: n° 3689000005.8. - CREDOR:
UNlBANCQ,.UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - DÉVEOOR(ES): - INDÚSTRIA
E COMÉRCIOPE CONFECÇÕES NASCHVILLE LTDA"NILTA CARVAUlO PEREIRA

-

'e CARLOS DIETER WERNER. - BEM A SER PRACEADO: - Um terreno em formato
retangular, situado no lado ímpar da Rua Frederico 'Schauerte, em Corupá, nesta Comarca;
f�ndo frente conrarererída Rua com 52,80metros, travesslo dos fundos com 42,00metros

, em terras de Rudolfo Guilherme Fisçher, extremando do lado direito com 152,00metros em
terras de Joio Guilherme FIScher, e ao lado esquerdo com 120 metros em terras de Fritz Paula

: e Augus�o Schauerte, contendo a àrea de 5.112,00ttls2, sem benfeítorías.,Dista da ponte Ano
, Bom 500,00 metros, avaliado em ,R$ 4.500,pO (quatromil e quinhentos reais), em data de19/
04196. - Nos autosnlo consta qualquerOnus ou recursopendente. Fica o(s) devedor(es) acima
mencionado, devidame!lte intim&do atravéfdo presente edital, caso não seja encontrado pelo _

, Sr. Oficialde Justiça. Em virtude do que foi expedido o'presente edital, que será afixado no

átrio do F6IUlIl. Dado o passado nesta cidade de Jaraguá dó Sul, aos vinte dias do mês deabril
, do ano de 1996. Eu, (Cláudia lenichen)EscrjvUudiÇial, o subscrevi.

Hn.DEMARMENEGUZZlDECARVÁLHO
Ju&a de DireitO

ED'I:rAL D·E CONVOCAÇÃO,
ASSEMBLÉIA GERAL

, ,

A Comissão de F-pndação do Grêmio Estudantil convoca; todos' os alunos

legalmimtematriculados no Colégio Estadual Julius Karsten paraAssembléia
Geral que/ará realizar-se no-dia 13/05/96 ãs 18:00 horas em rconvocaçãO,
18:30 horas em segunda convocação, em sua sede na Rua WaliiemarRau, 222,

-

em Jaraguã do Sulpara deliberarem sobre a seguinte:
Ordem do Dia

.}O)FundaçãO do GrhnioEstudantil daEscola do CoUgioEstadualJuliusKarsten;
2°) ElaboraçãO e aprovação do Estauao $ociQ.l;
3°) EleiçãO eposse da diretoria.

A Comissão de Fundllfão

"ALCINDOS CABELEIREIRO UNISSEX"
Com su« nova filial 1Ul Rua:

Expedicionário Gumercindo, da Silva, 44 em frente ,à '

,Caixa Econômica Federal • centro
--

CORTES MASCULINO
EFEMININO

RS6,OO

MANICURE MAO

RS5,OO
EPÉRS 7,00

/

R. Procópio G. de Oliveir., 1660 � S.,. 12-Cintro
Fone/F.x l047J 372-2422 • J.r.guá dó Sul· SC

AQUI TRATAMOS,
"VOCÊCOM CA8INHO!
Av. MaL Deodoro da Fonseca, 852

Fone: (047) 372-0170
, Jaraguá do Sul - SC

NÃO DEIXE O DIA DAS MÃES PASsÀR EM BRANCO.
Dt UMA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO'DO POVO.

- ELA VAI-GOSTAR .. 371-1919

línica São -Camilo
Dr.

-

Marcoe Femando---F.- -Subtil

l.ll.llll••'llIIlllll.!'llllllllllilll
"eina doTrabalho-Fr_.... � UrginciM
,1lOMçM daColuna;� doeeporta-Ciru"" do jOelho
�:admiMioN., ....iuionai••p..;ócIco._-
�árioe atendimento: 8:3,C).i. 11:3C). 14:00,.. 18:3OhL

'-
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CLASSifiCADOSJaraaú.doSal, 12 demalo de1996 .

CORRDODOPQvO.3

.
'.NOer Comeroa.1

o

• ,lnc.orpora"o
.

Vende - Admlnletra

Compra - AluI.
DEFRONTE ID FÓRUM· CREC" 5.284

o

.: FONEIFAX (047) 372·2110
'

..

CELULAR 17H01t,· JARAGUA DO SUL· SC

C1EC11an,J
a_......_IN...._••�·IIlO8...LIAIIosL1DA.

Corsa.
Tipo
GSI
Escort convsrslvel
Escort GL
Monza SLE .

Goi CL
Escort L
Êscort L
Del Rey Gula

.

II Marajó SL
II Marajo SL
II. Gol L
II Florlno eüy

Fu�ca.
Fusca
Corcelll L
Corcelll L
Belina II LDO
Uno S

Pampa GL

API'OUIIOInS
• Apelo._�cI""·R.�CIInwgo; (pertoRodoIencwIMl). eI 1 111ft.
+2.,...................+qIo........2 ....... ·R$36...oo ..........
'''lIII'''--'(FIninc ....._..T par�.ou ........
_AtW-II. ,......._

.

· _cftt iNnIe· 21 • #2 gngem,CXJIdIo.
,.... ""7.1GO.00. tnI _ce-'�e.··

.

AP1'M_�O
................, r rIIt

.AjIIDeltttllf·21 ·2.. 'demiI•., m.poIIIID.poIIIrIil ....âIICa
• ,,2UOO,GO+IIIdo'_'-emCUB c:IIe_ emJlnl'll7 .

.AjIID• ."""......... t qIo •.dImIIII m.poItlo. portartâ•...,enIi:a ...
.17_"'+1IIdD emCUB ·cMfMdIrJI7.
...... I ".' ••/ft!IIIO
.lf/IIIIeI 11._ . 2.... dImIIIIdtp. eI .......• pclItIo' port.ta 1I1Ir0M:a· RS
22_'" ....+CCIIIIIIU;Io ",,-aamtIb. RS 720.ooAnb. c:ontgIdD pelo aJB.
fll!lleladeCllalllli,....".7.
- �
,"502 eI.,....·8I • +2 ....��. inIMIuII. dep •

..... 1.....2 .., __.�ae.000.00+......--

........... • ct.wFEV .

..............OO8'OO+ W...i•.,... '73,oo.c:e-
• FEvIll
.....U••IIIIMAdIIe....,,_....,...�.�1I}
". /IpIoel�.......dIpan",.....,..._a� 301.302.501.
EnRda:at,HcuII(Rt14M1.oo),..SO,._... 3,86c'" (fI$1.441.7S)
00IIIIru;I0:,"-00nII.......... ltdi...m mad'coildo"..,.

.

CAIAI.
·c......,.-s el4IiOm'...*..� .....enoeI�·R.TOIIIIZ
F•...GoM,eI • RSRS 180"'"
• C-lIIMIIIIIIl el2CIOIIf... Rua 0IMIl Qil>dInI ...... :B,� • RS
80.000.00'

.

· c.a.,. 'R......NiIIacII (Sa)lulz OoragII).S qIoI••�dep. el12Gm' *..
CXIiIIIIiIIIiLT'_"" ... nocenllo. .

.

· C-.,. 11111f*taWllli'.r_42IIn'· R.HInítqIIji BoItóIIneRSSO.ooo.oo •

.c-.......el11w.VIIlI.IIIIU.r...lIIOelS22IIf·1IOO........... ·RS40.000.00.
·C-lIiIIIMIIMIel1�.•T,"_7�..RuaIleltlaWMgII
· c- ... c:llbiael271Jnt1.em.......elloda'� doIItIIfpGft·
""_el30.OOOnfI, Rua .......,A. Sc:IImI. perto do liiioVIIOiIII da FIgutIia.
RS110;000.00 .

· C-emlllMlllllll1Dif'.IIIN*IoClmlollll �1IDca-.. por�em""""
.c-........ellW• .,......PIccoI·.. 2S.ooo.oo
1IIt"'"
.T�.iDlIW:Ipwl.__el1 ,..BR"13,1lIlIttIIIb....
_........clI15OiifI+_lod..M...acl2OOiifI 170.DOO.OO
.r_27.OOGIIf; <M:araemAa-CIIIa,PertnIIro!.Mllno· RS45lOOO.00
.T_."Gl;doI....P....,c.ndeIaI.�.BlliaV... ·RS.S.1OO.oo
·T_ . lot.aMi""''' .87111f. RS21.ooo,oo '\
•T_ 5.DOO11f. SGIIf lf4M) da MIIIiIIM ,eI SOm ... It..... 100 m'" fInIoII • RS'
42.500.00

.

,

• T...no cf 10.00w.el48m... Ir.... eI..... T. ,.,., (pnlILlrftQ) RS 45.000.00
·T_ el2.250 • R. BIItIWMgII (plano. IlOO eI RIo Jngu6_ Fmdoe) • RS
"0.000.00 / .

.

·1'....iIoc.'�.RuaJoliTlModolO,.,•• _da ......... ·RS12.ooo.oo
•T_em ei,oom4OOnf'.c:eMaI.soom• ."...··RS 1S.ooo.oo
GALPIOINDUIII'IMI.
GIIpID 1iâIIIitII.MIiiUa""""_'coberIunl oom*..... 4OO.00IIf. e 01...100
oom ß6,\00IIf. Rua Joio Frnnir. em frente SIo l,* 0InratJL "'� RS
38.roO.OO

-

l.OCAçlo
.l.ojae.R. EJeonona 8. PiadI Ed. Anluibel35m'· RS aso.oo • el42,2....,·RSaso.®·
elS3,47nf1: RS 450.00 .

• LqIe14211fR. BIiiIIIdo DomIIu.:h.StIO -RS300.oo
• LqIe145.86lrlleI...hOda ...__IIIII..,R. EIeonoIaS. PiadI. Ed.Multo· R$
aso.OO
.... • R. Gubniw • (peIIoCIfN)· RS300.oo
.ApIo iIIM).oom2quR11 .,.......... 1·loca;lo • R. MaIIna FIIICtuom.
éeI*o' Edlt:Io� • __ RS soo.oo
• Apio. el1 qIo..demílllldIpei....... R.MllxWhlm· "300.00".......
·ApIo.elSqIoI .........dep.· R.MllxWblm· RS380.00 .........

- TerrenoDOLoteamento Heiliceck - IIba daFigueira -
.

« R$8.000,OO
.:: - T�onaIlbadaFigueml- Rua �O, JoséT.Ri�II
II COlD 1�,OO testada total.m.de427,s<ma- COlD 'P,

lJz, fundamento e lajota -PreçoR$IS.000,OO - BarbIda
-

.

Dois tenenos próximo'a Faculdade' tOtal .� área

840,()()oi- R$12000,OO.
- Casa na Vda Nova de Madeira - excelente - TerrenQ
462,00m'-Casa 12()mt- R$16.000,OO - Barbada. .

- T�Do situado Da' rua Joio Planinscheck, s/DO;
<contende) área de�.0001tn2, COlD testada de 28,o.om - R$

4S.000�()().
.

- Terreno Situado DO loteamento Díco; 2Km após
Botafogo, contende área de 380,oo.na esqÚina. - R$
9.000,00.
-T� na RuaGuilheameC,Wackerbagen - prótimo
aoFcSnm1- 38S,oobt2- 6S,oopIma- negcmvel.

.

- Terreno com 840,00m' - mais cóDstIuÇIo de 1DJlpredio
cl S60,4Oßi%' - próx. da Aigi - naWalter Marquatdt-:'
9S.()()pImI- neg�veL

.

- Terreno com �as casas defronte ao Material de

CODS� Wmtet. - R$ 3S.000,OO'(negOCi4vel) - barb� .

- Teaeno com 6OO,00tn2 - Dá Rua JoioJ. JWroso � lateràl

com excelente casa demadeira - DOVa - R$ 3S.0tx>,OO -

negociiveL
- Lotes Da Ilba da Figueira, próx.Colégio Holando

Go�es-PLANO- I..ivrede enchentes. R$10.000�OO I

cada
- Procura-se casaS e silas,para alugar.
- Terreno situado DOS Trevos - GM, J�, DL, MS, JO,
SCH eCO,contendoaáreade 19.6�,clom'331,6Omt

.

deftedeplBR-280- PreçoR$10parcelasdeR$IS.000,OO
(froca-�eporcaaos e Caminhões).

.

- Vende-se área comen:ial naRuaMarilUbelna-da Silva
- VilaLenzi, c()l1tendo4.828,so.nacl testada de60int ao

preço,R$llO.OOO (Négocit�l)
- VeDde-se terreno DO Azaléias cl 729ma. En�rada
14.000,00+MUmirFinanciamenl9... '

Rua Joinville n2 3573
Fone (047) 371-9822

JARAGUÁ DO SUL - SC

PointerCU 1.8 94p..ta 1YMIt 11.500 +3xesO.OO
TipO GF.I2 4pts 1.8 96b..nco 14,000.00
MonzaCIa.ic 87 (completo) chumbo 7.400,00
EscOrt L do.u..do ; 5.800.00
Voyage L$ (IOdas liga 1eW) prata 5.500.00
Gol GI:. 1.8 (Rodas LI;..) bord6 88 8.500.00 .

E�rtGL87 azulmel 4.500.00
Gol BX 84 cinza 3.000.00

:' Fueca 7'9azul ; ; 2;500,OO
F�71 branoo ;2.300.00
t.OrOS

CG.Tltan. 96 'll8rmelha 2;750.00
Roz 90 preta � 1.750.00
Xl.X� 87 pl'8ta : 2.400.00

R JOINVILLE 2050

FONE/FAX (047) 371·1574/973·9753

Nãoflqu. andandoporat:
Procu,.. .eus negócio.aqui.

a.ASSFlCADOS DO .

CORREIO DOPOVO

OMABLDO LMII:GIAo
37.1-.1'1' - 372-3363

F: EPI1ACIO PESSOA. 421 SALA 103· FONE 371·8814

POSTO MARECHAL LTDA .
•.

�Llquigás-COMBUSTíVEIS FI·LTRADOS
. -SUPER TROCA DE ÓLEO

. ,.,.,
.

-LAVAÇAO COMPLETA
-LAVA RÁPIDO
-LAVAÇAo 'ÁGUA QUENTE
-lANCHONETE

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

, Aveni'da Mareeha. Deodor�·da Fon••ea, 961 CEPo 89251-701 - Jaraguã do Sul - SC
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CORREloooPOvo.4 Jaraguá do Sul, 12 demaio dét996

VElRAS-,
FIGUEIlA-Terrenocl VJLALENZI •

6.$91,oom2 si lotes financiados em 10 Terrenocom Terrenocl . Terréno cl

casa em benfeitorias, meses .. Próx. ao Fórum . 561,00rn2d 16oom2, edif.
alvenaria cl

. e ao. Breithaupt benfeitorias .

c/casaem
,alvenaria

SCHROEDER- CENTRO - Excelente, lote CENTRO-
. CENTRO·

WaiI.,�- Sala
I - TerreRO cl

.

Terrehocl Terreno cl Apto;noED.
5OO�30m2 sI

Terrenocl 3.645,45m2 c/740,oom2 - Próx. Ed. 3.000,00n1' - pIdK. ELDORADO- comercial no
450,OOm2 catUll'lll Sc:IlmdI, FALLbenfeitorias edlf. cl casa 'CarvalhO - R$ 60.000,00 trenle plWaller 1 sufte + 2
edlf. çl casa em alvenaria , MIIrqí!adI em 30,00 quartos

SHOPPiNG
�m alvenaria II1III0Il . CENTERRS 90,00000

JARAGUÄ- NOVA CZERNIEWICZ AtttZADE- CENTRO -

.

ESQUERDO- BRASfUA-
• Terrenod Apto. c/2 qtos. ElaJbada -apto. no

Condomínio das 1ierrenocl cobertura no 'Edit :Riviera e demais dep. Edr.Miner(1 quarto,
Azaléias -

530m2 edlf. cl 730,Q0m2 cl 246.,OOm2 próx. ao R$.18.000,oo
dem.s cIepend&ncI-

TerrenO cl edit. d casa + Financia-
as). Frente.p'

, 1.061.,82mZ Beira-RioClube deCampo"
PrefeltOra -

em a1veriaria. mento R$22:000,OO

'. VILA NOVA -
.

ILHADA
VILA NOVA- JOÃO

Barbada casa FIGUEJRA CENTRO - Cobertura no

Apartamento 'PESSOA-
em alvenaria cl. 1ierrenocl Ed. Residencial' Dunker\

.. Terrenod03 qtos. 4.192,50m2 (em construção) d3quartos-
Apenas 9diflcadoclcasa ' Hnanciado 64<>:,()()m2

R$ 30.000,00 em alvenaria

- Sobrad(\) Al:v. 140mi - Ana Paulan .. R$ 50�OOO,OO .. Est. prop,
. .,

.

'" .
.

- Casa alv.70rrr - k,1a Paula II - R$ 25.000,00 .. Est. proposta
- casa alvo 200mi - São Luís - R$ 50.000,00 - Est, proposta
� Casa de .madeira 105mi - Bairro Czemiewiez - R$ 40.000,00
- Casa de madeira 276rrr - Bairro Czemiewicz .. R$ 28.000.00
- casa mista lOO� - Bairro Czemiewicz .. R$ 35.000,00
- Casa de madeira 40ht2 -TtfaTheilacker - R$1.ooo,OO

.

�'Casa Cohab - R$ 12.000,00 (Quitada)

TERRENOS

.. Terreno 476mi .. Ana Paula .. R$ 12.000,00'

.. Terreno 912mi - Sebroeder .. R$ 15.000.00
- Teireno 435mi - Ilha da Figueira .. R$ 15.000,00 .

•

- Terreno Vila Lenzi .. R$ 9.000,00 .

- Terreno -Tifa Schroeder .. 6()()m2 .. R$ 3.500,00

.
BUli Jo.� IEmm.ndlSrt.r� 704 - Fon..: (047) 372-102B
r- JAIfAGUÁ DO SUL - sc .

mobiliária

.Menegottí
VOC�QUERCOMPRAR\JM sfTIO?

Vei'lde-se ótimo sitio 1()C8lizado no bairro RioCerro II (prró:ximo à Serrade
Pomerode) contendoáreade20.000,OOfn2�uma casaem alvenaria com

180;0Qm2.AcasaOOntém 03 quartos, 02 banheiros, copa, cozinha,lavanderia,
churrasqueiraegaragempara02carros.Valor: R$60.000,OO(negociável)

CAS4SSEMI-ACABADAS
Emalvenariaçontendo 141 ,\OOrn2localizado noResidencialVersalhes I

(próximoaoCondomínioAmiz8de). Terrenocom450,oom.
ValorÀ$ 28.000,00

\

.

CASAEMNEflEURAMOS
Vende-se ótima casa em alvenaria comár. de 180.00m2 contendo 03

.

quartos e demais dependências,local.izada na rua PadreAntonio
.

Echelmeyer, n267. BoalocalizaÇão: ValorR$aO�OOO,OOnegociável .

TERRENOS
�rro1unizade-450,OOrn2- R$1'1.000,OO

ßailTO Czemiewicz "'653,OOrn2- R$23.0�,oO
BairroVila Rau .. 678,OOrß2-R$19.600�OO

Bairro Ilhada Agueira - 18.S00rn2 - R$50.000,00
Bairro Vila Rau - 300,OOrn2- R$5.500,oo

TERRENOSANANcUU>OS
. Com pequena entrada esaldoem até $0meses. Confira!

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED_ MEHEGOnl - 1 \, ANDAR - SAlA 107/108

FONE: (047) 311-0031 -JARAGUÁ DO SUL - SC
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Domingp, 12 de maio de 1996
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Euma horamágica, apesarda dor.As contraçõesaumentama todo instante. Amulher

fica suada, cansada, e sente que dentro dela sai uma nova vida, um bebê.
E não importa se é menino DU menina, sp

, importa se está tudo bem. Ela olha o filho
todo amassado, sujinho, com olhinhos',

fechados, mas... não importa é acriançamais
linda do mundo, foi ela quem gerou.

.
'

O parto parece loucura, algo meio animal,
mas- quase todas as mulheres sonham com

isso. Está no sangue; no instinto.
Por isso, é mais do que justa a homenagem
ãquelas que

'

ger�"! e dão à
luz a todos os

habitantes da'
Terra.

Um
'

, - abraço!

I' 1RBNAMENTO ENtI! MATElllÁ11CA
II RNANCBAAE"

CUSTOS
o IFDE, promoverá nos dias
31 de maio e 01 de junho de
96 na Sala de Reuniões do
Hotel Etalan em Jaraguá do

Sul, treinamento com 14
horas aula Sobre Matemática
Financeira com. utilização das

,máquinas calculadoras
financeiras com o 'docente
Osiris Seiler Roriz S�9
da Fundação Getúlio Vargas e
Febraban.
Já nos dias 7 e 8 de julho será

realizado oTreinamento sobre '

-Custos, ' Qualidade,
Produtividade e Estratégias,
com o docente Mário Sérgio
Hanpel. ,

Maiores informações pelo:
fone (047) 436- 3348

oque
é necessário

,

saber
em

Jaraguá do Sul,
'

vem

pelo
Correio.
Há
77
anos.

oPINIÃo
INFORMAÇÃO

LOCAL
-REGIONAL

lAZER
cmTUBA
POLÍTICA
ESPORTES

HUMOR
, SERVIÇO

CURIOSIDADES
UTILIDADES',
VARIEDADES
NOV!PADES
SOCIEDADE

FOFOCAS
FATOS

Be
FOTOS

Tudo

, '.

Parabéns,
-

Correio do Povol
Homenagem da

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·Confira aHistória
'� Hist6ria de nossa gente nãopode ficar s6 na

saudade"� O Passado 66 I importante se

o seu t""pofoi bem empregado�

'd�i��'ir;-
- Em 1876, o desenvolvimento do Desterro como pólo centralizador da
administração da Provtncia de Santa' Catarina, exigia melhorias no

atendimento do pliblico e construia-se a nova Alfandega. Os empresários
da construção do belo ediftcio ativavam a sua conclusão, pata ser

inaugurado no dia 2-9. de julho de 1876; .ao ensejo do natalicio de Sua

Mtetft a Prlnceza ,Imperial Regente.
;;'0 presidente da Provo de ,S. Catarina,' dr. Alfredo de Escragnolle Taunay,

". ,dirigia".se..4;0 Inspetord'Alfandega deSão Francisco, para diz.er que chegara
ao seu conhecimento a atividade ..e z'€lo empregado no desembarque dos
colonos vU,dos no vapor "Buenos Aires" e manifestava $atisfação de vê-lo
compreendettão bem os grandes interesses inerentes à imigração, sobretudo
quándo promovida pela imciauva.particulax

,.Mil��,�
- Em 1926,. a Empresa d� Eletricidade "Jaraguâ" Lida; comunicava aos

seus uSu9rioS"que os pagamentos. seriam mensais para consumo.de luz,
força e instalações, devendo cada um consultar o verso do talão de luz'
com as explicações-à respeito: "

-D-o-Rt JOaquim Domingues de Oliveira; bispo diocesano voltava de P.'

.

Umão e era esperado na gare CÚf..Estaçãá, ondefoifestivamente recebido
pelo intendenteArtur,MUller e pelas ordens religiosas catôlicas, saudado
pelo vigário, ff!. João Stolte. Houveprocissão, banda de música; foguetes
eos sinos tJai..-igrejl,is dobravam, tornando.mais festiva a visita.

< Jiiil��s",..7..
- Em 1936, overeador Ri'1ardo. Gruenwaldt era eleito presidente da
Cßmara Municipal de! Vereadores de Jaraguá, com o vereador Francisco

,

Mess na 'ld secretaria. A Casa Legislativa'era conyocatja para exame de

projetos do prefeito, elaborando o anteprojeto do Regiminto Interno .e a
Ordem do Dia, para às i6 noras do dia 30 de abrilde 1936: No plenário
,encontravam-se, a.Mm do vereador presidente Ricardo Gruenwaldt, os
vereadores Emmanuel Ehlers, IgMcio Salomon, Waldemar Grubba, Artur
MUller e Francisco Mees. Abertos os trabalhos, o presidente punha a

Moção do prefeito Leopoldo Augusto Gere'nt em discuSsão, reduzindo os

honorários do alcâide, a que o vereador Artur MUller se opbs, porque o

,pedido do prefeito, no seu discurso de posse'fora feito.verbalmente, o
que constituia uma irregularidade. Posta em votação, por 4 a 2 votos a

11r4féria era, transferida para'a próxima sessão.

�i��7
•. I

- Em 1986, cinco empresas jaraguae.nses, entre elas a Jaraguá Fabril SI
A., expunham seus produtos na .Feira da Primavera de Leipzing para,
màitte,r c�tatos com importadore.s do le�te europeu. O govérnp do Estadp
de SCfirniltra com a Repablica Democrática Alemã (Alemanha Oriental)
uma carta de intensão, no valor de 10 milhões de d6lares, visando o

fornecimento de equipamentos fabrjcados naquele pais, Si/m similar no

Brasi� para utüitftção em instituições catla$tradas no Sistema "Estadual de
Cihlcia, e Tecnologia de Santa Catarina. Sérgio Sache� do Gap�, viajava
paraBerlim, em companhia do assess.ordo governoAlcidesAbreu, Honorato
Tomelin, superintendente de tecnologia, minas e energia da SIC e. Huberto

ealgaro, coordenador de comércio exterior da Secretaria. Por outro lado
'revelava-se' que os principais produtos exportados para a DDR eram

conservas "tle bananas, folhas de fumo; farelo de soja, cOmisetas, blusas
e blusões, onde se destacava como uma das principais exportadoras, as

. ,"

Indústrias Reunidas Jaraguá, atuq.l Duas �odas.

.-
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA ':12) - ÄPONTAMENTQS

A Apio Integrrúi$ta BrtI$iIeita, necesSitaVa de recu1sOS�s, e empresImta dinIU!iro
metIionteNotaProndssorla,assinailape/Dpróprio l:IufeNadonal-PIínio Sa«atIo. O ''Jae
simile"mostmumadesSt,lS tuJItIs,assinotla emjulho/37evet!dvelem31-12-1942jsemjuros.
Com ofedI(mumúJdospartidospolíticospor[Xllfe tlêGetúJio VIilpS, taisempréstimosnunca
chegatrJmaser resgatados, ctlUSandosériosprt'juiloslUlSantigoscompanheiros.Hojesó tem

• valorhisúirico...
.

No capftu10 da cetinônia da
'Noe dos TamboresSileid

· oal&' - (DieNadtdenÚIllDIm
Trommeln), os iltegrütas
levavam muja 'dor nos seus

seQmlmtôs. Pelo 'semanário
"JARAGUÁ", eram. noti
ciados manifestações de

pesar. Uma neta dizia:
NACHRUF - Fuerhobe21ele
1It'U� IHastDu fuer
sieTodediten./Gott_ti
nach diesool LeideIScbauen
baü in seJgecFreude/Aufein
,81ueckich Vaterland. Rulle
sanft!" - traduzindo: NE-
CROLOGIO-Para_alvos
debllkltalPor lieU idealdoou

a�vila./�euspennü .

após esse softimentol Ollar

bgoagtoriJsaaleg:iVP<l'WDa
Pátria feliz. Dea:aoce empaz!
Fmmanuel J3bIers e RI:ardo
Gruenwakk,mzilmapebs aos.
ilÍte� e à população
para 'ajudas 'e 'faz« ti'ente às

despesas com sq>Ubmentos,'
médr.os, bospbJ, 1ratamento
dos feriloseajtJdasàsfamßils

· �das e corriam )fitas de

coletas por 43 postos, em
JaraguáeHama.

.

Na IgreJaEvangéb (centro)
havia cuJo às 9 horas, em'
mem6ti!lde RmdoStrebw e

FerdUland Sacht: havendo
também�aosfailcidos
na Matriz de JoinviJe, o
prefeito Arjstides . Largura,
fiIziaentre�deRs.l:�3$OOO,
de subscrição popular e o

prefeito Alberto Stein, de
Blmeoau, envill.va ajudas às .

viUvas e órfãos dos assas�

siolldos.
. Fm novembro vobvam aos

,A ccmmldade cresce e se
. ,.Ducli R�dCIs

traosfOrDllpelo�De II In.strlal �

. cadalBDe de(odo&' .

ALTA.TECNOLOGIA EM
MATÉRIAS-PRIMASPARA

.

AUMENTOS
. Fone (047) 371-2277
'daragu' do Sul - $C

sem iares OS feD:toS da DOR
de 07-10-36, achando-se,
contudo, ainda .ímpos
sibilitados de : trabalhar
GermanoSaitLuizIJhan\,
Artbur Paupitz. e Theodoro
Jung.

-

'OTrbmaldeJU\1ÇaJ.DDeava
para juiz da Comaroa de

JaragUá, o dr. Pedro Hoedl

(que chegou a desem

bargador), que vinhadeBom
Retiró. Na defesa dos
interesses das famUas
enkiadas, des feD:toS e dos
danos causados aos�
IÚQSprivados, oadvopk>, dr.
Oliveira SilVa ouvia as

testemunhas que preStavam
decl�: AugUSto Ma-

listas de coletaspt11Yl as
JliÚWlS deRictrdo
Strelow e FemlJlldo

'

Sachte os Ót'j'ÕJJs, em
. núflU1TO dedez,... .

thias, Antonio Bernardo
Schmidt, Ou Carlos Ottö

Nagel FmfIP da Silva, José
Soes; Jodók Lilder e João
Lúcio da COIfa.
F.míID siiva diigia ó&io ao

'�ledaCAmaraMunä
pai de Jaráguá, verea(ior
RWdo GruenwàIdt, reilim
ciaódo llO cargo de vereador,
em facedesuanomeaçãopara
fiscal de Viação e Obras
Plíblcas e, na sua vaga era

convocado' o sqplente Lmo
Piazera, deRetoroiIa,�to
Emi)i)daSiIva8RDlÍloc.go
de�Engehllmn, quepedi'a
c:ieln&ão.

.

listas de celetas 'para as

"

vüvas de Rbrdo Strelow f
.

Femando SacIt e os c5rtb,
em n'ÖOlero de dez er.
publicadas no jOmal
äegraIäa, � estavam eilt

podet"delü:anioo.uen�
Emmanuel Ehlers, Érict�,
Blosfeld, HanS Wiele"
WiJ)aJdo Freibetger, Frey.
mund Freygang, Alfredo
Klug, GUstavo HenscheÇ
Alfredo Krause e Cecßia

· Jeasea, Hans MoeIIer, Joil
Lácio da Costa, Willy
Lagemann; Ndclço Rrardo
SUdow (Rio Ceiro), Nddeo:
Pernando Sacht (ltapocu
zinho) e NdcleO Garibalcl,

(Jaraguã-Alto), nha dos
Monos, Retorom, RJ)eáio,
GraodedoN<l'Ie,Tt&RbsG"
Norte, V�, Vila Clw1res,'
SlIltaLmil, dädodeHlaa,
PedradeAmo_, Rio daL1ll,"

· Ano BoJn, ltapocu-Hansa e •

IsabeIAJo.
Fmmanuel Ehlers '�via
longo artigo com o titulo:

· "BrasiliD eft'altd.,da jeder'
seinePftittut!"- traclrt.inOO:
O Brási espera quecadaUDl ,

�(jseu�!
OgenetalJoséVà'adáR� ,

era�páraocagode .'

Arqui-Provinclal do Rio,
Grande do Sul 'e Santa

�-c:ago�
criadopeloCllefeNachoaI- o
bravo militar e figura de$-

. tacada doExédo NaciOnilI,
que��.ocargo
demembro da CAmara dos

QUarenta. Vmha à làraguá,
tonferemiandO. no s;I]ão dos

.

Atndores:

Fdzlm).-agwí- 05M.
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COMEMORAÇÃO ,

REENCONTRO DE FoRMANDOS DA FERJ
No prõximo dia 17-05-1996
acontecerá um. reencontro dos

formandos da Faculdade, de
Estudos Sociais eMoral e Cívica
dos anos 1978 e 1979;aprimeira a
se formar pela Fundação
Educacional Regional
Jaraguaense, celebrando os Vinte
anos em que seencontraram pela
primeira vez para .cursar a

Faculdade de Estudos Sociais. '

Do programa constá Missa a ser

'celebrada no referido dia 17 de
maio, às 20 horas, no Salão da

PERl, à rua dos Imigrantes, 500,
nestacidade e Jantar, às 21 horas"
1;1a Associação Atlética

BreÖlaUpt, àBR-280 - Km 60, nas
proúnidades daFERI. '

A Comissão coinposta das

Blisa Moretti, Anita Lucia

Marquardt, Arcelino Piccoli,
Arlete Maria Schmitt, Arlete
Schwedler Qssowsky, Arnoldo
Schulz, Carlos Roberto Vtda'I.
CelitaNascimentO Paterno, Dair
Maria dos Santos Feier, Elfi
Wehrmeister; Flmda Harmel,
Elvira da Costa Malheiro, '

Gertrudes Quast Schwartz,
GiJmarMiguel SChwartz, Gloris
Vogel,. Herta Eçfrieda Janssen

Spliter, Hilda Vanderlinde,Dácio
Baftel, Dka Mahnke Schmidt,
Imelde Zanella, Ingo SeU
,(Orador), Iracema Schloegel,
Iracema Wagner, Ires

Schewinsky Gueths, Iris Sohn,
Ademar Lotin Frassetto, Adolar Ivanir Pacher Chiste, Jaison
João Bertoldi, Aldo Blank, Ana Batista, Janete Maria Franzner,

Joana Dare' Leme.da SilvaFlores,
João Batista da Costa, Leodete
Maria Pereira Lima,' Leodomar
Luiz Lopes, Uno Bertholdi, Lori
Lawin, Luíza Eulália Outra da

Fonseca, Maria Alcides Soares

Camilo, Maria Aparecida'
Bittencourt Frassetto,' Maria

<1 •

Áurea Z. Serafim, Mana Balbina
Vieira Ruys.am, Maria Bemardeth

Philippi, Maria Salete Patrício
dos Santos, Maria Terezinha
Garcia Fodi, Marisa Tensini
Kaufmann, Maritsa Regina
Braun,' Maríza Pradi Floríani,
Marlene Hoffmann. Mauri

formandas Ana Elisa Moretti

Pavanello, Inelde Zanella, Marisa
TensiniKaufmann eMariza Pradi
Floriani Garcia, estão expedindo
convites para o maior sucesso
desse reencontro, que marcou
para Jaraguá do Sul, o primeiro
passo em .djreção de cursos de
nível superior em nossa

muorregião. PadreFlemarSCheid
que na ocasião os formandos
escolhiam como nome' de
,TURMA, deverá estar presente

, para celebrar a missa, a que não

, faltarão, os professores .e

autoridades, numa saudosa

confraternização.
OsFonnlUdos

,GANHADORA É DE
, ,

JARAGUA DO SUL
A dona-de-casa Ecleide Maria Pereira da Silva, faturou R$
30.000,00 com o sortido da Edição da Páscoa do Papa Tudo.

Satisfei,ta. elapretendeparardepagaraluguel e comprar sua casa'
própria. Ela foi -a São Paulo com tudo pago pela Interllnion

Capitalização pára a gravação doprograma que foi exibido no
dia 5/5 pela Rede Globo e Rede Manchete.'
Parabéns a ela, e boa sorte aos outros apostadores!

• !

Fetrazza, Mercedes Horst Mahfud. _ Petry, Giio Giacomoz�;; Lígia
Miguel d'Avila, Neide Jane MariaEnnnendoetfer, N��Sér8iO
Zimmennann B�zzi, Norma Maas, Quintino dos Santps; Qtt,óFran
Odete Papp Lazzaris, Reiner �deSów.a,Pe.:memitScbeid,
Medro, Rosa Maria Kiatkowski, P.edrioho Picinini, VäorBazzaneJa
Rosemeíre Puccini da Cunha, Ruth e Murilo B. Azevedo." Im. I

Maria Lorenzi, Ruti Rosa Gabriel, mémoriam, os professores, ,Po
Salete Maria Marcclla, Sandra Orlando Maria Murphy, W&on

Scheibel, Sueli Lenzi Xavier dos Zimmermann, João Joaquim
Sántos, Suely Maueissens Pinto, Fronza e Pé. P'e�o Canisio
Tânia Marisa da Silva, Tarcísio �

Rauber. Coube ao pref. Eugênio
Kuester e Wolfgang Riedtman�/ / Strebe dâr' cunho, oficial

,

'í '

'

Paraninfo: Dr. Salomão Antônio, sancionandó leicrian,do aFERI.
.

' '.

, .
�.

'

. .-: v ,

. ::

Teletonespara cpnta�f}72��89
(Ana Elisll); 371-2335 (Ineide);
372-0283 (Marisa) e' 371-098.3 e

372-2032 (Marila). r

Váep�!Éafestá'do e�o
superior de Jaraguä e região.
(BY.S.)

.'

Ribas Júnior
Patrono: VaorBauer

'

Professores: Balduino Raulino,
Carla Schreiner, Eneida Raquel S.
Thiago, Eugênio Victor

Schmöckel, Iraci Schmidlin, José
'Alberto Batbosa, João Bertoldo

BINGO BENEFICENTE
" ' ,

CLUBEDEMÃES "/AV/NA ,PE.RElRA ptÇC/NNINi"
Nas dependências anexas centro da cidade de
à' Gruta de Nossa Jaraguá - do Sul,
'Senhora do Perpétuo á g r a d e c end o

SOc�rro, narua Henríque ",antecipadamente' o

Marquardt, no bairro
Czemíewícz, réalízar-se-ã
um bingo beneficente no

sábado, dial�":05-1996, a
partirdas 14:30 horas. As
coordenadoras do Clube
de Mães "Lavina Pereira
Piccinnini", tem a

satisfação de convidar
todas as pessoas
residentes no bairro, nos
bairros' vizinhos e no

concurso de todos num

gesto de amor 'àsmães ..
Elandína Pícclnnlní e
Gertrudes Rodrigues

CURSO DE PINTURA EM TECIDO
OSENACpromoveCursodePintUra em Tecido, que tem infc�dia2015, comduração
de 120 horas, nosperlodosmatutino, vespertino e noturno. O curso será realizado no
pavilhiio defestas da IgrejaMatrizSão Sebastiiío emaiores inf017lUZfõespoderão ser
obtidasjunto ao SENAC, oupelos telefones372-2166 - 372-3274.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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/

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

JARAGUA DO SUL

Postode

)lendas

R..MarilllF......,.1

FONE: (047) 371-1288

JARAGUÁ DO SUL- SC

Mâquinas para empacotamepto
RuaAraquarl, 136 .. Ilhad8Flgoelra '

FONE: (047) 37�OS40 - FAX: (047) 37l-320�
Jaragoá do SuI- sc

Av. Getúlio Vmps, 9- Fone: 371·1562
Av. MarechalDeod_oro, 443 - Fone: 372·0038

BEBIDAS· PRESENTES-AUMENTOSRNOS
Massas cOngeladas, bebidas Importadas e

suge.tõesemp,.sentes para odll!,dasmãe.
Rua Reinc:iIdo, Rau, 116

FondFax (047) 3?1;'3247 - JariIguá do� - sc

COMÉRCI,O
DE CARNES

E FRIOS

-.A melhor carne da cidade -

Rua JoãoPlanin.chack, 4f11
fonia: (CM7) 372-0524 - 371-"'7 - 371-627S

JARAGUÁDO SUL- SC
'

�hiliar 1liaus
A CAMPEÃ DO� PREÇOS .AIXo.$,

'

PROMoçÃOMAMÃE FEUZ
A ,..AlOR VARIE;DADE EM PRESENTES

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

'

JARAGUÁOOSll.·�-GUARAMIFIM

I

I

Silva traz a Jaraguámais uma atração
Manol<> Otero, dono de uma das mais

Ç(ies românticas de sucesso, que estará
e junho, como atraç40 maior para os

orquestra com G
de Joseph Haydn;
peças de Pasch, VI,

se apresentando no próximo día 18 '

,I Suite de Telmann para trompete e

ch e o concerto para piano e orquestra
omada pianista Leila Paiva. Além de
lfÍendemith e outros.

'

�
,

O Instituto EducacionalJangada realiza 11(1. noite dehoje (11) na booleMlimlkech_o
concuno Garota Jangada. A vencedom representará o Jangada em diversos evenlDs

dumnle este ano e 'no,Rainha dosEsIIulturús emjulho. SiúIpilo as cand.idIIIIIS

frequentadores u
menores, das 78
uma palestra abe

será nos dias 24,
marcada. Detalhe'
048/234-6753com

1nlo dia 24 será realizado na city um
.
ecimento, que proporcionará aos

vés dos arcanosmaiores e arcanos.
t de Crowley. No di� 17 será realizada
na Acijs e o atendimento individual

lIlaio e 21, 22 e 23 de junho com hora
es com Liza pelo 372-1590 ou pelo

BAEPENDI-é
próximo dia 25,
consagrada em tod

60,00 estão a ven

, baile deverá.mar

çura por mesas para o baile social do
calidade 'do Ponte Luminosa, .bande
'Mesas com seis cadeiras a razão de R$

. Pela procura de mesas e ingressos o .

o dos mais concorridos' dos ültímos
dUima hora prá adquirir a sua.

e Bombacha na ilO

animação ficou por
Teixeirinha Pilho,

destaque para "CO

moda gatlcha esta
de Garfo e Bomba

ALÔGAUDÉIÚ
com o' grupo Minu
carDes e você pode
,um Po'tro da raça

ara dia 17 a festa dawv. a a chegada
.ta dellançamento .serã naMatrakech
musicais do mundo. fmperdfvel. ,

te promovído pela churrascariaGarfo
qUinta-feira (09) foi suc�esso total. A
Piazottes e o ponto alto foi o show de

. grandes sucessos de Teixeirinha, com
to"; aplaudido de pé. O carreteÜ'o a

direito a l'epeteco. os proprietários
Peninha foram perfeitos anfitriões.

o dia 25 no Vieirense grande fandango
Grande. Mesas a venda no Demarchi
eque prá 07 de junho e ainda concorre a

o do CfG Laço Jaraguaense.

, RAY CONNIFF"- após sua

apresentação no ginásio do 'Sesí
nanoíte dehoje (11), o consapdo
maestro perncítarã em nossa

,
cidade. Tudo estava previstopara
um hotel cinco estrelas de alguma
cidade vizinha, mas ele preferiu,
em home'nagemao aniversário da
Scar (40 anos), de J�aguá (120
anos) e da empresa Weege (90
anos), hojeMalweeMalhas, ficar
aqui mesmo e além disso

programOJl uma visita .ao Parque
Midwee, para saudar a grande
equipe Malwee e especialmente
seu diretor.Wander Weege�
responsável direto por su!, vinda
a nossa cidade. O homem é
fantástico.

Rua Bernardo Do
.

Fones: 372-0.695 e

,

Jaraguá, do' sul

NAEUI.lOPA-osamig:>sWaldenir
Luiz Preiberger e Aríberto. Léo
Bartuscheck, sócios propriebhios
da Studio PM, afivelam malas no

próximo dia 16 l1ll'Iío ao velho
mundo. Na agenda, contatos e

O casamento de Dankle Barg e Julio Cesar'TecilJa será passeios em váriás cidades da

aconlecimenlo marcante na agenda branca de maio. Eles Alemanpa,Áustriae Holand$, com
trocam "sim"nodia25,às 20:15-nabelíssim4C4pel!J.iVossa - destaqueparaa'CÍdade��IOnia

. Senhora de Lurdes no Rio Molha. Ela éfilha dé Nelson e
na �emanha, onde Vl�ltarllO. a

.

Ulib' B' I_ niL- d "_.1', ' 13..1ia aI 7l ,311... RádioDeutscheWelle,hojeamarorele a'J � eH:J"'_ e 01'""' e�, ,l"1u�a ec_
dO,mUndo, com programação em

Após a cenmonia os convidados serao recepc",nados no 50 idiomas. Boa viageD;l.
'

sa/iío nobre do Restauranlt Itajara. .

.. Minha"
mãe!
Bendita
sois vós
entre as

mulheres!...

.e-mail clnagel@netuno.com.br
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•O maitre Álvaro preparou um

buffet especial para
homenagear asmies no seu dia,
neste domingo ao meio dia, no
Oube AtléticoBaepéndi.
• A 8· Wmf:erfest promoção da

Sociedade Alvorada do Rio
Cêrro Ilreservapara,hojeanoite
acoroação darainhàeprincesas
e grande baile,com a Banda

Bavaria. Aqlanhã (domingo)
almoço ,completo, tarde

dançante com o musical
Palmeiras e baile de

encerramento com a Banda
CavalirihoBranco.
•Prä ,participar do concurso

internacional Dakota Elite 96
Model Look, etapa regional de
Jaraguá do Sul é só contatar

coín a Irma na CKAT ali na

Reinoldo Rau, 366 ou então

pelos fones 973-5353 ou 371-
7647.

• Uma räpidavisita a Hungária
Turismo, muito

"

bem
comandada pelo Amigo
Marcelo Gascho, objetivou
.conhecer os pacotes turísticos

que a agência lançará
brevemente no mercado. A

Hungária ficaraGetúlioVargas
em frente ao Unibanco

(Nacional). Abraços às belas e
aos ferasl
•Attadicional�de

,

naío daCommidadeEv,angélica
LuÍeranacentro seränosdias 18
e 19 '

com .churrasco,
schwarzsauer, frango assado,

,

bingo e boamlsica.
• O Clube de Cavaleiros da

,

,Região Norte Catarinense,
presidido pelo amigo Cilo

Junckes, promoverá no

próximo dia 10 de-junho no

Parque de Eventos o grande
, fandango com'Os Serranos.

.
'

•Passei um fmal'oo setpaila com
o novo Vectra. Um carro
sensacional, peneiro em todos
os sentidos e Imito seguro.

.

I�o sem falar no charme de

$eU design. Ao Adolfo Costada
Emmedoerfer, merci ,pela
amabilidadenacessão do carro.
•OanigoFlávioRibeiro (Muller

I

Transportes) inaugura nos dia

14; 1'5 e 16 de junho o Parque
"'deEventos I.eodatóRibeiro em
'S.chroeder I. com grande
Rodeio Crioulo. O fandango de
inau�ação do salão de festas
'será animado pelos Garotos 'de
Ouro.

FLORICULTU
ARRANJOS - CORoAS:

"
'

BAVARIA
Panific�d'ora e Confeitaria

DELICIOSAS TORTAS E O
•

FRANCESINHO MAISGOSTOSO DA clDADE
AGORA EM 3 ENDER�SMU.DBDJIO·EPtrÃClOPESsa4·PR (DB

, \

No dltimo dia 30 de abril o Dr. Carlos Alberto da Rocha, Diretor do
Fórum, JuizEleitoral tJuiz da Infância e daAdolescência comemorou
em encontromarc(lnte com um seleto grupo de amigós a troca,de idade,

no aconchegante quiosque do Baepe�i.
PreulfleS tIO'elrCOlllro
ovice-prefeitoDr.
Alfredo Guelflhe.r,
empr�Rmato
SaIhret; ctlllsídico
Dr.Humberto Prtuli,
opTo11lOtor de
JuslifaDr. Cesar

'

Grtlbba,os
tlllfitriãesDr. Carlos
ea esposa Cristina, o
coluJlista com a

espo�Dalila, .

presülmteda OAB
Dr. Robéf'tDOJlath e
,oproc",ador da
jUstiçaDr. Cesar
Medeiros

PrésfJlles ""fes""
Dr.MtI1I1'o y";et1
(cardiologista),

Pricilla da Rocha,
DalvaNagel,

CristÍlta da Roclrll,
ElaÍlte da Rocha,
Mariso. Con-eia e
Roberta Costa.

Hoj, (11) w,o lIfIIis às Z11ronu o tb "ptfTlIIlo .",tM_
_;cal aplotldido "0 """,do iltúro;c_ o cOltsa,lIIlo
1tJJ, CO""ifI."o gitt4sio do s.,i. O,� iIt,'IIOI ..tb
II "._ lIa potfllrill do gilt_io , l1li pa"ijicllll(Jl'a PiMJ • ,

lIiItho. Crilqefll8 aú 10 ""os, aeomptlllhllllos dOI JIIIÍI, lIDo
pagllrilo iIt,,,1IO arfJllibtmcadlt. 1áh, a IH"a ,,",jar, ".,14
Mqw d. cultlutJ "."sicol.

A glllida Kar." 4.
M'� compktotl ...
,. ,"Nr;,a lÍlIiIIIII H1dII
(10).Blalfllhlld. LII.
A"to"lo • Marlll
H'''1111 d. Mrllltd40

Ç}t1roltJ
.

c.B.8
o Col/gio E.,,,ngllieo

Jartlfu4promo.,eO

COllCU1S0 GarotaCE)
noproximo dia 18, lU.
boateMII1TtIkech, tJu.

aponlartl ti
rtpmelllanle tio
educantl4rio 110

Rainha.,
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Cdaçöo e EdltolaçOo de .

,

�P, E foi,hetos, <XIrtazes� malas-diretas,
, logotipos, cartoes de visita, .

•

EdItorclÇOo I !ca Lida 'jomais empresariais, manuais;
transparências para palestras" etc.

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

Emplacada
Tenho um vizinho que tam
bém adora um blues. Infe
lizmente só começamos
mesmo a ouvir juntos nós

últimos dias, quando já es

tou- indo. Betinho é de
Curitiba e hoje anda
leiautando na Emplac Pai
néis, junto com.Valério e

David ( outro vizinho). Dos
trabalhos que conheço do
Betinho, aliás, José Alberto
Milléo Costa, destaco
Lenzi Jet Import e Free

Way Kart Indoor, Pois é,
broder, a ilha me chama
com seu canto de sereia.
Fique bem.

Dearromba2
Pois é, tem uns progra
minhas, por esses dias que
estão vindo que não vale a

.

pena perder. Confira só: dia
12 de junho, dia dos namo
rados, a paixão com toda
sua poesia musical vai ro
lar na Notre Dame na voz

inigualável de Manolo
Otero. É pegar seu amor e

,

entrar na dança.

De arromba 3,
Já no dia 18demaio, também"
naNotre Dame, uma grande
figura da cidade, pelá qual te-'
nho o maior carinho e amiza

de, vai promover amaior fes- ,

ta de aniversário. Acostuma
do a comemorar na praia, meu
amigo Mário desta vez resol-:

,

veu radicalizar. Na sua festa
vai ter perrormance de um

grupo de teatro local (fala
Rubinhol), banda importada
de Sampa e até show com

Drag Queens, que é para ba-
,

lançar estas tão serenas noi-
, tes jaraguaenses, E a festa'de
aniversário do Mário vai ser'
assim: ninguém paga para en

trar, apenas para consumir os
, bebes da casa. Os shows são

por conta do aniversariante.
,Quase esqueço: a primeira'

, caipirinha, logo na entrada,
para criar clima, é por conta,
também. Pode deixar, Mário,
que nesse dia eu estarei aqui
para cantar parabéns pra você, '

meu rei! E você, leitor ou lei-
.

tora, me diz aí: 'vai perder
essa, vai?

Palavra triste
Já dizia, o poeta: "saudade
palavra triste". Passei, uns
bons tempos em Jaraguá. Mas
novos caminhos apareceram
na minha vida. Neste final de '

semana, enquanto' você, que
tanto me prestigiou nesta co

luna, estã aqui de novo; eu já ,

devo estar em Florianópolis,
Floripa, para os íntimos. Pode
apostar: estou indo para uma

melhor. Eu lá, você cá, mas
ambos felizes. Um beijo no co-

,

ração.
'

De arromba 1 '

Vivem dizendo que por aqui
não acontece nada. O diabo é

que quando acontece, amaio
ria ignora. Pôxa, mas se é em
Joinville. ou Blumenau, esse

time aí vaiicorrendinho. Pára
com isso, vamos prestigiar o
que a nossa gente faz.

�B,ARÃO BiNcA • PRESEm
..................·'VíOEO LOCADORA ,TABACARIA • CONVENIÊNCIA
BARÃÕ I: 372-2058 • BARÃO II: 372�3044 • BARÃo III: 376-1140

• Resposta para a 'pergunta da semana
passada..o filme A bela da- tarde (La belle

, de jour), de Luis Bunuel, foi realizado em
1967 e tem Catherine Deneuve e Jean Sorel
.nos papéis principais.

,

,

• ESsa me foi dita por alguém que, .

infelizmente, não quis saber o quanto um
.

homem é capaz de amar uma mulher: '

"homem sem barriga é como cama sem

travesseiro". Beijão, Dani!

• Pois é, pessoal. Valeu. Foi bomenquanto
durou. Fiquem, sinceramente, com todo,meu
carinho.

• Fui.

PARA QUEM DA OUVIDOS
AO QUE E BOM

CBNTBR
-s o M

<�••

I I

Màrechal Deodoro, 406
;

, ,

FO�E: (047) 3'11�2847

Gente nova
Era para ser na quarta, mas o irmão mais novo do Vmícios não

quis mais saber de esperar e na terça, 7, depois de nove meses na
barrigada mãe, veio trazer-mais alegria para meus amigos Cezar
e Claudia. Por falar neles, a Lanchonete Califórnia, ao lado dá

. ,

Prefeitura, está também vivendo dias de novidades, tipo se prepa.. '

rando para o calçadão. Se você ainda não viu, passa lá para dar
uma conferida. Ficou muito legal. Cezar, Claudia, Vmícios e o

caçula Vitor, um beijão. Foi muito legal esses diaS que nos diver:
timos juntos. Sejam muito felizes.

QuaSe não tui
Não me pergunte porque que eu não,sei. O fato é que nunca tinha
entrado na Bodegas Choperia. Isso-até sexta passada. Eu, Eliana;
Rene, Cibeli, Marilza (que Mãos lindas, menina!), Klko, Mário,
Magui, Ado, Katia, Junior, Evelyn, Mara e Tati fizemos a maior
festa. Foi ótimo até. que o maldito paliteiro não quis abrir e... Já
paguei, né Jair? Foi maravilhoso, galera. Tipo grahde noite de
despedida.

'

Onente-ee
Único restaurante com cozinha típica chinesa, o Restaurante Ori
ental é,a grande pedida para sair do lugar comum na hora de se

alimentar. Porque tem uma hora que esse negócio de comida por
quilo é um saco, não é mesmo? Sob o comando, de 'Huang ehe
Tsai, o Oriental é.perfeito porque, além de a comida ser uina delí
cia, duas pessoas comem tranquilamente como se fosse uma só.
Vai lá conferir: vai!

' .

,

Edemo
A banda Los Bodegueros vai fazer o lançamento de sua demo tape
dia 08 dejunho lá no Curupira Clúb, em Guaramirim. Para quem
ainda não sabe, Los Bodegueros é, formada por Vmícios (vocal),

'

Silvio (bateria), Jorge (guitarra solo), Rodrigo (baixo) e Rafael
Carião Pacheco

'

(guitarra base). O som da banda passeia por vários estilos, de

he 'repente, mas a base mesmo é o head core e o punk rock. E pelo
____'_',_e-_m_,_a_il_-_c_p_ac__c...o_@..., _n_e_tu_n_Q_.'_co_m_;b_r____ ' que eu conheço dessa moçada, vai ser uma grande noite.

'
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Beatriz Sasse
. .",.

() começo da homenagem
Hámuitaslendas sobre oDia dasmães. Mas-somente
em 1907, no EUA, os amigos de Anna M. Jarvis
resolveramfazeruma homenagempóstuma a sua mtJe_,
já que ela estava multomagoada co,!, a sua perda,

. isso aconteceu no segundo domingo de maio. Eela só
aceitou com a condição de que esta homenagem se

estendesse a todas as mães•.
Assimomundo inteiro aospoucos começou a instituir
o-Dia dasMIJes. NoBrasil, no dia 5 demaio de 1932,
à pedido do II -Congresso Internacional Feminista,
Getúlio Va18as, instituiu oficialmente oDia dasMõe«
no segundo domingo de maio.

Mãe'
Carlos Drummqnd de Andrade

epor que Cf)eü.spermite
,

que as mães vão se embora?
9YlDe não iem limile,

,

é iempo sem bora.
luz que não apaga
quando .sopra o oenio

e·a chuva desaba, .,- .

veludo escondido
napele enrugada,
dguapura, arpuro,
puropensamento.
9r!órreracontece

. com o que é breoe epassa

sem deixar tJe.sligio.
9rIãe, na sua g�aça,

.

é eiemtdade.
epor que Cf)eu.s Ue lembra
.... mistérioprofundo ....

de iirâ....la um'dia?

Cfo.s.se eu rei do mundo,
baixaoa uma Íet:

9YIãe não morre nunca, .

mãeficar4'p(1ra .semp!"e
funio de .seufilh? .

..'

e ele, oelbo embora,
com a mãe ao lado,

9Y/ne é· 9iIne!
Serámesmoquequemcriou estafrase tem rözlúJ?
Umafrase que diz tudo e ao mesmo tempo nada.
Será que mãe é mãe? Será que todas as mães

merecem um beijo neste domingo?
•Com certeza lhe digo que não. Aquela mãe que
joga seu filho na lata de lixo, que dá o filho na

.

matemidade e agora descobre que o filho está
bem e feliz, será que merece o filhd de volta?
Será quepode ser chamada demãe?Aquela que
não cuida, nI10 educa, que_ nãoformafilhospara
ser- 'gente', 'màs apenas para 'ter saldos
bancários, amãe que não conversa com'asfilhas,
que não diz a elas que o importante não é o

casamentomas sim apreservação da dignidade
na relação a dois; enfim quantasmães sãoassim?.

Será que elas merecem um beijo? .'

MIJe que é mele, suporta e aconchega no macio
do peito o filho gerado, mesmo na loucura da

irresponsabilidade. E são tantas esssas mães,
.

essas sim merecem a nossa 'homenagem hoje.

.

voce pode olhar
todos os jornais e
propagandas hoje
e verá. diversas

homenagens à
mães lindas,
lindtssimas.
..Mas hoje neste
dia dedicado aS

mães, dedico um
. beijo especial a
todas aquelas
mães que foram esquecidas hoje, a mãe

analfabeta, que não lê jornais e que não tem

homenagens, as mães que são destratadaspelos
filhos e sobretudo, às mães defilhos saudáveis,
flue estão abandonadaspor eles seja em asilos
ou 'qualquer coisa parecida. A elas um beijo
muito especial.

CPara {JS 9r/ães que merece_m
À todas as mães que merecem, aquelas que
cumprem o seu papel no dia-a-dia que se

dedicam de corpo e alma, que já sofreu chorou
.

e se emocionou, que acolhe seu filho e o ensina
todas as coisas necessárias para ele se tomar

uma grande pessoa, a todas elas a minha

homenagem.
E todas as alegrias do mundo e um beijo mais
do que especial a minha mãe, essa mulher

fantástica, que nunca abandonouamim e a meu

lrmão, que sempre nqs deu todo o seu amot; a

ela amerecida homenagem neste dia especial.

.. , .

serapequenIno
. .

feilo um grão de milho.
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A JU:lUMODA BABY, DESEJA A TODASASMÃES
FELICIDADES POR ESTEDIA ESPECIAL

EM FRENTEAO,POSTO D� SAÚDE
. R. REINOLDO RAU, 116 t

1

FONE: 372-2699
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�",HABITAT
COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINISlRA

MOßIt lAR A
c�rci 4J�O

TERRB«S
Terreno cl 420mz - Tifa da Mosca
Terreno de 15x30 Rua Roberto Ziemann
Terreno de 15x34 Rua Leopoldo Janssen
Têrl'eno c/1.020m2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno cl 460m2 Rua João Januário Ayroso
Terreno c/45Qm2 Vila Rau
Terreno c/430m2 Lot. 6ernadete Oornbusch
Terreno c/440m2 Bairro Água Verde
Terreno c/5 t3m2 fundos Weg I .

Terreno 390m2ltajuba Praia Grandt
Terreno cl 31.000m2Vila Nova próx. Fórum
Terreno cl 2.60Om2 Rua Jolnville - ótimo ponto.
comercial
Terreno cl 430m2 Loteamento VersallIes
Terreno cl 589m2 (esquina) Ilha da Rgueira
Terreno cl400mzRua Marcelo ,Sarni
Terrenoc/532I'JlZ-EstradaNovapróx. PostoMarcotla

.

Terreno cl soomz frente pl Lagpa - Barra do Sul .

Terreno et. 500m2 (esquina) Rua. Henrique
Marquardt
Terreno cl 1 0.000 e. casa �e alvenaria, ótimo pl
empresa- RUaWoIfgangWeege (Rio Cêrro II)
Terreno a.600m2 Rua Marcelo Sarbi - Vila Lenzl

.
Terrenoc/70.000m2.clarro�eiras e2 fontes deágua
natural em Neréu Ramos.
Terrenoc/28.000m2frente paraoàstaâoem Nereu
Ramos.
Terreno c/1 00Qm2 R. Carlos Vasel
Terreno 15 !�5 (ótima Vlsiada cidade) Vila Nova

.

Terreno 115011l2 - R. José Emmendoerfer
Terreno '18OOm2 - R. João Januário Ayroso
Chácara 11 S.0Q9m2 Ribeirao Grande

CASAS
Casa em alvenaria cl 260m2 - ,terreno cl 154Om2 -

Schroeder
cesaemalvenaria:e/180m2-3 dormitórios {1 surte}
demais'dependências, PrQcóplo Gomes.

,

Casa em alvenaria c/1 60m2 - Rua Henrique Sohn
Casamista - Loteamento Corupá - aceita carro no

negÓCio. '.,
.

Casade,aIv:cl95m2terreno c/370m2em Três Rios
do Norte .

_ Casadealv. c/100m2terreno clS38f112-BairroÁgua
• Verde'. ,

• Casa de alv. 215m2 - Praia de Itajuba
• Casa de alv. 100m2 - Barra Veiha

c: Casadealv.220m21 sulte+3dormitórios-,RuaMax
Ziemann

!! Casa 130i:n� e terreno 52Qm2 - Entrada Äio� Luz

= pröx, Malwee. .

• Casa em constr. 220m2, terreno 420m2 - Lot.

• Pírmsnn.
._

.

APARTAIENTOS
• Apart. em construçãoc/2 ou 3 dormitórios, entrega

; em meados de 96, rua Gumercindo daSilva (loca-
.• lizaç�o Privilegiada).

.

Financiamento

_ ·próprlo.Consulte-nos., •

• Apart.. Condomfnio Amizade cl 2' qtos. Entreda
_ facilitada.'
• Apto Ed. Isabelac/123m2- 2 dormitórios +sufte e

_ demais dependências.
• Apartamento novo cl 135m2 no centro (parcelado)
• '. ALlJGA.SE· ,

: Casa de alvenaria cl 3 dormitórios - R. Epltácio
• Pessoa ao lado do Jangadinha,
• Apto. c/3 dormitórios - R. J0invllie. semi-mobiliado,
• pr6x. Marisol.

RUAF'EUPltSCIIMIDT,1St1
.(AO IADODA1....FERRA.GDfSJ

,

FONE: 371-8809

\ .

CLASSifiCADOS DE IMÓVEIS CORREIOOOPOVO-S

no MESMO MODO QUE·VOCÊ

ESTÁ LEN.OO ESTA MENSAGEM,

MAIS DE.,lO.OOO. LEITORES
.

'. .
,

ALTAMEN'I'E QUALIFICAIDOS

PODERIAM ESTAR LENDO

SEU. ANÚNCIO;
JORNAL CORREIO DO POVO' - .77 ANOS

(047) 371-1919 - (047) 372-336â·
..

QS} /;" 371-7931
OJ�I'MOV'EI' S· RuaAntonioC.Fe.rreira197

.

CREÇ11741.J
COMPU • '.1••• LOI.IA • ADMII.IU • IICOI.OU.

Imóvel m2 Qtos Gar Bairro
·

EndereçolPonto ReC. Preço Inform_çõcs Gerais .

Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 70�000 Semí acabadolNegociáveis
Sobrado 280 '4 i �de R. Roberto Ziemann, 2920 70.000 ceita troca/carrolparc.
Casa Alv, 140

.,
3 1 tot. Papp R. José Papp, 357 55.000 +15.000fmanc.p/SFH :

CasaAlv. 190 4. 1 Scbroder R. princesa isabei, 547 80.000 terreno 6.5621\12. - Parcela
CasaAl,\ 140 4 1 Lenzi

.

R. Uromo Rosa, 517 35.000 Somente em Dinheiro·

CasaAlv. 130 4 2 Lenzí R. ElpídíoMartins, sln 34.000 Aceita terrenozcsrro
Casa álv, 240 '" 2 LQt. Papp RMarcos V. Girolla,474 85.000 ceita cam>1Jm6vel �.valor

CasaAlv. 115 3 1 Centro ' R. Perdínando Pradí, 118 80.000 Aceita terreno até 40.000

CasaAlv. 133 3 J AnaPaula R. Francisco Hrusckha, 159 .25.000 Casa em eenstrução/Troca
CasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Emmendoerfer, 1390 80,000 focapl apto� Blumenau

Apto OI( 166 3 1 Centro Ed. Ana Paola - 3° andar 27.000 + Financ. CSF

Apto OI{ 78 2 1 Amizade Res. Amizade - 3° andar 18.000 + Financ. CSP - 13 anos
Apto OI( 184 3 1 Centro Ed, Carvalho - 8° andar 60.000 +. Financ. CEF - 13mos
Apto Cons 112 3 1 Barra, Res. HarriMarquatdt 9.000 + 100 parcelas de 360,00
Apto Cons 175 3 2 Centro Rua da CEF - 3° andar 65.000 Ent. 06/96 - Trocapl casa
SalaComl . 25 Centro'

.

Shopping JaraguáBox 44 23.000 + 2 CUB mês�Aceita troca
Ponto Com 32 Centro · Mal. Deodoro, 491 12.000 Em frente ao São Luis x

'

Lote 60i JguáFßq. Condomíníe Azaléias· 27.'000 Aceitaparcelar/telefone
Lote 450 - Amizade Res. Versalhes m 11.000 Negociáveis
Terreno 9000 Vieira Ao lado do Posto Bogo 160.000 Vende tudo ouáreamenor
Terreno 7000 Nereu Pröx,Arroz Zangbelini 35.Q(')() Aceitaparcelar
Lotes 465 Figueira Resídencíal Píazera I '6.000 Ent. 2.000+48 x210
Lotes 385 Amizade Residencial Behling 10.000 Ent. 5.000 + 5 x 1.000
Lotes 630 VllaNova Próx;.F6rum/Rádio RBN . 35.000 Ent. 15.000 + 10 x 2.060
Lotes 483- StaLuzia ResidencialGer.mium 7.000 Ent.l.500+50 x200
Lotes Vários - VllaRau Residéncial Renascença Diverso 40% entrada- Saldo pare.
Lotes Vários - Vlll\ Lenzi Residencilll Piermann I Diversos 40% entrada - Saldo\parc.
Lotes Vários - Parra · Residencial Satler Diverso 40% entrada - Saldo pare.
Olác)ara 26549 StaLuzia Centro de Santa Luzia 40.000 Galpão 800m2I Casa 233m2
Cháeara 180000 - ·.Garib81di Bstr, Garibaldi - Km 15 80.000 Casa alvo - Aceita trocar
Chácara 111500 - Maliti Ríbeírão Hl1ngaros- Km 13 20.000 Semmoradia -lrácalparcela
Cbácara . 95000 - Schroeder Est,Braço Sul- Km 4 55.000 Cssaalv. - Parcela 10 x '

·Lindo loteno CondomínioAzaléias (Jaràguá-Esquerdo)
Área 601.bz (Plano - todo aproveitável) " .

,

À vista - R$ 27:000,00 (Aceita-se telefoaeou parceler)

R�8; Oeranium (Centro de San� Luzi;a)
LO� com toda .infra-estrutura (Tamanho m6dío de 500in2) ,

.

A vista a partir de RS 7.000 'ou ,- Entrada de I.S00 + 50 x 2
,

. salários Min. - ou 4 x SOO (fixo) + SO lL 2 JIIl}ãrios Min.
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'�APARTAMENTO,Rua Gumercindo da Silya, n2 555
,

,12 andar - cl 1 surte + 2 donnit.
,

+ dependências
,R$ 53.000,00 entrada + financ.

TERRENO
Rua: Centenário
com área de 450,00m2
R$ 43.000,00

,

t'

•

-

CASA DE ALVENARIA
..............ALTO PADRÃO

'

Rua Flonano Freiberger, 7Ö

�
Terreno: 650,oorflZ - Const: 530,00m2
01 surte clhidrom. + 03 dorrn. + lavabo
02 BWCs + Garagem .. cl piscina
,Valor: R$ 280.000,00 '

SALA COMERCIAL
Rua: Reinaldo Rau - Centro
Empresarial Market Place -

área: 90,39m2 - R$ 18.500,00
'

+ Financiamento
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Jaraguá do' Sul, ' 12 de maio de 1996 CLA�SIFICADOS D� IM�VEIS,- CORREIO DO POVO - 7

LarlmÓVeis
Av. -Mal. Deodoro, -141

VENDAS
Terreno 15x30mts na rua João Planischeck

_

Terreno Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. - Bairro 810. Antonio
Terreno na rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts - Centro
Casa de alvenaria com 63m� no Lot. Vicenzi e Gadottl Ltda.

-

casa de madeira com 1 '13m2 na rua Alberto Carfos Meier no Bairro Centenário
Terreno rua Max Ooering, área de 36S,88m2
Chácara-em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa,_luz e água
Chácara em Corupá com 131.800m2 com toda a infra-estrutura
Quitlnete rua Arquim�s Dantas - Vila Lenzi.

I,.OCAÇÃO
- Casa de alvenaria: 03 dormitórios, sala, cOZ., BWC, lavanderia, murada -e com

garagem. Rua: Joaquim Fco. de Pa�la, n!! 2342.
- Apto. 02 dermltöríee, sala, coz., banheiro, á'rea de serviço, sem garagem. R.

Domingos da Rosa n!! 85.
- Apartamento térreo: 02 dormitórios, sala. coz., BWC, lavanderia e.sem garagem.
Rua Pastor Alberto Schneider n!! 1187.
- Sala comervíal - Rua Leopoldo Mahnke In!! 46 - Centro_

ó
-., -

- RIMÓVEISINTE
CDCI0914-J

FAZENOANO
MATOGROSSO

Município de

Nova traí

com447 Has

(1.788 morgos)
Composta de

casa, galpão,
mangueira,
pastagem -

formada, pronto
para produzir._

P.r�ço: R$ 350.000,00
(à combinar)

•......_.�......•
I '�� I

I, CRECI N° 1589 J�u;._ I
I "

,� I
I' I
I, Ba..... Sul' I
I IRlõvais I

; Fone: (047) 372-2734 I.
I I
I III I

'

Vende II TERRENOS
I Lotes na Virgílio RUbini,'na Bl!IJ3, F"manciado 30% eotmda, I',II 'stfdo em 4 vezes - Total RS 9.000,00 I
,I Terreno 334m1, Lot. Reichow naBARRA Preço RS 6.500,00 I
I

Terreno cl 1.762,91m1 -' RIJl!. 25 de Julho, VILA NOVA -

I' negociável - R$ 85.000,00 pr6x. tvfime

II Teaenocl399,�-R.LuisSatler,naBARRA-RSll.000,OO· I
I, - 50% �1l'ada e + 5 vezes. I
I

Terreno cl2791,()()m1- R.WaltecMarquanit, defronte POSTO IMIMERSI80.000,OO,emdozem�. ,-

II Terreno cl 1.234m1 - RuaVirgílio Rubini, na Barra, apenas RS, I

_

I 28.000,00 'I
,

CASAS
'

I
_

Casa em Alvenaria cl 152m1 - Rua O]{cio C. Pradi, Jaragua I.I Esquerdo, defronte conc:lomfuioAlaléiM - RS 40.000,00 II Casaem alvenaria cl 170nil-RuaPastorA. Schneider, naBarrá I
I

- <,-ceita carro - RS 37.000,00 I
I

Casa em alvenaria cl 18Oml, 3 qtos, 2 BWÇ,.garag�m, na

I
, BARRA. Aceita carro, tecreno, com 50% entrada e saído a

1'_I combinar - R$ 55.000,00 '!'
_

I
I LOCAÇAO I
• Loja comercial cl 33m1, Rua Luis Satter,B� - RS 180,00 ICasa em alvenaria cf 2 qtos, garagem, Rua Abramo Pradi, na

I I' ,I BARRA RS 250,00

I Apartam�to cl2 quartos, sala, copa, coz, Iavandeóa - R. _J>!mor ,I
I A_ Sebneider, 1.187 - BARRA - R$ 300,00 , IGalpão eQ1 alvenaria cl lQOml, R. Bertba Weege" 2490 - R$

II 230;00
"

.

I I '

I Casaalveaaria, 2 qtos, coz-. BWC, lavando - R. OsearSchneider,

I 943 - RS pO,OO. , ICasa em alvenaria cl 2 qtos, sala, coz., garagem, todas peças I'I grandes - R. BertbaWeege - R$ 450,00

II' ApartamentO 3 qtos, terraço, garagem - R.-João 1. Ayroso, 2412, I
• JaiagUá"Esquerdo - RS 450;00

, I
CMa de madeira 3 qtos., Rua tereza HruschJca, 363 - RS 250,00 I• CMa em alvenaria 2 qtos, lavandeóa - RuaClara Hanemann sinD

1• - R$ 300,00 I '

"'I CMa em al�enaria 3 qfos�garagem, R PastorAlberto Schneider I
- Lot do DICO.-R$ 300,00 I'.

CMaemalVen,an.-a,4qtos,garagem,todamurada-R.Luiss�er, I' II 388 - BARRA - R$ 300,00

I Casademadeira, 3 qtos, gilragem,RuaAbramo Pradi, 342- Barra I _

I
- R$ 280,00

' •.
1·1RUA ANGELO RUBINI, 1213

I_ SALA9 I

•
I I

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

TERRENOS
Terreno cl 1.S40,()()m1,�x. Sear (Centro) - RS l()O.OOO,OO

,

Terreno RuaJoio Planinscheck cl 896,OOm1- RS 90.00;00 .

Terreno cI,5.184m1 Rua 199 sem nome - VilaNova

ss 120.000,00
Terrenod1.6()()m1+ CMadealvenarianaruaEpitácioPessoa
- RS 120.000,00
Terrenoo'l.Q89m1�RuaJoioJanuárioAyrosoRS18.000,OO '

Terreno no Condonúnio das Alaléias - RS 26.000,00
Terreno o' 350m1- LoteamentoAIi'aPaula IV - RS- 8�OOO,OO
Lote n° 67LoteamentoABaPalilaIV 0'1/2Ágtiadealvenaria
� RS 12.000,00
LotesnaruaPauloKliUlre(f.'lquina), bajrro:Amizade-Mauro ,-

,I
I
••
I'·
I
-I
I,
,I
I
1
I

RS 15.000,00
TerrenoRua 456 - Sem'DorDe cl445m1- Adernar Elhert - RS
8.500,00
'fierrenoLoteamentoAnaPaulaIV-Financiamento+4500,OO
Terreno RuaDomingos da Nova cl 326m1- RS 55.000,00

• CASAS

Casa em construção (alvenaria) cl 143m1 - Vila Rau -

Loteamento Vila Rau terreno ç/548m1- R$ 40.000,00
Casaem.conslrução(a1venaria)0'120�-AnaPaulaIVLote
140 - Pinanciamento + 16.000,00

'
'

CMa em construção (alvenaria) cf6Om1 + CMa de madeira
Loteam, Ana Paula IV Lote n° 83 - R$ 15.000,00

,

Casa em cónsflUção (alvenaria) o' 220m" Loteamento São
Cristovão II - R$ 25.000,00
ICasa\lmconstruçã6(aivenaria)LoteamentoF,redoíinoMartins "

- RS 8.000,00
Casaemalvenariacl<120m1+ casadeMadeira-RS 30.000,00

APTOS

Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer cl 100m17° andar-
R$ 50.000,00

-

Lotes fiilanclados a,partir de RS 2.500,00 de enq-acla
,Loteamento São Cristóvão II - Loteamento

Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi

. �,I
LoteamentoOuro Verde

'

371'·1136'
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PU811CACOES LEGAIS

, (

.' ..

ALUGUEL
"DETRAjES

FONE: 372-3349

RUA. EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
\ "\:_

.

-

-

. PROCLAMASDE CASAMENTO'
�Á"Grabba�0tId"doReptl'OCMdol°DIJtdtodaCom8lalde"

, .......SUI,�deSlataClllutDa,fQl8berqaecomparecelWD..teCart6rlo
.

...,IDdo••docanaeatolpelalel, ...... 'e .ehllblltanmp.... C8IIlI'OI ......tes:

", ',,',' ' EDITALN'2t.513 deOl-05-ltt6
','

. \

;VÀri>nt�ETANlAimGJNABONA
BIo,�,JO"', lUXiIiIr ele escrit6rio.._hnI 'ele laragú dO Sul, domiciliado e
IfIIideIIteDaRu.CírIOsMai. 212.Baepeadi, nestàcidade, filho deBrwinoSpredemaÍIQ e

'

-JUaatoa�"',
.BIí,'�\ JOlteáa,v� natlnl de Guanmirim,.neste Estado, domiciliada e

.� .. R� dOI EacoteIfOS, loaquim Francisco de Paula, nesta cida� tuba de
:J3UcudêsBóaaeAabSoaresBona. .(
'. '

'",�, -. .�,

""

,

' :: ",: 'JDDAL�2t.514 de'�05-1f96
.

�lNAao�RODRÍGUDEVERALÚaAPEREIRA
�:��'àIOlfeim. servente.natlnleleBoml..Ó'RioGrandedo Sul, domicÚiado e
resideIáenaTifaMonos,Nereu bnaos, nes1Il cidade, filhodeAcetinoSilveiraRodrigues
�,0t.CiJiaSilveirada Rosa.

'

"� lniiIm,div� do,"",DIdUral dePetroIanIia, nesteEstacJo,�,e�
Da Tifa doisMonos, Nereu Ramos"DeIta cidade, filha de Pedro de lesus ede Candida

� de:l-'.
."

,lDlTALN-iu18de.�t5-m6
, PI!DlOIVO:nrmEIlO&,NEMARJAPAN8lEIN

BIe. 1IruiIen, JOlteiro, operador de� na1ural de l�guá do Sul, domiciliadö e
'

-� aâ Rua Pastor AIbeIto Sdmeider, Barra do Rio ee.ro, nesta cidade, filho de
�Fu:r:äéàclJa'_"'Fu1;zi.',

'

,',',',
"

�brÍsileka. S()1tein, secretbia, pa1Ural de luagú doSul,d� e reSidente em'
Bsnda,GaribaIcJÍ;8U9; _cidlde,1iIbade José lrineuPanstein eTeresaZipfPanste.

"

" :"" EDlTALN'"2Io5Dde03-05-�

:,r, c4Sp1a teeebIda doadcSdo deSdIroechr,DeIte l!'.ltado ,

- 'LORI!'..NOLORINlINODASlLVAEMÄRIAAPAREClDAFANDERUFF
BIe, 1IruiÍeifõ. soiteiroi "-.:at.• laraguá do Sul, cbniciÜado.e reSidentena 'R�Angelo
Demarobi,,$:antaL1izia, nestacidade, tubOdeAntmiO,LorentinodaSilva e Rosa SalamQn '

,

'.Silva. " .

l3I$,�'solteira,�Dàbnl de RioNe paraná,domicuiada eresideateem'.
,
,",,' ',', aro, " '

1iUacJa�"ScbrQeder;..BstacIo, fDba deTeodoroFancIendfeMaria ZeniFraoco
R.6.dri�. "

., -

,

", '

',_
EDlTAL�2t.511de'3-05-�

,

,S

JamVA'LMlRORIQUFSEsWm:CMfILO
Ele, bIàIiIeiro, soJ.feilo, soldador, nltural deEDéasMarques"Paraná, domiciliado e'residen1e.
na.RuaA, lote 39, AnaPaulaU.l. nestacidade, filho de,AntonioOriqueseDotinaNazario

,

Oi'ique$.
'" ' '

,-
Ela, bnsileil'a, solteira, SeCretária. natural deNova Prata, Paraná, domiciliada e residente
na RuaA, lote 39, ADa Paulam, nesta cidade, filha de losé Vidal Camilo eOlgaMaria

'

Caimib.

" EDlTAL�2t.5�deN-05-m6
JVUoa1sARCARoosoEPATRIaAWILBEItI'

'Be, brasileiro, solteiro, establpad«, natural de lamgu4 elo Sul; domiciliadoe resicIeIíténa
ruaDonaUdia, .129, IJba daFigueira, nesta cidade, filho deWa1�Cardoso eNilda
dos Santos CardOso.
Bla, b,iuileira, solteira, estudante;natural 'de larasu' do Sul, domiciliada e 'resideDte na
rua Águas Claras, 412, lIba da Figueira, nesta cidade, filha,deOUvió W'1Iberte�
Wilbert.

"

EDßAL�20.5rtde,,"�DH

SlDNDPAUIJNOEPA'DUaAMARAS'IBNP,IO'
.

.
.

I
-

.'

Ele, brasileiro, solteiro�inusico, naturál deTai6, nesteWo, domiciliado éRSidente eIQ.'
RiodaLuzI, 2.847, nesta'cidade, filhodeSebastilo Paulino elsoldePaulino.
Ela, brasileira, sotteira, secret*ia,natlnl de 1..... do. Sul, doJDiCiJiada e JeiideDte an,
RiodaLuzI,2.847,pes1a-eidade,filbadeAlmhStemerteLourdesBGttgenSteinert.

EDITAL�2U28del7""'UH
C6,..ncebtcIa,d9aut6dode�,"tel!'.ltado.

,

l!DD.soNC'ÄRLOSDÖlUNGEIVONE'lEGVErIS ,

Ele, bnsiIeiro, solteiro,�gado deC.P.D.,nattnl deRioNegro,PaIan'. CIomiciIiacIa
e'residente na Rua�pio GoDies de OHveira" 611, nesta cidade, filho ele EdeIÍnar
Döring eMàriaDalvaDöt:iog.

. '

Bla, brasileira, solteira; seCreUria, naturalde Ibiam, nesteEstado,doouciliàdae reSidente r

naRua� deAgClSto,,3.664,Ouaramidm, nesteEstacto,aodeJoIoNanOrGueas eElu
Fonseca Guetts. '

,

. ED�N"2t.529de07.05-i996'
ROBER'lOAUlXANDREARENDSOARESEoí:BoRAMÁRClADECARVALIIO
Ble, brasileiro, solteiro; aUxiliaradminis1Iativo,naturai deCarazinho,RioGranele dO�
domiJUiado eresideote na RuaDoloresBetnardi, 232,Ouanmirim, nesteEstado;'6Ihode
RobertoAparecidoSo� eTaniaBéatriz�dSoates.

,

'
'

Bla, brasileira, so1teita. na1ural de larap do Sul. domicilia. e resicleDte na Rua V�
Fischer, lOO! nestaddade, filha ciel�Renato deCaJ:valho eMidaQlMODerdeCarvalho.

Epara,aedlepe80�detoclOl,iDIIld" p opnseateEdbl,qaescri
pabll_opelabnpnasaeem�.-t6rlo"ODdelem opor 15 (qalole) êU..

EDITAL,
PATRICIATAVARES DACUNHA GOMES TabellA eOfIciai deTltulos daComarcade
Jaraguá do Sul, �tâdo cIé 'Santa' catarina, na forma da lei, etc;

,

, F$ZSaberatodoequantoesteedltalvirem queseacham nesteTabelionato paraProtesto
os nulos,contra:,

'

Auto MecAnlca Burges Ltdâ. � BR 280 Km 71 ,. Nest�
Agropecu�la N A Ltda. ,. R. Nereu Ramos, 155 - Corupá; ,

C8terlng VlHe Lanches Ltda ,.'R. Antonio Jorge Ceeyn, 140,. �.sta;
Con1ecçOes Serra Mar ltdá. ,. R 153 Ana Paula III ,. Nesta;
Com. de�rmal'lnh08 Celmar Ltda. ,. R. Gettlilo vargas, 21 ,. Corupá; ,

Gustaw HaraldSeidel - R. Edward Krisch; 330 - Nesta;
,

,

Ho My Dog ConfecçOQs - ME - BR 280 Sala 11'6 - Nesta;
Iria Blançhlne Mllnltz - R� 21 de'Äbrll, 80 -Nesta;

,

"

Ind. Com. Móveis Xlfon Ltda. - R. Jorge lacerda, 223 - Nesta;
Ind. Artet de Boi:r. eM ltda. - R. JoioMarcatto, 40 - Nesta; -

, Instaladora Elétrica Jaragué Uda:. - R; Bernardo Dornbusch, 479 ,;, Nesta;
Ind. Estofados Vila Nova Ltda. : R. 25 de JUlho,1633 - Nesta;

,

José Gilberto Silva - R. Victor MelrelleS, 110 - Nesta;
_

lanchonete Max Mar Ltda. - ME: R. Antonio Cunha, 160 - Rodov. Nova - Nesta;
Melanl Gusa - R., Damlngos Demárchl, 419 .; Nesta;

,

,

, Nilson Elng - Estrada Itapocuzlnho s/ni - Nesta; ,

OdUlaMacedo - R. Julio Verch, 50 - Nesta;
,

Reslmel de·AstrldMenel - ME ,. BR 280 Km 75'- Nesta;
Trans!). e Com Repres. TTH t,tda. - Rod. BR �C 416 Km.,16 - Nesta;
Transp. $ Com, Repres. TTH Ltd� - Rod. BR SC 416 Km 16 - Nesta;
WalterLeopoido Radunz-R. Adélia Ascher,711 - Nesta.

"

,

EDlTAL�20.524 deK-05-1f96 '

,

'MAltCOSAooum>SANl$l'EVANEVENIRBORNBURG
Ble,' btasileirÔ, solteiro, técnico ele1r6nico, natural de CanguÇU, Rio Grande do sUl; E; cOl!'o ás ditos devedores nAo foram encontrados ou se recusaram à·aceltar a dévida'

4Om�ck,.ei'éskleíltêDaRua loinVilk\ 3.033 nestaddade fiIho'deBucHdes SaDtestévan'" "Intlmaçlo, faz, por Intennédlo do presente editai.. para que os mes�os compareçam
ÁIla.'" .d_�;"��••k\San

' .

.

',,' "

,
nesteTabellonato-na ruaArthur MOlIer, 78, no prazo da�eI a fim de liqUidar o seu débitQ;

e, �..'�. .

testevan.
, ' .'. .'.

' ou entAo dar razão porque nlo o"faz, sob a p$f1a de serem os referidos protestaqos na
EIa,�,so.lteira;proJetista demanUteDÇio, natural de lara� do Sul, domk;iliada e forma da lei, etc. • ,.

'

Rsideoteu,aRplloinvile, 3.033, nestacidade"fiJbadeRenatoHomburg eI>orvalina GIa1z '

I<ó'J8(aguá do Sul, 9 de m� de 1996 ,

HO(Dbtq. '

,

'

,-'
'

, TabeliA
\
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trabalho e pela honestidade.
. E se orgulh'a da dignidade
que o pai passa' para o filho
desde aquéles tempos que

ninguém se lembra mais.

Nós hoje sentimos que o

melhor lug�r do mundo é aqui,'
e agora. E cantamos com um

coraç60 ritmado, de quem olha

para trás" e vê tudo o que "já .

fez com seus próprios recursos,

sua luta, seu trabalho. E eindq

mais feliz, enxerga no futuro
uma oportunidade de deixar
o que é bem, melhor ainda.
O melhor lugen do ;"undo

é aqui, e agora. Porque nós'

moramos aqui. Em um Estado

que se orgulha da sua gente. '

Moramos cem saúde, com

educação, com trabalhp e com

digl1idade; Um Estado brasileiro,
feliz, alegre e com um sorriso

em clda rosto.

Há mais de 400 anos, quem
vive aqui canta que a felicidade

também,vive aqui.
Vive aqui e conta uma

história que passa por várias,

etnias, antigas tradições,
muitas lutas, mU,ito trabalho,
muito rosto suado, muito amor

por esta terra. Uma história

que, passa por um Estado
que sempre foi sinônimo

de saúde, que educa pelo

Apoio: Secretaria do Desenvolvilnento Social e da Famili�

_.--_.----,--------------------------------------�------------------�
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,; _� LivrariaAlemã
� "ti MUNDtI Dtll LWltlS"

Casa be

· VOGA.
·Sl1a"tiOm

Rua Ararangu6, 280
Fone: 433-3706·
Jolnville -, SC

, Aveni"a Getúlio Vargas. 19B
FonI!IFax: (047)371-9136 - Jàraguá do Sul- SC

SA'ÚDE"
NATAÇÃO - mDROGINÄSTICA - HIDROTERAPIA -

YQGA • JAZZ· AÉRÓBICA LOCAliZADA - DANÇA
Fone: 372-1862

Um dos grandes princípios,
do universo é O· equilibrio.
Samos constuutdos. de tal
maneira que necessitamos
de uma quantidade' exata
,de exercício, nem mais nem
menos. Necessitamos da.

.

quantidade exata , de

O ser humano 'Vive num constante compreendendo quecadadornecessíta determinados tipos .de

conflito, onde se sente fragmentado dizeralgo. ), 'alimentos. Enecessitamosda
com seu própri9 EU: Sua natureza Sil:nult@eamente as emoções são quantidade exata de sono e
intemanAO sentemais ressonAnciacom lapidadas, pois agora ele compreende ..

�

omÍlndo externo ou com aquilo que a ' que toda raivaafeta o tlplo, que todo'
alívio das tensões e esforços

persona deseja fazei' para fugir dela me� sobreearrega os rins e que toda da vida cotidiana. Se ocorrem
mesma, mágoa enfraquete seu coração.

'

excessosoucarênciasocorrem
Há um constante questionamento de

, Suarespísação, que antes esquecida, des.em';'íbrios com repercuçãoumamente superficial quedem se quer
.

ganhauma nová dimenslla, traiendo o' '1- ""l"

pára para ouwir a resposta de Quem ritmo e o equilíbrio, revitalizando todo no estado de bem-estar. A
SouEu?

'

o corpo e o cérebro e dispersando as busca do estado de.equilíbrio
a stress generalizado Jaz do homem nuvens que impedém a clareza de
um escravo de si mesmo. Seu corpo percepção.

'

.
físico (bem-estar)

nâo mais reflete a harmonia de uma Num segundo momento, o Yoga proporcionará um rol de
'Vida saudável. Sua respiraçAo perdeu prepara amente. Um trab'alhoárduo, beneficios pessoais que talvez
todo o ritmo. Suas emoções se não poiselaéaraiZdo conflitohumano.

se julgasse incapaz' deexplosivas, reprimidas. Sua mente
,
A concentração e iimeditàção agora

.

,

'.

'agitada 'e tensa . vive na tem o seu lugar, em que a mente é comeguir. Véja os exemplos
superficialidade, tentando resolver os levada a um estado de relaxamento, abaixo:
probl�mas que ela mesma cria. E o removendoas camadasttaesfera metal * Mais energia pessoal;conüíto continua ínterna e onde -se encontram pensamentos
externamente, se refletíndo nos impuros, agitações, distrações,

* Maior capacidade para
relacionamentos, na forma de se' arisiedades e conflitos.

.

combater o "stress";
expressar e de viver. Entlo o corpo A concentração é, a ação consciente * Retardamento do processo
responde com dores, tensOes nervosas, ou seja, concentrar a ação e isso é

indigestOes; a mente responde com possível .quendo estamos' de envelhecimento,'
ansiedade, agitaçãó e distração, méntalmenterela,xados. Em umestado * Gravidez e parto mais
enquanto o coração gritapor paz de tensão não podemos observar [âceis;
Desta form,a o homem leva a vida, qualquer coisa com clareza .ou ' ,

inconscientemente, sem ao' menos intensidade.Oestado derelaxamentO'
. Jäque associamos o remédio

. compreender seu real significado e a é condição sine que non para a reta a atividade física, . estudos
verdadeira f!lZAo de.se estar v.ivo. percepção que.é a base da retaação. recentes da "0MS"
Nomomento emque elepercebe a roda Desta formaamenteé preparada pera ,

__ viva comflítaate' no qual vive e se
\ vivenciar um estado atento e sereno (O rganização Mundi'al da

expressa.muítes portas.se abrempera diantedasrequisiçõesdocotidiano; .
Saúde) menciona que a

lhe possibUitàr,a descoberta de si Na meditação acontece o atividade fí�ica feita
mesmo.

,
esvaziamento da mente de todos os

'

O papel do Yoga em todo este seus conteüdos, Neste esvaziamento
- .regularmente (gastar de

processo érestabelecer a paz íntema, atagarelice da áreaperiféricachegaa ; 2.500 a 3.000 calorias em
, E com isso é possível? um fun e desce sobre a mente um atividade fisica semanal, ex.
Num primeiro momento o Yogaatua profundo silêncio. E é no silencio da nadar 50mimao« Svezesporno veículo J;Dai,s grosseiro, o f�ico mente que o EU antes fragmentado •
liberando as tensOes, soltando as .pelo conflito agora vívencía a semO:fta) é O melhor remédio
'articúlaçOes _ enrijecidas, UNlDADE.' que jã foi invenf(Uio até ,hoje
movimentandoosmdscuIosparàque

para proporcionar uma
eles, se tomem flexíveis enfun, através Maria Úll,IraGarcia Packe,rl
do,s Asanas ou posturas o homem vai Joinville (SC).lnstTutora de saúde total. E o que é mais.
ao encontro dele mesmo, buscando Yoga com aperfeifoamento da impo,rian, t,e, sem e -Feitos
conhecer melhor seu corpo e ituliA.

. ,

colaterais.
J"

o Yoga. na atualidade

.'

LOjA
-

ESOTERICA
. CrIstaisEnergéUcos. PIrâmides, InceJJsOS,Gnomos,R�,
Tarô,Fltas,UmlS,AparelhosRadl�cos,AnelAtlânte,AnJos,

Pedras do Signo, NumerolOgta...
"

, FONE: (047) 312-2987
RuaReinoldoRau, 806- Sala 2- Jaraguá do Sul· SC

TULHA ALIMENTOS NATURAIS
Linha diet, mel"",ro, com eucalipto" com
pr6poli., .ucrilho., .granola, Rb,.. de trigo.

"TRAVESSEIROSAROMATleos" '

Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 1493-
Centro - Fone: 973-3150

. Ján l,/á dO Sul· SC

o PRINCíPIO DE UM, SONO TRANOÜILO
o uso de plantas aromáticas Produzidos artesanalmente, os
como forma de preservação da travesseiros Vis Vitalis

saúde fisica .

e do equ.iUbrio encontran-se à disposição nos'
orgânico e espirituol vem :'mais variados aromas.puras ou

, ocorrendo hámais de seis mil compostos:
ano{- Aromas Puros:Alfazema, Erva
O desenvolvimento da Doce, Camomila, Mareeta.
Aromaterapia durante todos, Eucalipto-Cheiroso, Sâlvia.
esses séculos comprova seu

,
AromasMistos;

sucesso e eficâcia no Misto Importado: jasmim,
iratdmento, prevenção e cura

. .alfazema, rosas brancas.
naturais. Misto Digestivo- Calmante:

\ .

A utilização desses princtpios erva-doce, hortelã, camomila,
nos travesseiros aromâticos
medicinais Vis- �talis garante
excelentes 'resultados no seu

emprego, como coadjuvante,no
processo de cura a,e värios

problemas, tais como: distúrbios
respiratârlos e digestivos,
cefaléia, strees, irraabilidade e

cidreira, macela, boldo-do
chile.

. Misto Respiratõrio-Calmante:
eucal-ipto cheiroso, hortelã,
sâlvia, camomila, macela,

.

"

manjericão.
'

Misto Limpeza Psiquica:
alecrim, alfazema, camomila,
manjericão, rasas brancas.nervosimo.

."

'TSptq]Cß! '0/10/.9L.9L 0/11).91. ,,-
TRATAMENTOS CORPORAIS, FAC,IAL E CAPILAR

. "Fique ds bem com a vida"

Fone: 372-3209,
Mafalda

Janete.Marcaltópramove curso:

YOGA
VIDA E SAÚDE

Com a professora Maria Laura Packer

Todaterça.Bse, 4éNa�ção Olyinpia (das 16:1Sbs às 17:45hs) e
ná LagoaMalCatto (das 18:30hs às 20:00hs)
Informações: 372-1141
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o que uma Instituição de diferenciai básico a utilização mals diversos segmentos
saúde como' o Hospital de uma terramenta CASE na Industriais, comerciais e de

Jaraguá, uma empresa de criação de seus projetos. ' prestação de serviços.
transporte coletivo como a BANCO DE OAOOS Tendo como principal
'Ilação Canarinho, a malor produto o CENTRIUM, slst8-
fabricante de motorés elétrl- Tal ferramenta, que na ma gerencial modular pa,a
cos da América do Sul (Weg verdade é um programa de pequenas/médias empresa$

, Máqulnas),·a maior carto- ' Intellgênclà artificial utilizado (vide organograma), a Infoque
nagern do sul do Brasil porempresasdopofledeuma. negocia hoje a homologação
(lullmar Embalagens), amals 'Albany, Johnsón & Johnson, de seu produto em rede

,

bem administrada casa da Uslmlnas, Farmá-cla nacional em uma das maiores
carrocerias Guérra (�aestrl Catarlnense, Bast, Fundação prestadoras, de serviços
Impl. Rodov.), a, mals Bradesco, entre outras, com rodoviários.
automatizada papelarla de todos os recur-sos de Desenvolvido sob à ótléa
nossa cidade (Grafipe'l) -e o Integridade referen-clal e que a Informática é um melo
maior plano nacional de..satlde transaclonal dos melhores e não um FIM para o bem,

(Unlme,d-Itajaf) tem em baneosde dados. gerenciar uma empresa, o
, comum??? Sendo a primeira empresa CENTRIUM é um sistema

'

Eles tem em comum a jaraguaense a apresentar um multiusuário; multl-erT1>re-sa,
INFOaUE INFOF;lMÁTICA sistema 'completo , muítl-almoxarãado: portável
COI1)oprestadoradeserviçOsde desenvolvtdo em amblente desde ambientes de médio

aut�ação em Informá-tlca.
"

wh'ldows' (lançado na n' feira porte ('CUente/Servldor c/
Criada há 05 anos com a Industrial da peq/médla banco de dados Oracle,

missão de de.senvolver empresa ém 1995), a Infoque AS400/IBM,Sal server, OB2)
sistemas aplicativos comer-

-

Informática tam hoje até empresas que utilizam um

clals e Industrla's,',tem como programas Implantados nos (mico irllcro �omputador.

• "

INI'OOUE
IlUORMÁTICA

RArCONNI" EM IARAGUÁ.
! ..

'\

CORREIO00povo -10 ,PUBUCIDADE
'

Jaraguai elo Sul, 12 demaio de 1",

INFORMÁTICA DE PRIMEIRO MUNDO

,

FONflFAX '(CM7) 371-7784

Para comemorar 40 anos em. cartaz, ,8 SCAR convidou nada mais nadamenos que
Ray Conniff Orquestra e CQml, que' também está comemorando 40 anos de sucesso.

Vai ser um espetáculo inesquecível,com osmelhores musicais da Broadway e um Show
Especial de Aniversário. v6�ê não pode perder.

ColaboraçOo: 11/05/9621 Hs - Pavilhão do SESI
Jaraguá do Sul 120 anos

'llgressos alllel;pados� SCAI- (041) 372-2477

Apolo Cultural:

SlClt
SelrefilrifIM"';;dp.l.
Culfura,. fsporfe ,e lazer

malwee
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. . FALECIMENTO, ,

Polícia não tem pistas de VereadorAlbertoMoretti
.

,

'...,. .

'.,
..

,

. Jaraguádo�-Faleceuno Seu cOlpO foi velado qa

assaltantes. do Unibanco �=:;�� =:!���
, ..

de tradicional famflia radicada conduzido ao cemitério da

.J uá doSul, Ildemalode'l"'

WEG

J 8I1lgt1á do Sul .,. A Poli- .:
cia ainda não' tem pistas da

quadrilha que levouR$ 635 mil
da agência do Unibanco, na
empresaWeg, terça-feira passa
daem laraguá do Sul. De acordo
com o delegado Élcio Ferreira;

;;::sf: . "'Iodlllllo
lado de P«I.S./'
dois as-

.

.

saltantes dtJ _todo
(um ma- do. 1'010116
gro e

moreno e o outro loiro) está

ajudando nas, investigações.
"Estamos trabalhando com

diversas possibilidades,mas�
podemos revelar", observa o .

delegado, descartando que a

quadrilha tivesse envolvimento
com a "FalangeG8Úcha", facção
criminosacomandada por de�.,.
tos do presídio de Porto Alegre,

-

O delegad� doDepartamento F.mltw: IIUIbiliTIIllllo'DIIe_.Sul.JNÚ8-·etUD .

Especial de �Investigações
.

Crimiuais (Deic), Elói de A,ze- naWeg, apolíciacivil de laraguá nas principais rodovias","
vedo,levantou esta possibilida- do Sul' manteve contato com comenta Élcio Ferreira, que
de. Porén, quarta-feira passada, . policiais doPataná eRioGrande recebeu teléfon�a dasecretäria
três suspeitos do assalto a do Sul, além do apoioda equipe deSegurançaPUblicadoEstado,
agência foram presos na capital . de roubo a bancos do Deic. Lúcia Stefanovich, pedindo
gaúcha por tráfico de armas. "Estamos montando barreiras maiores detalhes sobre o caso.
Agora, os policiais suspeitam .

.

. ",,'.

que umaquadrilha doParaná se- 1'1) IA 'DAS MAESI1
ja a responsável pelo roubo. "O .

BUFFET ESPECIAL DO

"DIA DAS MÃ'ES"
CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI

gereute do banco disse que o

sotaque dos dois assaltantes era

Parecido com paranaense", res
saltou Ferreira, lembrando que
este é o terceiromaior assalto já

.

praticado em Santa Gatarlna.
Para prender a quadrilha que

assaltou a agência do Unibanco

(Sede Social)
A paHir das 10:00hs .

I
Maiores ihformações com o' sr. Alvaro ou Sfl/ete

I FONE:�71�2233

.
\

Para nó., .eguro. nlo Ii .•ó garantia de ri.co.

Seguro. Pr••tailo d. Serviio.
.

....
.

,'SEGUROS GARCIA
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, "'·,90
1·andar, ..'a 2 - Fone/Fax: 371-17BB
Jaràlluá do Sul- SC

.
.,

CORREIO 'DOPOVO -11

no quadro urbano fiolado de comunidade, com grande
Nereu Ramos, antiga loca-

., acoinparihámentó de família
lidade de Retorcida, neste res, amigos e' correlígío-
município. Bárias.

Comeroiante estabelecido há ,:I' O Circulo Italiano' de

longos anos na antiga Estrada 1aragui do S�,� prestou 'ao
.

Jtapocu-Hansa, a primeira es- extinto a sua l1hlIÍla home
trada de ligação damargem es-

.

nagem, cantando'à beira do

querda do rio Itapocu, há pouco túmulo; lembrando os
.

seus

tempo ainda lembrava que 'há antePassados, que costuma-
54,anos con.struira o atual pré- vam.cantar, in�tpretando a'

dio onde se 8()hava instalado. saída' da velha pátria e a

Como todo homem de prQje- e.xpeçta,tiVa � �ncontraf nCi)

ção, também par1icipou da polí- Brasil UJi:l novo- lar.
ticamunicipal, sendo eleito ve- Alberto M9retti,hoje dor- ,

reador e serviu como legislador me o sono dos justos queavõs
e participando de várias comis- e país lega� a seus, filhos

,

< sões da Casa Legislativa. ,nesta nova Pátria, que
Ligado às coisas da comuni- imigrantes dé enfio só�ontle-,

dade, participou hãbem pouco clam da MéJic.a (Am�a) -

tempo de uma disputa de truco o gigante Brasil deitado. eql
na Sociedade �araná. berçQesplendido,.... (.B.v.S�)\-

FONE: 37'·71"
/ -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JACXJEC

Clássicofoi transferidopara
,

..... .'

.

... �

amanhã â noiteem .lomguá

;'Çriciúma x' Chapecoense e

Figueirense x Brusque, que'
;·.tamb6m �utam a única vaga

�'. que resta.para a fase final do
'; ��ato. Th.barão,·JoinviUe

· e,'ChaPecocnse já garantiram
.

'presenÇas 1;10 quadrangular.
·

.: Cm problemas para escal...
"

: ja equipe� além de dois �e.ses de

·
Sátários atrasad�, inclúindo os

, I'bichos" ... ao todo S(Ó cerca de
,

R$ .8,5, mil em' dívidas COlD

;':J'0gadores -

.

() técnice Abel
·

Ribeiro terá qué improvisarpelo
·

menos, dois jogadores na �a,
já que Al� recebeu'o terceiro'
,caJitlo amarelo e Bveraldo foi
�Xpdso. No 1reino de sexta-feira,

-. - o treinador 'formou a dupla de
"RiMinI:probkJIIIIS_ ••e"'" ti ._ia, fUIe/bsiéo.Non.�'zagaGom Scharles eDavid., r-- ..-r

.' �o'iDeio-:campo outros dois

destâIques estão confilmados..
Ymícios,�béJn suspenso pe!o
'terceiro cartão e Marcus
Vmícius, com wna contusão na

mão - deverá ficar 30 dias
· afastado do, time - fic� fora.

, Ribeiro escalará Ramalho para
"
annat as jogadas de ataque e.
�William para o'lugar de
V_áGl. Asa•• Miltinbo cn1ra

.

,
J do Sd .. Preci-

.sando vencer para manter as

chances de classificaçlo a_o

qpadrangulai' final, o ,Jaraguá
· enfrmtaananhâ, oJoinviUe, no,

. estádio João MarcaU<), às I

, ,.20h3Omin, o clássico do, Norte

,catarinen-'
':�e. Apar

. tida foi
" t r a Íl s-
!e ri d a

�/�vidoos
;'jogos CD
�L

1, - 'VÕlven.do

'IWI""tlol
I.m, qllÓlIO
./olqll.
pIIm tI/OIO

desde o Início da partida na

ponta esquerda, formando com

Roger .e Ricardo o ataque'
jaraguaense.

.

.

,
ÁRBS TV transinite ao-vivo,

através da tevê à cabo, o jogo
entre Jaraguá x JEC, aminbã.

Ti'ànsferênda.
Nesta sem�a, a Federação

Catarinense deFuteboI1ransferiU
a 8· rodada, q� estavapre�

,

para acontecer nesta quarta-feira,
para sábado,18. 9,motivo .

foi
em virtude' de que o Criciüma

disputa, simultaneamente, o
Estadual e a Copa do Brasil..

P<l'ém, a última rodada da

segunda fase 010 foi confirmad-.
Os jogQS seriam disputados do
mingo, 19. A FCF deverá con
fumar _ próxima leID_a as

.... ·... jo&éJL

JUrZO DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUÃ DO SUL - 2' VARA

,

EDITAL DE LEiLlo
A oouroRÁ HlU)EMARMENBGUZZI DB CARVALHO, .rufzA DB

D�rrO DÁ Z· VARA DA COMARCÁ DB :JARAGUÁ DO SUL, .

BSTADÖDB SANTACATARINA,NA'FORMADA LEI. ETC...
PAZ SABER (em resUmo, art. 687 dOCPC), o seguinte: - VENDA em 1·

UlIÃO: .: DIA 27/05i96;, ês 15:00 horas, Pelo valor superíor ao da

avaliaçlo, deviidamente 'corrigido no dia do leillo. - VENDA em.2·

.

LEILÃO: - DIA 11/06/96, às 15:OQ horas, por quem ri:1Ilis der e maiOJ'
lance oferecer (valor devidamente corrigido no dia do leillo), - LOCAL: -

Edifício do P!SrUm, àRuaGuilhermeWackerhagen, n° 87. - EXECUÇÃO:
nl! 3695000152.9. - BXBQUBNl'B: - PANOSVL INDÚSTRIA ,B
COMaRCIOLTDA. - BXECUTADA: ..ZBNAIDBPELENS DBVARGAS
;.BENS ,ASBREM LBIlOAOOS: - 1) - 03 conjuntos pelucíados, avaliados
no total ,em R$ 60,00. - 2) - 11 conjuntos �ão pefucíados, avaliados no r

total em R$ 190,00. .: 3) .. 04 blusas peluciadas, av�adas no total em

R$ 40,00. -4) -12 blusas n�o.peIuciadas, avali8iW no total em R$100,OO. :

- 5) - OS blusàs nio pelucíadas, avaliad8$ no total em 'RS 40,00. 6) - <q, .'

.

conjuntos não peIuciádos, avaliados no total em R$ 30,OQ. - 7}- 06 calças
demoleton, awUadasno totalemR$ 66,00. - 8) �01 conjÚnto nIopelucjado,
avaliado em'RS 20;00. 9) � 06 blUBa$ não peIucladas, aValiadas no totaI
em R$ 50,00. -10) -01 calçado péluciada, avaliadaem R$9,OO� -11):
03 jaquetas peIuciadas, aValiadasno total erp R$ 45,00. -12) - 50 camisas

, ,flanel de botões, avali. no total em R$ 350,00. - 13) - 54 camisetas,
avaliadas no total em R$ 324.00.. ImP9rta o vator total da avaliaçAo em R$
1.324,00 (hummil, trezentos e vinte e. quatro reaís), em data de 19/04196.
- Nos autos não cQDSta qualquerOnus ou recurso pendente. Pica a,executada
acimamencionada, de'vidamente intimada através do presente edital, caso
nlo seja encontrada pelo Sr. 'Oficial de Justiça. Em virtude do que foi

expedido o presente edital, que sei1l afixado no tlhili do PcSrwil. Dàdo o

passado nesta cidade de Jaragutl do Sul, aos vinte e seis dias do mês de

abril do ano de 1996, Eu, (Cltlu!Üa JeQichen) FßcrivUudicilll, o subscrevL
HlLDEMARMENEGUZZI DE CARVALHO

Ju&. de Direi�

JUrZO DE DIREITO DA COMARCA

[)E JARAGUÁ DO SUL - 21 VARA
.' "EDITAL DE LEiLAO

'

A DOurORA HnDBMARMBNBGt:JZZ[DB CARVALHO, .JUfZA DB
DIRBITO DA Z· VÀRA DA COMARCA DB JARAOUÁ DO SUL,
BSTADODB SANfACAT�A, NA PORMADA LEI, BTç:..

.

PAZ SÀBER (em.resumo, art. 687 do CPC), o seguinte: - VENDA em 1°

LE.D.ÃO: - DIA 20/05/96, às 15:00 horas, pelo valor 'su,perlor ao da

avaliaçllo, deVidamente conigic;lo no diado leilAo. - VEN'DAem 2°LBIlÃo
- DIA 05/06/96, às 15:00 horas, por quemmaís der emaior lance oferecei
(valor devidamente corrigido no dia do leilAo). � LOCAL: - Edifício do

pórum,·1 Rua, Guilherme Wackerhagen, .po 87. - BXEcUÇÃO: o·
36950Q0308.6. - EXBQUBNTB:, - ClZESKi�UTOMÓVErs LIDA. >-

EXEcUTADOS: - SBRRÁRIA iARAGUÁ LIDA� RAULBRBBHUNG
)
e sfLvro ·LUIZ KLIMEKOWSKI - BENS A SBR LBILOADO Um
caminhA0 de Carga, marca Pord-modelo P-J600 cor azul, placa\..BS-0914,
ano .1:976, chaSsis-LA7CSB71003, o qual se encontra em bom estado de

.

cqnservaçAo funcionando nOl1DaI, avaliado em R$ 8.000,00 (oitomilreais),
em data de 16/04/96. - Nos autos não �nsta qualquer .Onus ou recurso

pendente. E'm 'Ylrtude,do q� foi expedido o�nte edital, que ieráafixado
no átrio do pórum. Dado O passado nesta cidade de Jaragutl do Sul, aos
dezessete dias do mês de abril do ano de 1996. Bu, (qáudia Jenichen)
Escrivã Judicial:, o subscrevi,

. BR.DEMARMENEGUZZl DE CARVALHO'
I ' J.fIa de DIreito

.

A IIVJA\ADAÇAO :'10 ViA_UfO II
JJAiAtlOOA 00 �lllJlL 'ti .1'©l�t;f"1'0;8

IA�VA IAVlfllllJA\A
CO.CIII"�AÇAO IP)I AA\IA� A�
IPAi'I�: ·(f)IIP>I�Vfll� I A\OVOi�VAlte

'.
o/JA .� .·���&�lO�G

4 5
. - .

. .

," 371'-1422

.
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