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Artista nwstra seu trabalho
.-------..

. No Caderno Raízes 4a
. 'i,

Tradição, conheça o

CrG Leodato Ribeiro

E mais ...
O CP lança hoje

Caderno de Esporte
. ClassiEmpregos

e Imobiliárias

f_.; ,�epois de� ano parado
�.

. �'" .

Nesta edição, urna entrevistá
exclusiva com o artista plástico
DavidDonha, que fala urn pouco
de seu trabalho e suas obras. Vale
conferir também as novas tendên
cias para a decoração de cozi
nhas. Caderno de Variedades
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Movimento de ônibus de excursões caiu ,em relação a 95:média atUalmente é de 15pordia

ueda de 30% nas vendas em

ostos e centros comerciais

Donos de postos de vendas e centros comerciais estão preocupados com a

queda registrada no setor, de quase 30%, nos quatro primeiros meses deste
ano, comparado à i995. Porém, comemoram o desaparecimento dos famosos
turistas 'picaretas', diminuindo o prejuízo. Eles esperam um aumento nos

meses de junho e julho, considerados bons para as vendas.

Página9

A Câmara de Vereadores de Jaraguä do Sul "

�J, ". �� • .

.
deferiu, por unanimidade, o eírviojle,�'\��

.

requerimento ao TCE pedindo a instauração de um
processo administrativo sobre a compra de 2.130
caixas de flores. Se o TeE acatar a denúncia, o

governo Vasel somará quatro inquérítosno Tribunal.
','

.,' Págin�4

Casodeputado seja candidatopelo PPB, VICtorBauerapoiaráKoneN·'

Candidatura de UdoWagner
poderá unir PFL e PMDB

PáginaS
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPoVO - 2 OPINIAQ Jaraguá do Sul, 25 e 26 de maio de 1996

EDITORIAL
'.

.

A "INSÔNIA"DEDURVAL VASEL·_C_a_r_ta_.·· a_b_;._e_r_,t_a
- Se o Tribunal de Contas do�Estado de
Santa Catarina acatar o requerimento de
denúncia da Câmara deVereadores 'sobre a
aquisição, de 2.130 caixas. de flores,
instaurando \Ima jluditorlaintema, o prefeito
Durval Vasel�Qmplesmente têrá pela frente
três enormes 'auditorias imputada Contra a

sua a(Íministr�ão. 'Iodos os pareceres já
conhecidos �o caso passado damalversação
do auxílio funeral foimérito de acatamento
por parte dó Tribunal; que expedindo um

ofício em 8 de dezembro do ano passado,
comunicou à Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul a decisão em realizar uma
auditoria especial, para apuração dos fatos
relatados. Logo em seguida, o escândalo dos
semáforos, onde o vereador Valdir Bordin
apresentou fatos que podem comprovar

superfaturamento na aquisição de oito

semáforos, também serviu como "prova", .

para que o Tribunal de Contas do Estado,
em ofício enviado à Câmara (datado de 13-
de março de 1996), decidisse pelo'
acolhimento' da denúncia, determinando a

realização de auditoria especial dentro da

prefeitura.de Jaraguá do Sul. Sem contar,
ainda, o processo que corre em relação à
venda damarca Schützenfest, porR$ 30mil,
feita pelo secretário Balduino Raulino ao

poder público. Já as contas de 95, que
tiveram proposições rejeitadas em primeira
instância, voltou ao Tribunal, como forma
de tentar explicar as irregularidades apon
tadas. Enfim, uma "nata" de problemas ao

prefeitoDurvalVasel que sempre foi preciso
em afirmar que não precisava da imprensa.

.

Omassacre brutal dos Sem-Terra
* JoséCastilho Pinto

.

.

Este nosso Brasil considerado País- de terra -que possuimos, grande parte dela
Continente devido o seu tamanho e correndo improdutiva, não se justifica essa recusa a

aceleradamente em busca de um lagar no tantos brasileiros que desejam trabalhar

seio dos paises de primeiro mundo, possui plantando, produzindo e colhendo para a

como uma dádiva águas oceânicas, rios sua.subsistência e dessa forma aumentando
caudalosos, lagos, lagoas, cachoeiras, a produção de alimentos. E não só chega-se
florestas intermináveis e terras numa a essa negativa mas até a violência como

quantidade imensurável, (IIII'D d. 911_61
sucedeu no dia 17 'de abril

tudo numa demonstraçãode.'" último, quando 19 agriculto-
riqueza em boa -

parte D/lldD IIQtJ ./DbofOIl res Sem-Terra foram
inexplorada e por isso capaz "" .J brutalmentemassacrados em
de causar inveja a qualquer DIDO _Sp.fDfl/D Eldorado de Maracajás, no
nação. Não obstante, a' IIs!tJfmD IIgf6f/D estado do Pará. Uma tragé-
pobreza em certas zonas brasileiras é tão

.
dia pela qual devem pagar não só o gover

grande que chega a miséria e até a fome nante e policiais paraenses mas, também, os
como vem acontecendo com milhares de responsáveis pela demora da regulamen
agricultores conhecidos como Sem-Terra, tação daReformaAgrária, decisão que vem
aos quais se nega entregar uma gleba de

.

num faz-não-faz a tanto tempo que já não

terreno.'
.

sabemos ao certo quantos anos.
Ora, considerando-se o enorme potencial ... Jornalista

'EXPFDIENrE

CORREIO'DO POVO
CGC 84.4:36_591/000'1-34
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Projeto de. estações de
tratamentos de efluentes

* Abaro Tancredo Dippold Júnior

Controle de poluição am- pouca ou nenhuma versatili-
. biental é o assunto domomen- dade do processo de trata

to - é quaseumamoda. Apro- mento, elevado custo opera
veitando-se das duras expe-. cional, falta de controle

riências vividas pelos países analítico dos despejos tra

mais desenvolvidos, pelo forte tados, considerável volume de

apelo político deste assunto e lodo gerado no processo de

pela pressão da sociedade tratamento (às vezes Classe 1

"protetora do verde", as sem terondedispor), etc.
autoridades brasileiras de há Esta situação só fica pior
muitos anos vem adotando, quando o empresário vem a

através de legislações, normas
•

saber que seu concorrente

e outros procedimentos, direto implantou processo

medidaaquevenham apreser- bem mais simples, mais

var o meio ambiente. econômico, etc., dificultando
Todos estes fatores resu-. aindamais a competitividade.

mem-se numa enorme pres- entre as empresas.
são sobre o empresariado em Em função da comple
geral, que se vêem forçados a xídade das exigências legais
realizar pesados investi -' (às vezesmesmo absurdas) da
mentos - considerados por disponibilidade de várias

eles como improdutivos - e tecnologias de tratamento

arcando com novos custos (cada uma delas com suas

operacionais, necessários à vantagens e desvantagens) e
.

operação emanutenção de Es- principalmente, das condições
tações de Tratamento (água - específicas de cada empresa,
esgoto - despejos industriais). é necessário apresença deum

O não atendimento às especialista.
legislações específicas, repre- A Dippold Consultoria

sentará pesadasmultas, fecha- Técnica SC Ltda., atuante no
mento temporário, publici- setordeControledePoluição
dade negativa, dentre outros. Ambiental' e no setor de

Por experiência, sabemos que Tratamentos Superficiais de

usualmente, as empresas no Metais há mais de 20 anos

procuram na "última hora", a coloca a sua disposição toda

fim de implantar qualquer _ a tecnologia e experiência.
proces.soquevenhaaresolver _

Não é nosso objetivo
.

o problema imediato com os implantar grandes estações de
órgãos de Controle do Meio tratamento. Sabemos de ante

Ambiente. Nestas condições, mão que os atuais processos
invariavelmente o empresário . produtivos que geram

opta por soluções aparente- despejos líquidos, invariável
mente mais baratas e rápidas.. mente desperdiçam grandes

'

Somente após a implan- quantidades deágua. Por esta
tição -e operação de um dado razão, aconselhamos que todo

processo de tratamento é que e qualquer trabalho relativo à'
o empresário irá. tomar conhe- implantação de uma estação
cimento de certos "proble- de tratamento seja devida

minhas": má qualidade de mente planejado.
equipamentos e acessórios, * Engenheiro quúnico
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Sai lista dospré-candidatos Deputado começa a receber
"

b· t d G" ,.'..
.

pressão para ser candidato
pepe IS as e uaraminm JaragridoStd-Odep.tado Udo estä sendo tão.pressionado

. ,

estadual Udo Wagner (PPB) por uma ala do seu parädo, que
começa a ser "bombardeado" por disse à nossa reportagem essa

. todos os lados para sair como o 'semana, "que não,está insensível .

candidato a prefeito pelo seu aos apelos de vários

partido. Líderes doPTB, mesmo correligionários, empresários e

apostando napré-candidaturà do líderes de outras siglas".
vice-prefeito Alfredo Guenther, Quando indagado se toda essa

já se manifestaram a .favor da pressão poderia levá-lo a ser o
candidatura de Udo Wagner candjdato a prefeito pelo PPB,
como forma de aglutinar o PPB Udo Wagner pensou um pouco
e oPrB. antes de responder e, logo em

O CP apurou que o atual
.

seguida, confidenciou: "Jaraguá
presidente do' PPB, Errol doSulpoderáterum�novidlilde".·
Kretzer, está pressionando a A nossa reportagem voltou a

vinda do senador e presidente perguntou, então, se essa

nacional do PPB, Esperidião novidade seria a efetivação de
Amin, a Jaraguä do Sul, no suacandidatura, Odeputado, no
sentido de convencer Udo entanto, apenas riu e disse

Wagner a mudar a suaposição novamente: "Jaraguápoderá ter
em não ser ocandidato aprefeíto, uma surpresa". (C.S.)

EXCLUSIVO

Charles Siemeintcoski

,Guaramirim -'0 CP traz

com exciusividade a lista des

pré-candidatos a vereador pelo
PPB. Desses 20 nomes iniciais,
a cúpula do partido tem uma

reunião agendada para semana

que vem onde reduzirá a nomi
nata para 14 pré-candidatos. O
presidente do partido, Érnesto
Meirinho, informou que em

junho sairá defínitivamente os 9
nomes que disputarão as vagas
do Legislativo. Entre a nominata
ao lado, o nome do ex-secretário
da Educação, é a única dúvida
do partido. O vereador Adílson

Araújo, por sua vez, deverá

postular acandidatura aprefeito.

DEFINIDO

Nomes
Altair Aguiar
Arnaldo Juvenal da Silva
Adi1son André AraUjo
Alcibaldo Pereira Germann
Alfonso Vick
Chirley Danker
DorvalinoFelipe
Gerson Peixer

.

Jaison Batista

.
José Joaquim Fernandes

Domingos Lopes
José Setembrino de Oliveira
Mário Glassenapp
Roseli UImann
Ricardo NartFilho
Sandro Antonius
Tito Flávio Teixeira da Fonseca
Wilson Girolla
Valdir Bernardi
Dorival Lemke Udo querevitara vitória

,

.
.

deKonell nessas eleições
deJun'ho "Defendo,�indepen�entemente candidato à chapa lßajoritári,aseeuforounaoocandtdato, uma que pudesse acertar uma

união de f<l".ças com todos os coligação COOl o �MDB., Isso
partidos;�xcetooPreoPMDB, será uma, verdadeira "bomba"

para evitar que o deputado Ivo para os pepebistas. ,

Konell volte ao poder". Tudo tem sentido: segundo
Palavras do deputado Udo informações de bastidores,

Wagner à nossa reportagem. O .
nenhuma' ala do PPB estaria

deputado pepebista admite que' aceitando o nome do médico
será preciso uma união conjunta MoacirBertoldi COOlO candidato
porparte de todos os partidos, na aprefeite. A ala de Victor Bauer
tentativà de frear a força teriamarcado uma reunião para
peemedebista, sexta-feira à. noite (devido ao

O maior problema que o fechamento dessa edição, que
.deputadopepebista vai enfrentar, ocorreu na sexta-feira à tarde,
ao que tudo indica, não virá de não foi possível apurar se a

fora, mas de dentro' do seu reunião realmente ocorreu); onde
próprio partido. A cada dia que seriam colocados apenas dois

passa, é cada vez mais nítida a nomes como pré-candidatos pelo
divisão de pensamentos dentro PPB: o empresário Gilberto
do PPB de Jaraguä do Sul. Udo Menell e o presidente do partido
Wagner e Victor Bauer Errol Kretzer.

polarizam divisões acentuadas A situação toma-sé cada vez

. quanto à escolha de um mais conflituosa. Ao .qae tudo
candidato a prefeito. indica, se Udo Wagner for

O CP apurou que na quinta- escolhido pela maioria do
feira (23) estiveram reunidos o diretório, a ala de Victor Bauer

deputado estadual Ivo Konell, apoiaria o nome de Ivo Konen
Victor Bauer e João do Táxi. nessas eleições. O próprio fato

Depois do encontro, à nossa pode se confirmar se analisada a

reportagem apurou, com hipótese do. apoio doPrB que o

exclusividade, que a conversa PPB teriacom onomede Udo.
serviu como forma da ala de
Victor Bauer apontar um

Cargo ou.ProfiSsão

Ex-secretário de Esportes
FuncionárioPúblico
Vereador
Ex-secretário da Agricultura
Fiscal da prefeitura
Professora
Administrador escolar
Vendedor

Delegado dePolícia
Vereador
Funcionário do Kohlbach
Colaborador da IndústriaWeg
Empresãrio
Ex-diretora; professora
Empresário
Empresário
Ex-secretário da Educação
Ex-fiscal da prefeitura
Vereador

.

Empresärio

PT realiza convenção dia 2
Jaraguá do SUI- OPrjá tem

marcada a sua convenção para
decidir os candidatos a prefeito
e a. vereador que disputarão' o .

pleito desse ano. Dia 2 de junho,
.na Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, a partir das 9
horas, o Partido dos
Trabalhadores deverá definit; os
18 nomes que disputarão as 15

vagas no Legislativo.
Sobre a candidatura a

prefeito, oPT já fechou em tomo

do. sindicalista Jair Mussinato. Já
o. nome do professor Dionei da
Silva para encabeçar a chapa
pura do Pr, parece que vem'

murchando. Até o momento, o
nome do professor Dionei da
Silva já era tido como certo para
ser o candidato a vice-prefeito.
O partido, no entanto, ainda
estuda uma outra possibilidade:
lançar uma mulher para ocupar
a posíção, de vice na chapa
"punpetísta". Trata-se da

empresária Lauricema Wölz.
Díoneí da Silva, contudo, deve
POStular, no mínimo, uma vaga
ao Legislativo caso o partido
sancione o. nome de Laurícema

Nomes

Marino Soares
Manoel Guilherme
João José Lacerda

'

Luiz César Schrotier
Adilson Brogni

.

Francisco José Ramos
Moacir Jasper

Bairro

.

VilaLenzi
Estrada Nova
Centro
Centro
Barra do Rio Cerro
Nova Brasília
Ilha da Figueira

Wölz na convenção no próximo
dia 2 de junho.

O jornal CORRÉIO DO
POVO vai apresentar, com
exclusividade, uma lista de sete

nom� que deverão concorrer ao

cargo de vereador peloPr. OcP

listou o nome e os bairros pelas
quais esses pré-candidatos
deverão representar. A nossa

reportagem apurou ainda que
esses nomes deverão receber

, apoio do diretório e daExecutiva
no dia da convenção.

.

, Dr, DalisborMarcelo Weber Silva

ENDOCRINOLOGIA

CRM-SC: 5149 CPF: 447124059-53
. diabetes, tireéide, obesidade! osteoporose, crescimento,

,
distúrbios docolesterol e das glândulas

Rua João Picolli, 235, 10 andar
Fones: 372-3786 (consultório) 433-7525 (residência)

DÚVIDA

(Charles Siemeintcosld) .
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TRIBUNAL DE CONTAS

Prefeiturapoderá acumular quatroprocessos
�arles Siemeinlcoski

J 'araguä d� Sul - Por

unanimidade,' a Câmara de
.' Vereadores 'd�feí'Íu 'positiva-'
mente aoenvfo de requerimento
'pl:Ú"a o 'i."I,iibunal de Contas do
"EStadode Santa Catarina (fCE
SC), solicitando a abertura de um

,
"

.
instaurando-se' mais um.

processo, A nossa reportagem
apurou que o TC está; nesse
momento, preparando a

conclusão do relatório para
apresentá-lo à prefeitura, talvez,
ainda nesse mês.

prefeitura Dessa vez, a Câmara
entendeu que houve super
faturamentona aquisição de oito
semáforos pagos pelo poder
público.

O TC decidiu acolher a

denúncia, instaurando mais um

inquérito de auditoria intema
Com exclusividade; apuremos
junto aoTribunal, que a auditoria
começou a ser realizada dentro
daprefeitura desde segunda-feira
(20). Os auditores levaram cinco
dias para apurar todos os

documentos necessários. O TC
ainda emitirá um parecer sem

tempodeterminado.

Mais investidas

Jánomês demarço desse ano,
a Câmara de Vereadores

aprovou, por um voto apenas de

diferença, o envio de mais um

requerimento ao TC pedindo
mais uma instauração de

processo administrativo contra a

'proc e.sso
" adm in i s-"
trativo

's,-;o .,b ri e

supd'stas'
.

'
!

'irrégtilari-
.(iâde�' na

(omp/O de
Oo/es ti
ttilliesiodo .

110 Ttlbullol
',compra de -------

;2�130 caixas de flores. Se o TC
':àcatar 'o pedido da Câmara, o

"

goy�I"ilODurval Vasel acumulará
quatro procéssos - na forma de
auditorias internas - dentro do

órgão estadual. O requerimento
ao '(C foi assinado pelos verea
.(;{Qre$ Nald.ir'Bordia (PFL)"

.

PilÓlo Ademir Floriáni (PPB) e "
AugustoMüller (PFL).
, ::: Ati o niomc;n:io, tramitam no

.

rc três pIOceSsos .administra
,tiv� contia a prefeitura. Nomês
..a� setembro do ano passado, a
Câmara de Vereadores aprovou
o 'envio de� um requerimento ao

Triburia. pedindo a abértura de
uma auditoria interná, para
averiguação de detalhes refe

rentes ào Uso do aUXI1io funeral.
Antes diSSO mesmo, criou-se
dentro daCâmaraumaComissão

Especial'de Inquérito (CPI), que
apontou irregularidades e

malversação do auxílio-funeral.
v-. No dia30 de outubro do ano

passado, o TC' acolheu a

denúncia dá CPI e da Câmara,
determinando,

'

a realização de
uma' auditorlä "interná para
apúração dos fatos relatados. A
Câffiarasbube'<Io acatàmentó via
offcro' (j'e Ílúlhero' 10641/95"
datado dO·di'à·g·(Ie novembro de

Vaselpreocupado co", a imagem do seu govemo.

1995. O CP .apurou junto ao

Tribunal de Contas do Estado

que a auditoria foi feita pela
AuditoriaEspecial de Serviços
- um dos órgãos internos do TC
-, determinando algumas
irregularidadesjá relatadas pela
CP!. Paraisso, foi.determinado
um pedido de "diligência" à

prefeitura, onde opoder público
de Jaraguá do Sul terá a

oportunidade de apresentar a

sua defesa.
O TC informou que no

momento em que a prefeitura
expedir as informações
referentes às irregularídades
encontradas, o órgão fará um

reexame .do processo, para

depois emitir um parecer. O TC
informou ao CP que não há um

tempo determinado para que o.

órgão emita o parecer final. Pelo

que á nossa reportagem apurou, a

prefeitura ainda não enviou a sua

defesa junto ao TC.
Ivo Konell

Ainda em setembro do ano

passado, o deputado Ivo KoneU
entrou com um pedido de abertura
de, um processo administrativo
contra a prefeitura, sobre supostas
írregularidades no processo de

algumas licitações. No dia 30 de
novembro ainda de 95, através da
Auditoria Geral.de Controle dos

Municípios - outro órgão ligado
ao TC -, foi acatada a denúncia,' ValdirBord;" éautorwpri"cipais tk"ú"cias co"tra Vasel

VOCE PRECISA,O BESC COMPRA,
'P'essoas Jurídicas, pe.ssoas f í

s ic as (autônomos, profissionais liberais, f i r m a s i n di v i d u a i s ,

profissionais l ig ad o s a atividades agropecuárias e a g r o i n d u st r i a i s ] . Consulte o BESC.

LEASING BESC
Todo bem que você quer.

"BESC •
o Bancó de Santa Catarina\

'
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Explosão nos

bastidores' políticos
de Jaraguä do Sul .

Um simples "tiroteio"
dentro do PPB projetou o alvo
do assédio (nada a ver com
"assédio sexual") para o

PMDB. Vocb não vão

acreditar; mas tenho informa
ções precisas, de fontes segu
ras, sob re as investidas do

deputado Ivo Konell ao PFL
Estamos chegando perto de

junho, inicio do prazo para a

realização de convenções
entre ospartidos destinadas a
deliberar sobre coligações e

escolha de candidatos, e a

beca do funil está se estreitan
do cada vez mais. O deputado
Geraldo Werninghaus (PFL)
poderá ser o novo candidato a

.

vice-prefeito, encabeçado pelo
deputado Ivo Konell (PMDB),
pré-candidaüssimo a prefeito.
Bordin deve desistir da candi

datura. JáMoacir Bertoldi
não terá o apoio de alguns
empresários. Vou explicar
parteporparte.

Primeiro sobre o PFL
Tudo começou na noite de

quinta-feira, na sessão da
Câmara. Depois de passar três
dias de cama por motivos de

saúde, comecei a tentar "ouvir"
as novas. Ao sentar em uma das
cadeiras internas da Câmara,
recebi um bilhete. Estava escrito:
"PMDB ePFL acertaram ontem

(na quarta-feira, portanto) um
pré-acerto de coligação".
Aquilo, a princípio, assustou

me, PeIo que eu sei" oPFL nunca
aceitou a candidatura do

deputado Ivo Konell. Pois bem.
Logo em seguida, dirige-me ao

deputado Geraldo Werninghaus

e aopresidente doPFL, Augusto
Müller. Eles me olharam assus

tados. Negaramtudo. "Não tenhe
conhecimento do assunto", disse

Augusto Müller que, segundo'
,

eIe, esteve viajando por uns dias,
estando por fora do assunto.

diretório do PMDB. Bem na

quela noite de quinta-feira (mas
.

que noite), o diretório doPMDB
estava reunido para decidir sobre

quem seriam os candidatos a

vereado�Conversei,entãó,com
trêspeemedebistas, Todos eles,
sem nenhuma exceção, garantiu
que oPMDB está acertandouma

coligação com o PFL. Achei

muito, tudo, uma coincidência
danada. E mais: ao conversar

com o deputado Iv.o Konell, ele
não quis adiantar nada sobre o

assunto PFL e PMDB, mas me
garantiu que haverá surpresas
ainda em Jaraguá do Sul. Para

mim, isso bastou. Já comecei,
então, a tentar interpretar os fa
tos. Confira comigo.

Mas por que isso?
Atê omomento, sempre consi

derei que oPFL estaria decidida
mente coligado com o PPB. O

próprio AugustóMüller ratificou
essa premissa paramim na noite
de quinta. Todos sempre,conside
raram que oPMDB pudesse sair
com chapa pura. Mas há três

fatores que estão, gradativamen
te, mudando o rumo das negocia
ções. Primeiro a ascenção cada
vez maior do deputado Ivo
Konell nas pesquisas. Em segun
do, a presença de retrógrados
dentro doPPB em relação à can
didatura 'do médico Moacir

Bertoldi. E o terceiro e maior
fator a ser considerado, a pressão
que diversos partidos estão

fazendo para reverter a idéia do

deputado Udo Wagner em não

querer ser candidato a prefeito
pela sigla.

'

Udo Wagner: o fator
A pressão que o deputadoUdo

Wagner está recebendo para ser,

o candidato a prefeito peloPPB,
é reaimente forte. Se Udo for o
caadidatcçtrarã consigo umaboa

parte do PPB; todo o PSDB

(concordam?); todo o PTB

(inclusive os próprios líderes

pepebistas estão cansados de
dizer que a candidatura de Udo

seriaaúnica chance de aglÓ,tinar
as duas siglas, tão defendida poc
Alfredo Guenther); e o PDT
também viria atrás. O PFL, poc
sua vez, não aceitaria uma coli

gação com oPPB nessas circuns

tâncias, porque primeiro os

pefelistas não aceitariam ·em
, hipótese nenhuma "navegar" no '

mesmo barco com o Pl'B e com

Udo Wagner. Vocês concordam
comigo?

,

Então, como é que fica?
Para o PFL sobraria ou uma

coligação com o PMDB ou en

tão sair de chapa pura Com as

pesquisas projetandomuito bem
os deputados Ivo Konell e Geral
do Wernighaus, qual seria a

opção do PFL? É difícil a

resposta?

Mais política
,

Ivo Konell, Victor Bauer e
João do Táxi almoçaram juntos
na quinta- feira; Os três saíram
sorrindo. Isso evidencia que há
uma 'ala no PPB que aceitará
Udo -. A outra, encabeçada por

, Victor Bauer, começa a se apro
ximar do PMDB. E agora, Espe-.
ridião Amin?

Não convenceu
A resposta que a prefeitura de

Jaraguá do SUl enviou à Câmara
para tentarexplicar do porquê da
aquisição das 2.130 caixas de
flores e da sua utilização não

convenceu muito. Explico:
houveram fatores que deixaram
as coisas "floridas" demais.
Primeiro: por que comprar

350 caixas de "Onze Horas" se

essas plantas só são plantadas no

verão? Sobre esse fator, o poder
público explicou que oTribunal
de Coritas doEstado entende que
a compra mensal de flores, em
quantidadesmenores e fraciona
das, poderiam inibir o processo
licitatório. Menos mal, se o ve

reador Valdir Bordin não tivesse
lembrado que no período da
Schützenfest do ,ano passado, a
prefeitura comprou 200 caixasde
flores, sendo o suficiente para
"florir" o ambiente.

Segundo: admitindo que a

compra de flores foi "enorme",
na resposta da prefeitura, 1.886
focam devolvidas aos fornecedo
res em razão das condições
climáticas que prejudicaram o

plantio. A prefeitura, no entanto,
informa que essa quantidade será
distribuída paraembelezamento
daFeira daMalha (aproximada
mente 500 caixas); calçadão
(aproximadamente 500 caixas);
e o resto serão plantadas em

vários trevos da região. Ora, será
que os fornecedores vão enviar
as mesmas flores que foram de

volvidaspelo poderpúblico "fioc
acaso, essas flores são dotadas
de "crom:ossomicamente" de

gens que inibem o processo de
murchar? Ou será que os

fornecedores terão prejuízos .aQ
.

tentar ressarcir novas caixas?
Terceiro: e mais, uma lei

aprovada pela Câmara em 1993
outorgava concessões a

empresas para cuidarem de todo
o embelezamento de trevos e

praças. Por que, então, nopedido
de resposta da prefeitura, as

plantas vão ser destinadas a

vários trevos? Não são as

empresas privadas que deveriam
cuidar?

Diante de tudo isso, por 14
votos, na quinta-feira, foi apro
vado o envio de um requerimento
ao Tribunal de Contas para
averiguação da denúncia.

Ainda sobre o PFL
Tentei, então, me dirigir ao

vereador Valdir Bordin para falar
sobre a suacandidatura. "Eu não

gostaria de falar nada sobre o

assunto" , disse Bordin. Adiante,
duas pessoas que estavam na

noite de quinta na Câmara,
cochicharam no meu ouvido o

seguinte: "Olha, Charles, o Bor
dia chegou a dizer que se for para
coligar com o Konell, não dá

para ele". Alguns minutos de

pois, dirige-me rapidamente para
a redação do CP, parafazer uma
ligação a uma das minhas me

lhores fontes dentro doPMDB e

PFL. A minha fonte, que vou

guardar em segredo eternamente,
garantiu-me que Bordin desistirá
da candidatura em favor de
Geraldo Weminghaus.

Mais sobre o PFL
Ao voltar à Câmara, uma pes

soa dirigiu-se a mim, rapida
mente, puxando-me num canto

, para dizer que ouviu Valdir
Bordin dizer que, em últimos

. casos, aceitaria uma coligação
com Ivo Konell. Bordin teria dito
isso alguns minutos antes de

começar a sessão.

, Enquanto eu•••

...entrevistava Augusto.Müller, o
deputado Geraldo Werninghaus

'

parecia ansioso para começar o

diálogo com o presidente pefe
lista. Perguntei sobre o PMDB,
e os dois arregalaram os olhos.

E essa, então..•

Depois de tentar tudo com os

pefelistas, só me restava ir ao
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.REDUÇÃO

Dia da Indústria marca uma Dalcelis unifica-seus
,. " '

.

.

.. . parquesfabris na região
nova era em alguns segmentos -

Jamg" do SWlG..mm- em __ SÓ, localizada Da BR

rim - A empresa Samuel Têxtil 280, km 51, em Guaramirim.

(Dalcelis) reduziu seu quadro de De acordo com Ideraldo
funcionários em 30%, em Wilberstedt, 8erente de Marke

consequ8ncia da unif'lCaçlo de
.

tiDg dà Dalc,elis, assim como'
seus parque.s fabris. outras inddstrias do ramo, a

As dispensas fazem parte da Dalcelís adotou este'p-ograma de
.

readequaçlo na qual a empre.sa readequação para enfrentar o

passa, O plano da Dalcelis 6 mercado mais competitivo.
dúninuir o quadro de funcioná- Infc..ma ainda que o peetc de
rios para que a e.strutura fique venda direto da fäbrica (loja)
enxuta e eficaz. Tamb6m como continua localíeadc à ruaCatlos
'consequência desse processo, a BI�k, 221, em Jaraguádo Sul,
empresa juntou as unidades de commuitàsmudanças nos planos
Guar8lJ1irim e de Jaraguá do Sul de comercialização.

EXPECTATIVA

,J�uá do �� - A mai�
ria das 780 inddstrias que'

.. exis�Q1 'em· Jai'águá do' Sul dos
mais diversos segmentos; não
tem muito

para co-'

memorar'

hoje (25), ' 'tI/O,!I. O
no-éia-ofi- IMltodil dtlScial da.
ddstria. A .mplWStJS
maior per-
te deste nümero são de micro,
pequena emédia empresa que se .

tomam .os. principais alvos dos

planos-do governo FHC, que ao

invés, de investir, abrindo rilais
carta de crédito, dificultam o

andamento destas inddstrias de

pequeno porte, criando mais

imPostos; ,

Ein Jaraguá do Sul, as indús
trias do setor têxti! estão se

reerguendonomercadodepois de
umpenOdo ruim para as vendas.
,"A�xportaçio é o ponto alto de

alguPtas inêüstrias, principal
me'nto �e$te' setor", disse o

pr�íael1te, d'1l Assooiação Co
m:ércial"e Industrial de Jaraguá
do'�1 (Aeijs), Roberto Brei

thaupt,' acrescentando que a

queda na saídà do produto deu
se em: virtude de que 0$ turistas

inadimplentes foram excluídos
'domercado,

precisarão prestar contas ao
,

As' inscrições para a

Leão. Anterícrmente, acota lími- participação do leilão vai até dia
te era de R$ 73 mil. 15 de junho, e o valor dometro

BnilluJupt: setorde ",olores elétricos be"eflCilulo co", ",.rcllllo

No entanto, o setor demotores
elétricos - duas graudes indús
trias mantem suas sedes no

município -, segundo Breithaupt, .

o.mercado se manteve instável. ,

"Eles trabalham diretamenteCOOl

aexportação. Os clientes já estão
. definidos e garantidos", observa.

'

Se
. por um lado o governo

federal não garante cartas de
crédito aos empresários, por
outro facilitam na hora da

elaboração do imposto de renda.
A partir de agora, empresas que
faturarem at� R$ 207 mil não

RECADASTRAMENTO
APARTAMENTOS POPULARES

;. r" I ., '. �
.'

•

A'Secretaria de·Habitação e Ação Comunitária de Jaraguá do sure a COHAJAS,
conVoca iis '350 inscritos no Projeto de Apartamentos Populares para s»

rec;ildE!str8:fe"! no Programa Pró-Credi (Garta de Crédito), visando viabilizar o referido
progftJ"!� é�(qnna,associativa, via COHAJAS.

''''f,<O' "'�' '

Noeeo objetivº�: .

,

- cadastraras famflias, cuja renda familiar varie de 3 a 12 salários mfnimos; .'

- CQHA"A�}possa construir, e·o munic/pio gerar emprego;
, • que o$'f�qur$os fiquem em Jaraguá do Sul:
- � �t11!t de Crédito, fique em tomo de R$ 17.500,00

;' .;;

,Pára tan�9i estaremos buscando 80 famflias que se enquadrem no nosso projeto,
nO,'s9npdtfde utilizara mesmo, que foi desenvolvido emparceria coma COHAB, no '

baifrp Amiiàde.
.

MULTIFEIRA

Definido dia para o leilão
demáquinas e equipamentos
Ju:aiuá do Sul· O 10 Leilio

de Máquinas e Equipamentos
Usados, que acontece em para
lelo a Feira da Malha e a Feira
da Pequena e Média Pmpresa,

. será realizado dia 26 de julho,
das 11 às 17h3Omin, no e.spaço
ao lado do pavilhão da Feira

.
Industrial.

quadradoédeR$15,OO. P0r6m,'
as empresas que já adquiriram
e.standes da Multi Feira - que
redne as três feiras - e.stão isentas '

da taxa de adesão.
De acordo com os orga

nizadores, o objetivo do 10
Leilão de Máquinas e Equipa
mentos Usados é transfotmar

objetos ultrapassados em

dinheiro, permitindo assim,
renovação de equipamentos e

materiais.
,

Taxa

FONE: 37'·71"
) '.' �

.
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EX-JOGADORPROFISSIONAL
PROOURANOVOS
CONHEClMENTOSEMSÃOPAUW
Esteve recentemente em São
Paulo oex-jogadorde futebol
profissionalCarlos Alberto,
que em Jaraguä do Sul
comanda a escolinha de

<,

�t��l Meninos de Ouro,
_ ��i�e�o re��ar novos
��es:::;par,a o futebol.
càhos 'Áibefto' -vi8__itou
equipes como: São Paulo,
Portuguesa e Corinthians.

Na sua' passagem pelo
Parque São Jorge,
aproveitou para colocar o

papo em dia com o amigo
Marcelinho Carioca (foto),
craque do Timão � que tem

passado alguns
conhecimentos para Carlos
Alberto; empregar na sua

esoolinha emJaraguá do Sul.
Na oportunidade Carlos

JARAGUAENSE
REPRESENTA O PAís
NO BOLÃO'16
SoniaBeatriz ContiBartelparticipará dorLady 's
Team-Cup - Bolão 16, em LengelfeidnaAlemanha nos

Alberto, manteve vários
dias 1, 2 e 3 de junho, o embarque será na segunda diacontatos com dirigentes 27/5.

'

destas equipes, visando levar '

Ela participa doBolão 16 à 6 anos, e hoje é integrante
jogadores que se destacam
na escolinha de Futebol,

da seleção de Timbá e do ClubeGlória de Joinville.
Ganhou 3 terceiroslugares nos JogosAbertos de 92 porMeninos de Ouro, para tes- Jaraguâdo Sul, 93 por Ioinville e em 1995por Timbó;

.

tes em São Paulo. Os
.

Foi campeã brasileiraporJoinville em 1993 e campeã
garotos interessados em

brasileirapela seleção do Estado em 1994. Sempre teminscreverem-se podem obter
grande apoio dos sogrosWaltereAllrona Bartel.

maiores informações pelo É atualRainha do Bolão 16 do ClubeAtléticoBaependi.telefone 372-3287 .

..,

PAOLA VENCE 2· ETAPA DO CATARINENSE DE DOWN
HILL DISPUTADA EM JARAGUÁ DO SUL
Foi disputado no últimofinalde semana dias 18 e 19, napista situada na WalterM'arquardt
em Jaraguá do Sul, mais uma etapa do Campeonato Catarinense deMountain Bike. Na

,

2aetapa do Catarinense, na modalidade deDownHill, no sábado dia 18, ajaraguaense
PaolaHarckbarth, da Chocoleite levou o troféu der lugarcom o te_mpo de 4 minutos 15
segundos; 2° lugar Luana Barossi, de Florianópolis com 4 minutos e 32 segundos e 3°

lugar Carolina Theilacker, de lndaial com o tempo de 4 minutos e 33 segundos. Paola
agora lidera esta modalidade com 21 pontos seguida por Carolina com 19. Próxima

etapa em julho na cidade de Pomerode. No domingo foi disputada a modalidade de

Cross Country, em Schroeder, com os seguintes resultados.
r lugar: Carolina Theilacket; de lndaial que é líder na modalidade com 24pontos; 2°
Paola Hackbarth, da Chocoleite. que também é a vicé-lidernamodalidade com 19pontos,
em 3° lugar.' Luana Barossi de Florianópolis.
Próxima etapa do Cross; em Brusque dia 23 dejunho.

Carlos Alberto visita Parque São Jorge

ADJ/FME ESTÁ EM
TERCE,IRO NO
CATARINENSE DE

.

FUTEBOL DE SALÃO
A equipe de Futsal adulto daADJIFMEjoga neste sábado '

as; às 20:30 horas, em Florianópolis contra.o Colegial
pelo campeonato Catarinense daPrimeiraDivisão. Depois
da derrota sábadopassado.em Jaraguá do Sulpara oRio
do. Sul que lidera a chave por 5x3, o técnico Manoel

Daspalqualle, acredita num bom resultado na Capital.
Viajaram e estarão à disposição do técnicoManeca para
este jogo os seguintes atletas: Paulinho, Chico, Dão,
Ramon,Drayton, Jaison, Schel, Jean, Kléber,André Costa,
AndréAmorim e Rubens. Até agora a campanha da ADJ/
FME é a seguinte: empatou comBlumenau em 2x2, venceu
a Buettner de Brusque por 8x2 e perdeu para Rio do Sul

5x3, ocupa a 3acolocação ao lado de Blumenau.

Foi inaugurada a piscina do Galpão Saúde que irá oferecer
hidroginâstioapara gestatues e nataçãoaduho e infanül. Nafoto,
da esquerda para a direita, Marcos, Aliso", Maria, Patrícia,
Andréia eMarcos.

'

"

'ã'

.
,
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JJDAGECOM
RIGOR ,NA FA'LTA
DE DISCIPLINA

MOLEQUE BOM DE BOLA
..TEVEPARTICIPAÇÃO
DE 21 EQUIPES
Numa realização da Colégio Evangélico
Fundação Municipal de. Jaraguâ conquistou o

Esportes, e coordenação' título, levando o troféu
da professora.Natâlia L. de Campeão desta fase,
Petry, auxiliada pelo 2° lugar EMEF Renato

.

professor Manoel Pradi; 30 lugar Colégio
Dalpasquale, encerrou Roland H. Dornbusch e

na última sexta-feira dia 4° lugar Colégio São

J7, o 115° Moleque Bom Luís.
de Bola II. No total 21 Atleta revelação: Fabiano
equipesparticiparam do VidaI (EMEP Renato

MOleque Bom de Bola Pradi); goleiro menos

nesta fase, envolvendo vazado: Fábio Zanon

aproximadamente 550 (Colégio São Luís);
alunos/atletas, além de . artilheiro: Celso Carlos

dirigentes e técnicos. da Silva (11 gols) equipe
Depois de vários jogos o mais diseiplinadat

A Junta de Justiça Desportiva no estádio do Vitória.
'

da Liga Jaraguaense de Os jogos na categoria de.
Colégio Divina Futebol, estáagindocomrigor, aspirantes começam às 13:30
Providência; técnico coibindo os abusos e punindo horas,etitularesàs15:30horas.
destaque: Emilson Leite dentro da lei aindisciplina. Já pela 2· Divisão da Liga
(Colégio Divina Emreunião realizada no dia 16' Jaraguaense de Futebol, serão

Providência) e dirigente
. de maio, a' JJD tirou pela disputados 4 jogos, todos
terceira vez do Campeonato amanhã, domingo 26,

destaque: professora Amador da l+Divisão.omando obedecendo o mesmo horário
Áurea Loch (Colégio de campo de uma equipe. da 1· Divisão:

Estadual Roland H. Desta veza equipe punida foi XV deNovembro xRioMolha

Dornbusch). A a SER Guarani (foto), que EC, no Internacienal,

coordenadora do evento, atuaráforadeseus domínios no Cantateira x GEGaribaldi, no
próximo jogo da competição estádio do Cantareira,

professo ra Natália L.
contra o Aliança, EC Flamengo x SER Fco de

Petry, ressalta que a .

Aprogramaçãoda LJF prevê Paulá.noestâdio doFlamengo,
arbitragem do 5°Moleque os seguintes jogos para este fi-' Ponte Preta FC x EC São

Bom de Bola, esteve a nal de semana, 1aDivisão:SSC' Roque, no estádio da Ponte

cargo de Acadêmicos da Estrela x SER 'Amizade, em Preta.
. Nereu Ramos. A liderança na P Divisão

Faculdade de Educação CaxiasSC:XGECruzdeMalta, continua sendo do João
Física, UNWILLE. noEstádioWaldemarGumz. Pessoa com 23 pontos.

Sß João PessoaxSßk Vitória, seguido de perto, pelo
no Estádio João da Costa. Amizade com 21, enquanto
A rodada da la Divisão será na 2a Divisão a liderança é do

completada amanhã, domingo EC São Roque com 18

26, comapenas umjogo: pontos seguido de FCO de
SER Guarani x SER Aliança, Paula com 15.

Colégio Evangélico: .Campeão doMoleque Bom de Bola Guarani: terceira equipe a perder o mando de campo

ADI/Urbano é vice ..campeã da Copa Malwee de Futsal

AD.J/URBANO ASSINALA 58. GOLS NA COPA MALWEE
Depois de 25 jogos, chegou ao fiml a "2" Copa Malwee de Futebol de Salão" categoria mrím A finaI
aconteceu no domingo (19) no Ginásio de Esportes do Parque Malwee, que reeebeu um bom público, que
aproveitou para depois desfrutar da natureza do Parque Malwee durante todo o domingo.

.

Na decisão de 3° e 4° lugares, Colégio Joana Alves venceu o Colégio A1banolLeão pelo placar de 3x2

conquistando assim o 3° lugar, nutra partida difícil para as equipes. Na final prevaleceu o conjunto da

Apama de Blumenau, que treina há 4 anos juntos, sobre a ADJ/Urbano. Vitória do time de Blumenau 4x1,

conquistando já. na sua primeira participação na corrpetição o título de Campeão da Copa Malwee de

Futsal Mirim. enquanto a ADJ/URBANO ficou com o vice-campeonato. Destaque para a torcida que esteve

presente em bom número na Anmlwee. Segundo o coordenador da Armalwee, professor Amo Deretti, 7

equipes participaram da "2" Copa MaIwee de Futsal", num total de 25 Jogos" 240 gols rrarcados nutra

excelente média de 9,6 por jogo. A ADJ/Urbano vice-campeã disputou 8 jogos na competição, conquistando
6 vitórias e perdendo apenas 2 jogos, sendo que na semifinal goleou a equipe do Colégio AlbanolLeão por
l Ix l, tendo marcado 58 gols e sofrido apenas 17. O técnico Cleiton Koch contou com .os seguintes atletas:

Paulo, Maicon, Hercflio Jr., Giovani, Eduardo, Júnior, Diego, Marcelo, Fabiano, Rodrigo e Felipe. Diego foi

destaque da ADJ/Urbano .com 14 gols assinalados. Esta mesma equipe está em Florianópolis aonde participa
até sábado (25) na quadra da AsteI, do Campeonato Estadual da Categoria.

.
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CONCURso ...
' _.

i

Bn:i comemoraça-
LI. EIiARJo

.

,

.
o aos 120 de IpromoVIdo � Concurso Literári

anos Jaraguá do Sul será
nar� a história do seu povo

o, e qUem se inscrever devej'ácrescunento desde
' sua Jl1ehlória cultural I

. , as raiz ' seu I

Interessar, basta tr
es ate no&sos dias E

'

ien ar em contato co
. gUem se ipal de Cultura Es

fit a SecretariaMunid
•

' porte e Laier, 1

"

, OGRÁftcA
AtoNA fOT

e Lazer, estaráMAR
.

. a1 de Cultura Esp� ui do Sul-
. MUDlClp áfica de Jarag

A. secretarla a Maratona Fotogf �

o' ComplexO da
,

; promovendo a 1
diversos temas

está .

, ponte Penc1l,
120 anos. entre

OS
'Viária,Museu,

UlJla
, á Di'Vina

� 'M,ra Estação Ferro 1 ee e ColégioS Jaragu "

prelel"..... ,

'e da Ma W
,

'

Complexo do Parq';ro'Vidência e São LUlS·
.

Mostre que voCê
, sabe escrever

�-S·�·l;·.
'

Artes Plásticas
De 24 a 31 de maio de 1996, das 18 às 22 horas, acontecerá uma exposição de

Artes Plásticas no Auditório da FEFJ. A exposição está sendo realizada pela
'

Fundação Educacional Regional Jaraguaense eAssociação Jaraguaense de O SENAi vai promover um desfile sobre as tendências da moda do verão 97 n�s!a
Artistas Plásticos. Serão expostos diversos trabalhos de artistas da cidade. sequnda, dia 27 de maio as 19:00 horas no auditório dtf I"'dleato do VestuâHo

'

Vale a pena conferir! sendo que as inscri�s'poderão ser feitas j'unto ao SEN.A.'t:b(rPêlôl'on� 371-07)2

Tendências do 'Verão 97
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I
Confira aHistória

"A Histdrla de nossagente nãopodeficar só na

sarulime". O Passado só I importante se

o seu tempofoi bem empregado.

-Em 1876, na reunião rotária de Flarianâpolis estabeleceu-se com o

doutor Gennote, correspondência epistolar, contatos com o prefeito da
cidade de Namur e uma empresa jaraguaense com sede estabelecida na

região, 'que caminha lentamente para o estabelecimento de cidades irmãs,
porproblemas burocráticos. Jourdan lamentava, em vida, o roubo que
sofrera em São Paulo, quando vinha de Santos" de uma das malas,
contendo documentos pessoais. O que de importante teria sido extraviado?
Sobreveio a Guerra do Paraguai, engajou-se, em 04-02-1865, como

sargento no Batalhão de Engenheiros e vai ao Sul, sob o comando do
Ten. Eudoro Emiliano de Carvalho Castelo Branco, atingindo nos campos
de batalha o posto de primeiro tenente, e neste/oi reformado, (1,0 fim da

guerra pelo decreto de 16-03-1870: no posto de tenente honorário do
Exército Brasileiro.

,

"

.,píil��.,.7
-Em 1926, Carlos Porto, parente de Vendncio da Silva Porto anunciava
a venda de sua propriedade, distante 4km. da sede do distrito, contendo
ainda muita madeira.
-Roberto Marquardt, estabelecido cOm serraria, oferecia em Rio Cerro,
qualquer quantidade de madeira para construção, porpreços mõdico s.

-Vasei & Cia., estabelecido no Jlio Molha tinha serraria e beneficiava
madeiras e aceitava encargos para todo e qualquer tipo de serviço de

construção,
-Paulo Wunderlich comunicava à praça que transferia a oficina que
adquirira de 'Niemann " da rua Preso Epitácio Pessoa para a Avenida da

Independência (atual Rua 1 � Getúlio Vargas), prâximo à antiga Estação
da Estrada de Ferro (atual 'Museu Emmo da Silva').

.,píil�.7
-Em 1936, a Ação Integralista Brasileira comemorava seus feitos nas

,

últimas eleições, vencendo em Jaraguá, Blumenau, Joinville, Timbô,
Hansa-Hammonia, São Bento, Brusque e Rio do Sul, para prefeitos e

elegendo ainda 47 vereadores, assim distrib utdo s: Blumenau, 11;
'Joinville, 9,' Jaraguâ, 5; Brusque, 4,' Hammonia, 4,' São Bento, 5; Rio
do Sul, 4,' 1imb6, 4,' Orleans, 3; Imaruhi, 3; Indaial, 3,' Canoinhas, 2;
_Gaspar, Biguaçu, Campo Alegre, Itaiâpolis, Chapecô e Criciúma, 2,

ca�a; Araranguá, 3 e Curitibanos, Cruzeiro (atual Joaçaba], Laguna e

Concârdia, 1, cada., "

-Freymundo Freygang, liquidava o seu estoque .de louças, vidros e

fer;agens, continuando apenas com oficina de funilaria.

,��, .p!fiil..:r
--,

,

...�", 1986, morria-o eletricitário Harry Cristiano Buchmann, aos79 anos,
nascido em Campo Alegre, que trabalhou pormais de 25 anos na então

'Empresul"- Empresa Sul Brasileira de Eletricidade, atualmente

incorporada à CELESC- Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.,ex
Delegado depolicia da cidade natal, Um dos incentivadores do movimento
CONBUCA (Convenção Buchmann Campo Alegre) e muitas se realizaram
em encontros anuais. Naquele ano, no Agropecuário, 211 descendentes
ali se reuniam em ruidosas comemorações.
-O Distrito 465 do R.I., realizava a, sua 26a Confer�ncia Distrital em '

Florian6polis, ocasião ein que era indicado paraGovernador do Distrito
o bioqu(mico jaraguaense, dr. Mario de Sousa, para o per(odo 87/88.
O Rotary de Jaraguá já tinha dado um governador: Oswaldo Heusi.'
-Lembrava-se que Lions, do Distrito L-lO, na década de 80, tinha como

Governador, apessoa-de João Lúcio da Costa.
'

A seta tia loto aponta ptITQ a pOM por oMe o dekga4ó de policia abateu a tiro! o
PresidenJetlaCâmara. Vereadores, o IntegralistaRieartIt!Gnunwaldt, na 6--/elro,
13 de agosto de 1937

'

Chegavam ao extremo. as,

perseguções do. Delegado.
de Po.til, Sgto., Etário de
Abeida. Dias antes Ri:ardo
Gruenwaldt endereçava
teegramaaoCbefeProvirill,
dr. Othon Gama D'Eça:
"Comuni:o respeitosamente
V.Excia.,Dee�EWri>de
Amem redobrou violência

perseguição. integralísmo
preso. Gustavo. e Eugênio.
Wek, h<mens respetiveii e
morigerados sob pretexto
usarem camisa-verde,

, a m e a ç a n d o. - os '

espancamento. Ameaçados
de prisão. 0._ presidente da
Câmara (Gruenwaldt) e

vereadorCarlosGuemhet,Ro
Serro. Delegado ameaça e

iIwIta quem respeiosammte
So.icita motívo prisões.
Respesosas saudações. asso

Ricardo. Gruenwaldt -,

�gado parüdo".
Apesar dos lamentáveis
acontecímentos o. partido
integraista estava na

� da prefemra,
pelo. lavrador Leopoldo
AugustoGerent, o. legfilativo.
municipal tinha fo.lgada.
maioria e a presidência do
vereadorRi:anlo.GruenwUJt,
a1éasuamorteemuna�·
feia,dil13 deag()l)fode 1937,
assassinado. pelo. delegado.
depoläl, satgeDtoEtr.ári> de
Almeida. Nas reuniões

pennitidas pela autoridade

poicialmm entoa<las várias

canções, entre elas
"ANAOO!".�eetrade
PIílio Salgado "PRGVE-TE
MOaDADE" (Ao. apelo da
P*il), letradePlilioSaJgado

e música de i. Sépe;
"CANÇÂODOMllldANO.

- DE JARAG,UÁ" letra de
Ri:ardo GtuenwaJdt em11si:a
do. professor Robert.
Porndorfer, e ANAOO!:
ANAU�!" - Ao. Chefe
Nacional e aos oompaDhei:us
dehta.

CblnFederalcJe�
dividildo Saria Catarila em

sei; zonas: 1· - S. Francil:o,
�araty (Araquari), Jo.ilvile,
Jamguá eSão Bento apoRia
José Ramos de Carvaho; ?!
V�doImjaí,e<mJoséFerreia
da SilYa (pai do CbJ)óca); 3a
representando a� COOl o

capIão Paub Váa da Rosa
filho do General Vieira da

Rosa; 4·, representante da

região. do. ex-Contestado,
JosilodaRocbaLoures;sa,.o
Sul da provfncia com o. di:
AntonioDf)Mu&m, chefe do
JIk:leodal.agunae6".,o. aoo.t
como.<t.OtbanGlmaD�
ParaSeoadoreraea:ohilopa
unanimidade o. dr.

desembargador Heradio
Canim> Rileã'o, ex-juiz de

deÍodacomaroldeJo.il.
ao tempo. em 'fle Jamguáera
1:cmtrio. Parahomologação

Comunäa, vigiado de perto das candidaturas seguiam
por Getãlio Vargas; a' .

plU'll a Capital,. o. prefeito
candilahndeAnnandoSaDes Leopoldo. AUgusto Gerent,
de OliYen que tilba o. apoio FmmanÍJeI Eb1eI's, Franci;co
daU.D.B.(UJ1Íi)� Mees e Alvaro. Tarorede

Brasilen), enquanto que no DWold, representando este

RioGnmdedoSuldesoobôun-
.

o.mmi::ípiodeS.,Haocim.
se grandes quantidades de O 'Dia daBanden", em 15-
annamentos pertencentes ao. 11-1937 era grandemente
general Bores da Cunha. CanemoradoemFkrilnópois,
Sobrava�PlimSalgado, comparecendo Jaraguá com
quetilbatodosos1nmfospara cento e sessenta ilte�
verr.er.�umdetaheiia de todo o. munDpio, que se

surpreender a estratégia do. reuniam aos cinco. mil

presidente no poder: não. integrantes da Capital,
. esperavampormng.pelo. parecendoumatréguaentreo
próprio Getúlio Vargas. Aí, go.vemodeGetá)i) Va-gase a
teonDavam todOsos sonbos... ALB.,pon:plePInioS�
Assim mesmo, tratava-se a 'declarava à Nação que não
A.I.B. (Ação. Integraleta aspsava a presidência, mas
Brasileira) de escojher os desejava ser o. "Condestável
mejhores homens para a doBrasl'.

Marcha n° 1 da Milícia '

Inte� letIa de Monteà'o
deMelloem� de Maroos
JoséB

.

asagm.
,

O governo cen1r!'l maJizava
novas elei;ões eJosé.Amérro
deAhleiJa nmB no re�
desuacandKIarurapeloparüIo

Ameaçados de prisão o -

presidente da Câmara

(Gruenvaldt) e vereador
Carlos Guenther, Rio
Serro. Delegado ameaça
einsulta...

IDuas Rodas.
Industrial

AlTATECNOLOOIA EM
MATÉRIAS-PRIMASPARA

.

AUMENTOS
Fone (047) 371-2277
Jaragu' do Sul - SC
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'Beatriz Sasse

GOTA'S DE ALEGRIA

E TRISTEZA

DO ·QUE , FEITA,
COMO SE 'ORjylA E
PARA QU':SERVE

Uma única gota r formada dentre outras
substâncias de oxigênio, sais minerais,
glicose, proteínas aminoácidos e cloreto
de sódio que dá o sabor característico. A

lágrima é tão importante para a visão

quanto aáguapara aplanta. Sem elas os
olhos secariam e seriá impossível
enxergar.
Quando uma pessoa se comove com uma

cena triste ou recebe uma boa noticia; não
se dá conta que um complexo sistema está
sendo ativado, é através de vários

CI•• r!!!' ' CHOR.' �'R'_7 processos muito rápidos, é gerado um

...."� ..,... impulso que vai até o cérebro onde se

A descarga provocada pelas lágrimas é uma forma encontra amemória afetiva e conforme o

de o corpo buscar equilibrio psicológico e físico.' julgamento o impulso é transmitido para,
Chorarnãa resolv� os problem�s, não comove e não Cl hipotálamo (glândula que controla as

faz você conseguir alguma COisa, nem melho�a a visceras) 'Ocasionando as lágrimas.
saúdemas tambémnão a agrava. O quenão se deve"
é anestesiar as emoções e jogá-las no inconsciente,
isso sim pode ocasionar alguns problemas, no
intestino pode gerarprisãode ventre, nos pulmões,
bronquite ou asma, nas veias angina, dor nopeito e

até infarto:
Quem tem dificuldade para chorar estâdistante das'
suaspráprias emoções.

As lágrimas celebram a vida e são o código de

despedida na hora da morte. 'Silo o símbolo dá

tristeza, quando se depara com a miséria

estampada nas ruas dopais, e reflexo da alegria"e
da saudade. Silomensageiras do desencantopelo
amorMO correspondido epela comoção que toma
atores em cena, nem sempre verdadeiras. Na Tv,
usa-se o cristaljaponês, artifício quefaz os olhos
lacrimejarem instantaneamente. Na vida real,
pode-se inventar uma estória triste como recurso
para seduzirou chantagem: Puromaquiavelismo.
Flagrante dafarsamais deslavada ou da realidade
mais seca, as lágrimasproduzidaspelo choro são
diferentes das basais que a todo momento

umedecem os olhos. Agentes do equilíbrio,
deveriam ser um exercício diário para combater
asfrustrações do dia-a-dia.
E nós mulheres conhecemos muito bem este

assunto: afinal.jâfoiprovado que choramos bem

mais do que os homens.
O pranto pode ser de dor, de satisfação ou até

mesmo deprazer. Lágrimas, afinal lavam a alma.

PARA

OUE/VI CHORA- /VIA/57
A maioria das pessoas' costumam

chorar em virtude da morte de

alguém, muitos choraram
a morte de Ayrton Senna.
e dos Mamonas

Assassinas, por exemplo.
Outros choram de dor,
triste:a. má situação
financeira, cenas de Tv,
preocupação. ,

Mas se houvesse um concurso, quem

estaria em primeiro lugar no quesito
lágrimas? Com certeza as mulheres,

mas, o conceito "homem
não chora" já está
Ultrapassado e embora o

preconceito esteja
diluído, em números os

homens nunca vão

chorar tanto quanto as

mulheres, em função da
estrutura e da educação..

Lágri
desangue:
supõedorou

arrependimento
profundo. Essa expressão

lusitana deu origem ao chorar

pitangas no Brasil por causa
da associação de cores;

Ter o dom das lágrimas: aquele que
chora com facilidade.

Beber as lágrimas de alguém: aquele
que consola.

Lágrimas de crocodilo: revelam
falsidade e nada têm a ver com tristeza.

P Novo Dicionário Aurélio as

define como àquelas que não
vêm da alma. É o choro'

hi óc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� - COPUlO' DO PO'VO' - Jaraguá do Sul, 25 e 26 de maio de 1996

CASAMENTO ELEGANTEPostode
vendas

anexo àfábrica
Emmarcante cerimônia religiosa na Igreja
Nossa Senhora do Rosário no RioMolha,
no último dia 17, Roseane e Cirineu

uniram-se pelos laços sagrados do
, '

matrimônio. A noiva éfilha de Egon e

Marlene Schmitz e o noivo de Ancelmo e

,

Tereza Fagundes. Após a celebração, os
nubentes recepecionaram seus convidados
no salão nobre do ClubeAtlético Baependi.

RUA 2& DE JULHO, 1856
TEUFAX (047) 372-1749

JARAGUÁ DO SUL

, Rua Marina Frutuoso, 391

J=ONE: (047) 372-0081

JARAGUÁ DO SUL- SC

m- ltttit-lH1
Máquinas para empacotamento

,

RuaAraquarl, 136 - Ilha daFigueira
FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203

Jaraguá do SUl - SC -

Os ,",wosRoseaneeCirineu'

RELCU�flRê
JÓiAS - RELÓGIOS E PRESENTES

AS MELHORES SUGESTÕES PARA O DIA DOS NAMORADOS
. Av. Getúlio Vargas, 9 - Fone: 371-1562
Av. MarecludDeodoro, 443 - Fone: 372-0038

, '(;�f;:t\'
Roseane e Cirineu nomomentodo "sim", recebendo
a bençÍÚJ do Padre Vdmar.

RODEIO CRIOULO - serános dias 14, 15 e 16 de junho
pr6ximo o 1° Rodeio Crioulo Interestadual no CTG
Leodato Ribeiro em Schróeder. Além das tradicionais

,

provas campeiras, bailes na sexta (14) com o grupo Gaitaço
e showcomDante RamonLedesma, no sábado (15) com
Os Garotos de Ouro e no domingo show com Os Garotos
de Ouro e animação do grupo Estância Serrana. O local é
niuito lindo e oferece toda infraestrutura para camping,
além de banheiros completos, bares, mini-mercado,
churrascaria, restaurante e estacionamento. O patrão
Flávio Ribeiro será o anfitrião.

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO

PREvENÇÃO EMCARDIOLOGIA

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA. Beltrami

,

RuaDr. '\\\IIdemiroMazuredten, 26 - Fone: 372-0814
,

'

Jaraguá do Sul

[p)��OOOO(ê[M]U Q ���!:��� ,

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

Rua João Planinscheck, 407
·

Fonae: (047) 372-0624 - 371-4547 - 371-5275
JARAGUÁ DO SUL- SC

Ivan Sacht o nosso piloto número um, líder Ati

Campeonato Catarinense de marcas categoria N,
participou no último domingo (19), do Campeonä«
Brasileiro Fõrmula Fiat N, no autódromo äe Tarumá
na grande Porto Alegre. Ivan estreiou um 80 lugar Oß
lado das feras da categoria e deixou o seu sorriso 111.1

telinha da Band, que transmitiu aprova.4')I{ahiHar�aus
A CAMPEÃ DOS PR'EÇOS BAIXOS

TODA LINHA DE MÓVEIS E
·

ELETRODOMÉSTICOS EM 6 PAGAMENTOS
CONFIRA NOSSAS PROMOÇÕES

.

· JARAGUÁ DO' SUL - SCHROEDER
GUARAMIRIM E MASSARANDUBA

-Existem homens que lutam um dia e são bons;
existem outros que lutam um ano e sãO

[ne/hores; existem aqueles que lutam muito
CUrei" Finta com o casalRaulin« (Mara) Kreis Junior. mais e são muito 'bons, porém existem os que
Os três constantemente cruzam os céus de Jaraguá com .

lutam toda a vida, esses são imprescindfveis'.
seus coloridosparapentes, esporte que vem conquistando
um granâe número âeaftccionados. Bertold Brecht

BA ARIA . FLORICULTURA FLORI/A �IZ/has
afilias

oMELHOR EMMAlHAPARATODA
FAMíUA EAMODI.NHADESTA f:STAÇÃO

Rua João Januário Ayroso, 586
Fone: 372�2497 - 973-9873 - Jaraguá do Sul- SC

Panificado.ra e Confeitaria
DELICIOSASTORTAS E o FRANCESINHO

MAIS GOSTOSO DA CIDADE
ARRANJOS - ,COROAS - DECORAÇÕES

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Fones: 372-0695 e 371-8146

Jaraguá do Sul - sc

AGORA.EM 3 ENDEREÇOS
MAL DEODORO· EPITÁCIO PESSOA·

PROCÓPIO GOMES
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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·Col1vit�.
.73IiP'" "_IÇ"'�

Idade
novaLembramos você, que hoje (25)

acontece o ballão com'o Grupo'
Minuano. Início às 23 horas. Ingressos
nos lugares de costume oupelosfones:
371-4547/372-0524.

�,
.' /

.

'.
\

, CARGAS
RODOVIÁRIAS E AÉREAS

NACIONAIS;', E
INTERNACIONAIS
Jara,d do Sui

372-02"

R•• Rio'.

�n.iro, 7.

Fon.: (M7)
172-0172

Eipecial dt prima", /01 comemorado o

18° aniversário de Eltline Bet116 dia 17/5M

ÂSsOCÜlfiio RecreotWa WegqUe cotll6u coma

anÜlUlfiO do grupo �s PÚl:ZoItes .

oClube de Cavaleiros daRegiIo Norte Catarineuse
temo prazer de convidar você, sua famOla e seus

amigos para uma noitada bem alegre e animada no
elnbaIo e no estilo dos "Serranos" .

DIA 1° DE JUNHO DE 1996'
lnído: 22 horu

LocaI: PavilhÀo "A" do ParqueMunícípal de
.

Eventos de Jaraguá do Sul
Ingressos a venda:

Cilo Despachante - JR Lavações - Smurts Lanches
, Ati o dia 30 à R$lO,OO

'Não �squ�ça
.

.. .;�

Amanhã (domingo) o eTaLaço Jaraguaense
. te espera de porteira aberta" com aquele
churrascogordo, ovelha, e aquela costela no

,

espeto. Entrada franca.

COMéRCIO
DE CARNES

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

Rua JoãoPlanill8Check. 4t11
FoMe: (CM" '372-01iiZ6 -17'....7-m� ,

JARAGUÁ DO SUL .. SC

SPÉZI� a elA. LIDA.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Januárlo Ayroso, 772
FonelFax: (047) 372-0300

Jaraguá doSul- sc
�II------------------------------__.II

Na última terça.
/eira21/5 a
prendaMarilze
Demarchi,
ncebeu em sua

nsUJêncill

amigose
convidados em

comemo",ção a
Idade npVtl. Ela

file/oiuma das' .

pioneimsjunto
com alt111Ú/ia a
levantara·
bandeira do

'

, crGLaço
"

Jaraguaense. O
CIG temanda
um abraço bem
chiticluulo e te

deseja muitas
akgrills.
Parabéns!

ESQUADRIAS DE
ALUMíNO BENTO LIDA.

JIl:;�:f::lltr Box ,. Esquadrias de Alumínio' e
Antenas Parabólicas

s!L..!C�-= RualJomingos Sanson, 400
Vila 1AItul. Fone: (047) 372·0728

Ja",guádo sa- SC

COM1DA
CAMPE1RA

Espinhaço de
Ovelha com arroz
lkg tk espinlutfodeOvelha ou costela
1 colher (sopa) de sal
1 dente de alho '

. Pimenta-do-,.iM epimenta vermelha
'a gosto
2 colhe,.s (sopa) de óleo
1 raminho.demanjeroM

.

1 cebola pieoda.
i xíca", dea"oz
1 colher (chá) de colorliu

, (também cluutuulo de vermellúío ou
.

colon/ero).
* Retire o sebo que tem.no espinhaço
(dois fios grossos brancos, que são a

medula). Lave e corte em pedaços.
Amasse numa tábu,a o .sal, o alho e as

pimentas, formando uma pasta.
Bsfregue em toda a carne.
* Ponha o öleo para esquentar numa
panela funda e junte a carne. Tampe a

'

panela e deixe dourar um pouco,
mexendo pará não queimar. Quando
estiver dourada, junte a manJerona e,
aos poucos, 2� xícaras de água para
que cozinhe iicarne. Deixe coziobar por
30 a40 minutos.

'

* Depois de cozida li carne, junte a

cebola'picadapara refogar. Acrescente
o arroz emte umpouco,mexendo para
não grudar.'Adicione 2 xícaraS de água
fervente. Mexa bem. Seqtiiser darmais
cor, acrescente o colorau: Deixecozinhar
em fogo forte por 5 mmutos é depois
abaixe o fogo e deixe até secar, Dá 4

porções.
Receita de Jarbas Pessane, especialista '

em culinária gaúcha, ee-einer do livro
Cozinhando com Requinte (Editora l&PMJ

RODÍZIOSDE CARNES
BUFFET PORQUIL()

NOVIDADES:
'

JAVALI,BÚFALO
OVELHA

BR 280 N' S.249
JARAGUÁ. DO SUL - SC

Anexo ao

Portal de Jaràguá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO RAlzEI

CT6 LEO][)ATO RIBEIRO PROMOVE
Fotos: Art Cllck

. Entradaprincipal do Parque de Eventos

-.

Estacionamento e Salão de Festas'

Vistaparcial da cancha

Nos dias 14, �5 e 16 de jun
Piquetes, além de um bom públic

atividades
Serão feitas diversas provas
gineteadas, prova de rédeas
conta dos Garotos de Ouro

show com D

,

DIA 15/6 .. SABADO
6:00 horas - Alvorada Campeira
9:00 horas - Provas de Rédeas
12:00 horas - Parada para almoço
13:00 horas - Início inscrições
Laço Equipe "04 Laçadores"
17:00 horas - Gineteada em cavalo
22:00 horas - Apresentações Artísticas
23:00 horas - Bailão na sede do CTG
com os "Garotos de Ouro"

CONFIRAA
DIA 14/6 .. SEXTA FEIRA-

.

-14:00 horas - Recepção e instalação dos CTG'
17:00 horas - Início das inscrições para as arm

oferecido pela Prefeitura Municipai de Schro
18:00 horas - Início das armadas do Individual
21:00 horas - Apresentação Artística
23:00 horas - Fandango com o conjunto GArI

DIA 16/6 .. DOMINGO
6:00_horas - Alvorada Campeira
8:00 horas - Laço Piá e Guri
9:00 horas - Final Laço Equipe -

II :00 horas - Abertura Oficial do Rodeio
e Inauguração da Cancha
11:30 horas - Missa Crioula
13:00horas - Vaca Parada

14:00 horas - Laço Patrão
15:00 horas - Final Laço Equipe
16:00 horas - Final Gineteada em cavalo.

. �
.

17:00 horas - Fandango com "Garotos de ouro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SÁBADO/DOM/NGO, 25 E 26 DE MA/O DE 1996
---- __

. :
-

...OUTRAS VAGAS· , A :A
ABERTASNA i

DMISS O IMEDIATA: \
co����U:U I DESENHISTA- PROJETISTA. I

ÚCNICOQuiMIco • PROJETAR A PARTIR DE ID�/AS. '

1

AIJX.":=� I. DOM/NIO DE CALCULOSo
ELETRICISTADE MANUT. I· CONHECIMENTO E E�TRICA, PNEUMATICA, I
FE�O

I
VAPOR, CALDEIRARIA, VASOS DEPRESsAo E

.
MECANICODEMANUT. TUBULAÇÓÉS.

. 1

� CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200 1

•...............................• , INFORMAÇÕES NA HUMANA I
.

�.' A'TI!'NÇA-O ,.' l. -,.. �----_-_,,---'
� EM BREVE voct QUE j _---_- _
,: SE OFEREcE PARA' :

� TRABALHAR, TERÁ O �
: CLASSI-EMPREGO. :
· .

· .

· .

j COMOI? �

1- ELABORAÇÃO DE MAPAS
..
2- CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

.

. CORRETIVA E PNEUMÁTICA.
3- CAD E CHECK-UP LIST
4- ELABORAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS

CORREIO DO POVO. j ENTREVISTAS: MARCAR HORA NA HUMANA

É
'

, COM VERENA.
·

ONDE AL M DO j � CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200
jCADASTRAMENTONAj._ ----------------------

: HUMANA E DO :
: CLASSI-EMPREGO, O :
jBALCÄO OFERECERÃAj
j VOCÊ OUTROS j
j SERVIÇOS.

'

j
1 PRÃ QUI!? 1
j vOCÊ CONTE COM A j
· .

: FORÇA DO :
: CORREIO DO POVO :

......--------"'!"'--------

j E A TECNOLOGIA DA j
j 'HUMANA, NA BUSCA j
j DO EMPREGO PARA j
j O QUAL VOCÊ ESTÁ j
: QUALIFICADO. :
.........................................................

CLASSI-I!MPRI!GO
UMA PARCERIA

CORREIO DO POVG-HUIIANA .__--�---------------
..-�--------�����������������---...... ,

-------....
. AMBU'LATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS

",'. '

, '..

MEDICINA DO. T�BALHO (PCMSO)· AUDIOMETRIA (·P,c'A'·),
.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO- CURSOS NA ÁREA DE' RH ,;,:

RUA HENRIQUE SONH, 33 • CAIXA POSTAl200 - CEPo 89.255-240 - JARAGUÁ DO SUL· sc
.

.

Fone: (047) 371,:4311 Fax: 372.1091

A' HUMANA É PARTE DE S,UA EMPRESAI,HUMANA
AS�S�EMRH L- ------------------------------------------------------------�

: BASTA CADASTRAR-SE:
NA HUMANA, OU NO

BALCÄO,QUE
PAsSARÁA

FUNCIONAR NO

CALÇÀDÄO,NA
ENTRADADO

II

'URGENTE
"

ENGENHEIRO MECANICO
EXIGE-SE EXPERI�NCIA EM:

,

.� -

CAFÉ, CHOPERIA E GRILL
ESTAMOSSELECIONANDO:

CAIXA, GARÇOM .

COZINHEIRO E CHEPEIRO
DISPOSTOS ATRABALHAR EM TURNOS.
É VOC�? vA PARA A HUMANA E lEVE SEUS
DOCUMENTOS. É PARACOMEÇAR lOGO, lOGO!

ELETRICISTA DE MANUT.
COM EXPERI�NCIA COMPROVADA EM:

TEARES
TENS ESTA ,CAPACITAÇÃO, COM

,CURSOSEPRÁTICA?COMPAREÇA
RÁPIDONA HtJMANA

'.'. ,
.

t··

. ,,:. 'f' �., .;;,.,,�

;';, t

HUMANA
ASSESSORIA EM RH

INFORMA
Foi um sucesso a realização do Seminário
Regional de Segurança, Meio, Ambiente, e '

Medicina do Trabalho promovído pelo SESI.

Hoje comentamnos o Programa de Conservaçio Auditiva, äpn:sentadO
•

pelo Dr. Ayrton Kwdko e moderado pelo o Eng. Gilberto Fausel. .

trouxeram-nos o PCA e quebnnm "dogmas" vendidos aos empresários,
�,

como a ineficácia ou invalidade do exame audimétrico por via aéIet.:a ,.
nCcessidade• audiometria porvia óssea, outros exames especializados o ;:
Ité CODSUlta com. otorrino, que nenhum,beneficio trazQm às� só ,

despesas, e em nada tomammais efetivo ou legal o Fel\. Como pôs-se,
abaixo estes falsos dogmas? Mostnnm, eles..que cumprindo-s� a Jeí, o

.

com bom senso, economiza-se muito dinheiro e faz-se um éx�Jai; .

PCA em sua empresa, garantindo pre5ewa9ão' da audição do empregado,
razio primeira do'PCA

.

FazencJo-se: o levantamento das áreas ruidosas Da empresa, com' êsfa ou "

. aquela té<:nioa, locIlizam...se as pessoas que estão expostas ao {UÍdo, em :,

níveis lesivos; rea1izan40-se audiOmetria por via aérea nesta PoPulação ,;
com. um acomplDhamento e con1role médico, 'dó 'trabamo e�;
principalmente, tommdo-se as medidas queminimi�, ou ��em as

;

áreas com. tuido. Faz-se umbom Programa de Conservação AuditiVa. ;:
Os exames, manda a lei. elevem ser realizados com 14,lt,de repouso i
auditivo, logo impraticável (wna falha na redação da lei!). Como fazer i
então? O PCA existe para preservar a audição dos empregados. n�.,..,a J;
saber quanto eles escutam. Vou fazer um paralelo bem "no concreto"

,

para que se entenda, o que se pretende com.PCA É eomose a lcl.-di;t� '.
se que oS empregados que pesassem maiS de 80 quilQs elevéiiändi<iar •

sem. 9OD1ef. Sé eu quisesse ter um bom plano de regime em miDha '

empresa, o que faria?! Quando o empregado chegasse aos 75 quil�s já .

coD;109Uia a orientá-lo Para não ter que forçá-lo ao jejum. O mesmo
'

ocorre com. o repouso de 14 hons, álém. de ser: impnssível con1rolá-lo :

(será que o empregado não foi a discoteca à noite, ouviu wa� ou
veio para o exame de moto?). mo utilizando um repouso rígido,'mais
sim. um conhecido, teQ>s maior possibilidade de ''pegIllDOS'' os casos

mais suscetíveis a perdas auditivas, antes delas realmente apareçerem.
,

Como podemos ver é mais ficil orientar e proteger o empregado que sem
o repouso de 14 hons já �presenta sinais de perda auditiva, do que ,

esperar que ele apresente esta perda, e nunca é pouco/relembrar, é
irreversível, comum suposto repouso de 14horas.

.

.",.,.

O envolvimento e comprometimenio da diretoria com J.>CA. o cOntrole'
das áreas ruidosas, educação dos empregados. audi�tti�, por via� ,J

com controle, identificação dos casos susCetíveis.� avaIi�!� iW �
especialista é que fazem o PCA de sua empréSa seru,n.sQcesso" ,,' '.;. ... ' i:'
Na próxima semana comentaremos o PCMSO coma nes foi

, ;
apresentado no Seminário do SESI. "

_

:
. "

(I' ;"
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OORRDODOPOvo.2 ClASSIF.ICADOS
�.'

VéoclHe aparelho de CD para carro,mama
PioDDer, IIiocIebDEH-780,preçoR$ 200,00.
TraW372-0187.

Vendo ÇUl de alve�lÍs cl 196mi cl 2
praga, temmo 2Ox70 de,fundosclpomar
ele frutas. 1400Jn:l. Valor a combinar �

DesocUveL .Contato 372-3927 cl VaJm.ór.
Bairro 1010 Pessoa· ,rox. Supermercado
Dois AmiJos.

.

.

Vencle-se ou 1roca:
Sem 3 em 1 PbUips, lÚquina fotográfica
Yichica, 1 capacete, 1 cSculos de sol Ray
Ban.. Tratar 973-8911. Troca-sepor vídeo
·cassete ouTV colorida.

Vende-se ou 1roca
Doia veiUcIoI de prenda, ndmero44. Tratar
faDe: 973-8911.

. . Vende-se restauraDte na Barlo. elo RIo
Branco todo equipado. Tntartel. 372-2681
clD.IIma.

Vencle-seOplla 83, cinzamet 5 marchas, .

vidros e161ricos, clireçIo hiddulica.,Ótimo
estado 371-1953.

.

v....Pltmio 86 JISOIna excelente 371-
um."

VeIlCIHeMaraj6 83 5 lIWdJas azulJIletáb.
, Ótimo_do 371·1953.

Vende-se Saveiro sunset 94 1.8 sasoliDa,
cor bOrd6. l'mpeciveL Aceito 1rocà 371-
1953.

Excursão Beto Carrero
Saída: 1.5/06/96

. R$ 37,00 por pessoa
(ingresso e viagem)
Contato: 973-8281 ou li

375-1656

ORAÇÃOÁSANTACLARA.
Pela intercessio de Sailta Clara, o Senhor
Todo Poderosome abençoe eproteja. VOle
para mim os seus olhos míserícerdíosos,
me dê lipaz e trancpJilidade, detTame sobre
mm • suas copiosas graç. e, depois
dessa vida,me aceite no céu emcompanhia

.

deSanta C1ara ede todo os santos. Fmnome
do Pai doFilho edoEspírito Santo. Amém.
Fazer os pedidos a SantaClara, 1 denegócio
e2 i:npoSsíveis. Rezardurante 9 dias, 9 Ave
Marias com uma veJa acesa. Deixarqueinar

.

no nono dia. Mesmo sem fé, seu pedido
std atendido:Mande publicarno 9" dia.

�oanonaquerlda
Nossa SenhoraAparedda

Querida Mie Nossa Senhora Aparecida.
Vós nos amais e nos quis todos os di.
vós que sois amais bela du mies a quem
eu amo de todo omeu coração, eu vos peço
mais uma vez quemeajude a clcançar lUDa
graça. Por 4ificil que ela seja sei que me

ajudareis e sei que me acompanhareis
sempre, até ahora daminhamorte. Amém.

Atenção: Rezar 3 di. seguidos esta oração
e alcançará a graça, pormais dificil que ela
seja, em caso extremo rezarem .3h. Depois
da graça alcançada mande inprimir 1
milheiro desta orl.ção.

.

Vende-se cons(Sroio demotoTönCO 125
cl15 prestações pagas. Cons. Amauri. Vaor
à combínar, Interessados 1ratar pelo f()ne

.

379-1001.

PRECISA-sE DE DAMAOI:
COMPANHIA PARACURITIB.A .

Solteira, desquitada, viúva, meia
idade, sozinha, boaaparência. Paga
se bem - futuro prómissor. Assunto
sério. Contato fone: (041) 224�0439 .

CI Sr. Alberto das 20:00hs às
24:00hs ou na Rua Francisco Rocha,
1446· Bairro Bigorilho - pröx, Hospi
tal Evangélico.

CAMIIETAS
ESTAMPADAS

,._._...., P/·C_PANHA �-......

ELBTORAL

TEL�NDAS
'''7'37201723

"AlCINDOS CABELEIREIRO UNISSEX"
.

Com sUa nova füial na Ruat

Expedicionário Gumercindo da SIlva, 44 em frente à
CaiXa Econômica Federal - centro

.

CO es rVIA::>CULlNU

E FEMININO

RS6,OO

MANICURE MAO

RS5,OO
EPÉRS 7,00

R. Procópio G. de Ol;ve;ra, 1550 - Sala 12 - Centro
Fone/fax (047) 372-2422 - Jaraguí do Sul- SC

Farmácia c5ue/y
AQUI TRATAMOS .

'VOCÊCOM CARINHO!
Av. Mal Deodoro' da Fonseca, 852

Fone: (047) 372�0170

Jaraguá do Sul- sc

CONFIRA AS SUPER' OFERTAS DO CADERNO

PROMOÇÃO CALÇADÃO
II

II

II

'I(nica São -Cami,lo
. Dr. Mal'C08 Fernando F. Subtil

!.IIII!l�!••IIII.!!ltll!!ll!ll�!!II.ll!
MediCina cio Trabalho - Fraturaa - UrginciM

.

OoenÇM•Coluna, La.õee cIo..porte - Ciru"'" cio joelho
ExaInee:admMiona., "'iaMotiai.eperióclC08

.

Horárto. atendimento: 8:30_ 11:30e 14':00_ 18:3OhL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSuI, 25el'dem.o deI"' CLASSifiCADOS CORRElODOPOvo.3

�mMRl .,..._�_._rN@_rtdi::::J_O�____,.'@.
CAECI'87�

EM'iiLiMJlMENTOS IMOBIUÁAlOSLlDA.
APTOS PRONTOS _

• Apto. em CUritibacl138m"·R. Ar0l'l80 camllVo. (perto Rodoferrovl4ria).
c/i lulte + 2 qtOI e demais depend6ncla•• + qto empregada 2 garagem· R$
35.000.00 ...t.... + R$ 790.00m__I.(FlnancJBradeeco). Troc.·.. por
apto. ou terranoemJ...�,.

.

APTOS EM CONSTRuçlo
Edlf. hfúnla • R. Jo" EmmendoerltJ,
·Apto c/111m'· 2'lI'Idar· 2qtoa edém•• dep .• garagem. portio eportari.
eletr6nlca·R$25.000.00+aalcloparceiadoemCUB ...tregacheve.ernJanI
'i1l
• Apto. 77m'· 11 andar. 1 qto e demaI. dIp•• garagem. portlo.e portaria
.etr6nlca·R$17.5oo.oo+aaldoem·CUB·chave.dNl97.
Edlf. Dlanfhus - Ru. M.rln. Frutuoso
• Apto502c/214m'-31endar·.lfte+2qtoe....cada. churruq.lndvlclJaI. clip.
empregada, 2 gar.gen.. aallo de ,...•• pIacIiIa • Entrada R$ 38.000.00 +

...,mlrparcal..de condomlnlo·R$980,oochav" FEV/98.
• Apto 304- entrada R$ 38.000.00 + .-.nlrparcel.. de condomlnlo - R$
873,OO·chav.. ·FEVI98 "

Ed". Amaranthus Rua Ado/fo S.c.rI - /., d. Ru. Am.zon••
(SCAR)
• Aptoc/3OOm'. temoadlpa'lfvel. apartam...to.nI301. 302. 501.
&tinida:38.50cW(R$14.441 ,OO)+50paft)efa.de3.85cube(R$1.441.75)
Conauuçlo: Proma Conal e Plenej. LIda. em eI.tema de ccndomlnlo.
CASAS
·ca..dealv.nova3pavinento.,tI�'de'...ccnalNlda.terrenotl800mz
• R.TomazF. deGoea, c/IndavI.ta·R$ R$180.000,00

.

· ca..alvenallac/200m'. naAJaOIMaQ1Iodnl Prad,33, Jara�4-Eaquerelo
'

·R$8O.000,00 \

· ca.. aIv. 180m' ,... cen.tr. Terreno 420m' • R. Hetllique BortoIlne R$
50.000.00.
·ca..madelra c/110m' • \ta lai.. -TerrenoC/522m'·aeco. deesqulna.·R$
40.000.00.
• ca..em llilvenalla c/150m'·Terreno 7.5OOm'· Rua BertlaWeege
·C...dech'carac/ 270m'. emalvenalla c/todalnfra-eatrutura, pIscIn., doi,
galp&ee. terlanoc/3O.000m1.Rua BemareloA. Schmlt, pertodo ..,10Vitória
·flladaFigutlN·R$111).OOO,OO
·Caaaemaivenalla123m'.Belne6doCembolld·troea...por,lpaltamentoern
Ja___

.

·ca.. ""alvenaliac/SOm',RuaJoHPlccoIl· R$25.0oo,0ó
TERRENOS
• Te.rranotl598m1• AJaJ0a6TheodoroAbelro.fIIadaFigueira·R$12.000,00
• Terranotl 28.28hI• nonvo.- vala am..... ti 180m de fNNep'BR 413.
conIIndoumacaaadlrnadll..tl1��""""d'lOOrrf--R$170.000,OO
• T...,o27.OOOmI.Ch6caraern••0...... PertnetroUbano ·R$45.000.00
• Terreno-lol 'tIoe....PertoCandela.-348mI• BarraValia·R$3.700,00
- Terreno·LotChampagnat-378m1·R$21.000.oo
• Terreno5.00OmllSOm1trwodaMaJw.. • c/SOm de fMnte e1 00 índel.lndoe
-R$42.500,00
• Terreno ti 10.ooOmz. c/ 49m de fI8nte c/ JoH T. FUbelro (pr6x. trevo)-R$
45.000.00
• Terreno c/2.250·R. BertaWeege(Jllanoa 88COc/FUoJara�' aoaFundoe)
-R$40.000,00
• Terranoem Navegentee.com40OínI.centrala50Omdaprala·R$15.000,00
GALPlO INDUSTRIAL
GaIpIoln<l.lstrial.eatNuramcntada,ooberturapaga,comireade400.00m1,e
o terreno com e54.00mI. Rua Joio Franzner, em frente l Igreja 510 luiz
Gonzaga.P*oR$S9.800.00
LOCAÇlo
• Loj.,· R. EleonoraS. Prad Ed AntuIloc/35mz• R$ 300.00 - cl42,241112• R$
300.00 ·c/53.47ml• R$ 400.00
• Lcja c/42m'R. BemareloDombuech. 590 • R$ 300.00
• Lcj. ti 45,e&n' '" 8P...tIo de ar oonclclonado R. Eleonora S. Prad, Ed..

.Anullo· R$350,00
• Lcja•• R.GulNnneHemg·(pertoCapI")·R$ 300.00
·lptotl3qtoe+cIIp.ernpregada,oentral.EclffdoJa..�.81 ...dar,R$850,00
(Semi mobilado)
• Lcja cl82m1R;Mall.. FiNluoao. 309 - Ed. Aateu • R$ 400,00

R EPIl'ACIO PESSOA 421· SALA 103· FONE 371·8814

Esool! oonverolvél
Esool! GL
Monza SLE
GoI CL

92 branco
88 amarelo
88 prata
88 branco
89 branco
85 vermelho
84 branco
88 preto
84 bege
87 vermelbo
� bege
78 bege
79LDO branca
lÍt preto
90 branca
88 verde
84 verde
85 vermelho
88 alUI
'19 mar·rom

90 branco

'arecer Comerciai

l�orpo.ra9lo
VtI!Rde � Admlnlatra

Compra - Aluga
DEFRONTE'AO FÓRUM· CRECI 00177o.J

.
FONE/FAX; (047) 372·2990 .

CELULAR 973-9089· JARAGUÃ 00 SUL· SCEeoort L
Eeoort L
Del Aey rua
GoIL
Florino oly
Fusoa
Fusoa
Bellna II
Unos

Pampa GI
Pr6mlo CS
\J!Io nille eletr.
Pasaat
Eeoort XR3
Opala
Opala Comodoro

RU.í Joinville n" 3573

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

�AUTONOVO
_ VEíCULOS'
PointerCU 1.8 gas 4 ptsprata 13.500,00
Escol1GL 1.8 gas borda 7.400,00
EscortGL (impecáve� azul met. 6.900,00
Gol CL 1.8 (rodas I. leve) bordô .. · 6�500,00

. Voyage LS (rodas I.leve) prata .. , 5.500,OÓ
Fusca 79 azul 2.500,00
Fusca 71 branco: 2.300,00
Uno S 86 bege 5.000.oo
Uno Mille 93 wrde met 7.800,00
Uno Mille 93 preto 7.400.00

PROMOçAo
XLX 250 86 (1 carburador) pr'ta 2.000,00

ArENÇAO: COMPRAMOS SEU VEfcuLO USADO.
PIGAMENTO ÀV1STASOMENTE EM Ó'TlMO ESTADO

R JOINVILLE 2050

FONE/FAX (0�7) 371-1574/973-9753

Nãofique andandopora..
Procure seus. negócios aqui.

CLASS!FIrAI)OS DO
CORIIEIO DOPOVO

OMAB1DO tMlEGlAO
371�111' - 372-3363

• Terreno no Loteamento Heínceck - Oba da Figueira - R$
8.000,00
- Terreno 'na Ilha da Figueira - Rua 1 'O, José T. Ribeiro com

14,00 testada total da área de 427,50ín2 - com água, luz,
fundamento e lajota - Preço R$13.'O'O'O,'O'O - Barbada
• Dois terrenos pröxímo a Faculdade total da área 840,00m2.
R$12.'OOO,00.
- CasanaVllaNovadeMadeira- excelente - Terreno 462,00Jn2
- Casa 120m2 - R$16.00'O,'O'O • Barbada.
• Terreno situado no loteamento Díco, 2Km após Botafogo,
contendo área de 38'O,00m2esquina- R$ 9.000,'0'0.
- Terreno na Rua Guilherme C. W�ckerbagen - próximo ao

Fórum - 385,00m2-65,00pIm2 �negociável.
- Terreno com 84'O,'OOm2 - mais construçlo de UDJ..prédio c/
56'O,4öJn2- próx.daArgi - naWalterMarquatdt • R$ 6'0.00pi
m2 - negociável.
- Terreno com duas casas defronte ao Material de Constr.
Winter -.R$ 35.'000,'0'0 (negociável) - barbada.
- Terreao'eom 600,00m2-naRuaJoIo J.Ayroso -lateral com
excelente casa demadeira - nova - R$ 30.000,00 - negociável..
- �tesna Ilhada Figueira, próx.Colégio Holando Gonçalves

·

- PlANO - Um de enchentes. R$1 '0.000,'0'0 cada - parcelado
- Terreno situado nos Trevos - GM. JS, BL. MS, Jo, SCH e

CO, contendo a área de 19.62Om2, com 331,6Omt. de frente
p/BR-28'O - Preço R$I'O parcelas de R$15.oo'O,'O'O (Troca-se.
por carros e Caminhões).

.

• Vende-se área comercial naRuaMariaUbelinadaSilva· Vila

Lenzi,contendo 4.828,5Om2 cl testada de.6fJmt. ao preço R$
11'O.OOÓ (Negociável)
- Vende-6e terreno noAzaléias c/729m2. Entrada 14.'0'0'0,'0'0
+Assumir Financiamento.
- Procuro áreaaté 2500m2- central
- AIuga..se sala defronte Fórum - R$ 3'0'0,00
• Vende-se umamini-cbácara com 5.000m2. Localizada na
Rua 492. ElpidioMartins, bairro Vila Lenzi, áreamoladapor
1'0 xR$ 5.000,00 (Negociável)
• Vende-se uma áreade 22.oo0m2 locaIizadanaRua 267, José
A. Pereira, Bairro Czerniewicz ao preço de R$ 5,'O'Om.2
(negociável).
- Vende-6eum terreno naWaRomanacom 392,00m2 - báin"o
VllaNovaR$19.'O'O'O,'O'O .'

.

- Vende-6e apto. no Balneário deCamboritt- Todomobiliado,
3 qtos, sala, coz., copa, etc. 30 andar - garagem coietiva -

intenone - Condomínio � R$ 5'0,00 - 7'OOmt da praia - Rua
2.300 - n°740- Preço - R$40.000,00 (negociável) - Troca-6e

por apto em Curitiba-PR.
.

Vende-se 7500m2 com Edificação de GalpOes em 2.200Jn2 -

.
localizados lOOmt londe do asfalto (BR-282 � SentidoNereu
Ramos -(ao lado daRecreativa Breitbaupt) ao preço de R$
15'0.000,00 (Negociácel).
Compro Celular transferível- Pago até R$1.'Ooo,OO· A vista.

.

PROCURASE CASU E
.

SALASNRA'''UGM

POSTO MARECHAL LTDA .
...I'

j

�Liquigás-COMBUSTfvEIS FILT-RADOS·
-SUPER TROÇA DE ÓLEO
-LAVAÇÃO COMPLETA
-LAVA RÁPIDO .

-LAVAÇÃO ÁGUA QUENTE
-LANCHONETE

Avenida· Mar.chal_D.odor�·da Fon••ca, 981 - CEP 89251-701 - -'araguá do Sul - SC

FONE/FAX (047)
,

372-0705 * 372-1888 * 371-0905

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSifiCADOS DE

CENTRO· Casa CENTRO - APTOS. no
VlLALENZI - �A- VILALENZI·

Casaem em alvenaria cl 3 Terrenocl EDIFfCIODUNKER .

Terreno clTerrenocom Te�renoclAlvenaria cl 1 quartos e demais 6.991,00m2 sI .

(No coração da cidade) 2 aptos 733,50mz-
surte e 1 quarto dependências. benfeitorias �61 ,OOm2c1 . 1600m2, edlf. Edificadocl
.

episcina Fla:MlocFiadar,70- porandarr - EM condições benfeitorias. clcasaem
. prédio comercial

RS 50.000,00 -direto com a construtora alvenaria

CENI'R(). SCHROEDER- CENTRO - APTO. ED. CENTRO-Rua
CENTRO-

ClIsaartEMnria
ELDORADO - Fino Acaba- WalterMarquardt

Excelente

� Terrenocl cobertura no Edit.
3.645,45m2 menta (Rua Florianópolis)

- Excelentes eMera clcilJadiLi:6. lotes frente ao
�,70- edif. c/casa Excelente localização - S'4>ermercado

246,OOmz - próx.
�oo em alvenaria ao Beira Rio

1 surte + 2 qtos. Breithaupt CllbedeCampo

JARAGUA- ClERNIEWICZ FIGUEIRA - Lot. Bruns- AMZADE- CENTRO -

" ESQUERDO- Apto. c/2 qtos. Baibada � aptó. no
Condomrnio,das Terrenocl

-TerrenoC/ Casa em ALvenaria cl e demais dep. Edf. Miner( 1 quarto.
Azaléias -

5tO,OOm2 730,Q0m2 176,OOm2 (Surte + 3 quartos R$ 18.000,00 demaiadepend&nci-
Terreno cl edif. cl casa 88). Fren�p'
1.061,82mz edif. cl casa ,. Garagem pl 2 carros) + Rnancia-' Prefeitura-

em alvenarla- emalvenaria mento R$22.000,OO

VILA NOVA - Excelentes VILA NOVA-
Casa ern Barbada casa

Terrenocl lotes financiados em 10 ApartamentoAlvenaria c/2 em alvenaria cl

suftes, demais 03 qtos. 4.192,soma meses - Próx. ao Fórum cl 3 quartos -

.
dependências Apenas . edlficadoclcasa

e ao Breithaupt Financiado '

RS 33.(\)00,00 em alvenaria

."'( Sobrado Alv. 140Jti1- Ana Paula II - R$ 50.000,00 - Est, prop.
- Casa alvo 70m2 - Ana Paula II - R$ 25.000,00 - &t. proposta .

/'

- Casa alvo 200ni - São Luís - R$ 50.000,00 - Est. proposta
- Casa de madeira 105Jti1 - Baírro Czemiewicz - R$ 40.000,00
- Casa de madeirá 276Jti1 - Bairro Czemiewicz - R$ 28.000,00

.

'" - Casa mista 100m2 - Bairro Czemiewicz - R$ 35.000,00
l

_ � de madeira 40m2 - Tifa Theilacker - R$ 7.000,00
- Casa Cohab - R$ 12.000,00 (Quitada)

TERRENOS

- Terreno 476Jti1 - Ana Paula - R$ 12.000,00
- Terreno 912m2 - Schroeder - R$ 15.000,00
- Terreno 435Jti1- Ilha da Figueira - R$15.000,00
- Terreno Vila� - R$ 9.000,00

.

- 'Terreno T1fa Schroeder - 6OOJti1 - R$ 3.500,00

IIu" Jo.� EmmendlJrfer, 704 - Fone: (047J 37Z-10Z8
.

JAIfAGUÁ DO SUL - ·sc
.

Imobiliária�-"

Menegotti
CASAEMALVENARIA

ótima casa com áreas de 192,OOm210cailzada na Rua Erwlno Menegottl nl! 414,
contendo 01 suite, 02 quartos e demais dependências

.

CASAM$TA
Localizada na Rua Tomas Francisco de Góes nl! 260.

Área construlda 288,OOm2
Terreno 441,OOm2

Bom Preçol

LOTEsFWANCIADOS.
Com pequena entrada e o saldo em até 50 meses localizados na Vila Rau. Vale

. a pena conferirl .

A IMOBIUÁRIAMENEGOTTI DISPÖE PARAALUGAR
OSSEGUINTES IMÓVEIS: .

.

Local: Rua Lourenço Kanzler n2 61 S - Bairro Vila Lenzl
Dependências: os-quartoe, 02 salas, 02 banheiros, 02 dispensas, cozinha,

lavanderia, churrasqueira e garagem.
Valor R$ 650,00 para contrato de um ano..

Local: Rua Ollvlo Brugnago nl! 550 - Bairro Vila Nova
Dependências: 02 quartos, saia, cozinha, lavanderia, banheiro e área de gara-

.

gern.
Valor R$ 450,00 para contrato de um ano,

APARTAMENTO
Local: Rua Bernardo Dornbusch, nl! 590-.;Edlflcio Mariane Cristlne

Apto. 304 - Bairro Baependl
Dependências

AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOTTI . 1" ANDAR· SAlA 107/108

FONE: (047) 371-0031 -JARAGUÁ DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SUA ÚLTIMA CHANCE ESTÁ PRÓI/MA·
IS/JUNHO

*
.

-tc..

suPER
* .'

MET MILMAR
TORNEIRA PI TANQUE CR '

.

.IRMÃOS
FISCHER
BALDE PI
CONCRETO
228656
48 PÇS

R$3,99

WOG
LIGA·ÇÃO
FLEXíVEL
441988

, 40CM
."

150 pçs

R$ 4,40

2793151120 1/2
52 rçs

RS 2,60
31 3734 11 26 1/2

22PÇS

R$ 2,,80 ;

"".

PISO
ARAUJO
20X30
945340

GRAFITE A T-06
1000m2

(, R$ 3,40
� �.�----...,

AZULEJO 15X20
5142251006MUAT-252-231m2

RS 4,60-
. 5150001071 MV AT-204-

1488m2

R$ 4,60.·
517631 5016 GR C - 283m2

RS 3,70

CECRISA
AZULEJO 15X15

. 322709MAUVE

I C/SPA T 251 -382m2

i
.

R$ 3,99
� 858412ÁCC -GRC-206m2

·i R$ 2,99
1:5 . •

AZULEJO
ELIANE
20X20

2866131T-009 C
433m2

'R$4,60·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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',:/ NO CORREIO DO POVO
<'I
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,

PARA ANUNCIAR LIGUE
FONE/FAX: 371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PE-DE-CHINELO.

. DÊ UMPRESENTE DA

BOMBOM CALÇA.DOS

CALCP.DO,S·
, AS MELHORES PROMOÇÕES EM JOINVILLE, CURITIBA,

BRUSQ'UE,·JARAGUÁ DO SUL E A PARTIR DE 7 DE JUNHO EM BLUMe'HAtJ,
- _...... ..,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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... Thaty
R$ 17,25

o Boticário

'ROMOÇÃD CALÇADÃO·
,

, .

i.' I

,,. ..,'

. Quasar .,' '; ,):"
"',

R$ 19,75

Batons

R$ 11,00

Six Mini Lips _

R$ 13,00

Insensatez .

.

R$ 23,00 3 LOJAS EJVI '

.JARAGUA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALEMDAS QUATRO PAREDES...
Basta quatro paredes, um teto, um assoalho,

janelas e portas para fazer uma casa ...

Ninguém duvida de que esta máxima da
.

habitação diz a verdade. Mas em tratando-se
de quem vai morar nela, representa apenas o
"mínimo" para se viver. E num mundo regido
pelas normas do conforto, da praticidade, do
bom gosto e da sofisticação, ninguém se

contenta com o básico.
Por isso, há muito tempo, o conceito de casa

está completamente desvinculado de ter um

"canto" para guardar seus pertences e, é claro,
guardar-se também. E pensa-se em imediato na

comodidade, em dividir o espaço, conforme as

necessidades de cada um dos seus usuários e

distribuir objetos de acordo com a finalidade de
cada ambiente. Observamos assim que o abrigo
começa a se enfeitar de acordo com seus

habitantes. Aí, então não existe somente uma

definição para moradia, ela toma-se um lugar
de lazer, descanso e trabalho.
Faz parte do homem ser vaidoso e ele, sem

dúvida espalha esta sua característica além

de seu corpo, incluindo a sua residência: Sua moradia é vestida e

decorada, conforme suas preferências. Aliás, revestir as paredes e o

chão é uma tradição secular, pode estar sob a responsabilidade de
artistas e de profissionais de arte ou então,pode ser feito por todos
que sabem usar sua criatividade, contando com um setor da construção
que não cansa de mostrar novidades e curiosidades e, é isso e muito
mais que vamos mostrar nesta edição.

CARPETES
PISOS TÉRMICOS

PISOS PASTILHADOS
LÂMINAS DE MADEIRA

SOLICITE A PRESENÇA DE UM VENDEDOR EM SUA CASA

COLOCAÇAo GRATUITA ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

?Jtai4 ode 30 fflodeC04 de �'Z/tetC4 ee«

VIUldJ de 400 t<utaCidade4 de coaea

FADEMAC - BANDEIRANTE - SÃO CARLOS - TABACOW - ITA

flua Procópio Gomes de Oliveira, 1453
(próximo flesldenclalMogullu) - Centro

fone: (047) 371-�733

DIVISÓRIAS
·FORROS

PAPEL DE PAREDE

TOLDOS

Rua Ioinville, 2.963 - Vüa Lalau
Fone/Fax: (047) 372-2472
Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o artista, a obra e a decoração

avid Donha ainda era menino

quando deu seus primeiros passos,
ele nasceu em Londrina e lá pelos
seus 10 anos, como uma criança nor
mal da sua idade, não gostava de
estudar e com um pequeno canivete
brincava de esculpirsua carteira, um

dia sua professora acidentalmente
derramou o tinteiro sobre as suas

escavações e aquilo se tomou uma

bela arte.
,�

O tempo passou, David começou a

pintar telas, quando viu que isso era

comum, e ele queria fazer algo
diferente, começou a talhar e tingir,
foi se aperfeiçoando e passou a

esculpir, assim ele criou uma nova

técnica que inovou as artes

plásticas.

Vindo ele morar em Curitiba e

-trabalhar em uma multinacional

alemã,foi incentivadopelos alemães
e começou a comercializar seus
quadros, os estrangeiros eram os que
mais compravam, motivo esse quefez
de seus quadros conhecidos no

mundo inteiro através de exposições,
sendo que hoje só na Alemanha
existem mais de 150 quadros, além
de estarem expostos em galerias e

residências também na Espanha,
Estados Unidos, França, Japão,
Iugoslávia e Argentina.
Ele deixou de ser empregado e se

dedicou somente a arte, chegava a

fazer um quadro em três dias, fe: sua
primeira exposição na Fundação
Cultural de Curitiba, muitas outras

feiras surgiram, exposições, eventos,
diversos quadros foram
comercializados, ao todo mais de
2.200, sem contar as pinturas de

painéis, todos seguindo o mesmo

estilo, bastava ter um ponto de

partida e David deixava fluir da sua
mente paisagens ou mesmo lugares
reais, e com perfeição fazia obras

IVIA.RIVIORA.RIA.
E PEDRA.S

.-

.ARAGUA
MARMORES E GRANITO - PISOS - PIAS

MESAS - BANCADAS - BALCÕES E OUTROS

PEDRAS .A...URAIS

Ardó.ia min.lra, cinza. v.rd•. Mlrac.ma . Luminária·
Carranca· Sio Tom•. R.v••tlm.ntoplpar.d••m g.ral

Ol'9am.nto ••m compromi..o

RUD loinvill4i::. 4133
fgn�Dx: (04'1) 3'11-1324 - lZll"Dgui do �u) - �e

lindissimas.
O tempo passou, David se mudou
para Balneário Camboriú, onde

.

achou que os argentinos com seu

grande conhecimento em artes

substituiriam os alemães e outros

estrangeiros em Curitiba que já não

compravam mais seus quadros, mas
não foi bem assim, o mercado se

tomou ruim.
E o hobby, o dom de ser artista, já
havia se transformado em um

profissional, que dependia da arte

para sobreviver, e com omercado em
baixa, a saúde danificada, o stress,
fez com que David deixasse de fazer
quadros, nem sua musa inspiradora,
sua mulher, fe; com que ele voltasse
apintar e esculpir quadros; quadros
esses beltssimos, que já estavam

decorando a casa de dezenas de

pessoas, que estavam ao lado dos
maiores artistas do pais e de um dia

para o outro deixaram de existir, isso
aconteceu em julho de 1995.

Agora, David ganha a vida com

outra profissão, é técnico em

instalação de piscinas, mas

P9!l

confessou que o artista ainda o

persegue, só que não vale apena ele
voltar a se dedicar somente a arte,
se esse mesmo artista que o

persegue, não arruma alguém que

reconheça o seu trabalho, que o in
centive...
Mas ainda existe a possibilidade do
artista voltar a fazer os mais belos

quadros e painéis novamente, o

atelier em sua casa serámontado em

breve, basta as pessoas se

conscientizarem que por mais

tecnologias que possom existir, que
por mais lindos que sejam os papéis
de parede, as pinturas, não há nada

que substitua uma obra de arte,
ainda mais em se falando de David
Donha...

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

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As cozinhas acompanham o tempo

Passado

Qual é o lugar da sua casa que precisa ser extremamente

funcional, hiper-prâtico, agradável, útil e ter as coisas sempre
àmIJopoupando espaço e sobretudo ser lindo?
Se você respondeu que é a COZINHA está cerussimo.

E,' em se falando de cazintuu a regido estáprivilegiada com o

AclUw Seder conhecimento deAclino Seder,proprietário das CozinhasBerlim,
a segundamaior empresa do Estado no ramo de cozinhas.

Segundo ele, quejá viajoumuito para o exterior e acompanha as tendências domercado

nacional e europeu, as cozinhas estlIó sendofabricadas com tecnologia avançada e eficiente,
o desing também evoluiu acompanhando as tendlncias modernas, facilitando a nossa

vida e criando um 4mhientefuncional, onde tudo possa serguardado em seu devido lugar,
onde haja espaçopara a organização epara apraticidade semprejudicarsua liberdade,
além disso, uma cozinhaprecisa serbonita, ostentar um desing arrojado defácilmanutenção
e acima de tudo ser resistente.

Em se tratando de beleza eparte exterior das cozinhas, acabou o reinado da cerejeira, o
mercado brasileiro hoje estávoltado principalmentepara a cozinha de corbranca, que é
a nova vedete nacional. Mas no exterior já começa a surgir as cotinhas de madeira

pintada com cores e 1140 envernizadas, essa técnica éfeitamanualmente commuito cuidado,
mantendo amadeirá com suaspropriedades nasurais e uma aparlncia bemmais arrojada
emodema, deixando de lado o tradicional e inovando, dandomais vida também a cozinha.
Omercado das cotinhas como em todo segmento ainda se divide e aspessoas começam a

ficar cada vezmais exigen.tes, com isso o mercado só tema crescer, criando, inovando e

buscando sempre novas tendência« e conceitos de belezapara aten.dera todos os estilos e

gostos.

AQUECEDORES
BANHEIRAS
PISCINAS
MÓVEIS

TellFax (047) 372-1798
Rua WalterMarquardt, 744

(próximo ao Sesi)
Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Revestimentos
Dê asas a sua imaginação, não deixe que as paredes, o chão, o teto e as janelas continuem como vieram ao mundo,

revestir com classe, sofisticação e bom gosto, pode custar menos do que você imagina e obter um resultado

surpreendente dando nova vida ao seu lar. Revestir já é meio caminho andado para decorar sua casa.

ARTE NOS ACABAMENTOS

PAPEL DE PAREDE
Complementar o seu ambiente com um

toque a mais de classe e bom gosto, uma
ótima idéia são os papéis de parede.

Para isso basta imaginar, usar a
criatividade e abusar de uma grande
quantidade e diversidade de papéis de

parede, tanto nacionais, quanto
importados, com vários padrões de cores

e estampas, dando assim um toque a

mais de requinte e sofisticação.
Além de também poder contar com a

originalidade dos painéis fotográficos.
Onde encontrar? Na Diviflex Decorações.

SHaW-RoaM: Rua João Pícolli, 149
Fone/Fax (047) 372-2329 - Jaraguá do Sul - sc

Os acabamentos da sua construção devem
ser de bom gosto e de boa qualidade, e

quando se fala em revestimentos cerâmicos

que são duráveis e fáceis de limpar além
do mercado oferecer as opções mais

variadas inclusive alguns anti

derrapantes, com as mais variadas cores,

por isso para dar um ar de elegância aos

pisos e azulejas existem bordas e

acabamentos para cada tom de
revestimento. Uma ótima opção para quem

quer um pouco de arte também nos

revestimentos em cerâmica.

Quem dá a dica é a Jd Pisos.

PINTANDO
OSA2ULEJOS
Não é preciso. quebrar a parede para deixar as
azulejas novinhas emfalha. Está sendo. lançado
no mercado uma inovação em pintura. Chegou
o.Novacorazulejo, amelhor invenção depois do.
azuleja. Muito.prático. e rápida, deixa o. ambiente
bonito semprecisarquebrarnada, para aplicar
basta deixara superfície bem limpa eaplicarcom
Uf . ralo. de espuma. A tinta está a disposição em
lücores: branca, vanila, areia, rosasuave, gela,
pêssego, azul cristal, verde campestre, lilás e

platina. vo.cepode encontrarem breve a sua tinta

para azulejo. na Casa das TIntasMaba.

Jdp-j���
TODALINHA
DEACABAMENTO
EDECORAÇÃO PARA
SUA CASA E

CONSTRUÇÃO

CASA DAS TINTAS MABA LTDA. li'

Tintas Luxforde, Renner, Wanda
Sherwin Willians, Laszuril

Automotivas epara construção em Geral
Lixas Norton - Cola - Fitas 3Mpara Pintura

e Vareta Solda

Rua Cabo Harry Hadlich, 47

Fon8/Fax: (047) 371-0380

Jaraguá do Sul - SC

No seu dia-a-dia você

precisa de rapidez,
praticidade e estar

sintonizado com as

mudanças dos novos tem

pos e você já pode contar
com as últimas tendências
mundiais em cortinas com
modelos inéditos,
persianas em 100%

algodão resinado em mais
de 37 cores, persianas em

madeira ePVC ilnp<rtadas
da China, além das mais mudança, tudo isso aliado
modernas persianas com o bom gosto e a

Luxaflex em alumínio e sofisticaçãojáestãoaoseu
madeira em 45 cores, sem alcance para deixar sua

contar os acessórios para casa muito elegante e

decoração que facilitam a bonita. Tudo isso e muito

remoção em caso de mais na Duale Coronas.

I!-- ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOJA
:

.... T VANDA
BRINQUEDOS ..

:

TUDOÀPRECO
DECUSTO!'

Av. Mal. Deodoro,205
Fone: 371-1244
Jaraguá do Sul .: SC"

�
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�; XEROX - REVENDA .DEMATERIAL FOTOGRÁFICO E VíDEO'
REVELAÇÃO EM 1 HORA
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A v, Marechal Deodoro da Fonseca, 141 - Loja 3
FONE/FAX 372-0881 - JARAGUA DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RELOJOARIA E OTICA GLOBO

Na compra de seu óculos de
_

.. sol 30% de desconto à vista.
Várias marcas e modelos

(Corrente IeminiaaRS ,!9Js'!l
Corrente _scuUna RS 148,60

� A VJSTA

" .

.

',Pulseira unisex RS 60,80
�OURO 18K . À VJSTA '

Variedades em relógios
.

impoiteäos. Toda .linha Special- Dir
sign à vista R$ 73,00

ou 1 x3 R$ 22,95

Calçadão·da
II Marechal, 416 -

Centro
�

.
>

Jaraguá do Sul

ClftZEN

RSI96,oO
. CASIO.

RS92,80·
.

��------��.--------

.. MONDAINE II lo

SEIKO'
,

RS 22,90 RS 108,00
SOCIAL

.

TECHNOS SKY·
DIVER

II RS79,00 I,
....

,

Brinco
�

deo.o,
.

RSIJ,�O\:
. A VISTA 'I "

Armação Fibra

Importada
marcas

Platini,
Visard,

Blandini

À partir

R$43,12

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I'IOMOÇÃO CALÇADÃO
PRISMAConjuRt0 estofado
modulado com 7 peças ..

iVlSTAR$124,20 '

8111 ENTRADA+3PGTOSDE

R$ 31,07· '

rOTAI. 124,3lSEMJUROS
ou 1EN1RADA+10PGTOSDE ,.

�.R$ 14,21 roTALR$156,31
-, DACAM

Camasolteiro tubolar 874 .:

À VISTA R$ 114,92.,'
EM 1 ENTRADA+

Y

3PGTOSDER$ 28,73
TOTAl. R$,114,92S�JUROS
Cama casal tubolar 872

À VISTA R$ 1&2,4'
EM 1 ENTRADA+

3 PGTOS DER$ 40,60
TOTAL R$162,40SEM JUROS

v

Colchão solteiro Classic 033 78x15
À VISTA R$ 60,00

EM1ENTRADA+3PGTOS� R$15,OO
TOTAl. R$60,QOSEM JUROS

Colchão casal Classic D33128x15
À VISTA R$ 92,9' ,

EM 1 ENTRADA+ 3PGTOS DER$ 23,24
TOTAl.R$92,96SEM JUROS

. , ... .

·SUPERPROJIIIDÇAO
.:

.

"' '."
.". �

,

." . .""" .

"

'�odà Unha de' produtos Eternit e'Pisos e Revestimentos .bares ,

. ': ···;EM 4 VEZES .(:1+3) PELO PREÇOÁ .VlsTA. .�-;-�

118761

Br�nco Galão·

3,6 Lts

R$ 5,37

,.

. FECHADURA BRASIL S.A. '

326887 Fechadura FC-Inox 2106 interna

R$ 7,05
325902 Fechadura FC-lnox'2109 banheiro

R$1,05
.'

327115 Fechadura FC-2t0312 externa

.R$ 10,05

GLOBO"·S.A. '.

Tínta Latex
Dureptest interior

317683
,

Gelo Galão 3,6 Lts

R$5,37
118753
Branco Lata 18 Lts

R$ 23,07
321796
Gelo Lata 18 trs

R$ 23,07

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jilraguá doSul, 25 e2' demaio de1"'

"'IIHAB"AT
COMPRA' VENDE. ALU$A'. ADMINISlRA

.MC)!-311 IÄR A
c�tc· d)�O

TEIRNOS
Terreno c/420m2 - Tifa daMosca
Terreno de 15x30 Rua Roberto Zlemann
Terreno de 15x34 Rua Leopoldo Janssen
Terreno c/1.02Qm2 Rua Procópio G. de Oliveira'
Terreno c/460mlI Rua Joio Januárlo Ayroso
Terreno c/ 45Qm2Vila Rau
Terreno c/43OmlI Lot. Bemadete Dornbusch
Terreno c/44OmlI Bairro Agua Verde
Terreno c/513ml1 fundosWeg I
Terreno 390mlI It&jubaPraia Grandt

, Terreno c/31.000mll Vila Nova próx' Fórum
Terreno c/2.60Qm2 Rua JoinvlHe - ótimo ponto
comercial
Terreno c/430m2 Loteamento Versal lies
Terreno c/589ml1 (esquina) Ilha da Agueira
Terreno c/4OOmlI RuaMarcelo Barbi
Terrenocf532m2-EstradaNovapf6x. PostoMarcolla
Terreno c/ 500mlI frente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/500m2 (esquina) Rua Henrique
Marquardt
Terreno c/ 10.000 e casá de alvenaria, ótimo p/

,

empresa - RuaWolfgangWeege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.60Qm2 RuaMarcelo Barbi - Vila Lenz!
Terrenoc/70.000mac/arrozeiras e2 fontesdeágua
natural em Nereu Ramos.
Terrenoc/28.000mllfrente parao asfalto em Nereu
Ramos.
Terreno c/1 oooma R. Carlos Vasel
Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno 115()m2 - R. José Emmendoerfer
Terreno 18()()m2 - R. Joio Januérlo Ayroso
Chácara 115.000ma RlbeirAo Grande

. CASAS
Casa em alvenaria c/260m2 - terreno c/1540mlI -

Schroeder
Casaem alvenaria cf'18()m2- 3 dormb6r1os (1 surte)
demals dependências, Procópio Gomes.
Casa em alvenaria cf 16Qm2 - RuaHenrique Sohn
Casamista - Loteamento Corupá - aceita carro 110
negócio.

.

Casadea1v. c/95materrenoc/370mllem Três Rios
doNorte

_ Casadea1v. cf 1 oomaterrenoc/538m2-BaIrroAgua
• Verde
• Casadealv. 215ml1- Pralade It&juba
• Casa de alvo 10Qm2 - Barra Velha
• Casadealv.220m21 $ufte+3dormHórlos-RuaMax
... Zlemann .

!! Casa 130m2 e terreAO 520m2 - Entrada Rio da Luz

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

• Pirmann.
• .APARTAMENTOS
• Apart. em construçAoc/2 ou 3dormitórios, entrega
- em meados de 96, rua Gumercindo daSilva (Ioca
: IizaçAo, Prlvllegl�da). Financiamento

• próprlo.ConsuHe-nos.
• Apart. Condomlnlo Amizade c/ 2 qtos. Entreda
_ facilitada.
• Apto Ed. lsabela c/123m2 - 2 dormbórlos + surte e
• demais dependências.
• Apartamento novo c/135m2 no centro (parcelado)
• ALlJGA.SE'

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

'. Apto. c/3 dormbórlos - R. JoInville, sernl"lTlobiliado,
• pr6x. Mariso!.

•
-
-

RUA.JiDJPE8CIDIID'r,."
(AO IADODA._.....AGENS)

FONE: 371-8009

ClASSIFICADOS DE IMÓVEIS OORREloooPOvo.5

DO MESMO MODO QUE vocà

ESTÁ LENDO ESTA MENSAGEM,

MAIS DE 10.000.LErrORES

ALTAMEN'IlE QU�ICADOS

PODERIAM ESTAR LENDO

SEU ANÚNCiO.
JORNAL CORREIO DO POVO - 77 ANOS

�
-

.

.

(047) 371-1919 - .(047}.372-3363

fff�·IMOVEIS

371-7931
RuaAntonloC. Ferreira 197

CREC11741..J

C,O.'U • V,••, • LOI.II • a.....'u .••COI.OU

Qto. Gar Bairro EDdereçolPoDtoRet. PNço lar_.ç"Ger.

$obrado ' 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 70.000 Semi aoabadolNegoCiáveis
Sobrado 280 4 1 Amizade R. Roberto Ziemann, 2920 70.000 Aceita troc8/carrolparc.
CasaAlv. 140 3 1 Lot. Papp R. José.Papp; 357 55.000 +15.000finàno. p/SFH
CasaAlv. 190 4 1 Scbroder. R. princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.562m' - Parcela
CasaAlv. 140 4 1 Unzi R. Urbano Ros, 517 35.000 Somen�e ém Dinheiro '

CasaAlv. 130 4 2 Leozi R. mpfdioMartins, sln 34.000 ceita terreno/carro
CasaAlv. 246 4 2 Lot. Papp RMarcos V. Girolla,474 85.000 ceita carro/Jm6vel - valor
CasaAlv. 115 3 1 Centro R. Perdinando Pradi, 118 80.000 ceita terreao até 40.000
CasaAlv. 133 3 1 AnaPaula R. Francisco Hrusckha, 159 25.000 Casa em construçlolfroca
CasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Fmmendoerfer, 1390 80.000 rocap/ apto em Blumenau
Apto DK 166 3 r Centro Bd.Ana Paola - 3°mdar 27.000 +Finane. CEP

APto DK 78 2 1 Amizade Res. Amizade - 3°andat 18.000 +Einane. CEP -13 anos

Apto qJ{ 184 3 1 Centro Bd, Carvalho - 8" andar 60.ÖOO + Pinanc. CBP -13 anos

Apto Cons 112 3 1 Bma Rtls�HmiMarquard.t 9.000 + 100 parcelas de 360;00,

Apto Cons 175 3 2 Centro RuadaCEP - 3° andar 65.000 Bnt. 06/96 - Trocap/ casa
SalaComl 113 Centro Bd. Píorença -1° andar 45.QÇJO Salacomereíal
SalaComl 25 Centro Shopping Jaragwl BOlÇ 44 23.000 + 2 CUBmês/Aceita troca
PontoCom 32 Centro Mal. Deodoro, 491 10;000 Em frente ao Silo Luis
Lote 601 JguáFßq. Condomínio Azaléias 27.000 Aceitaparcelar/telefone
Lote 450 Amizade Res. Versàtbes m 11.000 egociáve�
Terreno , 900Ö Vieira Ao lado do Posto Bogo 160.000 Vende tudo ou áreamenor
Terreno 7000 - Nereu Pr6x. Arroz Zanghelfui 35.000 Aceitaparcelar
Lotes 465 FJgUeira Residencial Piazera I 6.000 Bnt. 2.000+48 x210
Lotes 385 Amizade ResidencialBebUng 10.000 Bnt. 5.000+ 5 x 1.000
Lotes 630 VilaNova Pröx. P6rum.lRádio RBN ' 35.000 Bnt. 15.000 + 10 x 2.000
Lotes 4ß1_ StaLuzia ResidencialGeranium 6.000 Bnt.l.500+50x200
Lotes Vários VtlaRau ResidencialRenascença Diverso 40% entrada - Saldo pare. '

Lotes Vários - Vilal..enzi Residencial Piennann I Divers 40% entrada - Saldo pare.
Lotes Vários Barra Residencial Satter Diverso 40% entrada - Saldo pare.
Chácara 180000 - Garibaldi Bstr, Garibaldi - Km 15 80.000 Casa alvo - Aceita trocar

CháClU'8 111500 : Garibaldi Ríbeírão H'I1ngaros - Km 13 20.000 Semmoradia - Trocsparcela
Ch� 95000 � Scbroeder Fßt. Braço Sul- Km 4 55.000 Casaalv. - Parcela 10 x

Lindo IotenQCOndomínioAzaléias (Jaraguá-Esquerdo)
Área 601m2 (Plano - todo aproveitável)

,

À vista - R$27.000,00 (Aceita-se telefoneou parcelar)

Res. Ocraniwn (Centro de Santa Luzia)
Lotes com toda infra-estrutura (Tamanho JIlI!dio de sOO(2)

,

À vista a partir de RS 7.000 ou - Entrada dc 1.S00 + SO x 2
salmos Min; - ou 4 x SOO (fixo) + SO x 2 salmos Min.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�I ...c.
TERRENO
Rua: Centenário
com área de 450,00m2
R$ 43.000,00�APARTAMENTORua Gumercindo da Silva, n2 555

12 andar - c11 surte + 2 donnit.
+ dependências
R$ 53.000,00 entrada + financ.

I-----'-t',.�' I'4:ítlALE
"

"�ALE

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

Rua Floriano Freiberger, 70

�
Terreno: 650,OO� - Const: 530,OÖ."z
01 surte cl hidrom. + 03 dorm. + lavabo

,

02 BWCs +'Garagem - cl piscina
'

Valor: R$ 280�OOO,OO

� SALA COMERCIAL
Rua: Reinoldo Rau - Centro

t!:l Empresarial Market Place -

.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 25 e 26 demaio de 1996 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIO DO POVO - 7

• •

••

Larlmovels
Av. Mal. Deodoro,141

VENDAS
Terreno 1Sx30mts na rua João Planischeck \

Terreno Lot. Vicenzi e Gadottl Ltda. - Bairro Sto. Antonio
Terreno na rua Antonio Carlos Ferreira de 19X30mts - Centro
Casa de alvenaria com 63m2 no Lot. Vlcenzi· e Gadotti Ltda.
Casa de madeira com 113m2 na rua Alberto Carlos Meier no Bairro Centenário
Terreno rua Max Doerlng, área de 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 Arquimedes Dantas - Vila Lenzi.

. �INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

POIS NÃO, ..
,

SIM E VERDADE!

ALÔ; AlÔ, ALÔ...

- Terrenos prontos
para construir nos
loteamentos Jardim
Milbratz e Loteamento
Maria Hruschka Rubini

(próx. a Malwee),
entrada a partir de

R$ � .500,00 e restante
em até 60 meses.

- Terreno na Praia
'Grande com 490m2,
a 200 m da praia.
R$ 10.000,00
(à combinar)

ESTEJÁ VEIO
'CORRENDO

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

garagem. Rua: Joaquim Fco, de Paula, nS! 2342.
'

-

.

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

Domingos da Rosa nS! 85.
- Apartamento térreo: 02 dormitórios, sala, COZ., BWC, lavanderia e sem gar�gem.
Rua Pastor Alberto Schneider nS! 1.187.
- Sala comervial - Rua Leopoldo Mahnke nS! 46 - Gemtro

I
I
I,
I
I
I
I
I
I
I
I·

TERRENOS I
Terreno CI 1.540,()()rn2, pr6x. Sear (Centro) - RS 100.000,00

.

Terreno Rua João Planinscheck cl 896,00m2 - RS 90.00,00 ITerreno elS.I84m2 Rua 199 sem nome - Vila Nova-
RS 120.000,00
Terreno el1.600m2+ casadealvenarianaruaEpitácioPessoa
- RS 120.000,00

. "1'Terrenoell.089m2-RuaJoãoJanuárioAyrosoRS ��.OOO,OO
Terreno no Condomínio das Azaléias - R$ �6.OOO,OO·
Terreno el3S0m2 - Loteilmento ADa Paula IV - RS 8.000,00
Lote nO 67 LoteamentoAnaPaulaIVel1I2Águadealvellaria

I'- RS 12.000,00
Lotes llàruaPauloKlitzke (esquina), bain:o:Amizade-Mauro

I
I
I
I
I
I
I·

RS IS.000,OO
Terreno Rua 4S6 - Semnome ('j. 44Sm2 - AdernarElhert - RS
8.S00,OO
TeITenoLoteamentoAnaPaularv�Fillanciamellto+4.S00,OO
Terreno Rua Domingos da Nova eI 326m2 - RS SS:ooo,OO

CASAS
Casa em construção (alvenaria) cl 143m2 - Vila Rau -

Loteamento Vila Rau terreno eI 548m2 - RS 40.000,00
, Casaem construção (alvenaria) eI 120m2 -AnaPaula IVLote
140 - Financiamento + 16.000,00
Casa em construção (alvenaria) cl 60m2 + casa de madeira
Loteam. Ana Paula IV Lote 11° 83 - R$ IS.000,OO
Casa em construção (alvenaria) eI 220m' Loteamento São
Cristovão II - R$ 2S.ooo,OO
Casaemconstrução (alvenaria) LoteamentoFredolinoMartins
- RS 8.000,00
Casa emalvenariacz Iêürrê e- casadeMadeíra-R$ 30.000,00

APTOS

Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer eI 100m2 7° andar �
RS 50.000.00

Lotes Onanclados a partir de RS 2.500,00 de entrada
Loteamento São Cristóvão II - Loteamento

Camposampiero,
Loteamento Constantino Pradi

Loteamento Ouro Verde

•..� _....•
• . '�t.!=' •

: CRECIN° 1589J_ :
• I
• Ba....a Sul •
• I...õvais •

; Fone: (047) 372-2734 .;
• Vende I

TERRENOS I• Lotes naVirgilioRubini, naBarra, Financiado 30% entrada, saldo

• em4 vezes - Total RS 9.000,00 •
•

Terreno 334m2, Lot. doDico naBARRA Preço RS 6.S00,OO ITerrenoel1.763m2- Rua25 de Julho- VILA NOVA.

I Terrenoel399,0<Jni2 - R. Luis Satler, na BARRA - RS 11.000,00 - I
• SO% entrada e + S v.cus. '.Terrenoel37.291,()()rn2- R. FridaPiske, na Barra, atrás da I�a
• Evangélica, todo plaino - Preço RS 160.000,00 I
I Terreno eIL234m2 - Rua Virgilio Rubini, na Barra, I

apenas RS 28.000,00 .

I - Residencíaí lmperador, BairioSió Luís, 30% entrada saldo 30x •
I total RS 10.000,00 ICASAS

I Casa emAlvenaria cl IS2m2 -, naTifaRapp, distante 3.000mts da •
• Malwee - R. Exp. Arnoldo Hornburg, com. casa de alvenaria de •ISS,00m2, casade easeirocomSO,OOm2, piscina 7xl1 (77,OOm'Z),
• água, R$ SO.OOO,OO - negociável, aceita outro imóvel, apart, etc. •

CASAS I• Casaemalvenariacl 17Qm2-.RuaPastorA. Schneider, na Barra-
.

I . Aceita carro - RS 37.000;00' .•
• CasaemalvenariaeI 180m2, 3 qtos, 2BWC, garagem, naBARRA, IAceita carro, terreno, com SO% entrada e saldo a combinar - RS
• 5S.000,oo I
•

- Casa demadeirael3 qtos, garagem e lavanderia em alvenaria - R. •
•

Boatafogo, 73, na Barra RS zz.ooopo
I'

LOCAÇAO

• Loja comercial cl 33m2, Rua Luis Satler, BARRA - RS 180,00 ICasa em alvenaria cl 2 qtos, garagem, Rua Abramo Pradi, na

• BARRA RS 2S0,OO I
I Apartamento el2 quartos, sala, copa, eoz.Iavanderia- R.PastorA. ISchneider, 1.187 - BARRA - RS 300.00' .

• Galpão em alvenariaeil00m2, R. BerthaWeege, 2490 - RS 230,00 •
• Casaalvenaria, 2 qtos.coz, BWC.lavand. - R.OscarSchneider, 943 •-RSI70,OO
'I Casaemalvenariael2 qtos, sala, coz., garagem, todas peças grandes •
•

- R. BerthaWeege- RS 3S0.00 I
"I Apartamento 3 qtos, terraço, garagem - R. João J. Ayroso, 2412,

IJaraguã-Esquerdo - RS 390,00
.

I Casa de madeirá 3 qtos., Rua tereza Hruschka, 363 - RS 250,00 ICasa em alvenaria 2 qtos, lavanderia - Rua Clara Hanemann sIn° -

• RS280,OO •
I Casa em alvenaria 3 qtos, garagem, R. Pastor Alberto Schneider -

ILot do Dico - Rs 280.00
I Casa em alvenaria, 2 qtos, garagem. toda murada - R.Luls Satler, I
.'1 388 - BARRA - RS 300.00 ICasa de madeira, 3 qtos, garagem. Rua Abramo Pradi, 342 - Barra

I - R$ 280,00 I
I

. Casa em alvenaria, 2q!Q�. garagem - R. verõnica D. Rosá, na Barra I- R$ 350.00

• - Casa de madeira. 2 qtos, garagern.Iavand, - Rua 634 - Bairro São I
I

Luís - RS 250,00
'

I. Casa em alvenaria, 2 qtos, garagem - R. João Januário Ayroso.
I 1953. fundos - RS 390,00

.

I
I Venda de Telefone prefixo 376 - R$ 4.500,00 •
I I
•

RUA ANGELO .RUBINI.1223 - SALA 9
•

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



roIllmJODOPOvo.8 PUBUCAÇÕES �EGAI5 J8I'afÚ do Sul" 25 e�' demaio de 1996,

; ALUG'UEL
DETRAJES
FONE: 372-3349

EDITAl
PATRICIAT·AYARES DACUNHAGoMES TabellIeOfIciai de�TItulos da Comarca de

Jaragué do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.
,

Fazsaber a todos�uanto esteeditaivirem queseacham nesteTabelionato paraProtesto

os TItulos contra:

Alair Bastos de Moraes -,.R. Domingos da Rosa s/n - Ne�ta;

Agadir da Silva - R. Benjamin Stein, 44 - Corupé;
Andre Luis Dunker - R. Reinaldo Rau, 21 - Nesta;

Arno Preus - R. Venâncio da Silva Porto, 875 - Nesta;

Ademir Schatinski - R. Leopoldo Augusto G�rent, 204 - Nesta;
- Afonso Rosnlak - R. Arduino Pradi, 406 - Nesta;

Alterio Lenzl - R. JoAo Bertoli sln - Nesta;

80elltz Dalvál'Merc. e SOIV.Ltda. - R. D. Pio de Freltás, 810 - Nesta;
Cordato Com. de Auto PeçaS Ltda.' - R. Joaquim Francisco de Paula, 631 .; Nesta;
Circuito Sul de Malhas Ltda. - ME - R. Exp. Antonio carlos Ferreira, 22 - Nesta; ,

Capucci ConfecçOes Ltda. - ME - R. Antonio Ca,los Ferreira, 225 - Nasta;

ConfecçOes Fasclnatlon Ltda. - R. WalterMarquardt, 623 - Nesta;
(,

.

Cabana Com. Repres. de Mat. Constr. R. Rod. BR 280 Km 69 - Corupé;
Dorlmar Calçados Ind. Com. Ltda. - R. C. Postal 266 - Nesta;

Dlcc's In�. e Com. de Móveis Ltda. --Ao Garonl Tava;es deMira, 207 - Nesta;

Gustaw Serviços Com. Ltda. - R. Gustavo Bruch, 210- Nesta;
Ind. Corri. de Frutas Sec� Caul Ltda. - R. 3 de Outubro sln - Schroeder;
Impre�ullnd. Gráfica Ltda. - R. Reinaldo Rau, 557 - Nesta;

Ingo Rech - R. C Lote 08 - Nesta;

Lydla Maria Figueiredo da Costa - R. Epltéclo Pessoa, 111 - Nesta; .

LOJa Silva - R. José Narloch - Nesta;

LedaValeria R. Rengel - R. Jada Januérlo Ayroso, 109 - Nesta;

Lafarma Repres. e Com. Uda. - R. carlos May, 366 - Nesta; ,

Marllza Tavares Conick - R. JoAo PIanincheck, 27 - Nesta;

Mllcores Com. de Tinto MC Ltda. - 'R. JOAÔ Plcolli, 57 - Nesta;,
Maria Jurema Dias ., R. Victor Rosemberg s/n2, - Nesta;

MetalúrgicaM. J. Mohr Uda. - R. Jara{iuá sln - Nesta;

es

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FER:REIBA� 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adelia Gmbba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1°

Distritoda,CqmarcadeJaraguádoSuI,Estado deSantaCatarina,faz
saber que compareceram neste Cartório exibindo 'Seus documentOs

�h.lâ;. de se habilitarem para casar os seguinteS:
'

EDITALN° 20.542 de 17-05-1996

,L:lOOCI:ANTONmTOEJULIANA CORREIAFERREIRA
-Ble�'b�lleiro, .selteíro, tecelão, natural de Palmital - Pitanga, Paraná,
domiciliado e iesidentenaRuaJoséPicolli, 480,EstradaNova, nesta cidade,
filIlo,d�JQ�rls'J.liiiAnto� eTerezinha TrentinAntonieto.

Ba,b�,�o� dólar,n�deGoiânia,GOiás, (lOßÚciliadae residente
naRuaRui Barbosa, 5�5, VlIaRau, nesta cidade, filbade Jonas Francisco
Ferreira e IracemaCorreiaFerreira.

EDITALN° 20.544 de 20-05�1996
, RUBENMATHEUS DEBRAGA FILHOE

NOELI ROSANGELAMURARA
�FJ.e, brasileiro, solteiro, fannacêutico bioquímico, natural! de Joínvííle, neste
Estado, domiciliado e 'residente naRuaFerdinando Pradi, 45, apto. 401,
nesta cidade, filho deRubénMatheas deBraga eBdazimade Braga. .

-Ela, brasileira, solteira, gerente de vendas, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residentena ruaJoãó JanuárioAyroso, 630, Jaraguá-Esquerdo,
nesta cidade, filhadeTeobaldoMurara eRondinaEhlertMurara.

EDITALN° 20.545 de 21-05-1996

EVANDRO MARCELODERETTEDE SANTOEHELIANE
, NATALINA IIENNIG

,

:'Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e
.'
residente naRua25 deJulho, 1.649,VilaNova, nesta cidade, filho deLeoncio
Derette deSanto e de AméliaVolpi de Santo.
Ela:brasileira, solteira, bordadeira, naturaldeApucarana, Paraná, domiciliada
e residente naRuaLuizBortolini, 782, São Luiz, nesta cidade, filha deLuiz

Hennig e deConceição AparecidaRodrigues Hennig.: .'

EDITALN° 20.546de 21-05-1996

ELÂNlOSCHMIT'fE VlVIANE TRIBESS

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor natural de LlÚS Alves, neste Estado,
domiciliado e residente naRuaAngeloRubiní, 65, Barra doRio Cerro, nesta
cidade, filho de Nelson Schmitt e deDairGöedert Schmitt.

Ela, brasileira, solteira, Vendedora, natural deMassaranduba, nesteEstado,
,

"

domiciliada e residentenaR� AngeloRubini, 65, Barra doRio Cerro, nesta
" '

cidade, filha de Almiro Tribess e deDolores Rath Tribess.

,

EparaCpcbegueaocOnbec__detQdos,imndeipassaro��
que será puYcado pelam.,..ensa e emCartório, onde será afixadopor 15

(�)das. \'

,

Me�cearla G., L. Uda - ME - R. Feliciano 8ortonni, 1400 - Nesta;

Malhas Eggert Ltda. - R. P. Ferdlnando Schulzenn, 135 - Nesta;

Malhas Eggert Uda. - R. P. Ferdlnando Schulzenn, 1357 Nesta;

Móvel;s Pradl, - R. João Januârlo Ayroso, 3286 - Nesta;

Nelson Alinto da Silva -.R. Francisco Zacarias Lenzi - Nesta;
Oraclo Vanderlei da ConcelçAo ME - R. Tulutl, 2855 - Nesta;

Orandlna Teles de Almeida � R. CeI. Procópio G. 454 - Nesta;

Rac Ind. Com. Ltda - R. JoaqUim Franclsco da-PaUIa, 484 - Nesta;'
Rac Ind. Com. Ltda - R. Joaquim Francisco de Paula, 484 - Nesta;

.

Restaurante Taiwan Ltda .
.: R. CeI. EmUlo Carlos Jourdan, 72 - Nesta;

,

R�a1ce Empresa Jornallstlca Uda. - R. Av. Maí. Deodato; 88 - Nesta;
/

Rogérle Lauro Tomazelli - R. Arthur Henschel,71 - Nesta;
,

Sander Guinzani - R. Pedro Graff s/n2 � Nesta

E, como os dttos devedores näo foram encontrados ou ,se recusaram a aceitar a devj(fa

intimaçAo, faz por intermédio do presente edttal, p$l'8 que os mesmos compareçam
\ ' .

.

'

. neste Tabelionato na rua ArthurMOIIe,r, 78, no pr,azo da Lai $ fim de liquidar o seu débHo, "

ou entAo dar razão porque IiAo o. faz, sob a pena de serem os ,referidos protestadOS na

forma da Lei, etc.

, KElJaraguá do Sul,' 22 de maio de 1996', .>'

.

TabeliA
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'·'RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL

a;

et:a��e em torno de 140 c'f.tl"s ê
riprestigiar eparticipar das diversas
as e campeirªl.
, concurso de-Armada de Patrão,
aparada, a animação serápor
ngo com 'o Grupo Gaitaço e

Ramon Ledesma.

esto

OGRAMAÇÃO:
, quetes na estância.
ividuais em disputa do Troféu Cidade de Schroeder,

e show com DANTE RAMON LEDESMA

CORREIO DO POVO

Baias e oprimeiropotro nascido no CTG

Acesso ao acampamento

Casas campeiras
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. CORREIODO POVO lA/lEI DA 'TIAD/fltl Jaraguá doSuI.l! e 16 demaio de199'
'.

eTG será inaugurado
com grande rodeio

Prepare-se! Nos dias 14, 15 e 16/6 vão se abrir as
.

'.

porteiras do mais novo Parque de Eventos da Região
Norte Catarinense, localizado, para nossa felicidade,
no município vizinho de Schroeder 1.

.

� .

E o eTG Leodato Ribeiro, que num local privilegiado
pela natureza, com cachoeiras e muitas áreas verdes,

. irão lhe proporcionar muita diversão e entretenimento
nos mais de 150�OOOm2 de área, excelente local para
acampamento, ótima infra-estrutura e baias. para mais
de 30 cavalos.
E se você gosta de bailar, o CTGpossui um salão de-festas
com capacidade para 2.000 pessoas, 6DO sentadas e uma

pista de 250m2, completo serviço de bar e cozinha, e amplo
.

estacionamento, além de churrasqueiras, bolicho, pensão
�

para cavalos e cancha de laço.
.

,

Comcerteza um dos 'maismodernos e completosparques
de eventos da Tradição Gaúcha da Região Norte. ,

.

Segundo o Patrão Flávio Ribeiro, este era um sonho que
com 2 anos demuito trabalho se tornou realidade. O CI'G é

, '. Patrão Geral Flávio Ribeiro.
uma homenagem a seupai, já ausente, bem como o nome de

seufilho..

Patrão Campeiro Leodato Ribeiro Neto
'

O Parque de Eventospretendereunir
não só os amantes da tradição
gaúcha, mas também todas as

pessoas que procuram um local

agradável para. passear,

churrasquear com a família, e os

amigos- e passar horas muito

agradáveis em plena natureza.
.

'1'-

Futuramente o eTG, Leodato Ribeiro

contarácom restaurante, treinode laço
e aulas de dança, entre outrosprojetos.

.

Como define o próprio Patrão, um

localde "utilidadepública".
Vale a pena conhecer!
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'DOSAPAEXONADOS - seránopróximo
o (02) a partir das 16 horas no Clube

Baependi a razão de R$ 12,00. a delrioso

onial serã em homenagem ao dia dos

dos e o resultado servira para a Apae de

melhorar ainda mais o atendimento a

pendentes.

DA SCAR - presidido pelo amigoLuiz
er esteve na últilpa quarta-feira (22)

o para os universitários da Fetj. E no

dia 5 de junho promove o concerto de
, ersário no anfiteatro da Scar,

'ENOl - logomais a partir das 22:30 o
social com animação/show da banda

se Fonte Luminosa. Todas as mesas

seis lugares) foram antecipadamente
as, além de inúmeros ingressos,

,

do sucesso antecipado a promoção. a
lincoln (Edeltrudes)Ristowe o diretor
o (Traudi) Henschel serão os anfitriões
enoitada.

JUNINA - já tradicional do,Colégio
oG.onçalves será no dia 15 de junho com
atraç�s e o grande festival da música

�,que terá a animação da excelente dupla
'

,

do e Carlinhos. As inscrições para o

jáestão abertas na secretaria do Colégio.

CULTURA - a,1"r� deCaoárDs

eporte será 06 a 09 de junho pr6ximo no
de Eventos. Inümeras atrações para os

tes, com sorteio de pássaros e

!ação de trabalhos de al1D10S de escolas
.

pio e premiações diversas. Apromoção
iedade Jaraguaense de Canaricultilra e

, 'a, presidida pelo amigo Remigio Vw::enzi

) e conta com o apoio da Secretaria de

.Bsporte eLazer domunicípio.

TONA - Foi lançada pela Secel ala

Fotográfica, 120 anos de Jaraguá do
corrida pelomelhor dick. a 'objetivo é
os aspectos sócio-culturais de Jaraguã

nos seus 120 anos, englobando hist6ria,
a, povo e natureza. QUalquer pessoa
idade, desde que resida em Jaraguä,

'

..

par. As inscrições estarão abertas até
de junho e podem ser feitas naSecretaria

de Indústria e Comércio e nas lojas
•

lham com material fotografco. A
o será do primeiro ao décimo lugar.

.

ur
L

�:
bl
I '

ir,

bs
�o ,O PAULO - a amiga Celina de Celina

iros participa em Sampa, neste final de
deCongresso de Cabeleireiros, quando
entada a nova tendência em cortes e

s e o relançamento da moda dos anos

Pt'á lembrar, a Celína está comemorando
aniversário na cidade.

t
DO HAwAÍ - confirmado pelo diretor
Clube Atlético Baependi, amigo Arno
I, para o dia 23 de novembro. A piscina
uma cobertura especial, para que o baile
Illesmo com chuva. Esta promoção é

ada com muita expectativa pelos
do Azurra.

ro

�O
�s.

e-mail clnagel@netuno.com.br
Jaraguá do Sul, 2S e 26 de maio de 1996 - CORREIO DO POVO- 5

OSSERRANOS - a Clube de
,

Cavaleiros da Região Norte

Catarinense promove no

próximo dia lOde junho no

pavilhão A do Parque de

Eventos, uma noitada no

embalo e estilo dos Serranos.

É grande a procura por

ingressos, que estão à venda

em diversos ' pontos
espalhados pela cidade. a

patrão Cilo, presidente do

Clube 'de Cavaleiros,
juntamente com seus

membros de diretoria e patrões
de piquetes e Cl'G's dá região,
será o anfitrião da noitada.

A COMDEC - Comissão de

DefesaCivil realizanopr6ximo
dia4 de junho, às 19 horas, na
Acijs, palestra com o CeI.

AntonioBascherotto Barreto,
diretor do departamento de

defesa civil de Blumenau. Ele
vai falar sobre a experiência de
Blumenau nessa área e noções
básicas de defesa civil.

DeskuJUe emergente da iwvá geração jaraguense. Maria Agradeço ao coordenador da

Luisa Schmitt será 1;l11Ul das belas debutantes de setembro CaMDEC, Ademir Izidoro,
do Baependi. Ela foi fotografada pelo 'mago Rena/do pela gentileza do convite.
Junkes

NO ESCURINH() - Japurá é uma
NOTREDAME-hoje(25)apartitdas23hQraso 10

cidadezinha de 10 mil habitantes Encontro de Parapentes Adventure Hy. Além do

localizada a cerca de 500 quãômetros de embalo doD.J daNotreDame, um super showcom a

Cwitiba. Até aítudo bem! Não fosse o Banda Assalto Verbal. A galera, com certeza, vai

delegadoManoel Ferreira Jatobá, de não curtir umanoitada inesquecível e cruzar com os feras

permitir namoros dentro de carros nas
. do parapente brasileiro. Vale conferir.

ruas com pouca ib,nninação. Apraça cen
tral da cidade, bem ibminada, DOO faz párte
da restrição, desde que não haja
exageros. O delegado disse 'que sua

intenção émanter aordem e o respeito.A
população está dividida, e amaioria dos

namorados, revoltados. Se a moda pega...
'

o garotão Lucas Weidner completou seus dois
aninhos prá alegria da mãe Simone e dos avós
Iracema e Lourival.A tia JosianeWeidner recebe

cumprimentos nopróximo 16âejunhopela idade
nova.

A fofinha Luisa completa neste

domingo (26) seu quinto aninho em

tomo de abraçosmada vó 114, da .011Ul
Brunhilde eãospais Cintia e Eugênio
V. SchlnÖckel Filho. A festa para os

amiguinhos será hoje (25). Uma
beyóca ,rá Luisa:

Ollul agatinha
aígenJe!É a

Thaisa

Tambosetti, em
pose especial
prá coluna. Ela
aniversaria no

próximo dia 30,
quando será
cumprimenti:ula
pelos papais
corujas IsaÍde e

Hermes epor
seus amiguinhos

.Hoje na Marrakech a grande
noitada que elegerá a garota
Roland Dornbusch, que
representará o Colégio na Rainha
dos Estudantes em julho no

Baependi. Por .falar em

Marrakech, já agendado para o

dia 8 de junho o Garota
Heleodoro Borges, 15 de junho
Sigma com noite dos namorados

.

e 29 de JUnho o Garota Duarte

Magalhães.
.

• A SecretariaMunicipal de Habitação
e Ação Comunitária corretamente

dirigidaporAde� Izidoro, promove
hoje às 15 horas, no Parque Munici
pal de Eventos, o 2(' Concurso da
Miss Terceira Idade.
.0 melhor abraço ao pessoa'). da

Support Eventos e ao amigo Dr.
Edson Schulz presidente da
Scar, Merci pela missiva elogiosa.,
• As cestas matinais Corbeille

constituem-se na melhor opção
em presente para quem você ama

e para seus amigos. Cestas
especiais para aniversários,
infantil, bodas, datas especiais
ou para o dia a dia. Informações

.

com Arlene pelo 973-8219..
•A 3a Festitãlia será realizada em

Blum 'nau de 05 à 08 deJunho�m
muitíssimas atrações e a deliciosa
comida da "mama". A promoção
é do Lira Circolo Italiano di
Blumenau.
• Confirmadíssimo o' show . do

'

Internacional Manolo Otero para
o próximo dia 12, dia dos ]
namorados, na boate Notre dame,
Pra você curtir e cantar os

sucessos românticos do

espanhol Manolo Otero é só

ligar prá Janete Marcatto pelo
372-1141 e reservar o seu

ingresso.
• a concurso . Garota Marisol
realizado no sábado dia 18, foi
sucesso absoluto. Simone dos
Santos, da Matriz, foi a grande
vencedora. A Banda Pop Band
animou a noitada, que recebeu

público recorde.

• a Dakota Elite LOok, organizado
aqui em Jaraguá pela Ckat

Produções, será realizado no

próximo dia 14 de junho na boate
Marrakech. As inscrições
encerram-se no próximo dia 30 .

Informações pelo 371-7647 ou

973-5353 comIrma.
• Cumprimentos na agenda para o

casal amigo Alírio e Vanda
I Floriani que comemorou no último
dia 22 seus 25 anos de feliz,
matrimônio. Igualmente para o

.

casal Renato e Lucia da Costa
pelas bodaä de prata no último·
dia 22. Patricia Weirch completou
seus 16 anos no dia 20. Januário
Dal Piaz aniversariou no dia 23.
Ricardo Lescowics trocou idade
no dia 20. A professora Maria de
Lurdes Trentini aniversariou dia
24. a amigo Luiz Lanznaster
Junior troöa idade na próxima
quinta-feirá (30). Parabéns.
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SITUAÇÕES
EMOCIONAIS
FORMAM

"COURAÇAS··
DOLOROSAS

(Descritas porWilhamReich - 1897/1957)

São defesas do individuo contra ameaças
reais ou imaginárias. Pessoas
emocionalmente perturbadas retraem e

musculatura das costas, prejudicando a

circulação sanguinea, aumentando as

toxinas dos bions nos locais desembocando
a dor.

. Então ansiedade, medo e depressão formam
"couraças" dolorosas.
As tensões emocionais provocam distúrbios
como a fibromial glã, que atinge as fâscias
estruturas que compõe os músculos
causando dores crônicas, que duram até

alguns meses. .'

Os locais mais atingidos são os músculos da
região cervical, lombar e cintura.

C0!1l o desbloqueio do sistema de energia da
coluna, linhas meridianas }in e Yang nós

ficamos reorganizados e nos sentimos em

perfeita atividade regulando também os

nossos chackras (vortices ou rodas) que
formam e fortalecem o nosso campo de

energia (aura) força que move nosso sistema,
ou seja a Wda.
Além de observarmos nosso medo de amar;

trabalhar em pé, sentar, levantar peso,
dormir; nós temos também que trabalhar as
linhas meridianas, fortalecer e usar os
pensamentos positivos, para uma mente sã e

corpo sadio.
'

A limpeza dos chackras e a energização da

aura, ajuda a eliminar estas "couraças",
'fazendo com que o individuo sinta-se pleno
de alegria e saúde.

, Portanto, a bioenergia com som (mantras)
traz este beneficio.
Maiores informações com Janete S.e.

Marcatto, pelo telefone 372-1141.
Texto: Irene Zelak - parapsicóloga

emi� ..

v

i
..../

.

••
- .-0' ."

." ." ," ,.
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A PIRAMIDE
DE CRISTAL

Uma energia cósmica embenefício da nossa
saúde
A PIRÂMIDE
Uma grande descoberta:
Na década de 30, o francês Antoine Bovis,
observando pequenos animais mumificados
no interior da Grande Pirâmide descobriu

que as réplicas daPirâmide de Quéops, em
tamanhos reduzidos, possuiam a mesma

energia capaz de atuar sobre as células

orgânicas, com poderes mumificante e

antibacteriano.
Hoje, após inúmeras pesquisas em

laboratórios, sabe-se que a forma piramidal
qualquer que seja o material aplicado
condensa e irradia uma energia altamente
benéfica ao ser humano. Inúmeros

pesquisadores repetiram a excitante

experiência utilizando-se dos mais diversos
.

materiais: madeira, ferro, alumínio, cobre,
latão papelão,

-

cristal, etc.
E todos concordaram num ponto: omaterial
até hoje utilizado é o cristal de quartzo: isto
porque somente o cristal é capaz de captar. ,

a.tonalidade da energia cósmica condensada
dentro da forma piramidal.

O CRISTAL E SUAS
VANTAGENS

Além de ser o melhor material, o cristal

possui uma vantagem de real importância
no campo prático: uma vez carregado de

energia se mantém desta maneira

indefinidamente: isto acontece por ter o
cristal certas propriedades provenientes de
sua conformação natural ..
As demais pirâmides necessitam sempre
estar na posição norte-sul; a de cristal é a

única que funcionaforado alinhamento com
os pontos cardeais, dispensando assim o uso

.

constante da bússola.
'TAMANHOS E VARIEDADES

,As pirâmides de cristal são encontradas em
diversos tamanhos devido a dificuldade de

obtenção deste material. Normalmente são

reduzidas não influindo na qualidade
energética sendo os resultados sempre

, surpreendentes.

LIPODISTROFIA
-

GENOIDE - CEL'ULITE
Não é um processo inflamatório.

Éumaalteração do tecido conjuntivo que envolveas adiposidades, e que tema
particularidade de absorver grande quantidade de líquidos, causando dessa
forma os dístürbios morfológicos da celulite.
Afeta quase exclusivamente asmulheres, representam 90 a 98% dos casos, e

geralmente semanifestanapuberdade.
Localiza-se em regiões específicas: coxas, glúteos e abdOmen.
Causas da celulite:

'

Alterações hormonals e retenção de líquidos
Alimentação inadequada
Hereditariedade
Vida sedentária
Pílulas entíconcepcíonaís
Estresse I

Má circulação sanguínea
Alguns cuidados no combate à celulite:
Troca de hábitos alímentares
Beberbastante água
Evitar o uso de roupas apertadas
Praticar exercícios tIsicos, como caminhar, nadar
Ativação da circulação sanguínea através demassagens, com cremes adequados
e tratamentos estéticos como: Talassoterapia, plastitermia, drenagem linfática
manual oumecanizada - gesso.

Mafalda Steinke - esteticista

LOJA
, ESOTÉRICA ..

CristaisEnergéticos. Pirâmides, Incensós,Gnomos, Runas, '

Taro,Fitas, livros,ApaielhosRadlônicos,AnelAtlânte,Anjos,
Pedras do Signo,Nwnerologia.••

FONE: (047) 372-2987
RuaRemoidoRau, 806 - Sala2 - Jaraguá do Sul- SC

TULHA ALIMENTOS NATURAIS
LIIHA DEI',_ IUIO, OOM EUCALII'TO E (Df -

PRdPOUs. SUClfI.IDS, Cll4I'tOLA,1RAVESSSD AR)_TEClS
FIBRA DE TRIGO

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

Jaraguá do Sul - SC

,
'

TRATAMENTOS CORPORAtS, FACIAL E CAPILAR

"Fique de bem com a vide",
Fone: 372-3209
Mafalda

Janete Marcatto promove curso:

YOGA VIDA E SAÚDE

NATAÇAO .. - HIDROGINASTICA - HIDROTERAPIA -

YOGA - JAZZ - AERÓBICA LOCALIZADA - DANÇA
Fone: 372-1862

Você é uma pessoa nervosa, estressada, cheia de problemas cotidianos?
Então venha fazerYOOA

,

O ser humano pode perder os seus bens e recuperá-los, mas há certa forma de perder a saüde que é definitiva e

irrecuperável. Daípor diante, o ser humano não tem como ser feliz. OYOOA é a técnicamais suave de

reorganização física e psicológica. utilizada desde a antiguidade pelos povos do Oriente; comprovado
cientificamente e indicado por terapeutas emédicos como uma forma auxiliar de cura, preparo físico emelhor

desempenho em todas as atividades - Informações: 372-1141

,
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TEARS NO BRASIL
Roland Orzabal integrante do Tears For

Fears, quando estavafazendo as gravações
de algumas vinhetas para o programa
Radiola da MTV Brasil, já tentou

pronunciar algumas palavras em

português, pois emjunho o Tears For Fears
aterissa no Brasil paraUma turnêpelo país,
os fãs daqui, que não são poucos, vão poder ver e ouvir as canções do novo

disoo, bem como agitar com os. grandes hits que fizeram época, como "Shout"
e "EverybodyWants ToRule TheWorld". É só esperar junho, que está chegando,

.

ir arrumando a mochila e ficar de olho no local mais próximo que o Tears for

tocar.

tem a

dessa

sos, e
Harrison
Ford

Sylvester
Stallone

.ados

!itiba

i:isla

I,

Jim
Carrey

t
o que sefaz nos carros __

Um livrofoi recentementepublicadõ nos Estados Unidos e conta histórias sobre
'

mulheres e carros. O ltrro se chamaEverythingWomen Always Wànted to Know
AboutCars • ButDidn. YKnow Who toAsk (l'udo que asmulheressempre qúiseJ:am
sabersobre carros-Mas não sabiam a quemperguntar), de LesleyHazelton. É um

üvro divenido, que contahistórias nomfnimo curiosas, reveladoras e interessantes .:
Por exemplo:

".

, 79%dasmulheresjáflzeram amor num carro

45%dasmulheres conversam comseus carros'

33% äas mulheres acariciam os seus carros

3%dasmulheresjábeijaramseuscarros

DUNA
(DuIM)
DUFaÇão: 140 mino

Fihne de Ficção Científica de

DavidLynch
COIIlKyleMacl.aehlan,
Seim Young e Sting.
Com um orçamento
fabuloso para a época de

US$ 50milhões e uin elenco

de príme ietssima linha,

Duna tornou-se uma opção obrigatória não só

para os amantes de ficção científica, mas

principaIinente pela sétima arte! Duna é um

planeta distante. deserto e arenoso. Sua

localização é nó futuro,

Seus. habitantes esperam por u� messias.que
.

os venha salvar enquanto disputam e�1Í� si ?
controle de-uma droga de efeito milagrQsö::'" o

.'

Com imagens grandiosas t:r, uma
.

trama

extremamente envolvente, Duna vài levar você
a um lugar jamais imaginado

UMSUSTONA
CIDADE (LA CITÉDE
LAPEUR)
Duração: 99min.
Filme.de comédia deAlain .

Berberiam
Com Chatal Lauby e Al�
, �habat

Cannes. Festival de

cinema. O projetista do
curioso filme Vermelho é

Morte é assassiaado. A única testemunha, isto
.

é, o ún�o espectador que tivera coragem de

assistir o. filme, havia desaparecido. Para

completar, um serial killer de verdade repete
os crimes do mesmo filme. Em meio às

investigações, a assessora de imprensa não

perde tempo: traz para Cannes o atrapalhado
ator principal de Vermelho é Morte, que tem

häbitos muito singulares. Por exemplo, de

vomitar quando está supercontente., Esse
acompanhado de seu mulherengo guarda
,costas e da assessora que imita Sharon Stone

vão agitar pra valer a . cidade d� Cannes, já
tomada pelo terror e pelo caos.

TERROR IVAS
SOMBRAS (Tewor in
file shadows)
Duração: 91 min.:
Fihne de Suspense de

WiliamGraham

Com GenieFrancis

Um casal vive

tranquilamente em sua casa

com seu filho de seis anos.

Mas aquela paz não iria

durar pormuito tempo. Uma iasana mulher surge'
do passado do marido para transformar

tetajnente o destino daquela família. Escapande
,do sanatório, ela pllssa a espreita-los de seu.

próprio porão. Agora, mesmo em sua casa, cada

movimento pode ser' um passo rumo à própria
destruição.
"Ele recebeu uma vísítante«. A loucura em forma

de vingança...
"

', -,; �.
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MODA BABY

VENHA AQUECER SEU FILHO NESSE INVERNO, COM O CONFORTO,
O CARINHO EA ELEGÂNCIA DA nauMODA BABY

EM FRENTEAO POSTO DE SAÚDE
R. REINaLDO RAU, 116

FONE: 372-2699

A

.)

_.
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JARAGUÁ JOGA SUA ÚLTIMA CHANCE
. , .

DE CLASSIFICAÇÃO NO ·CATARINENSE
Jogadores do Jaraguá
Atlético Clube.' estilo
confiantes na classificação
do time ao quadrangularfi
nal do

,
Campeonato

Catarinense de Futebol. As
chances de classificação do
tricolor: vencer o Brusque
hoje, sábado (25), às 16
horas no estádio João

Marcatto, e torcerpara que
o Crtciäma não vença o

Joinville em jogo que será

disputado no Heriberto
Halse. OCriciúma vencendo
independentemente dos

demais resultados estará

classificado, ficando defora
Jaraguá e Figueirense, que
classifica-se. vencendo o

Blumenau, e JAC· e

Criciúma empatando seus

jogos. O tricolor jogará
contra o Brusque, e ao

mesmo tempo vai tentar

"secar" o Criciúma no

HeribertoHalse. O Jaraguá
desperdiçou inúmeras

chances de 'classifícação,
com atuações abaixo da

crítica, comono empate com
o Figueirense e Joinvilleno
JoãoMareaue e na derrota

para o Avaí por 1xO na

Ressacada. Segundo o

técnico Abel de Souza
Ribeiro, oCriciúma quepode
tirar a classificaçilo do
tricolor jaraguaense, foi o
que mais pontos tirou da

equipe, dos possíveis
, ganhou 4 pontos. No JAC o

único desfalqueseráWilliam

que levou o 3<> cartão

amarelo no empate com o

Marctlio, entra no seu lugar
Sandro Ventura que estava

�á v�rias partidas fora da

equipe se recuperando de
uma contusão, Outra

preocupação do técnico é-o

lateral-esquerdoPavan, que
sentiu uma contusão no

coletivo apronto de quinta- .

feira (23), caso não atue,
. Isaías maisuma vez jogarä
improvisado no seu lugf!r. A
apesar do presidente do

JAC, Angelo Margutte, ter
informado que não haverá

prêmio especial em caso de

ctassificaçõo, os jogadores
.

estilo animados e confiantes
na classificação, mesmo

porque em caso de

desclassificação os

jogadoresficarão em tomo

de 70 dias sem atividades,
ou seja até o início do

Campeonato Brasileiro da

Série C que deverá iniciar

em. meados de agosto. O

pensamento dos atletas é:
. "com a participação no

c.ampeonato a situação
financeira do clube e dos

jogadores já não era boa,
imaginem [ora de uma

competiçãa oficial".Depois
do coletivo Abel de Souza

confirmou à equipe titular
. do Jaraguâ com Márcio

Ventura; RenatoCruz,Altair,
Everaldo e Pavan (Isaías);
Yinicios, Antunes, Sandro
Ventura e Ricardo, Rôger e
Niltinho. Alguns torcedores
continuam questionando os

Jogadores estão confiantes na classificação
critérios adotados nas improvisar. Um prêmio de

contratações, pois alguns R$ 1.000,00 para cada

jogadores vieram para jogador em caso da

Jaraguá do Sul e atuaram permanêncianalsívisão Es
pouco, como por exemplo pecial ano que vem, é o que
Maurtcinno contratado motiva o grupo.

jumo ao Criciúma e que só Demais jogos programados
atuou 9 minutos durante a .' para hoje às.16 horas:

competição? Figueirense xBlumenau
Enquanto isso a situação do CriciämaxJoinville

Brusque é diferente, o time Chapecoense xAvaí
luta paro não cair para a Tubarão xMarcílioDias
Segunda Divisão ano que JUNIORES
vem. Tendo 15 pontos A equipe de juniores do
contra I-t doMarcíliopode Jaraguâ Atlético Clube
até perder o seu jogo atuaránestesábado(25)no
contanto que o Marcüio Sul do Estado contra o

tambémperca. Tubarão a partir das '4
Binho, goleiro e Aleir, horas, na preliminar de
zagueiro, expulsos e Tubarão e Marcílio, pela
Claudecirtambém zagueiro, Primeira Divisão, O

suspenso.não atuam hoje a Jaraguá agora sob o

tarde em Jaraguä do Sul. O comando doprofessor.Ilton
técnico Ciro Luiz terá que José deMoura, que assumiu

no lugar de Nelson

Domingues que continua

hospitalizado, ocupa a 3<JJ

colocação do estadual com
7 pontos, tendo vencido o

Avaí por 3x1 em

Florianõpolis e oBlumenau
sábado passadopor 1xO em

Jaraguá do Sul, empatando
com a Chapecoense no

Oeste em 2x2 e perdidopara
o Figueirense no Cruz de
Malta por 2xi. O técnico
llton espera uma boa

apresentação contra o

'Peixe', Eduardo que foi
expulso na vitória sobre o

BEC é o desfalque do time

hoje. Léo com 2 gols no

estadual é a esperança de

gols ná partida deste
sábado. A liderança no

Estadual de Juniores é do
Criciüma com 10pontos .

�--.HELP

.� 1f!:·1V· �. S
COMPUTADORES � IMPRESSORAS - SUPRIMENtoS - ITC.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

·FONE: 372-1419
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larga em sexto lugar e é o terá uma etapa domingo 26.
melhor classificado entre os , Pelaprimeira vez, àspilotos'
brasileiros para o grid da da categoria poderão
US500. Gil de Ferran, da . experimentara sensação de
Hall, não pôde treinar na pilotar em um super-speed
última quarta-feira devido ,way, como éo caso da pista
às. chuvas; só entrando na deMichigan, onde irão dar
pista quinto e ontem, sexta- 100 voltas.

feira. Opiloto Raul Boesel, Os pilotos doMarlboro
da equipe Green, marcou LatinAmerica Team, Tony
'com um Ford o tempo de Kanaan eGualter Salles, se
2037, andando abaixo do adaptaram bem a pista. Já
seu' próprio recorde Hélio Castro Neves
estabelecido em 1993 que é enfrentou problemas com
de 21s7, EmersonFittipaldi, seu carro durante as

que largana oitava posição sessões de treinos livres e

surpreendeu andando com' não conseguiu um

seu Hogan Penske, a 2035. resultado que considerasse
A liderança da Fórmula satisfatório. A intenção do
Indy 96, é de Jimmy Vasser piloto GualterSalles é não
com 73pontos; 20Al Unser deixar muito grande a

Jr. com 63; 30 Scott Pruett diferença na pontuação
com 49 pontos; 40 Greg para o ltder do'

Moore, 36; 5°Gil de Ferran campeonato Dave
33 q_ 60 Christian Fittipaldi, Empringham que tem 58
32 pontos. Os demaispilotos pontos, enquanto Gualter
brasileiros estão: André tem 25, e aparece na

Ribeiro. em 80 lugar com 26 quinta colocação. Gualter
pontos; 130 Emerson Salles afirma que "vai

Fittipaldi, 14; 160Mauricio tentar somar pontos nas

Gugelmin, 12; 180Roberto. duas corridasnos ovais que
Pupo Morenocom 10; 200' restam, Michigan e

RaulBoesel, 6; e 240Marco Milwaukee, pois o resto da
Greccocomapenas 1 ponto. temporada será em cinco
A Indy Lights também circuitos mistos, o que me

Gualter Salles (Kibonrrang)
dá mais chanees de lutar Fórmula 3 Inglesa. Os \

pela vitória". Gualter está outros brasileiros que estão

disputando pela primeira na categoria são Tony
vez a Indy Lights, ano Kanaan e Hélio Castro

passado ele disputou a Neves.

4 "'1""',.,
PILOTOSECARROS BEM PREPARADOS,DEVEM SER

,FATORESMAIS IMPORTANTES PARAA US500
Amanhã, domingo (26),

ospilotosda Indyparticipam
da 6D,etapa� campeonato,
a US500, que faz a sua

estréia no calendário da
CART. A corrida acontece

na pista mais rápida do

mundo, a oval deMichigan,
onde serão dadas 250

voltas, commédia que pode
ultrapassar (JS 370 km/h.
Como esta será uma prova
de longa duração, não basta
ter um carropotente. Carro
equilibrado, boa tática' de
equipe e piloto bem

preparadofisicamente serão
fatores determinantes para
sé vencer a US500. Essas
serão .

as maiores

preocupações dosprincipais
, pilotos daMarlboro'Braril
ian Team Emerson

Fittipaldi, André Ribeiro e

Gil de Ferran. Segundo o

piloto brasileiro André

Ribeiro, aposiçãoda largada
não é tão importante em

Michigan porque será uma

corrida longa, "com o carro

devendo ser poupado no

inicio da prova, bem como

o piloto", afirma André
Ribeiro um dos favoritos
para levar a vitória. Ele

DESTAQUE NO FREE STYLE
ALESSANDEß LENZI PISA'

FUNDO NO
AUTOMOBILISMO

O piloto jaraguaense, Alessander C. Lenzi, 22 anos,

participou no último domingo (19) no JaraguáMo
tor Clube, da categoria marcas de automobilismo. ,

Foi sua estréia no automobilismo, e de cara o piloto
demonstrou categoria e talento nas pistas vencendo
duas baterias na categoria marcas. Esteresuliadofoi
bastante comemorado pelo piloto e principalmente
pelos amigos torcedores queforam ao JaraguâMo
tor Clube. O resultado não foi surpresa para quem
conhece o potencial do piloto que é destaque. no
Mundial e Brasileiro de Free Style Jet Sky. Alessander

I '

Lenzi, prometeu que estará participando de outra

prova nos dias 9/10 de junho na cidade de Mafra. Alessander C. Lenzi estréia no automobilismo
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Jaraguá do Sul, 2S e 26 demato de 1"6 .

CORREIO DOPOVO·
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:::::: ....:.::::::::::: FESTIVAL - Acontece de 10 a 5 de mato no Dhâ
':':':. .:.:.:.:.: ,

l:l:l:.l:l:l:l:� Shopping, em Plorianõpolis, o FeStiva.
I do Mar

..
·

llllt:::::::::::::: ':lllnlll Promovido pela Apae, sob o patrocínio da Santur, .

W SeWr. e Sebrae, entre outras instituições�' o festivàl' ) :
llllll .,'. ':'::::':lllll11l11 pretende promover o turismo através do resgare d�

lllt;�;���::::::::::':l�lljljl cultura açoriana e do estímulo à prática de esportes
::*. .

. ....:.:.:.:.:.:.
náuticos.
CONSULTORIA • A Cousultorla Sebrae 1 hora
vair ser implantada nas unidades do Baleio Sebrae

de Cricidma, loaçaba, Chapcc6, Sio Miguel do Oeste, Lages,
Blumcnau e Joínville, a partir do dia 13 de maio. Diferente do
atendimento canum, este tipo de consultoria aprofunda a análise
de assuntos específicos e vai custar aos clientes R$ 20,00;
INFORMÁTICA - O Sebrae promove o Salão de 1Df0rmaUica
em Blumenau de 14 a 17 - durante a reàlização da Coninfo, e
em Tubarão dias 31 de maio e l°de junho. O objetivo do sali<)
é aproximar fornecedores e usuários do setor.

DESING1- Acontece dias 2 e 3 de junho, em Florianópolis, no
Centro de Convenções da Fiese o F6rum Intemac.lonal de
Destog • Mar a Nova Frootelra do Desiog. O evento é uma

parceria do Sebrae e Sistema Fie.9c, através do LBD!.
DESING11-Depois da exposição em Florianópolis eCriciúma,
o Salão Sebrae de Desiog vai percorrer, no mês de maio; as
cidades de Thbarão (3 a 9/5), Lages (13 a 19), São Miguel do
Oeste (22 a 28) e Chapecõ (31/5 a 6 de junho). O�alão, que
reúne o melhor da produção de desing do sul do País, é uma .

parceria do Sistema Fi&cILBDI, Cotragel e Sebrae,
EMPREENDEDOR - OSebrae já está reservando espeços para
fabricantes de pequenasmáquinas, franqueadores e prestadores
de serviço interessados em expor na Feira do Emp�dedor
96, que acontece, em Blumenau, de 17 a 20 de julho.

Maiores informações sobre os eve�tos programadospelo
Informe Seljrae voc�pode obter nas unidades

do Balc40 Sebrae.
Os \

stão

�ny
I
Iro

-

SEBRAE
-

SC

.

TREINAMENTO EM MATEMÁTICA
FINANCEIRA E 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 sobreMatemática Financeiracom
,

utilização dasmáqumas calculadoras financeiras com o dócente

Osiris Seiler Roriz Sobrinho da Fundação Getúlio' Vargas e

Febraban.
. , Já nos dias 7 e 8 de julho será realizado o Treinamento sob�e

Custos, Qualidade, Produtividade e Estratégias, com o docente

Mário Sérgio Hanpel.
Maiores infannações pelo fone (047) 436 - 3348

ECONOMIA

Implementação de processo'
de gestão da qualidade

* RoJt EUgeoio Fischer

A Qualidade1btal preconiza em sua filosofia ingredientes treinamento deve orientar as pessoas sobre o que faz«e com
básicos indispensáwispara a condução de implementação de fazer.

.

processos da qualidade em empresas e instituiÇ(!es. Sio eles: 8 • Auditori. I'req�en'e.
1· Comprometimento da altadlreçlo.. Uma açAo eftclente requer uma mediçAo precl.la. lia
a' Mxlamental que a diretoria condUza o proce180 de tamb6m ocorre com o processo de qualidade - 6 razoá

OeatlodaQuaUdadeequesejatotalmentecomprometidacom imaginarmos que algumas correçOes de rotas ie farl
ele.Este coDlpromelimento se dAnamedida cm que a dltetorla necessArias ao longo do caminho. Como dlzo ditado popul ,

estabeleça a política para seu desenrolar, bem como deftna a carga se acomoda no ttaDscurso do caminho. PortaDto.
metas a serem atingidas e cobte resJJ1tados. Para executar tal que tenhamos�çOeseftcazes,deWDlOl submelero
política e promover aÇ(!es que possibilitem a consecuçlo das de qualidade e aúditorias peri6d1cas. Os responsáveis dltet
metas definidas, a diretoria deve criar e designar os membros por.estas auditorias 6 o pr6prio conselho da qualidade que
do Conselho ou Comite da Qualidade, que atuará como 6rglo realizará de forma rotineira e frequente atraws de audUcxe
de &eItle? do processo da qualidade

.

internos e externos.
2· Bnvolvimento do corpo gerenel.l. Conceitualmente a sistemática apresentada 6 perfeita
O corpo gerencial seráenvolvido neSll4' processo de forma ideal.a dessa forma que professores, consultores, instrut

.

definitiva e permanente. a a atitude gerencial o grande fator ensinam em suas salas de aola. Mas, será que na apliçaÇa
facilitador' do processo e. portanto, ela deverá ser prática'desta metodologia 110 bem formatada. corre tudo

permanentemente iQCentivada, taDto atraws de lteinamento milmaravilhas, semhaver conßitos, sem frustJ'a9llel, semeu
.

dirigido fornecendo uma vialoglobalmais abrangente quanto sem falhas, atingindo a curto e mSdio prazos, os mui
átta�s·de implantaçAo de t6C1iicas que faciliteme estimulem 'esperados? a bom lembrar que existem vários aspecto
a administraçAo participativa para resultados. subjetivos que interVi!m e interferem na implementaçlo do
3· Partleip.çio de todo corpo funcional.

. processos da qualidade. Pdmeiro, cada empresa 6 um

Se a qualidade 6 resultaDte do ato de fazer, quem faz Dia empresa, com sua cultura, suas tradlÇ(!es. sua tec:noJ.ogia
pode estar ausente do proCesso da qualidade. ASsim, noma sua bist6ria.

primeira fase. o corpo funcional será envolvido no processo Cada empresa-cliente apresenta as suas pecuHaridades, .

através de um amploesquema de divulgaçao, enuma segunda as empresase instituiçOes antes de mais nada slo constitu�
fase atraVés de treinamentos que substanciem a implementaçlo de seres humanos, que são diferentes uns dos outros, cada u
do au tecontrole. que é ferramen ta indispensável ao dotado de um perfi1 psicodinlmlco. A grande dificuldade qu
desenvolvimento dos recursos humanos integrantes da se tem encontrado na prática, 6 como lidar com as pesso
organlzaçlo. individualmente ou emgrupos, cm todos os níveisbierárqui
4· Abrangincl. total na empres.. e a maneira adequada de administrar os conflitos indivídu
Nlo basta apenas vender bem ou apenas produzir bem. 'empresa criadospelanecessidade de se atinglrosobjetivo$

Nlo basta que um segmento da empresa atinja sua meta. � eficlencta,eficáda, CÓDlpetitividade,produtividadeelucró.
nece..ário, se quisermosmelhorar nossopodel: competitivo, dltimo com uma relaçlo custo-benefício favorável
vendere produmbem.�funclalnéntal que todos'os setores da maxUnizada. respeitando as 6ticas empresarial. comercial
àrganlzaçlo se integrem em busca de melhor qualidade e pessoal. Assim, os resultados eipérados slo dlficlbnen
produtividade. Nlo pode baver equipe se Dlo houver esta atingidos, em face da amplitude e complexidade das relaÇ(!e
integraçlo. Se Dlo b,ouver equipe, nl.o baverá organlzaçAo humanas.aescassaabagagem de conhecI.mento das dlnlmi

.

eficaz. Portanto, o processo da qualidade nRo pode ficar restrito desenvolvidas entre os indivíduos componentes da orga
a área de produçlo industrial. PJe deve, isto sim, abrauF A fnterferencia dos mais diversos fatores pslcol6gicos
todos às setores daempfe'-, servindo inclosive de instrumento particúlarmente os que dizem respeito a diferentes angdsti .

de concatenaçlo enlie tsls setores. B tais setores nlo se persecut6rias. resultantes do au'toritarlsmo centralizador
resumem a atividades internas da organizaçl�, mas fen'e�as disputas dOpodei, etc. gera um cHIna de ameaça o
compreendem também fO!1lecedores. tr·ansportadores, perigo. Comoresultado desenvolvem-Semecanismos aJltutai
representantes, distribuidores e filiadas. Thdos 'estes seg- que se exteriorizam ao nível do pslcoI6g1co/comportamentàl
mentos passarão por treinamentos conceituais e t6cni.cos, no ambiente grupal ou fora dele, sob a forma de expressCes
visando a integração do processo da qualidade. Como forma atitudes que refletem idéias consensuais ao grupo. g, comum
de garantir a participaçl.o de todas as áreas internas da ouvirmOs formulaÇ(!es do tipo: "Aqui se a gente nl.o dança
empresa, cada uma delas terá representantes no Conselho da mdsica deles, a gente se ferra". ou "se a gente Dlo entrá nu

-

Qualidade.
.

de puxa-sacoDia leva nada". Desenvolve-se assim, toda u

5 • Envolvimento de entld.d.. extern... empr.... dinlmicaoompotlamental de sobrevivência do "salve-se que
Mais unportante do que produzir qualidade é fornecer puder". A bipocrisia se instala em forma de carapaça. visan

qualidade. g necessário, portanto, estreitar nossos laços de apenas interesses p�ssoais, jlfastando cada vez mais
parceria com fornecedores, transportadores, distribuidores, espontaneidade de cada um e divergindo dos objetivos que o
vendedores. etc,levando a eles os conceitos da qualidade e progràmas de qualidade pretendem atingir� Clima:
auxiliando-lhes a praticá-los. A medida que o processo da ameaçadores. gerados pelo corpo do poder. desencade
qualidade vai tomando corpo dentro da organização. passa-se graus variáveis de divergências, aqui denominadas de coriflit
a estendê-lo às citadas entidades externas'à_ empresa, através indivíduo/empresa. "creditando-se que estes sejam, 'um do
de treinamento dirigido e. principa1mente. de açbes tomadas grandes fatores de tensCes grupais. perdas de eficiência
pela diretoria no senti40 de· integrá-las a um processo de acidentes ou descuido com bens da empresa. agora senti

parceria a lqngo prazo. como "inimiga" e Dia "aliada" de seus funcionários.
, • Implementação de técnicas de melhoria da qualidade Como então gerenciar os processos da qualidade. encien

em produtos, processos e serviços. e eficazmente. dentro deste clima de conflitos, nonnalmen
Uma vez que sabemos aonde queremos cbegar, faz-se encontrado no ambienlé das empresas? � de bom �vitre.

necessário estabelecer como f�lo.·O processo da qualidade fundaltlental, que as pessoas pertencentes ao grupo de li
se utilizará de técnicas que nos propiciem a concrelizaçlo do percebam o fato de estarem lidando com seres humanos, cuj
nosso caminhar e nos permita transpor os obstáculos opiniões devem ser ouvidas, consideradas e respeitadas
identi-ficad"OS. no diagn6atico preliminar, resultando na Deverl.o perceber ainda que. como membros do grupo, o
implementaçlo ou otimização de sistemáticas'diversas como: subalternos deveria namaioria das vezes saber o que está
identificaçlO das necessid;ldes do mercado e traduçlo. destas passando - supondo que ninguém ignora o papel negativo qu (

para o ambiente interno da empresa; análise de queixas do os boatos (rádio-peão) exercem em situações onde
consumidor; estabelecimentos de padrCes e proCedimentos

.

cooperaçlo se faz necessária. Em suma, que tornem possfve
operacionais; medição dos processos produ tivos e que umll decis�o. embora tomada por pouc� membros, sej
administrativoS; e outros. sentida como pertencente.à comunidade e seus interesses. Ist

7 - 'Ireinamento ordenado e permanente. implica em dizer que o grupo de liderança deve faz« com qu
O processo da qualidade pode ser concretizado como um todos os membros da empresa. sintam e vejam que bá u

modo de gerir a organização. Gradativamente vai" se léntativa de rea1izat uma aproximação entre os inléresses
.

substituindo a fonna da gesllO tradicional pelos princípios da empresa e os interesses das. pessoas que ali trabalham. o
gesllo da qualidade total. Para que todos entendame pratiquem mesmo que esta já esteja se realizando.

, o Processo da qualidaÓ! é fundamenial que seja estabelecido
um prögrama ordenado e permanente de treinamento. Eslé * ProCessor e consultor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cultw"a eCoInunicação Social,
Paulo Arenhart.

OSalãe Victor Meirelles de
Artes Plásticas dessem.o vai se
realizar, portanto, noMuseu de
Artes de Santa Catarina

(MASC), em Flóríauöpolis,
. entre os dias 15 de outubro e

15 de dezembro, A premiação
será de R$ 25 mil, valor aser
dividido entrecincodosart�

,

s�lecioru.ld.Qs. :',';" 1."

O eventO acontece em duas

fases: nwp primeiro momento,
os interessados encaminham
cinco fotos de diferentes

�abalhos que pretendem expor,
Em seguida,' á Fundação
Catarinense deCultura designa
uma comissão julgadora
composta por críticos de arte de
ren.ome nacional - todos
filiados à Associação Inter
nacional de Críticos de Arte -

. que fará uma pré-seleção das
obras.

Jaraguá do Sul, 25 e 26 de maio de I'"

ESGOTO ,SANITÁRIO

Resultado da licitação s�rá anuncituIo em 30 dias
I .: f:,

.

J.:araguá do Sul - Dentro
de um mês a comissão formada

para analisar, as propostas das

empresas interessedas no projeto
do esgoto sanitário dará o

.

parecerfinal sobre o assunto eo
nome da empresa'vencedora.
Esta· se-' _---
mana a 1ft1Zo id.
comissão
'abriu as 10 OIlOSptJ/'tJ
c a r t a s - ,01l,/us60
'propostas.
Ap,enas .

do ob/'tJ
duas das
.oito· empresas que demoastra
:ràni 'interesse, se habilitaram à
',' '; ,

...... �. .
.

.exeouçãodo projeto: aEngepasa
e a Cejem, ambas de Curitiba..
r
A execução do esgoto sanitá

.rio está previsto para 20 anos. A
. .implantação do projeto aconte

.
cerä em três ejapas. A primeira
atingirá 7.0% da população eserã
concretizada em dois anos,

abrangendo a. área central e

,alguns bairros.
.

Custo
. ,

. .De acordo com O' diretor do
Samae,Nelson Klitzke,.o custo

t.o�l da obra está .o�ad.o,em R$
.

42 milhões. Segundo.» diretor,
.

nosses rios", observa K1itzke.

...• :,;enas 6% da população brasí- A comissão especial, criada
leiia'é favorecida.com.esgoto -para ecompanhar o processo de
sÍUlitári.o. "Atualmente ': cinco licitação é. formadapelo.assessor
tOneladas, de dejetOs residenciais jurídico da prefeitura, Leonel
.são .jogados diariamente, em Pradi Floriani e 'pelo auditor-

Comissiio se reu"iupara analisaraspropostas tias empresaS

geral, Flävio Miorelli. Também
fazem parte os representantes do
Samae, César Arenhard� e Ináci.o
Formiga; da Acijs, Derval
Marcatto: ATJS, Rubens
Milfeldt eHílãrio Bruch.

Para nós, seguro nlo é' só garantia de riscos

Seguro é Pre�tação de Serviços
.

SEGUROS GARCIA
Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, nft 90
1ftandar, sala 2 - FontJ/Fax: 371-17BB
�aralluá dó Sul - SC

CULTURA

iiGoverno lança salão de
artes visuais na capital

JOGOS FSCOLARFS DESANTA CATARINA
. I .

Um convite:
Prefeitura-Municipal de Jaraguâ do Sul

Florianópolis - O governo
do Estado, através da secreta
ria da Culturae Comunicação
Social e da Fundação Catari-'

.

nense de Cultura, �ançou um

dos maiores salões de artes

visuais do país. O N Salão
Victor Meirelles de Artes
Plásticas é reconhecido

nacieaalmente como um dos
maiores eventos de artes visuais
.do País.

Ano passado o evento teve
mais de mil inscritos, um
recorde que tem tudo para ser

superado também em 96. Uma
das grandes novidedes deste
aD.o é a antecipação cÍ�''6ertura .

de dezembro para outubro,
"Nossa intenção ao fazer

com que o iníci.o da exposição
coincída com o período letivo
é permitir que o salão cumpra
de maneira mais adequada a

sua função didática e pedagõ-
.

gica", explicou o secretária da

c�
Fase regional em Jaraguâ do Sul

de 3 à 8 de junho,
COMPAREÇA AOS

LOCAIS ,QOS JOGOS.

A _ilAÚAÇAo ee 'ifiA�IIrO DI
JJAiAítOOA DO �WJo. li !PO���'lo..

IA�'ifA IA'li lVJA\A
,

CO�CllimIlZAçAo II AilIA� A�
!j)Afl'ifI3>: n.�'ifil� I ilO'ifOill$'ifA�.

'o/JA [p)Jg AA\A�,JglLO�I@CI
"371-1422

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



s

1

se

(Ie
a

is,
e

ão

Jaraguá do Sul, ZS e 26 demaio de 1'" GEAAl CORREIODOPOVO· 9

MO,vimenlo de ônibus caiu em relação à 95 no« centros comerciais da regüio

QUEDA

Postos de vendas sofrem
'I' •

com falta de consumidores
J araguá do Sul • A Asso

dação dos Postos de Vendas do

Vale do Itapecu (Apevali)
registrou uma queda de 30% nas

vendasem

lojas dividem espaços com

postos de vendas. "Os problemas
dos centros comerciais é que
existem muitas lojas para poucos
clientes", explicao presidente da
Apevali, Flávio Mohr. "Nos

postos de vendas espalhados pela
BR existem mais opção aos

consumidores", garante.
Se por um lado os comer

ciantes estão insatisfeitos com as

vendas, por outro comemora a

extinção de inadimplentes no

comércio. "Esta baixa é alta

porque os famosos 'picaretas' não
estão mais comprando na

região". revela Mohr, acres
centando que a Apevali fez um

controle rigoroso divulgando
para comerciantes a lista de

turistas sem crédito. "Perdemos

clientes. Em contrapartida
evitamos mais golpes", conta.

Deste mês até julho - consi
derado pelos lojistas período
bom para as vendas -, a Apevali
espera recuperar o prejuízo,
ainda não calculado, e, iniciar
uma nova era para os postos de

vendas; que só em 1995, aproxi
madamente 50 fecharam suas,
portas devido ao fracomovimen
to. "Pretendemos fazer uma

ampla campanha de divulgação
nos estados vizinhes para atrair

• os consumidores", ressalta
Flávio Mohr. Anteriormente,
somente o Paraná era atingido' '

pela campanha' publicitária.
"Agora vamos entrartambém no

Rio Grande do Sul e São Paulo",
define o presidente da Apevali.

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
I '

Rodovia SC-474ficará
pronta no início do 97

São João do Itaperiú - A

principal rodovia para 'o trans-

, porte das produções de banana,
,

arroz e frango,aSC-474, deverá
ser asfaltada até fevereiro de

1997. A garantia é do secretário
estadual de Obras e vice

governador do Estado, José

Augusto Hülse, que visitou a

obra semana passada.
Ao todo serão 25 quilômetros

,

de asfalto ligando osmunicípios
de Massaranduba e São JOão do
ltaperiú à BR-I01. A previsão,
de acordo com o prefeito José
AcácioDelmônego, é terminar o
trecho até São João em outubro.

O restante, ficará para o ano que
vem. "Precisamos desta obra. É
a principal via para transportar-

mas as produções da, região" ,
observa o prefeito, A· obra está

orçada em aproximadamente 5
milhões de dólares.

Garantia
O diretor regional do Depar-:

tamento Estadual de Rodagens
(DER), Renato Faust, afirmou
que a partír de agora, as obras

�ão serãomais paralisadas. "Foi
esta a garantia que ele nos deu",
lembraDelmônego.
A obra de asfaltamento da

SC-474 iniciou em outubro de

1994 e, em fevereiro do ano

seguinte foi paralisada por falta
de recursos do governo do
Estado. Há 25 dias, funcionários
do DER reiniciaram o trabalho
narodovia.

fifi) Et�B�;hack Kopmann
.--,

........

""""--'1
•....--, -'

f� j�� Repercutiu na sociedade jaraguaense o

, .1.1.1.1;.; ��I passamento da estimada senhora Eva
mm Bendhack, nascidaem 13 de abrilde 1910,

i m emA:::o,S::�:::::
empresário e pintor plástico Heinrich

Hopmarin, commuitas telas espalhadas por
colecionadores no Sul do Brasil e veio a

falecer às 17:30 horas de 17-5-96, no
Hospital Bethesda, de Pírabeiraba/
Joinville, foi velada na necrópole do bairro

.

ttt�tf� de Vila Lenzi e sepultada às 15 horas no

IIIII�i ' jazigo da família, na Cemitério Municipal
mfIIIt centro, desta cidade. A extinta deixa um

tItt��t irmão, dois filhos e duas noras, sete netos

!!I!!!!!I!I!I!I!!!I!!! e treze bisnetos. (E.V.S.)

(tlIMrc/ollles

espelOm ",

reverler O

s/lilO/6t1

relação ao

ano pas
sado, no

me sm o

período.
Só nos

quatro ------

primeiros meses de 1995,
entravam diariamente cerca de
25 ônibus de excursão contra 15

atualmente.
A maior baixa registrada, no

entanto, foi nos centros comer

ciais. Na região de Jaraguä do

Sul e Guaramirim, pelo menos

cinco prédios com centenas' de

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fa
MALHAS LTOA. brica: Jacquard, Soft, Cotton, Moleton, _Meia Ma

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

der confecci •
'.

"

,
,

FONE: (047) 371-0099 para aten er confecclonistas do ramo de malhas.
FAX: (047) 371-104'5

JARAGuÁ DO sul, - sc
DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAMEl'.TO PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FlANELADO E ESTAMPARIA
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"NOSSO ASFALTO"·

asfaltamento em quinze
Jaraguá do' Sul - A pri

meira rua a, ser asfaltada pelo
projeto "Nosso Asfalto", elabo
.rado pela prefeitura em parceria

, com a Engepasa, será a Mathias
Russia, na Ilha da Figueira.

,

.

Serão quase quatro quilômetros
"que deve
rão .estar

pront.o s

em 15
dias. De
acordo
com fun-

Mo/s duos
;,

.

/otoJ/dodes
:_

se,oo
belleRt/odos

�, eionärios
. da Bngepasa, cerca de 40
-:' quilômetros serão asfaltados

mensab:ilente, apartir do projeto.
As associaçõesde moradores do . Asfalto", nestas localidades. O
Loteamento Hanemarin e João projetoprevê díminuír ocusto do

'

,fPessoa âenionstraram interesse contribuinte, além de facilitar as
; na implantação do' "Nosso condições de pagamento, na

Asfalto 1111 ruaMathiasRrissia devemficarprolllo em ISdias

colocação. de asfalto. As
localidades periféricas domuai- .

. cípio terão preferência para o

asfaltamento das ruas.

. Jaraguá do Sul,
.

25 e 26 demaio de 1996

ACORDO

microrregião devem receber em
.

maio um reajuste salarial de

10%, e outros 6,11% nomês de

julho, perfazendo mn total de

16,72% de aumento: Estes

percentuais representam o

pagamento da' inflação dos
últimos doze meses (18,35%) -

descontada a antecipação de

4,44% concedida em fevereiro
.

deste ano -, além de um. aumento
real de 3%, oque elevao reajuste
da data-base para 21,90%.
A convenção coletiva em

vigor' eleva o salário, dos \

trabalhadores vestuaristas para
R$ 229,90 em maio, e para R$

extras normais, 75% aos sábad�s
e de 125% aos domingos e

feriados. O adicional noturno
fica mantido em 25% sobre o

.saláriolhora normal. Não foram
discutidos pontos considerados
fundamentais pelo sindicato,
como a participação nos

resultados financeiros das

empresas e o fim do trabalho aos

sábados - Com40 horas semanais
de trabalho, "TIVemos dificul
dades em negociar as cláusulas
econômicas e não houve tempo
para discutirmos outros pontos",
afirma opresidente do sindicato,
Gildo Alves.

RuaMathias Russia receberá Definido novo pisopara

dias 0J:������S��3�����!:'·
trabalhadores do Vestuário salário normativo passa' dos

aprovaram por unanimidade atuaisR$ 270,20 peraR$ 304,92
quinta-feira passada, em duas emmaio, eR$ 323,55 em julho,
assembléias, a propostapatronal As demais cláusulas da

, para o fechamento da data-base convenção 95/96 (55 ao todo)
da categoria - lOdemaio. Os 13 foram renovadas, come o

mil trabalhadoces do setee na
. acréscimo de 50% nas horas

a

q
c

a

,p
c

Hoje é O Dia da Indústria
'. dois pontos: -I

1

q
�
)
d25 de maio: Dia da Indústria.

,Uma assinatura de a,::esso
. e 30"horas 'livres
jsara você navegar!

Laboratórios totalmente ligados
alNTERNET

Em parceria com a NetUno
as r � (\"�3, 8 [}

lanç&-HH .� .f';'1:,' .�

COIH exc.íustv (ddde
o curso de

INTERNET PARA USUÁRIOS.
Rua Adélia Fist:her. 144

fone:371-2933 '� 372-3036

,
I

VIAÇÃO
CA'1�INIfO

....14IIIIWAI.uJ.l��_dFW·��
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Jarag� do Sul - Aprineira turma
de formandos da FACULDADE
DE ESTUDOS SOCIAIS, da

Fundação Regional Jaraguaense,
reuniu-se em 17-5-96 na sede da

entidade, ao ensejo da passagem
do 20° ano, quando se reuniram

nesta cidade, para cursar uma
escola de ensino. superior, a

pioneira da regiãomicrorregional.
Consoante notíciãrio por esta

foha ("CP", ed. 4.045, de 12-5-96),
a Turma "Padre Elemar Scheid",
reuniu-se no Salão Nobre da

fundação, paraMissa dos 20 anos

dos formandos, após o que foi
feita a foto que ilustra esta nota,
os formandos, em pé e, sentados,
a direção daFERI e os professores
que compareceram para as

comemorações. Notaram-se'
ausências de formandos' e

, professores, ein razão de outros

compromissos .e dos que se

encontram em outros estados e,
mesmo estrangeiro, honrando
�vidades profissionais.

ra

oras

bados

ados

nos

das

lsulas

empo
atos"
I

'

icato,

A comemoração teve o .mérito
de registrar e resgatar amemória
histórica em favor do ensino
superior, nesta região, através
do pólo centrado em Jaraguá do
Sul.
Por oportuno, vale lembrar que a

FERI está em constante evolução,
com uma área construída de 7 mil
metros quadrados, riecessitando
urgentemente de ampliação, para
os 1.000 alunos de diversas

graduações, em cinco cursos

diferentes. Pára o segundo
semestre alguns cursos serão

ampliados em número de vagas,'
assim como passa a funcionar o

c�ode�re�aeUrb�o
e já foi encaminhado o curso de
direito. Não esquece a FERI da
educação permanente, como é ó
caso das pessoas que alcançam
à terceira idade, que procuram
ampliação de conhecimento,
dentro de uma comunidade

modema que também aqui se
manifesta.

VIDA ROTÁRIA

Rotarypelo ideal de servir
FlorianópoUs - o Rotary aUbHoríanõpols-Estreíto, fundado em 28-2-

1958, costuma realizar conconidas reuniões semanais, através de visitas
que acontecem dos clubes da Grande Florianópolis e de outros distritos,
�a reunião de 5 do correntemês deu-se destaque especial ao rotariano
Angelo Ribeiro (foto) quando apresentava um interessante artesanato
de construção açoriana, todo elaborado emmetal, ocasião em que foi
mllito aplaudido o veterena professor pela ma obra.

Jaraguá do Sul. Seguindo
a tradição desde ôde março
de 1906, quando se

constituiu o Schuetzen
verein "Jaraguá", que com

a guerra 14-18 passou a

chamar-se de "Sociedade
, Atiradores Jaraguâ" e que
durante a segunda guerra,
passou por uma sociedade
intermediária

.

Clube

Jaraguaense, que teve

trinta dias de existência,
para depois passar
definiuvameniepara a_ atual

denominação de Clube
Atlético Baependi, a maior,
sociedade da 'Pérola do
llile do Itapocu'.
No ano em curso a veterana

sociedade completou seus

90 anos de existência,
dedicando-se à prática do

esporte, onde predomina o

bolão masculino, feminino e

grupos mistos e o esporte do
tiro real, flexa e chumbinho.
De acordo com a tradição,
o clube promove

.

anualmente competição,
por onde se destacam os

BIBLIOGRAFIACATARINENSE

Iaraguã do Sul. Aléssio
Berri, o leste/ado
historiador do IHGSC -

Instituto Histórico e

Geográfico de Santa

Catarina, acaba de lançar
ao mercado o seu quarto
livro, ao ensejo da próxima
comemoração, em setembro,
do Centenário que
congrega um selecionado

grupo. de personalidades
daquela entidade.'

O veterano homem de
letras, em 1983, editou pela
fundação "Casa Dr.
Blumenau" - GENEALOGIA
- FAMILIAS BERRI E

PISEITA, voltando a editar,
em 1988 - A IGREJA NA

COLqNIZAÇÃO fI'ALIANA
e, em 1993, aparecia com

IMIGRANTES ITALIANOS,
CRIADORES DE

RIQUEZAS.
Eis que, agora, acaba de

editar AGRESSÕES

melhores no bolão e no tiro, quando desfilaram pelas
masculino e feminino, - ruas prlnc.ipais até o galpão ' i J

apontando-se entre os de festtd do sócio Conrad
melhores - o rei ou rainha, r Riegel.
cavalheiro ou princesa e 2" Importante' se constatar

cavalheiro ou princesa, que os jovens entram

recebendo faixas firme nas competições e

consagradoras e medalhas assumem' os louros da
que orgulhosamente são vit+ria.'

'exibidas.' em competições e Ontem à n�ite; i5,�5-96,
festividades, de onde realizou-se ·0 baile, onde
sobressai a Festa do Esptrito foram homenageaâos-os
Santo, emarchadabuscados vitoriosos

'

das
reis e rainhas, cavalheiros ou competições do ano de

princesas, 'como aconteceu 1996. Parabéns ao maior'
no sábado, dia 18-5-96, . clube da cidade.

Agressões indígenas
na colonização italiana

Aléssio Berri

e os. selvtcolas no Médio lále
do Itajat.
Aléssio Berri com o

aparecimento deste seu

quarto livro, resgatamais uma
etapa da memória histórica

daqueles qu.� colonizaram.
as regiões de Rodeio, Rio
dos Cedros, Ascurra e

.

Apiúna, do Médio Vale do

Itajai.
Cump rimentamos o

eminente' escritor patncio
pormais esta obra que lança
luzes sobre aforma empirica
com que .0 Império
Brasileiro se lançou" ao
processo de ocupação do
chão pátrio, que custou

vidas preciosas tanto para
os imigrantes civilizadores
como aos irmãos da selva,
os primltivos donos da terra
e que, consoante opinião do

.

pesquisador e escritor
. Theobaldo Costa Jamundá,
em O INDIO VIVE NOS

. NOMES DOS LUGARES,
aponta como consequência
de uma "omissão dos

responsáveis por
coloniz'tJrõ,es que fomentou .

o conflitô ".
t

············································IGI··n.:=.................................................................................
'.

11 ��,.��,SflllliJtU[
COMEMORAÇÃO TIROE BOLÃO

, . .' .

ReencontrodeformandosdaFERJ Baependi realiza festa do Espírlló Santo

Alessio Berri lança novo, livro
INDIIJENAS NA

COWNIZAÇÃO ITALIANA,
uma obra literária em que
retrata os conflitos havidos
entre os imigrantes italianos
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. DOS UM AGASALHO
.

-

, -

S G .. E UM·SORRlS(
É O slogan da Campanha lançada pelos funcionários do Benco do

Brasil S/A da Barra do Rio Cerro-Jaraguá do'SulfS'C), com o apoio
-

,
,

da Nanete Malhas, ne pessoa do Sr. Gilberto Menel, para

etreceäeragasalhos em geral (roupas, cetçedos e cobertores) que
as 'pessoas têm enventualmente entulhados em .seus armários e

,

que podem ajudaroutres pessoas a serem felizes (a não passarem
frio neste inverno).

f

A arrecadação será entregue à· Pastoral da igreja NosSa Senhora das
-

-

Graçasna ,Barca,'que assiste aproximadamente27 famflias, cadastradas
-

.

com critério e que fará certamente uma distribuição justa.
,

-

-A campanha não, tem prazo definido, - sua duração dependerá da

resposta obtida, que está sendo muito boa, pois poucos minutos
- após lançada, já estévemos recebendo as primeiras doações.:

'

POSTO DEARRECADAÇÃO:
BANCO DO BRASIL

AG.BARRA .

Os - agasalhos ou calçados
.

esquecídos em suá casa-_

PODEM FAZER UMA CRIANCA FELIZI
•

• _

�.--
t

APOIO:

ANETEMALHAS
REALIZAÇÃO:
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