
DefesaCi,ilde,erá iniciar Sandrinho épreso em blitz
a demarcação das áreas no centro de GUllfamirlm

A Comissão Municipal de
Defesa Civil (Comdec), de

Jaraguá do Sul, deverá iniciarnos
próximos dias, o trabalho de

demarcação das áreas atingidas
por deslizamento e inundação no
ano passado. Página ,

A polícia de Guaramjrím
prendeu esta semana, Alessandro

Miguel, 9 Sandrinho, acusado de
matar doismotoqueiros. Ele, jun
to com Dson Pasqualli, foragido,
ficaram conhecidos como os

"Assassinos daMoto". Página 12

Confira nesta edição, no

Caderno de Esportes, os deta

lhes da fase regional dos Jogos
EScolares de Santa Catarina, que
começa a partir de amanhã, 3, até
o próximo dia 8, quando acon

tecem os jogos finais.

Diretor: Eugênio Victor Schmäckel- Jaraguá do Sul, 1 e 2 deJunho de 1996 - Om�ornal a serviço do Vale do ltapocu .. Ano 78 - NÓ 4.047 - RS 1,00
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PTB E PSOB J,UNTOS

Guenther e Pasolâ enfrentarão Ivo Konell

Tem sempre um
je/ta de fazer

melhor
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A BATALHA
VAI COMEÇAR

Esse final de semana s�rá d�isiVÔo;
para definir, de uma vez por todas, as
coligações em Jaraguá do Sul. Com

exclusividade, o jornal CORREIO 00
POVO informa sobre a primeira

coligação definida na cidade: PTB e

PSDB enfrentarão a força do deputado
Ivo Konell. A confirmação da união

entre o PTB do prefeito Durval Vasel e
o PSDB ao CP aconteceu na quintá

feira à tarde. E mais: a nossa reportagem
informa também com exclusividade que
nesse sábado o PPB define o nome que
deve ser o candidato a vice na ala de

Konell. Uma ala do PPB, que esperava a

candidatura de Udo, ainda resiste. O
deputado Ivo Konell jä confrrmou ao

CP que a união com o PFL está
quase certa. PPB e PFL, então,
deverão disputar a indicação

do vice delvo Konell. Está pronto
e armada a "batalha".

Páginas 3,4 e 5

ALFREDO GUENTHER
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EDITORIAL

Carta aberta
,

.A 'granãe' Jaraguá do Sul
S�Wuitospen�queJaragUádo Sul .As condições de'higien� é precária, como

aindá� a ';�queluch�W dasj,4dades catärí-' 'também água potável e , Dividindo' dois

nell5es' Oil��:nãore�m 9iine� b,árb�s,
"

barrac?s com' poupo mais de t� metros
seqli,estros�;;êriança�-.:de q..a, mendigos e, .quadrados, quat'roJ)esso�,comeqioraram.w .

fav�las, e�� co�tetaIri�nte enganado ..
' iniciativa da �re��itura: irão �talar u�

D�$,f�� agietivo�}JJelo -ru.:nos 1)m, com::_ ,banheiró,no fu�do'dp.te�no. U�s.enhQra.'
cert:êZã;il.restá'refléündonegativamenteoo· com pouco maiS de 60 �os é convíctaem

municíPio. As favelas crescem as escondidas afirmar: "queria um final de vida melhor".

em morros e, pior ainda, sem receber Agora questiona-se o trabalho da prefeitura.
'qualquer auxílio de infra-estrutura. Caso Seria válido construir um banheiro novo do

explícito é o Morro da Boa Vista. Uma que retirar estas pessoas daquele lugar onde
família praticamente "vegeta" e pior, sem não pode ser habitado de forma alguma e

qualquer expectativa de continuar a viver. levá-las a "algum canto"?
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Exercer o cargo de presidente
desta entidade, mantida por
errpressnos, constitui, antes de
mais nada. experiência das mús
profundas e gratificantes;
fazendo com que os problemas
e dificuldades, inerentes a

qualquer atividade institucional,
,

sejam encarados com desafios
a serem transpostos, a cada

passo adiante a renovação dos
ideais emetas a serematingidos.
Ter presidido a Acim (MO
daçãoComercial e Industrial de
Massaranduba), contando com

a diretoria que tivemos a honra
e o prazer de contar, certamente
tornou o exercício da presi
dência algo extremamente

enriquecedor, sobre tudo pelo
tom de união que sempre
imperou entre os membros que
dela participaram.
Discórdias, divergências,

mas é através da discussão que
se apuram as idéias atingindo
níveis superiores. Quaisquer
que tenham sido estas diver
gências,

.

tudo sempre foi
encarado como parte do

. processo de crescimento e

amadurecimento da entidade, e
tudo sernpte foi resolvido dentro
do espírito de associativismo, de
forma cordial e construtiva.

Com sinceridade de expres
são, podemos afirmar que
nossas duas gestões, foram
positivas e realizou-se tudo a,

que se propôs. Se mais não foi

realizado, não. foi por falta de
vontade e sim pelas limitações
que este trabalho voluntário

EXPEDIENI'E EugênioVictorSchlTlÖckel nos impõe no dia-a-dia, é certo,CORREIO· DO POVO DlretorGeral
CGC 84.436.591/0001-34 "" 1.1...""1 Do���:,:::�:;�..��. 1I.rd.,· ui. contudo, que todos deram de si

====::::::;=========================;:;::;=:::,. aquilo que era possível e o que
PROIXJÇÃO

Gráfica e Editora CP Ltda: ; 'o,
...:demelllorcadaumpôdeofere-

, ';,r.A�8.iii�;;·'lUAAiG'�.it,,!j:'7":·r."'ll1iiiiI1IiI.1IlI cer, t� eom profundo orgulho

que ao deixar a presidência da
"

Acim, �.gQstari,'�dé agradecer a
todoúa-qu'ells que fizeram

destas duas administrações, .

gestões vitoriosas.
Primeiramente a toda a

diretoria, que foi a base e o

sustentáculo destas gestões, que
sempre exerceram uma postura
construtiva e correta dentro dos

princípios que norteiam uma

atividade como esta.

Agradeço também o voto de

confiança dos associados que
em nún foi depositado, ao Im
elegerem. por duas vezes

presidente da Acim.
Às funcionárias da Acim

nestes dois períodos pelo
empenho e pela retaguarda que
sempre nos proporcionaram.
A todos aqueles que cola

boraram conosco e com nosso

trabalho.
Aos nossos associados,

razão maior da existência de
nossa entidade, e aminha famí- .

lia, razão maior da minha vida.
Meus agradecimentos

especiais:
Aos presidentes das Asso

ciações Comerciais da Região
do Litoral Norte, por elegerem
me duas vezes Coordenador

Regional norte da Facisc

(Federação das Associações
Comerciais e Industriais de
SantaCatarina), epor elegerem
me secretário daFacisc,
Ao prefeito rramicipal e a

Câmara de Vereadores por
aprovar o termo de Comodato
de 20 anos da antiga sede da

prefeitura para.a Acim em

parceria com o Rotary Club e a

Casa da Amizade.

Agradecimentos:
Sebrae, Fiesc, Sesi, ACl's,

Telesc, Celesc, Casan, H.W.K.,
e demais entidades que nos

relacionamos nestes três anos e

meio como presidente.

Serámesmo o verdadeiroBrasil?
* JoséCastilho Pinto

É comum dizer-se que QS estados do

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
e maís São Paulo, pelo número de

importantes indústrias e outros melhora
mentos que possuem são tidos como o

verdadeiro Brasil produtor, deseâvolvido e

rico. Mas somos de parecer que igualando-

comprova entre outros a gigantesca Usina
de Volta Redonda. Quanto a São Paulo que
citamos acima, é o maior pólo industrial
sulamerícano,
No tocante aos demais estados como o

Amazonas, Pará eRondônia na região norte;
Pernambuco, Alagoas eSergipe no nordeste;

se à eles existem outros, Goiás, Mato Grosso eMato

como Minas Gerais eRio de O 8fDSIIIDqV./. Grosso do Sul além da pe-
Janeiro que pudemos conhe-

qV. VII. s.vs 16
cuária contam com indús-

cer bem durante os anos que trias do açúcar, da pesca,
estivemos em Juiz de Fora .SIDdDS ti StlVS Látex, minério etc, que
(MG) fazendo, as expensas IIDb/IDllltlS

.

embora não possam. compe-
do nosso ministério, um tir com o Sul grandemente
curso técnico de nível médio inerente a industrializado, fabricam produtos que aju
função pública federal que desempenhá- dam a desenvolver o nosso país. E daí por
vamos da qual estamos aposentado. O que estes estados precisam do amparo do
estado mineiro, por exemplo, é possuidor governo federal para que possammais tarde,
de enormes fazendas de gado, suino e ovino senão alcançar, pelomenos aproximar-sedo
e consequentementede grandes frigoríficos _

Sul que no dizer de alguns é o Brasil verda
e conhecido também como maior produtor

.

deiro, opinião da qual discordamos já que
de latícíníos .da'América Latina. O Rio de para nós o Brasil verdadeiro é o conjunto, a':;'-�

Janeiro não é, cómo muitos pensam, a terra união indefectível das suas 26 unidades
só do carnaval, do futebol, das lindas praias federativas e seus respectivos habitantes.
e suas belas frequentadores, urna vez que é
bastante industrializado como' bem * Jornalista
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. ACERTADO.
_

.

Definida a-primeira coligação em Jaraguá do Sul
.

.

.
Charles Siemeintcosld

J'araguã do. Sul - O PTB
do prefeito Durval Vasel Saí na
frente e acerta a coligação com

o PSDB. Alfredo Guenther,' o
pré-can-
didato do ", • ISD'

ALIANÇA

Ivo .Konell deve acertar
união com, o PFL e.PPB

PfB, terá,
a princí
pio, o ex

secretário
de Saúde,
Irineu
Pasold (PSDB), comocandidato
avice.
A primeira- coligação de

JaraguádoSul foi acertada entre
as lideranças 40s dois partidos
já na quinta-feira pela manhã.

Quem formalizou o primeiro
contato ao jornal CORREIO
DO POVO, que traz a notícia
com exclusividade, foi o secre

tário dePlanejamento, Otaviano
Pampiona. Logo em seguida, os
presidentes Lio Tironi (PTB) e

Vicente Caropreso (PSDB) con
firmaram o acordo. "Alguém tem

que dar a 'iniciação' do pr<;>ces
so", disse Lio Tíroni, referindo
se também sobre a indecisão do
PPB em não ter ainda definido o
seu candidato a prefeito,

pOII.m'
t01l1lo Ivo
KOII.II

Jaraguá do SuI-Praticamen
te tudo acertado entre o PMDB
do deputado Ivo Konell, pré
candidato aprefeito, e oPFL, do

. deputado Geraldo Weinighaus�
A confirmeçâoperthr do próprio
deputado Ivo Konell ao

CORREIO DO POVO.
"TIvemo;maismna rodada de

negociações com o PFL. E as

conversas andaram bem",
confidenciou odeputado KoneH.
A decisão em torno das

coligações devem ser definidas
hoje com o PFL, que espera a

conversa que o deputado Ivo
Konell terá com '0 ex-prefeito
Victor Bauer e João do Táxi
nesse sábado (1). O CP apurou
queoacordoentre PMDB ePFL
só ainda não foi efetivado porque
há mna discussão em torno de

quem será o vice dopré-candidao
doPMDB.

entreKonell eVictorBauer deve
definir urn acordo de frente entre

PMDB, PPB e PFL. Em

bastidores, ja se sabe que toda a

ala de Victor Bauer apóia o

deputado peemedebista numa

coligação, indicando um nome

para vice-prefeito.
Na terça-feira, Ivo Konen e

Geraldo Weminghaus sentaram

mais unia vez em Florianópolis
para discutir os últimos pontos
sobre a coligação.

O acerto entre a legenda do

prefeito DUrval Vasel com o

PSDB já era esperada nos

bastidores. Primeiramente, tanto
as lideranças do PsDB Como do

PfB, aguardàvam urna decisão
definitiva porparte do deputado
estadual Udo Wagner em ser o

candidato pelo PPB. COOlO a

candidatura deUdoWagnernão
possui respaldo de todos os

membros do diretório pepebista,
o PTB, principal defensor da
candidatura de Udo, se viu na

obrigação de tomar a iniciativa,
firmando urna coligação com 'o

PSDB.
A ida do ex-secretário de

Saúde da prefeitura de JaragUá
do Sul, Irineu Pasold, para o

PSDB, que ocorreu no final de
dezembro do ano passado, foi
considerado pela imprensa na

épocacomo aprime�es1iatégia
do prefeito Durval Vasel em
formar urna grande frente de

partidos' para barrar a

candidatura do deputado Ivo
Konell (PMDB), que tem a

preferência do eleitorado nas

pesquisas de opinião f�itas até o
momento.

Irritados

Os líderes do PFL não estão
aguentando a pressão que a

imprensa local estã fazendo ao

perguntar sobre a coligação
envolvendo o PFL � o PMDB.
Konell áfmila que a coligação
está avançando, mas quando 0;.

- líderes pefelistas São indagados
sobre o assunto, acabam se

irritando. Isso aconteceu por
várias vezes na quinta-feira
passada, quando o deputado
Geraldo WeminghaUs esteve na
Câmara de Vereadores.
Jornalistas da imprensa

.

escrita e falada tentar� fazer
várias perguntas aos líderes

pefelistas durante a semana sobre
-8 possível coligação com o

PMDB. A resposta é sempre a

mesma: "Não sei de nada", dis
para sempre Geraldo Weming
haus, o principal interessado na
coligação com Ivo Konell.

Pamplona apóiaa uniãoPTB e PSDB Afinnand9

ValdirBordin, o pré-candida
to do PFL, já disse várias vezes
à imprensa de que não aceitaria
urna coligação com Ivo Kon�n.
Diante desse fator, os líderes
pefelistas articulam em

bastidores convencer o atual

presidente da Câmara a desistir
da pré-candidatura em favor do

deputadoGeraldoWeminghalis,
considerado pelopróprioKonen
como omelhor vice.
A conversa desse sábado,

Jaraguá do Sul • Omais em

polgado de toda a liderança do
PTB é o secretário de Planeja
mento, Otaviano Pamplona, afir
mando que está na hora de al

guém começar a defmir e articular _

urna coligação. Pamplona fez
críticas as demais siglas, princi
pabnente o PPB, por se fecharem
totamente, não abrindo espaço
para o diálogo. "A questão políti
ca hoje de Jaraguã está comple
tamente desgastada. Por urn lado
o PMDB <mcute o candidato e

brigà dentro do partido; o PPB

�ute nome de candidato, e duas
alas se dividem dentro do partido;
quem é quem dentro do- partido?
Então, nós que estamos hoje na

situação, o PTB, que desenvolveu
um trabalho histórico e fiso a

comunidade vai conhecer ao

longo do tempo, não temos racha
político", disse o secretário.

Pamplona destacou que a

def'mição do candidato do PTB
ocorreu sem nenhum confito,
enfatizando que o partido "está no
caminho". Já sobre o PSDB; Pam
plona disse que "essa sigla tem

urna estrutura já def'mida dentro
da cidade, não precisando escon

der nada de ninguém".
Pamplona disse que vai

abraçar a candidatura de Alfredo
Guenther, porque possui orguDlo
do que foi desenvolvido para a

cidade. O - secretário do Planeja
mento citou o Código Tributário,
o Plano Diretor, o Cadastro
Técnico Imobiliário e o Estatuto
do Funcionário Püblico como

alguns dos planos executados pelo
prefeito Durval Vasel ao longo da .

sua ac:lmiIm1ração.
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SEM CHANCE

Udo Wagner não será o candidato pelo PPB
J araguá do Sul • Três

fatores nomeio político apon
tam na decisão do deputado
estadual Udo Wagner não ser

mais o

candidato '.,.bls,os
a prefeito
peloPPB.
O acerto

entrePTB
e PSDB é

•�MVtflm
tOlldldoluM
do d.pulodo

Confronto '

Udo Wagner é a favor da
união entre PPB. PTB. PSDB.
PFL e PL. visando enfrentar a
candidatura do deputado
estadual Ivo Koaell (PMDB).
Contudo. o presidente do PFL
de Jaraguá do Sul. Augusto
Mueller, não aceita em hipótese
nenhuma a presença do PTB.
partido do prefeitoDurval VaSel,
numa frente de agremiações
partidárias. O �eto do PFL ao

PTB. é um fator-negativo para o
deputado UdoWagJ;ler. '

O segundo é decisi:vo fator
onde deixa claro que odeputado
pepebista não será ocandidato a

prefeito. concentra-se naescolha

do candidato pelo diretório da

sigla. Udo disse ao jornal
Correio do Povo qae só será
candidato "se forpara o bem de

Jaraguá do Sul e região. e se o

seu nome for escolhido em

consenso dentro do partido" .

Numa resposta rápida e

decisiva. o pré-candidato tam

'bém do PPB. Moacir Bertoldi,
disse que se o deputado Udo

Wagner quiser ser candidato,
terá quecolocar o seu nomepara
apreciação dos membros do
diretório. "Se for JX'OCiso. baterei
-chapa contra o deputado",
alarmou Bertoldi.

Irritado

berto Menell e José Carlos Ne

ves, oGê. O vereador Gê Neves.
no entanto. abriria mão da sua

candidaturacaso o deputadoUdo
Wagner aceite a disputa,

Bombardeio

Bombardeado de telefonemas
de jornais de todo o Estado e

região. o deputado UdoWagner
disse que está irritado em ter que
atender ao telefone e explicar
sempre as mesmas palavras.
Sobre o programa de tevê do

,PPB. na segunda-feira (27), rode
o deputado aparece 'como o

candidato aprefeito peloPPB de

Jaraguá do Sul, Udo acha que
essas pressões são legítimas,
partindo do seu partido. "É eles

que querem que eu seja
candidato, acho essa pressão
legítima", desabafou.
Udo Wagner disse que

viajaria hoje para ficar por 15
dias longe do processo político
de Jaraguá do Sul. Ele não quis
adiantar o destinode sua viagem. ,

(C.S.)

SOZINHO

Legendas se unem para

jogar contra Ivo Konell.
A coligação entre PTB e tarde, onde irá definir uma

PSDB poderá resultar numa, nominata dos seus candidatos a

concatenação em massa de vereador. O CP apurou, no

outras siglas políticas visando entanto, qUe nessa reunião os

enfrentar a candidatura do pedetistas vãotambém deliberar

deputado Ivo Konell. O seaceitamounãoumacoligação
presidente doPDT,PauloTerme, com o PTB e PSDB. A

já deixou bem claro que o PDT formalização dessa união deve
está pendendo para aceitar o acontecer. A proposição' é
convite do PI'B e PSDB para simples de ser entendida:
fortalecer o quadroda ala que vai excetuando uma coligação com

decididamente lutar contra o o PTB e PSDB. as únicas
PMDB. alternativas que restariam ao

"Já houveram contatos com o PDTanívellocal estaria voltada

PTB, o PSDB e o PFL", disse .ou para uma coligação com

Paulo Tenne. A possibilidade PMDB, hipótese já descartada
existe", continuou o pedetista, por Paulo Terme, ou sair COOl

referindo-sesobreumacoligação chapa pura, estratégia não

com oPI'B e o PSDB. ' defendida por Pedro Fagundes,
O PDT tem uma reunião pré-candidato pela sigla.

agendada para sábado (1) à PTB e .PSDB esperam
também a confirmação do PL

que; segundo Lio Tironi, deve
"aContecer ainda essa semana. O

PPB. no entanto, com, a

formalização da coligação entre

petebistas e tucanos, e com o

enfraquecimento da candidatura
de José Carlos Neves, que apóia
DurvalVasel, deve realmente se

voltar para o PMDB.

AGRADECIMENTO E
CONVITE PARA CULTO

A família de

ECONSASSE
ainda profundamente consternada: com seu falecimento,

agradece a parentes, amigos, funcionários e a todos que, direta ou
indiretamente, manifestaram seu pesar e convida para o culto que será

celebrado domingo, 02/06, às 9:30h, na Igreja da Comunidade

Evangélica Luterana - centro, em Jaraguá do Sul.

Amncieno
CP Classificados
Asmelhores

ofertas '

Fone 371-1919

o sinal
mais claro da proposição. A
candidatura deUdo era ansiosa.
mente esperada em peso pelas
'alas doPTB e doPSDB, que na
manhã, de quinta-feira- (30).
acertaram a primeira pré
coligação em Jaraguã do Sul. Na
indecisão do deputado, o

secretãrio.Otavieno Pemplona Moacir Bertoldi não gostou
tomou a íniciativa e ínformou ao das colocações que leu na

CP da coligação entre oPI'B de imprensa local de que estaria
Durval Vasel e o PSDB, confir- desistindo da candidatura a

madadepois pelos presidentes de 'prefeito. "Por acaso eu dei algu
ambas .as siglas. Outro forte ma entrevista a qualquerrädio ou
argumento parte do próprio jornal falando que eu não serei
deputado que só aceitaria ser caadidato"? disparou.

'

candidato senenhum partido f<l' O PPB P9SSUÍ ainda dois pré
vetado numa possível aglu- candidatos: Os empresários Gil
tinação de forças.

o endereço onde a qualidade tem bom' preço; fa

___;__,�-=-=-.....=--_M_A_L_f.-I_A_S_L_T_D_A. brica: Jacquard, Soft, Cotton, Moleton, Meia Ma
lha lisa e estampada, Stanflex, Xadrez, Listrado,
para atender confecclonlstas do ramo de malhas.

POSTO DE VENDAS JUNTO À FÁBRICA.'
ROD. SC-416 N° 2727 - RIO CERRO U.

FONE: (047) 371-0099
"

FAX: (O�7) 371-1045
JARAGUÁ DO SUL - sc

.J

DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS ,EM ACABAMENTO PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FIA�f:IADO E f:STAMPARIA
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. CHARLES SIEMEINTCOSKI

Alfredo Guenther e lrineu Pasold:

a força do prefeito DurvalVasel
o pré-candidato do PFL, Valdir
Bordin, que nunca engoliu o "jei
tinho" do deputado Ivo Konen,
sai do processopolítico, indican
do Geraldo Werninghaus como

opossível pr.é-candidatoa prefei
to. Essa hipótese de Geraldo

Weminghaus ser onovocandida
to do PFL é muito remota. O

deputado do PFL, por várias ve
zes, disse na imprensa que ja
mais deixaria o seumandato pa
ra se eleger aprefeito. Criticando
"acremente" - peço perdão pelo
acremente - o Ivo Konell por ter

se candidatado a prefeito, não

cumprindo o seu mandato como

deputado,GeraldoWerninghaus
tenta, agora, garantir o futuro do
PFL. O vice de Konell, no

entanto, só sairá depois que o

PPB defmir o seu candidato.

EóPPB?
S� Udo Wagner, o PPB é

Konell desde criança. Qual seria
o único candidato que levaria o
PPB a se reaproximardoPTB do

prefeito Durvai Vasel? Gilberto
Menell? Moacir Berteldi? Não,
nem pensar.

Esses pré-candidatos do PPB
são opositores ao senhor Durval

Vasel.
Ainda continuo com aminha

opinião: Moacir Bertoldi

disputará uma vaga no Legis-·
lativo, onde deverá conseguir
semmuito esforço a. sua eleição.
JáGilbertoMenell tem tudo para
ser o vice de Kooell, ou pelo
menos o candidato indicado do

partido. Vocêsjá imagin� Ivo

Konell eGilbertoMenell juntos?
Minha nossa!

Definido aprimeiracoligação
(ou pré-coligação, como

queiram. senhores do Judiciário)
de Jaraguá do Sul. Tudo

.

começou, oficialmente falando,
na manhã de quinta-feira (30),
quando os líderes do PTB e do

PSDB definiram partir para o

tudo ou nada. Na quinta-feira à

tarde, quando eu passava no

ponto de táxi ao lado da

prefeitura, o vereadorLio TU'OIli.
o secretárioOtaviano Pamplona
(Planejamento) e opré-candídato
Irineu Pasold (PSDB)
conversavam empolgados. Ao
me avistarem. fizeram um gesto
para que eu me aproximasse,
Quando cheguei perto do

"diretório". o secretário

Otaviano Pamplona, o mais

empolgado de todos, começou:
"Temos uma grande notícia para
você. Pode publicar. O PTB

acerta com o PSDB a primeira
coligação em Jaraguá do Sul".

Para mim. aquilo foi um

presente. Ora, todo jornalista só

sabe fazer uma coisa durante o

dia (e. às vezes. a noite também):
correr. correr, correr e correr

atrás de uma "quentinha". Ávido
por notícia como eu estava, já foi
o suficiente para começar a

perguntar todos os detalhes.

Aquilo estavamais gostosodoque
um prato de almôndegas feitopela
minha mãe. O vice-prefeito
Alfredo Guenther, o candidato. a
prefeito pelo PTB (permitem-me
utilizar o termo candidato e não

pré-candidato) alinha-se com o

eX-secretário de Saúde. Irineu

Pasold, o então candidato a

prefeito peloPSDB. Guenther, no
entanto. deve sair na �cabeça".
seguido de Irineu Pasold como

vice.

Konell acerta

com o PFL
Situação política atuaI

Não vou inventar nada. Mas

vou informar. Mesmo sabendo

que a política é dinâmica,
revestindo-se coostantemente

de falsos juízos, é preciso
escrever com total exatidão dos

fatos. Como o deputado Udo

Wagner esperava que os

partidos viessem todos demãos

dadas, implorando para ele ser

o candidato deuma "multidão",
o processo político de Jaraguá
do Sul se reverteu normalmente.

Aliás, só para lembrar, o

deputado Udo Wagner disse
paramim que iria viajar ontem,
31, e só retomaria daqui a 15

dias. O que vocês acham disso?

Vamos coosiderar o seguinte:
PTB e PSDB já fecharam a

coligação (exclusividade do

CP). Paulo Terme, presidente
doPDT, confidenciouparamim

que as conversas com PTB,
PSDB ePFL estãoacontecendo.

Descartando o PFL - na qual
.

acredito fielmente que jamais se
uniria ao PDT. nem aoPTB - o

PDT. que tem como candidato

o professor Pedro Fagundes,
deve acertar por esses dias uma

aliança com o PTB e o.PSDB.

Paulo Terme disse que essa

consideração é a mais sensata
.

nomomento, OPL vem de todo

de carona paraacoligaçãoPTB .

e PSDB-. trazendo consigo o

PDT.
De outro lado, Ivo Konell

confidenciou para o cp. durante
a semana, que as conversas com

o PFL já estão praticamente
fechadas. Dificilmente, segundo
KQDeli, oPFL não acertariaCOOl

o PMDB a essa altura do
.

processo. Para isso, no entanto,

A ferrada deummarimbondo

bem na "bunda" modifica a face

de qualquer pessoa. Líderes do

PFL, quando indagados sobre o
já acerto com o deputado Ivo

Konen, visando às eleições desse
ano, assustam-se tanto, que até

parece que o "marimbondo" são

os jornalistas, dotados de

"afiados" microfones e

gravadores esperando um

momento oportuno para
"ferroar". Por que os pefelistas
de Jaraguá doSul escondem até

mesmo que tiveram uma

conversa com o deputado? Ora,
senhores do PFL. Com o perdão
do siso imaculado que os

senhores devem defender, a

imprensa não é burra Ela pode
ser desconfiada, polêmica.
interessada e· até mesmo, em

algunsmomentos. cândida. Mas
ela sabe tanto como ninguém.

Ao "vovô" Victor Bauer I
Encontrei o senhor VIctor Bauer naquinta-feira à tarde, logo

depois da notícia da coligação entre PSDB e PfB. Ao chegar
perto do senhor Bauer. cumprimentei-o cordialmente, e já fui

perguntando: "O senhor não gostaria de dar uma entrevista ao

CP sobre como andam as conversas com odeputado IvoKonen"?
Ú senhor VIctor Bauer olhou para mim. virou a cabeça para o

lado e respondeu quase que de costas. "Não, você inverte tudo o

que eu digo". Mais uma vez, tentei perguntar. "Mas o senher

apóia o deputado Ivo Konell, não apóia?". O vovô, então. olhou

para mim e disse: "Não, com você não dá". Senhores leitores,
diante desse fato inusitado. chegonuma conclusão: o senhor vktór
Bauer já passou da "super-meia idade". Primeiramente, ele disse

que eu sempre deturpo o que ele fala. Ora, eu nu�a entrevistei

o. Ele nunca deu uma declaração paramim, nem quando eu ainda

estava no jornal JN. Diante desse fato, chego a. imaginar o que

deve estar passando na cabeça do vovô: absolutamente nada,

Senhor VIctor Bauer. melhor seria o senhor ir tirar uma pestana
em sua casa na praia, puxar uma cadeira de balanço, resfolegar
por alguns segundos e mandar ver aquela pitada, com aroma de

baunilha O vovô poderia aproveitar pára assistir a um belo

show na tevê: "Babosa e a sua turma" .

Comprometimento

Eu não sou o primeiro nem o

único que estou dizendo que o

deputado IvoKoneU conftrma as

conversas sobre o pré-acerto
com oPFL. Todos os colunistas

políticos locais já sabem disso.

Por que esconder? Já sei.

inclusive. que durante a semana

os deputados Ivo Konell e

Geraldo Werninghaus trocaram

várias conversações. A maioria

dos políticos acha que antecipar
à imprensa alguma coisa

estragaria o andamento dos

resultados. Ora. não precisa
antecipar nada, mas também não

precisamentir descaradamente.
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DESENVOLVENDO

Taxistas concluemprimeira Feirão j� estáfuncio��
eta

.

a do ro ·êto de Taxitur em 11 bainos domunuuno
rp p �. Jaraguá do Sul - Desde rural e feirante 1os6 Mauricio

quinta-feira, 30, está funcionan- Gelsleichter. a economia para a

do o programa "Feirão de Frutas população é de quase 50%,
e VerdW"as", implantado pela comparado com os valores
secretaria de Agricultura, com o cobrados nos supermercados.
objetivo, segundo o secretário As feiras acontecem de terça
Luiz Fernando Lemos, de feira a sábado, nos bairros Vila
oferecer produtos hortifru- Lalau, Ilha da Figueira, João

tigranjeirospela inetade dopreço Pessoa, Vila Nova, Três Rios do
e com qualidade melhor à Norte, Água Verde, Estrada
comunidade. O quilo de legu- Nova, Barra do Rio Cerro, Tifa
mes e frutas varia de R$ 0,35 a Martins, Nereu Ramos e no

R$ 0,55. Cerca de 30 itens são centro."A cada dia a feira
oferecidos em cada feirão. percorre estas localidades",avisa

De acordo cem o produtor o secretário.

serãe orientados paramostrar a

cidade aos visitantes. O grupo
recebeu, semana passada,
treinamentos de primeiros.
socon�s e defesa pês�oal. Até o .

. dia ÍS de.junho, jerão aulas de
hi�tória

.

ê
.

geografia 40,
município, e do sistema viärio da
região, aJ.ém4e ética {I'�ional
e alguns pontos de aspectos
jw:ídicos. "

Grupode taxistas voluntáriosnoParqueMalwee: um dos.roteiros
O Projeto pretende dar. Wl)ª '. .

opção, de lazer amais aOS�
qu� visitam. Cl: microrregião,
afirma o rçsPón�vel' pela Divi
São de Turismo, Loreno Hage
dorn, "VatOOs'atender pessoas
qúe chegam para Jazer compras
ou aquelas que estão hospedadas
em hotéis". Hagedom apresentou
também nesta primeira etapa do

.

'p'0jeto,� cronograma de como"
serä o Taxitur à rede hoteleira.

"Eles 8,'Í,),rovaram a idéia e a

.

iriiciath��7i' .�serva...
i ·AO iodó serão seis roteiros de

visitação Já definidas pela

.

J a�guâ\;;'do Sul - Mais
uma inic�!hf!'1����otjzaÍ' as .

potencialida4és�'tutí'StiCaS entra
em ação em junho. A primeira
etapa do

proj eto
Taxitur,
elaborado

pela Di
visão de

flrix/mtl
'-::,:" ::'" \' \-'

�_: ' t, ;,

_IQptI S.ltI
tllI/tIS ,

l.ir/ltlSTurismo,
está con-

cluído e nove taxÍ.$.tas·vºluntários

divisão. Opraneíro, que varia de
duas a três horas, levará o turista
para conhecer os principais
pontos turísticos de Jaraguá do
Sul. Fm seguida, a opçãopoderá
ser o Parque Malwee. Neste

trajeto, opasseio levará em tomo

de duashoras emeia. Na'terceira
rota, os visitantes conhecerão o

comércio de Guaramirim e

Jaraguä do Sul. Já li quarta
Opção, vai levá-los a duas trilhas
ecológicas. Mas são a quiata e

sexta opções do Taxitur� mais

destacadas. Os dois passeios
levarão as visitas na Rota dos

Imigrantes, parando no Recanto
Paraíso, na Barra do-Rio Cerro,
e a Rota das Cachoeiras, Tm
Corupá.

Para o taxista Nelson Scar

pato, hâ 1.8 anos no ramo, é a

primeira vez que participa deum
projeto como o Taxitur. "Vai ser
bom para omunicípio, comércio
e para a nossa classe", afirmou,
acrescentando que o retomo,
porém, é a longo prazo.

,
.

Com instalações "modernizadas" atende
você quartas, �extas, .sá�ados e .�omingos,

.

com promoçoes que vao premiá-lo com
"

alegria e lazer.
. , ,

Venha! Sua sorte continua aqui!
R. Exp. Cabo Harry Hadlich, n° 35 - Fone: 371-6347

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

HORTIFRUTIGRANJEIROS

SUS

Ministério atrasa repasse

para secretaria de Saúde
Járaguá do Sul - O minisÍé- mantêm a gestão semi-plena de

rio da Saúde está em atraso com . saúde, ou seja, município que
o repasse dos valores aplicados administram diretamente os

na gestão semi-plena no valores liberados para o SUS",
município. A afirmação é do destacaPasold.
secretário Irineu Pasold, . De acordo com o secretário,
revelando que o valor do repasse o atraso do repasse de R$ 600
é de RS 600 mil, desde outubro mil está prejudicando àquelas
do ano passado. famílias que são atendidas pelo

"Este valor elevado é porque SUS. "Mas estamos mantendo

naquele mês, o ministério seguidoscontatosparaviabilizar
aumentou em 25% os recursos o repasse o quanto antes",
repassados aos municípios que

.

conclui Irineu Pasold.
'

-
Urro roo op;áo em inforrnálica
- Impressoras
- Microcomputadores

- Kits Multimidia
- Suprimentos

- Softwares Diversos
- Manutenção

R. Reinoldo Rau, 399 51 05

Tel/fax 3'72-3166
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Sábado/Domingo, 1 e 2 de junho de 1996

n
Junho é o mês das festas juninas, é por isso que lembramos vocês de

uma das maiores festas juninas da região, é.a tradicional Festa Junina do
Colégio Estadual Bolando Marcelino Gonçalves, também conhecido como

BOMAGO, localizado na Ilha da Figueira:
Além dos tradicionais comes. e bebes, como quentão, pipoca, cachorro- ,

quente: pinhão e churrasco, terá as provas da gincana entre os alunos,
apresentação de quadrilha e o grandioso FESTIVAL DA MÚSICA
SERTANEJA, que está na sua décima segunda edição, realizado sempre
com'muito sucesso.

Vale a pena conferir. Será no dia 15 de junho com início às lôhoras.

I(

"�

n

Apresentaçãö de quadrilha

Festa Junina do Colégio Bolando M. Gonçalves

Desrlle das equipes da gincana no centro da cidade .

)) ,
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Confira aHistória
liA História de nossa gente nãopodeficar sôna

saudade ". O Passado só I importante se .

o seu tempofoi bem empregado.

-Em 1876, oMarechal Deodoro da Fonseca concedia a Jourdan o t{tulo
de Tenente-Coronel honorário e oMarechalFloriano Peixoto, o elevava
ao posto de Coronel em homenagem a obra publicada sobre a Guerra do

Paraguai (Edição 1870, da Tipografia Perseverança-Rio de Janeiro) e

do grande Atlas Histârico da Guerra do Paraguai, editado em 1871. O
Marechal Floriano Peixoto era padrinho de casamento de Emtlio Carlos

Jourdan. em 22-10-1874, quando desposava Helena Elisabetb Jülia,
nascida e batizada em Sarmoirons en Viron, no bispado de Grenoble na

França, filha de Charles Augustin Caffier e Marie Julie Caffier, em

cerimônia na matriz do Santissimo Sacramento, no Rio de Janeiro, em
cuja parâquia moravam. Charles Caffler, dono da "Padaria Francesa",
à Rua da Carioca, vende-a e vem acompanhando a sua filha até Santa
Catarina: À 10inville e ao Itapocu.-

,

--��'''''?
-Em 1926, o 'Gesangverein "Lyra", de Jaraguâ, anunciava para 'seus
�çj9.s uma reunião no Saldo Buhr; ficando todas as instalações à

:4i.�P?siçdo do clube e o encontro transformava-se numa alegre noitada.
. -O dr. Arno Marquardt anunciava-se dentista estabelecido em Jaraguá,

,
'

fI
" dicJpondo seus serviços a uma selecionada clientela.

/I .;' il�leodoro Severiano Borges era escrivão da Coletoria Estadual e

t ' divulgava edital, convidando tiOS lançados para pagar o Imposto de
Indústrias e, Profissões.

'

,

A-:«.�,!pv7
:Em,J936, o prefeito Leopoldo Augusto Gerent que se autoproclamava
d� alcaidélavradnr; iniciava as suas atividades autorizando a Secretaria

.

,
,de Estudos afàz'er novos levantamentos estatisticos em todos os setores

já mencionadas, a saber:
r distrito distn Hansa

Galinhas 46.120 16.591
Marrecos - 7.384 1.334
Penis 494 180
Patos 9.252 2.479
Gansos 2.563 1.217
Abelhas 2.968 colm. 1.164
Novilhos 4.067 1.079

rdistrito
3.325
18.543

37
318

6.003
405
867

distr.Hansa
1.218
4.815

17
79

2.108
95

210

Cavalos
Sumos
Cabras
Carneiros
Vacas
Bois.
Touros

-.(iiill��?
-Em 1986, a União das Entidades Filantrâpicas de .Jaraguâ do sa.
integrada pela APAE, FERJ, AÇÃO SOCIAL, tendo na coordenação o

secretário de Planejamento, Aristides Panstein, promovia no galpão de

festas da Paroquia São Sebastião. o leilão de mercadorias recebidas em

doação da Superintendência Federal da Receita para o Paraná e Santa
Catar.ina, através do dr. Massad Deud Filho. '

-Organizava-se para a semana de Jaraguá, de 19 a 21 de junho; a 2"
Amostrá Agropecuária, no Parque Agropecuário "Ministro João
Cleophas", sob.a orientação de representantes da Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo, Acaresc, Cidasc, Sind. Trab. Rurais, Poltela
Militar e Imprensa. A coordenação ficava a cargo de Balduino Raulino
e Dejair Pereira, a parte pecuâ '7 pela 4caresc e Cidasc, produtos

I caseiros pelo Sindicato, área cultu >'.1.1 p, : Secet, esportiva por Raul
Rodrigues. promoção e recepção por César tlva e divulgação e imprensa
por Jorge Roos e Flávio JQsé Brugnago, dn CORREIO DO POVO:'Entre
as atra�?es figu,ravam a vinda deSérgio Reis ou Rolando Boldrin, para
um show. Cobravá-se o ingresso o valor de um cruzado, para as despesas
de manutenção.

"
'

��������������������1��������������1����������������j����������j�j�j�jj�ll.illllll.lljjjjj�jlj1!�����jjjj�ll��ijjj�jjjlj�1jj�lll�lj�����j�
:::::::::::::::RI:O:::DO:::SER:;titiiIi:·HiSfõiii:·:t:,·,·:f�·:··A:P·ÔNTAM:ENTOS::::::::::::
Os "camisas-verdes" Jaraguá e depois reuni8llJ:..se o p-esidente é a "autocidade
desfilavam pelas ruas da no Caqx>Pi� Depois �" do país: oontrola
aq,ital da Província, ferido entravam -. em forma

.

e todos ospoderes eos&t.a<:b
como chefe o dr. Othon rumavam pata a Prefeitura. da Federação e nomeia
Gama D'Eça. O desfile Municipll(oatualp'édioda interventct"es para governá
começava na praça 15 de "Hungária" na Avenida la9.Ospartidossão,�e
Novemlro,am20bameiras Independênáa, hoje Getúlio Instala-se o

.

regime
Nacionais e 20 bandeiras do Vargas), onde já se achavam corporativist3,'" sob a

Sigrm. Emfi:entedePalácio o Tiro de Guerra 406, as autoridaée direta do
do Governo achavam-se os esoolas e todas as sociedades p-esidente.A "polaca", assim
140 Batalhão de Caçatb"es, espMiVas. 'chamada' a quarta
o 50Dmito Naval, a fuça Dap-efeiturao<Xl'fejolUlJl(l1 Constituição do país e a

Pública, alunes Ciie todas as paraa'� da Bàndeira" !«�ira: da Repúbli�':1?"
'escolas e sindicatos. (atualpaçaAngeloPia2ela", �lfação da �Ituíçao
Rumavamrara arracaonde ondefalavaoJ·uizdedireito fascista da Pdônia, qQe lhe

r-- .r;--s- .

,

serviudemodeloseadlavaoQuarteldafuça di: Arno Pe<to. Hoescbl e o A AlB (''''ção ·Int......... liClt'"Pública(atualGetúIioVcngas) prefeitommicjpal,LeqJOldo . '.'
n ,'�,"""'"

onde se achava o "Altar da Augusto Gerent Quando o BJ."aSleua) transfmm-� em

Pátria", onde os militares iJtegralistaJoSno da Rocha A.B:C: (Associação
prestavam o juramento à Loures falou, a massa .o Brast�JIa � Cultura�, que
Bandeira. Os integralistas saudoo com palrras, O seu �ao ativo e plBvo da

mardlava'm pelas pindpais discurso foi um hino à antenor, e desenvo�ve-se
ruas de Florianépolis, Bandeira, por várias vezes nes��: transform�8? as

rumando à Praça 15, onde entrecortado de palmas, mUitas. Contrl�UIÇ�S
cantavama[iim.mputedo �oencemuneDoam cmvmidasemPromi-�
Hino Nacional e prestaram o canto 00 Hino Nacional e �o SIG�, que v�nCl�
IWj1.mumtoaoSigtm.Fram pela Banda de Música Juros�senamdevdVldasem
levantados tFês Anauês às Integrallita de Hansa, atual e�écle, por,!ue sendo

gloriosas faças armadas, ao Caupá. Em 1937 ooore o dif�te a�� a

presidente da Nação e ao go1{Edel0denovenixo,que cpllm�ptrderiam
dlefeNadooalPlínioSalgaOO. acaba mm o princípio de ? seu �nhelfo por'!ue o

Enquanto isso em Jaraguá hannonia e independência ��vaextinto.
quase 2.000 integrantes entre os três poderes. O AquiemJaraguadoSulcasos
desfilavam no "Dia da executivo é considerado aconteceram em que o

Bandeira" pelas ruas de "éJgãosupermcb&1aOO"e dinheiro não. pôde ser
, , '

, recuperado,�IWítommosO!l
juros.
Averdadeé<lleamanDte
de Ricardo Gruenwaldt as
coisas sofreram modi
ficações radicais e o Partido

AVICULTURA ��:�
(EM SANTA CATARINA) �ntedoreDárió.Hqeé

apenaSwnaleniJrançadeum
tenp>que não vdta naís,
Plínio Salgado nasceu em

1895 e faleceu em 1975,
natural de São Bento de

Sap.rcaí, SãoPaulo, eslUOOu
ciências hlimanas emMinas
Gerais, dedicando-se jovem

,

ao jornalismo e elegeu-se
depJtadoestadllalem t928 e,
em 1932 fundaaAI.B. eem
menos de quatro anos o

m:>VÍßleItOramiumaisde300
mil adeptos em todo o país,
adotava uma simbologia
nacionalista, uma camisa

,

veroeamounif<mJee,oom>
saudação. a palavraAna:uê,
urmitmjeiçãodalínguatup.
Funda o PRP, concorre a

'-E-'----.---lI-'-·p-,-,-i-S-'-'-4-----' �denteedlegaemUltimo
,s uma carlCatuTa ue

,

,n II a ga o, file foi lugar e elege�se como
amplamente divulgadapews seus adversários. ApesaT deputado pelo J?RP e pela
4a extinção da Ação Integralista BrtUileira, ele era Arena.

'

ain4atemido los seus conco"entes. FriIt. von JIII'llgUIÍ 6/96

'ALTA
lECNOlOGIA E:M

A comunidade cresce e se Duas 'todas MATÉRIAS-PRIMASPARA

transfonmpelo irabaJbo. De Industrial AlJME�OS

cadallDedetodos.
Fon. (047) 371..2277
Jaragull do Sul - SC

GALO CAPÃO
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-.----------.... Beatri: Sasse

Homens. Uma reputação em queda?
A imagem do homem está condenada.
Ele l,é infiel" pouco confiáveis e

mentirosos.
As mulheres é que acusam, e o mais
surpreendente: eles concordam.
Os homens não prestam. As mulheres
inventaram esta frase e a fama, os

. homens passaram a acreditar, não se

pode acreditar neles, são Intíéls,
. mentirosos e desonestos, mentirosos e
instáveis, com a auto imagem estafada,
os homens estão em posição de
inferioridade. Mas e as mulheres, não
tem deieitos?No geralomeiotproblema
da nova geração é que somos muito

I •

• •

desconfiadas.
. A (anti) feminista Camille Paglia anunciou na Play
boy: 'os homens estão numa posição terríve/".
Exercitando a' autocrítica com um rigor inusitado
(mas há sempre a possibilidade de eles estarem

orgulhosos de tudo isso), os
homens voltam a se

enxergar de forma

implacável quando são
solicitados a listar es

atitudes masculinas mais
comuns em um

relacionamento: exiçem

fidelidade, mas não são fiéis, procuram mulheres
sópara transar, não aceitam recusa sexual e tantas
outras coisas, mas afinal com que homens
estamos convivendo? De quem é a culpa? Será
dasmulheres que ainda aceitam muitas coisas sein

\
.

se rebelar? Que possuem
atitudes e comportamentos
que cabem num figurino
antigo .

e olhado com

suspeita, que muitas vezes

fingem prazer sexual,
perdoam a infidelidade e

magoam-se com facilidade »Ó,

Atitudes fem'ininas mais comuns em Atitl.ldes masculinas mais comuns em um

um releelenemente (% dos q.Je relacionamento (% dos qúe concordam,
concordam. homens e mulheres): homens e mulheres):

Fingem prazeL_ 71% Exigem fidelidademas não é fiel 73%

Perdoam com tocllldode 68% Estão sempre prontos para I

Magoán-se com facilidade 67% um programa sem a companheira 71%

Expõe seus sentimentos 65% �rocu�a outras só para transar 66%

Convive com a Infidelidade 62% E agressivo. 63%- .

Acredita no omorduradouro ·60% Faz sexo por sexo 61%

Faz cenas de ciúme 58% Não aceita recusa sexual 59%

A pesquisafoi feita por VeraA�drighi, durante o ano de 95, para a Revista CLAUDIA. Teve de: discussões em grupo e 880
entrevistas de homens e mulheres, de 20 a49 anos, heterosexuais, casados, separados e solteiros, dasprincipais capitais do Brasil.

Quais os defeitos dos homens de
nossa geração? (% dOsque concordam)

Mulheres
71%
71%
68%
61%
63%
63%
64%
61%
59%

Homens
72%
56%

.56%
55%

.

51%
51%
,48%

. 49%
,

50%,

'Infiéis
Pouco confiáveis
Mentirosos
Desconfiados
Inseguros
Instáveis
Egoístas
Desonestos
Inseguros
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Rock'n 'roll e Roleta
o Hard Rock Cafe Hotel & Casino em Las Vegas possui agora a maior guitarra

do mundo, uma

FenderStratocaster,
com 30 metros de
altura, ela está na

fachada do prédio,
As fichas' do
cassino tem nomes

de hits do rock e as

paredes foram
decoradas com

fotos dos astros da
mica..

os HlRAMtS E)fÃO DE VOLTA
Os Mutantes estão de volta depoismuito sucesso nos anos 60-70, voltaram
com umCD-Tributo; que leva o nome de Triângulo dasBermudas. O trio

composto porRita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias.AMTV também
"'" . -

exibirá em agosto um especial,
que terá como apresentadores
Gilberto Gil e Caetano Veloso.
Na parte musical participarão
Pato Fu Lulu Santos, Pato Fu,
Barão Vermelho entre outros.
Valea pena relembrar e voltar a
curtir os grandes sucessos que
marcaramépoca.

liMA PITCHULINHA
Caminho das Borboletas I/? Não é o livro da ex-ex-namorada do

vocalista Dinho, Mirella Zacanini, dosMamonas Assassinas, ela lançou
seu mal escrito livro de 97 páginas com o singelo nome de Pitchulinha -

�

Minha Vida com Dinho - até que osMamonas nos separem. Uma História
de Amor e Conquistas.

Totalmente brega, recheado de kxos e bilhetinhos, da sua convivênde
com Dinho, ela deixa para a última página (com a maior cere-äe-peu
uma "Receita de sucesso de uma descobridora de teientos", neste caso
e.Reviste SHOWBIZZt�m razão ao dizer que a moça só esqueçeu de
falar "arrume um namorado com grandepotencialpara 'o sucesso e quando
ele morrer, escreva um livro".

Rock de verdade!
TEARS FOR H:':\R�
�-".;X'; «"" .... �' .'," ":>"""',' <lo <'.'<.- -,,:. Se você gostc\ de

, ...ock de ve ...dC\de,
,
você ",êio pode

dei,cC\ ... de ouvi ... e

te ... em CC\SC\

esses dois

I'Y\C\gní�cosCD's.

.OSSESSÃO OCCA..TA
(HdtItInOb••Mion)
Duração: 91mino
Filme de Suspense de
John Stewart
Com Jan-Michael Vicent,
Healher Thomas.
De férias, numa cabana
escondida na flol:esta,
uma bela apresentadora
de TV se apavora quando
descobre que um

perigoSo serial killer havia fugido da prissão
das redondezas. Porém, a moça se sente
mais protejida e empolgada. ao conhecer
sau vizinho, o charmoso xerife da

região.Fatalmente atrafda, mal sabia ela

que, com a capturado criminoso, seus
problemas estavam apenas começando.
Uma linda mulher despertando perigosos
instintos em-um homem da lei... -

JUUETTE I.AfAMOR
ALUQNANTE
(I'á....Juliett.)
Duração: 85 mino
·Filmede
comédia romântica
de Philippe IeGuay
Com Fabrice luchini
Um médico pega por
engano a mala de

.,�"'" JulietteGraveur.
E aproveita a 'confusão para se livrar de
.sua namorada: dizendo-Ihe que é amante
da dona da mala. Porém continua amentir
para si mesmo, o que gera as mais

engraçadas situações e as piores
complicações. Pois essa mulher
imaginária vai tomando um espaço cada
vez maior em sua vida, até que ele não

consegue mals separar a realidade da
tantasla e mergulha freneticamente em

sua loucura ...
'

E/e se apaixonou por sua própria mentira
e agora não conseguemais viversem ela.

TE.;ARSFORFE.;ARS
Tea ..s 1"011 down
(Gi ..eatest Hits 82-92)
.:7ndlA.indo os slA.cessos

SholA.t, Woman in Chains,Laid
so Lew e Head ove.. Heels.

The Gi ..eatest Hits,
Çom New Sensaiions,

Need 'k'olA. Tonicht, Devíl
.:7nside, SlA.icide Blonde, B'k'

m'k' Side, BeaiiflA.l Gii ..1.

IERHORBIll
AMlTWlUE
(Amit)llli".2: .,.,..
"'••••011)
Duração: 104 mino
Filmede Terror de
DamianoDamiani
Com Burt Young
A casa iluminou-se por
completo e suas janelas

u
abrlram-sa como dóis

olhos diabólicos. Uma imensa placa de
VENDE-SE no meio meio do jardim não

prenunciaria por I"!enhum momento qual Seria
ófututo das pessoas que áli se instalassem,
seduzidas pelo misterioso encanto do lugar.

.

Não demora para que seus novos moradores
comecem a sentiros efeitos da casa e a pesar
sobre suas almas: omarido se vê tomado por
uma violênCia desmedida, a esposa tome-se
distante, arredia, enquanto, nomeio da oo"e,
o filhomais velhodo casal seduza irmã. \bzes
demonracas guiam seus fatos, Sem-que eles
possam se dar conta. Mas tudo é apenas o

, início: prepare-se para umadescida ao inferno.
O pesadelo recomeçou: você está em

Amityvi"el
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Jarap' elo Sul, le 1 ele Ju....o ele 1996

III MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTil
A III Mostra de Teatro Estudantil acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de

agosto e terá como local o ParqueMunicipal de Eventos - Pavilhão 'l1".A

promoçäo , organização e realização da IIIMostra de Teatro está a cargo
da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e Fundação Cul
tural de Jaraguá do Sul; e a coordenação está por conta da Professara
Sandra Regina Baron.

'

.

Tem como, objetivos principais:
- A integraçãa entre alunos-atores, professores, diretores de peças;
- Difundir o teatro nas Unidades Escolares;
- Despertar o senso crítico;
- Colocar em prática o aprendizado adquirido nos cursos

As inscrições poderão ser feitas até dia 10 de julho de i996, e entregue à

Professera Sandra Regina Baron, na SCAR.

VIII FESTIVAL MUNICIPAL DE QUADRILHAS
o Festival Municipal de Quadrilhas será realizado no .dia 22 de julho âe
1996, com início previsto às 18:30 horas no Parque Municipal de Eventos.
As inscrições devem serfeitas na SecretariaMunicipal de Cultura, Esporte
e Lazer, os objetivos são:
* resgatar as tradições de São João;
* desenvolver o gosto pela dança da quadrilha, pau-de -fita e cantigas de
roda;

,

*'promover o Bem-Estar-Social durante o festival:
*'proporcionar momentos de lazer.

-

VI CONCURSO DE DECLAMAÇAO
Com o objetivo de desenvolver o gostopelapoesia, despertar novos valores
na arte de interpretat; estimular e incentivar o hábito da leitura, promover
a integração Escola-Comunidade e homenagear os 120 anos de fundação
de Jaraguâ do Sul.
Será dia 23 de julho de 1996 com início às 15 horas, no Parque Munici
pal de Eventos, as inscrições poderão ser feitas até dia 28 de junho na

Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

BOATE�RRAKECH"""""""""""""""'"
BANDAFLERTE

. Hoje, sábado dia 1° de junho às
23 horas Show com a BANDA
FLERTE. Aquira seu bônus.

GAROTAHELEODORO GAROTAS/GMA
'Sábado 8 de junho acontecerá
o Garota Heleodoro Borges.
Para melhor torcida 2 caixas
de cerveja.

Dia 15 de junho será a eleição da

Garota Sigma e à noie dos
namorados. Com dUas caixas de

cerveja,

FESTADEANIVERSÁRIO
Quarta dia 5 de junho véspera de

.: feriado acontecerá a Festa de
Aníversänao d� Dionete
Frasnceschi. Garanta já .

o seu

conv�e.

DAKOTAELll'E1996
"A maior seleção de modelos
do mundo acaba de chegar à

Jaraguá do Sul". É o Dakota

FJite 1996ModelLook. Confira,
sexta-feira dia 14 de junho às
23 horas

GAROTADUAK1'E
No dia 29 de junho será escolhida
amais bela estudante do Colégio
Duarte Magalhães. Que vai ser

representante no Garota
Estudantil. Amelhor torcida leva

. 2 caixas de cerveja.
BOATENOTREDAME .
UAROTASÃOuns MANOWOTeLO GAROTADNINA

Dia 8 dejunho vai se eleger a . No dia 12 de junho Dia dos .
No dia 15 de junho será a vez

maisbelaestUdantedoColégiõ
.

Namorados, Manolo Otelo doColégioDivinaProvidência
São Luís. Ingressos nos locais estara apresentando seu show escolher sua representante
de costume. "Bolero". Vale a pena conferir. para o GarotaEstudantil.

GRUPO RAÇA: -

.

.'
.' .

Umgrandioso.show de pagode serádia 22 de junho, comoGrupo Raça. U� ótima pedida.

CORREIODOPOVO-S

,

HOROSCOPO
Omar Cardoso

ÀRIES - Uma forte J intensa e nova, ou uma antiga,paixão
deverá marcar o final de setembro. E promete, ser

avassaladora, fazendo com que você passe a fazer a dois

coisas que até então, você nem sonhava.

TOURO - Os últimos dias do mêsprometem ser agradáveis,
mas sem muitas novidades. Este deve ser um período em

que ficará mais te""o em casa, curtindo um pouco mais a

individualidade e colocando. em ordem seus objetos pessoais.

GtMEOS - Aguerdem uma boa ilo1(cii� vinda da pessoa
amada. Prepare-se para uma grande supresa, que, ao que

.

tudo' indica deixará você muito 16Hz.· Nesta, fase,', sua
sensualidade e romantismo continuam fa�Qreçidö8;. '. :.

. I
• . . -

,

.CÂNCER- C�idado COlD a inveja. Neste período uma pes�a
que diz amiga poderá estar tentando atrapalhar s,ua viela,
peincipalmente no ladoprofissional. Mu, fique tranquilo, poís
as influências astrais continuam positivas para o seu' sígD..b.

,
. ,

"

LEÃO - Este será um período muito, maís muito posit%
mesmo nos assuntos amorosos e sexuais.. Você' e .:.a pessoa
amada passarão momentos ínesquecíveis de êxtase � ioucura,

.

.

num clima exótico e diferente.
.

VIRGEM - Definitivamente, tudo leva a crer quê você optarã .

pela profissão. Neste período, você provavelmente acabará

optando em seguir os caminhois de sua profissão e as

chances de ascensão econômica e social que ela possa lhe

oferecer.

LIBRA - Este não. será um bom período nas questões
.

amorosas. Tudo leva a crer que existir� uma separação, ainda
que não definitiva entre você e a pessoa amada. Aproveite'
esta fase para colocar em ordém seus pensamentos sobre, o
amor.

ESCORPIÃO - Continue mantendo uma certa cautela. em

relação às bebidas alcoólicas. Controle mais tambéin os seus

impulsos sexuais. pois poderá estar afastando as pessoas 'l;ue
tentará muitas ve�s sem sucesso.

.

SAGITÁRIO· As influências astrais sobre os assuntos

profissionais estarão ainda melhores neste período. Sua
ousadia natural, estará ainda maís exposta, mostrando o

quanto você poderá crescer se perder uma grande chance.

CAPRICÓRNIO - Dedique mais tempoao seu bem estar'

físico. Provavelmente seu oorpo estará sentindo a falta de

exercícios neste período e você se sentirá impulsionado a

procurar uma academia de ginástica ou co�çar a praticar
algum esporte.

AQUÁRIO. Esta não será a fase boa, pois poderá receber
a notícia do estado de saúde de umagrande amigo seu. Você

terá que encontar forças e ficar ao lado desta pessoa, para..

ajudá-la neste momento que deverá ser difícil.

PEIXES - Embora você esteja crescendo muito
profissionalmente, é bom ficar de olho nas suas finanças,
principalmente neste período, pois poderá se entusiasmar e
sair gastando mais do que o seu orçamento particular permite.
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4 - CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 1 e 2 de junho de 1996

" .,'.

Camisetas
bordadasde

::latOl l.··· ..-.. tÓl quaUdade e.

bomgosto
•.

Posto de vendas anexo àfdbrica
RUA2&DE JULHO, 1856 - 'IBJFAX (047)m-1749

. .

. JARAGUÁDOSUL

'. R.. Marina Frutuoao, 381

�FoNE: (047) 372-001 1

. JARAGUÁ DO SUL- SC

.'

·m�t:!ljjt", f1
Mäquíaas para empacotamento

.

:RuaAráqúari, 136 -lUta: daF1gueba
.

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
, �.

'. Jaraguá do Sul : SC
-

'i. ,-_"

.

'. .

, <...�.REL�I'tê
-,

JÓiAS. - RELÓGIOS E PRESENTES
'.

AS MELHORES SUGESTÕES PARA O DIA DOS NAMORADOS
, Av. Getúlio Vargas, 9 - Fone: 371.1562
Av. Marecha/Deodoro, 443 • Fone: 372"'0038

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
PREVENÇÃO EMCARDIOLOGIA' .

Dr. Cássio Fontoura
Dr. Carlos A. Beltrami

. �hiliClr�aU5
A CAMPEÃ DO. P�ÇO. BAIXÓ.'

.

' TODA LINHA DE MÓVEIS IE
.

ELETRODOMÉSTiCOS EM 6 PAGAMENTOS
. 'CONFIRANOSSAS PROMOÇÕES

JARAGU'Á DO sut, - SCHROEDER
GUARAMIRIM E MASSARANDUBA,

AGORA 'EM 3 ENDEREÇOS
MAL DEODORO· EPITÁCIO PESSOA·

'PROCÓPIO 'GOMES

EM JOINVILLE· o Festival deDança,maior
gênero na América Latina e quarto do mundo pe

DanieIe e Julio com ospais da noiva Nelson e Ulibete Batge nümero de participantes em cursos oferecides
do noivo Julio e Lidia Murara Tecilla. (Foto Nilto) duração será realizado de 12 a 24 de jUlho, em

'14- edição. o Festival passou poruma refotmulaçãO� com

objetivo de melhorar a qualidade do evento. Nesta edição,
145 grupos que participarão do evénto, 75 pàssaram pelo pr
de seleção, feito por coreógrafos,mai1res e diretores dasmelh
companhias de dança do país. Poram avaliadas 40(> fitas de vi
num total de 2.000 trabalhos. Cerca de 6.000 bailarinos s

hospedados e alojadas em IOulville dutante o Festival de D

. O enlancematrimon�de Danie1e Barg e JUlio Cesar TecUla
foiacontecimento vip na agenda branca da temporada. Eles
receberam abênção _rimonial� belíssima'capellZNossa

Senhora de Lurdes noRioMolha e recepcionaram (IS
con"idados no sa/iio nobre do Restaurtinte Itajarrz.

C� DO�APAEXQNADOS - será amanhi(
no ClubeAtléticoBae��di a partir das 16 hOl'àS,
estilo café colonial. É iInportulte a sua presear:.1

pois com os recursos obtidos a Apae' de J
poderá dar continuidade a Uma série de melhoria
seus dependentes.

NIVER - aniversariou no dlUmo dia 26/05
engenheiro Predemar Rüncos (Sabiá), q
recentemente retomou de um giro pela Áfi;ica
Sul. Foimuito cumprimentadó pela esposaM
e pelos fi1hos Rudolfo e' LariSsa. Para os arílig
recepção em grande estilo, hoje (01/06), ,:.1a
residência de pedras do casal .

CAMPANHA DO AGASALHO � você

doando roupas de uso pessoal, roupas de cama

banho, calçados e colchões. Tudo. o que não
serve mais, poderá servir a seu irmão. Faça
doação em qualquer loja ou supermerca
Breithaupt Tudo o que for�adado será eu
as comunidades Católica e Evangélica para
rior <&1ribuiÇão aos·iJlajs necessitados. ,Aprom
é

..
da Rádio Iaragu'á e Lojas e S'1,lpermercad

Breithaupt
.

NOVO POINT - o Sopp Choperia e Resta
com certeza será o novo poínt da city. A tradici

choperia joinvilense está em modernas w·ljUUi....
no final da Av. Getdlio Vargas. Com a inaWlUlracil
do Sopp, o happy hour do jaraguaense será
melhor. Vale conferir.

FLORICULTURA FLORI/A

SiIl'.ana Spézia e ValmirMeyerque trocaram "sim" no dillZf
dt abril na Igreja Evangéliea Cúltro, reunidos com se'

padrinhos; Siwanil éfilha de Nelson eAmciSpnta e vabnltl
filho de Loren: e RositaMeyer.

�alltas
alllias.

. OMELHOR EMMALHAPARATODA
FAMíUAEAMODINl'IADESTA ESTAçÃO

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

ARRANJOS - COROAS .. DEGORAÇÔES
Rua Bernàrdo Dornbusch, 2433
Fones: 372-0695 e 371-8146

Jaraguá do Sul - sc

DanIeIe e Julio, em' lua.mei/Nlo Norrleste; (FotoNiIto)
·b

NA ÁREA MÉDICA � círculando elogios ao
.

cardiologista Fábio Monteiro, por sua competência
e dinamismo. Dr. Fábio trouxe seus conhecimentos
do Rio de Janeiro e atualmente atende seus pacientes
(e amigos) DO consultório instalado junto ao, hospí-
tal São José. Bola branca.

. .

BAEPENDi - depois do grande sucesso do baile so
cial no dltimo dia 25 com o Fonte Luminosa, o Clube
Atlético Baependi, através sua diretoria social (Amo
Henschelj.jãtemagendado para 13 de jUlho o baile e

eleição da Rainha dos Estudantes; 20 de julho, Festa
Junina; 10 de agosto, JantarDançante em homenagem
ao día dos pais; 28 de setembro o Baile das Debu
tantes e 23 de novebro o Baile do Hawai na orla da

piscina, que receberá cobertura especial para abrigar
os participantes.

.
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JARAGUÁ SEDIA FASE LESTE
.

NORTE·DOS" JOGOS' ESCOLARES·

Jaraguá do Sol estará sediando de 3 a 8 de junho, segunda à sábado da pr6xima semana, os Jogos
Escolares deSantaCatarina, faseRegional Leste/Norte, Asmodalidades em disputa seê\Q: Atletismo
masculino e feminino; xadrez masculino e feminino; basquetebol masculino e feminino; tênis de
mesamasculinoe feminino e voleibol masculino e feminino. A aberturaserã segunda-feira (3), no
Ginásio de Esportes ArthurMüller, como tem acontecido em demais competições sediadas por
Jaraguá doSul, à abertura prevê surpresas com apresentação artísticas além do tradicional desfile
de todas as delegações que disputarão os jogos. Na última página uma entrevista com Jean Cario

Leutprecht que é vice-presidente da Comissão Organizadora des JESC.

- V6/el de areia em
duplas Interbà'rros
segue neSte flnàl de

Bemana� I.

- KI-ferro busca
o bicampeonato
no Vaneano.

.

- Jaragl:lá receberá
mals de 1.300 atletas/
dirigentes durante o

JESC.

DEFINIDOS OS FINALISTAS
DO' CAMPEONATO

VARZEANO
Depois da dltima fase classíãcatõría,
realizada domingo passado, o XlV
Campeonáto de Futebol Varzeano
"Raul Rodrigues", chega a fase semi
fmal. Os resultados de domingo (26)
foram:
Kiferro OxO Bento Belém
Vitóriaff.MUller lx2 Atlético Paraná
Beira Rio 5xl Bsporte ClubeABC .

Sto. Antonio 3xl Inter.
FßtAo classificadospara as semifmais,
que acontecerá domingo (02J.
Local:Campo do SSC Bstrella;
8:30 hs: Beira Rio x Sto. Antonio,

J<',:,

arbitragem deGííberto M. Santos;
10:00 hs: Atlético Paraná x Kiferro,
lU"bitragem deAndré F. Filho.
A equipe da Kiferro, tenta este ano

ö bicampeonato do Varzeano. As
.

equipes. nesta fase estão em

igualdade, caso o tempo normal
termine empatado, haverá

prorrogação com dois tempos de 15

minutos, persistindo o empate, os
classíãcados serão conhecidos· na

cobrança de penalidadesmáximas.
A fmal será domíngo que vem dia 9

dejunho.

JARAGUÁ FICA DEFORA DAS
FINAISDOCATARINENSE

,

O Jaraguá Atlético Clube' venceu o

Brusque, Ix O gel deReinato, mas não
classificou-se para as finais do

Campeonato Catarinense. O 'JAC

precisava da vitória, e torcer por um
tropeço do Jomville diantedo Oicidma
que goleou o JE<;:por 3xO. Bstão nas
semifinaisTubarão campeão doTurno
e Chapecoense campeã do Returno,
Joinville e Crícíüma melhores
colocados no critério técnico. Iniciam
as finais hoje (I"), Tubarão x

Olapecoense noEstadio An1balCosta
. em Tubarão e amanhã (9) Cricíuma x
Joínvílle, no Estädío Heriberto Hülse.
Na segunda-feira (27), tiveram ínícío
as rescisões de contratos, com

jogadores que não .ínteressem ao JAC
- goleiro Volnei; laterais RenatoQui:

.

ePavan;meiasRoberto Barão,Willian,
Ramalho e Sandro Ventura, e os

atacantes. Marcos Vinícius,
Mauricinho e R6�r, que foi procurado
pela diretoria mas está estudando

- JaraguáAtlético
'Clube vencemas não

leva vaga no
Catarlnense.

II

outras propostas. Jogadores que não
pertencem ao clube e que acertaram a

renovação de contrato � Antunes,
Vinfcius, Polaco e Niltinho� Bstes

.

jogadores somados àqueles que
pertencem ao clube - Márcio Ventura,
'&aias, David, Bveraldo, Remato e

Scharles, e os. que pertencem ao

presidente Angelo Margutte, Onar e
Altair, ganharam férias e devem se

reàpresentar dia 20 deste mês. Nesta
data os trabalhos serão reiniciados

comandadospelo técnicoAbeldeSouza .

Ribeiro, que deverá permanecer no
comando daequipe. visando as disputas

.

daCopa Santa Catarina e Campeonato
Brasileiro�érieC no segundo semestre.

·JUNIORES
Já a equípe.de juniores não foi bemno

Sul do Estado, perdendo para o

Tubarão por 3xO. Neste sábàdo 00), o
Jaraguá enfrentará o Marcfl10 Dias a
partir das 15:30 hs, pelo Estadual da
Categoria.

- Limpa no plantel
.
do tricolorpara

li Copa SC e Brasileiro
daSérie.C.

"
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NESTE FINAL DESEMANA \
. .

.PROSSEGUEOCAMPEONATO \

INTERIAIRROSDE VÔLEIDEAREIA
Acontece neste final de semana, começando

.

neste sábado dia 10 e prosseguindo até
amanhã 'domingo dia 2, o 2° Campeonato
Inserbairros de Vôlei deAreia em duplas. Dois
bairros estarão sediando esta 3a etapa, Vila
Nova e Loteamento Hanemann, com início

'previsto para hoje às 14 horas. Duas
categorias disputam esta etapa do 20

I
.

Campeonato Interbairros de Vôlei de Areia
em duplas: mirim até 13 anos e [uvenitaté
17 anos. Esta/ase é classificatória, sendo que
em duas duplas em cada categoria serão

classificadas para a semifinal que acontecerá
nos dias 29 e 30 de junho. O evento é

promovido pela PMJS/SECEL, através da

Fundação Municipal de Esportes.

BASQuETEBOL 'JJNENIL DA ADJ!SÃO Luí$'DALCBJS
PAR1JCIPA ·DO EsTADUAL DA CATEGORIA

t·

Acont�ce desde ontem; sexta-feira (31)
prosseg'!.Ú,fm neste; sábado dia 1" de junho,

_ �,'J ,

'.

em Joinville, ,.o ,2" turno do Campeonato
. EsJadutl;l.de !Jasq�etebollnfanto Juvenil.
Jaraguá do Sul está,seniJo representada pela
equipe de basquetebol. da ADJISão Lulsl
Dalcelis., .

. .

A estréia [oi on;tem, contra a Sociedade
Ginástico de ,Joinville.'e hoje o confronto
será contra o c.E: Soo José de Rio Negrinho.

, O técnico Milton Mateus está confiante em

bons resultados, e levou para esta etapa em

Joinville os seguintes atletas: Hugo, Rafael,
Eduardo, Gustavo, Fernando, Luis

.

Thiago,
Raul, Paulo, Cristiano, Leandro e Gérson.

EQUIPE MIRIM

Enquanto isso a equipe mirim de basquetebol
masculino da ADJ/São I.u{slDalcelis, di,rputa
em Blumenau dois jogos. Ontem a partida foi
com a SD, Yasto Verde de Blumenau e hoje
será com a SER lpiranga. Os jogos são válidos

.

pelo Campeonato Estadual Mirim. A equipe
de Jaraguá do Sul está sob o comando do
técnico prof: Airton Luis. Equipe Infanto JuveliU de Basquete Masculino. ,

"

Anotações
* Pelo Campeonato Catarinense da la
Divisão a ADJIFME jegand» em

Florianópolis com o Cólegial, se

reabilitou vencendopor 3x2, num. jogo
b� di&iL AgoraaADJIfME ocupa
02° bgardoGrupo ao lado deBlumenau
com 8 pontos. A liderança é de Rio do,
.Sul com 9 pontos. Neste final de semana
a equipe folga na competição.

*No 11ltimo final de semana aconteceu

maß um Festival deFutsal e Handebol,
com a participação de 350 alunos/atletas.
A professora Natália, coordenadora do

festival;ressalta que apesar da idade dos
atletas, 13 anos, o nível foi bom.

* 1araguã do Sul foi palco de um

espetáculo, que deixou muita. gente com.
dor no pescoço de tanto olhar para o

céu, que estava colorido com. a realização
do l!� �val de Parapente Adventure
&.Ry. 43 pilotos estiverambrilhando nos
céus de Jaraguá do Sul. Antonio Jurandir
SUingari em 1° eW'JlsonCelestino em 3°,
os dois pilotos de Jaraguá do Sul foram
os melhores colocados.

* Vem aí o 1° Rodeio Crioulo
. Interestadual no Cl'G Leodato Ribeiro,
de Schroeder. O rodeio será disputado
dias 14, 15 e. 16 de junho.

.

* Terminou na dltima semana à IlFase
do Campeonato Municipal de Bocha de
Guaramirim. A prsneira divido terá

sequência com 24 equipes classificadas,
enquanto na 2a divisão 16 equipes
alcançaram classifICação.
O Municipal de Bocha em Duplas' de
Guarammn temno comandoAtarAguiar.

* Vitória sem alegria foi o que aconteceu
no sábado (25) quando o Jaraguá
Atlético Clube venceu o Brusque, lxO,
gol de Reinato, mas não conseguiu
classificação. Um time que estava 7

pontos na frente do Cricidoia, e perdeu
ínümeras oportunidades de

dassifk;ação, deve muitas explicaçõeS
, principabnente a sua torcída,

.

* Muitos jogadores que defenderam o

JAC no Catarine�se, não voltarão na

reapresentação dia 20 de junho. Dos que
não pertencem ao clube apenas Vinícius,
Antunes, Polaco eNUtinho devem voltar.

* Alguns jogadores que defenderam o.

tricolor no Estadual niomerecem vestir
a camisa tricolor. Cansaram de levantar
o pé em partidas decisivas, como centra
o l\(arcßioDias em Itajaí.

* O presidente do ConselhoDeliberatvo
do JAC, Ismar Lombardi, convoca es
conselhos para a reunião di� 21 de junho
no clube a ,partir das 1� horas. Nesta
reunião assuntos importantes' serão
discutidos.

.
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SÁBADO/DOMINGO, 1 E 2 DE JUNHO DE 1996

..... _---------OUTRASVAGAS
ABERTASNA
HUMANA

COLOCADOR DE
CALHAS

SUPERVISOR DE VENDAS
I'
I'

@ CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200

INFORMAÇÕES NA HUMANA
II
----------_.,

TÉCNICOQUÍMIco HUMANA
ASSESSORIA EM RH10 ATENDENTES DE

LAtJCJ-fOtJ�T�
�AlAR COM D�BORA NAHUMANA

1

AUX DE COSTIJRA

INFORMA
FREZADOR

ELETRICISTA DE
MANUT.

Voltamos ao Seminário Regional de Segurança,
Meio Ambiente, e Medicina do Trabalho

promovido pelo SESI.rcAFÉ, CHOPERIA E GRILC
ESTAMOS SELECIONANDO:

FERRAMENTEIRO

MECÂNICO DEMANUT. Comentaremos o Programa de Controle Médico de SlIÍI® Ocupacional
.

com apresentação pelos Drs. Ayl G. Filho e Casimiro Pereira .K:ímot. Na .

primeira parte dos trabalhos o Dr. Casimiro deu-nos. o que' podemos
chamar de uma aula de PCMSO, uma vez que ateve-se aos pontos �
forma didática e esclarecedora, ao final colocando algumaS estatíStica de

.

sua própria e vasta experiência como médico do trabalho. Ficou claro que'
não houveram mudanças radicais ou profimdas nos tópicos da boa
medicina do trabalho, o que também foi sentido por nós no dia-à-dia do

.

trabalho na HUMANA. As mudanças foram sim, na forma de e�e,cuçiq� ;

controle e principalmente de fiscalização, Como fei criada um .Progranjà,
mínimo, o PCMSO, que como o próprio nome ÍI).dica,· algo deve;'sCr '

seguido e cumprido de forma conhecida e or� Hôje, os exames'
.

admissionais, periódicos e demissionais já nãó satisfazem a ftscal.ízBçió .

do Ministério, estes procedimentos puros e simples, estão aquém do
mínimo exigido pelo PCMSO (NR7). Muito menos adianta. o médico,
pedir um sem t1úmero de exames complementares, que como o próprio
nome diz, serve apenas para complementar um diagnóstico que o bom
médico já deve estar trilhando. A este respeito, comentava o Emérito .

Professor de Clínica Médica da UFRJ Dr. Lopes Pontes: "meesfilhos -

referindo-se ele a nós - quantos mais exames complementares y�
pedirem mais incapazes médicos certamente vocês serão". Ou seja, via
de regra menos qualificado é o médico que pede muitos exames. Os .

exames obrigatórios, manda a lei, devem ser realizados dentro de
.

UIIl '�'

balizamentos, porém' continua o médico do trabalho soberano. pará. ,;
acrescentar o que julgar necessário, para preservação da

.

Saúde
ocupacional do empregado. Em contrapartida; não poderá deixar d� ,

realizar o mínimo exigido pela NR7. Como fazer então? O empresário

ENTREVISTAS'. MARC'AR HORA NA HUMANA
deve ler e informar-se sobre este mínimo a cumprir, para que não fique �
gastando sem ter em retomo, a segurança que espera.

.'
'

.. , :

f····vöc"E·öüE·SE···'1 �
.. CUR'RI'CUlOSCCOAMIXAVEpROENSTAA' l200 Já o Dr. Ayl trOUXe-DÖS � sua experiênciade médico do trabalho dá ,

• '.
'

w:.J Volkswagem do Brasil, explanou sobre a forma que a Volks utilizou
CADASTROU a'_' ----- para fazer cumprir o PCMSO, e COIrIO a empresa investe parll, preservar ..
NA HUMANA, : a saúde ocupacional de seus empregados, e as vantagens neste

TERÁ NA
.

GU'IARD'.li D'E SEG'UR'IANÇA
investimento, e que 'e política da Volks a terceirização, também de sua

· , . JIi1 JIi1 JIi1 Medicina do Trabalho, como nas outras áreas que não restritamente
.

l PRÓXIMA�DIÇÃO � .

relacionadas com aprodução.

� O SEU ANUNCIO! � PARA TRABALHO EM TURNOS O HUMANA INFORMA, na próxima semana contará com os

• . .. _ .. . _ ... . ... . .. • comentários do Engenheiro de Segurança Gilberto Fausel que trará sua

,eLASSI-EMPREGO 'TENS ESTA VOCAÇÃO, COM OU SEM CURSOS E percepção das palestras do PPRA e Vasos sob Pressão, apresentados no

UMA PARCERIA PRÁTICA? COMPAREÇA RÁPIDO NA HUMANA.! Seminário do SESI. Até lá.

CORREIO.DO POVO-HUMANA
.

.

'

CAIXA, GARÇOM
COZINHEIRO E CHAPElRO

CONFEITEIRO (A)

CALDElREmO
DISPOSTOS A TRABALHAR EM TURNOS.

É VOCÊ? VA JÁ PARA HUMANA E LEVE SEUS
DOCUMENTOS. É PARA COMEÇAR lOGO, lOGO
� .

. �

FRESADOR

DESENHISTA
PROJEnSTA

'COSTUREIRAMAQ
.

RETA URGENTE
COZINHEIRA
INDUSTRIAL

Ao

ENGENHEIRO MECANICO
EXIGE�SE EXPERI�NCIA EM:

II

VAGAS
COMPROCURA
CONSTANTE NA

HUMANA

1- ELABORAÇÃO DE MAPAS
2- CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO

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

MESTRE DE OBRAS
JARDINEIRO

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) - AUDIOMETRIA ( PCA )
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - CURSOS NA ÁREA DE·RH

RUA HENRIQUE SONH 33 - CAIXA POSTAL 200 • CEPo 89.255-240· JARAGUÁ DO SUL· SC
. 'Foné: (047) 371.4311 Fax: 372.1091

.

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA! 'HUMANA
ASSISSORlA EM RH
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CLASSIFICADOSDE

ConsultórioMédico
ORA. MAR,IA NIPPES GASPARINI

Clfnlca médica - Medicina do Trabalho e Homeopatia
CRM - 6294

ORA. MARLENE INJ!S DA SIL VA
'

Nutricionista

CRN22287

ORA. MARGARETE GELLERT DA COSTA

Psicóloga (Adulto e Infantil)

Produto. pllrll:
C6••, l1;'tO. • "•••lIro.
Montllrlll • Aploulturll

IlllEDlCAMSVTOS

"Opioneiro em alizamentos e a melhor escova da, cidade"
Expetiência reconhecida em rodo o país
(Permanentes, reflexo, tratamento de pele, etc.••)
Desconto especial de 15% pl dia dos namorados
R. JDsé FDntana, 4S • pr6ximD à prefeitura

Vendo-troco Santana

CG/86, 4° dono carro de

Jaragua em excelente
estado. Valor R$
6.000,00. Tratar cl

Carlton pelo fone: 372-
4448.

553 cl José.com 2 garagens
'churrasqueira. Valor à

combinar - negociável -

troca-se por carro Guno no
negócio). Contato com Sr.
Walmor em, horário
comercial 37'1r3927.

Vende-se l.apto. no centro
cl 2 quartos dependo
completa + garagem.
ValorR$ 38.000;00.Tratar
371-4424 cl Adriana

.

Vende-se casa com

196m2, bairro João

Pessoa, pröx.
Supermercado Costa -

terreno C(. lAOOm2

,(20x70) pomar com

várias frutas, murada,

Vende-se FiOOO 84/85
cabine dupla, diesel, turbo
- hidráulica - trava diesel,
cinza metálica. Em
excelente estado, veíc, par
ticular.R$13.500,00.Tratar
rua Barão do Rio Branco,

Vende-se 1 terreno 588m2
murado no centro R$

Vende-se casa de
alvenaria pröx Weg II.

, ValorR$ 20.000,00. Tl'8W
371-4424 cl Adriana.

'� ..

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

Fone: (047) 372-0170
,laraguá do Sul- sc

CONFIRA AS SUPER OFERTAS DO CADERNO'

PROMOÇÃO CALÇADÃOII

línica S·ão Camilo
Dr. Marcos Fe·rnando F. Subtil

!lliilll�I!••III.l!l�l.'llll�!lll.lll
Medicina do Trabalho - Fratura. - Urg6ncla.

'

Doenfa. de Coluna, Le.a.. d'o e.porte - 'VIdeo Artro.oopla
e Cirurgia. do 'Joelho

Exame.,: admIDlonal., demlDlonal. e perl6dlco.
Hor6r1o. atendimento: 8:30 ii. 11 :30 e 14:00 i. 18:30h•.

PERCAPESOAGORA
PERGUNJE-ME COMO?

'FONE: 372-2059

25.000,00 aceitaproposta.
Tratar 371-4424 cl
Adriana.

Tratar AO tel. 973-3853.+ vidro elétrico azul

me�co - ótimO estado.
Fone: 371-1953. Orações

Em algum lugar mais
alto que a sua cabeça,
acender 3 velasbrancas
em 1 prato de água com
açucar e fazer o pedido
de uma graça aos ,3
anjos protetores
(Miguel, Rafael, e

Gabriel). Publicar no 3°,
dia e ver o que acontece
no 4° dia, Agradece
E.S.P.R.

Vendo Uno 1.5R ano 89

prata metálico .. aceito
Fusca ou financio. Tratar
clSplitertel: 371-6409.

Vende-se Escort 92 -

gasolina - Excelente .:.

aceito troca: 371-1953.

Vende-� Voyage 85 -

entálico - ÍnlJeCável. 371- '

1953.
Vende-se Chevy 85 - 5
marchas vermelho - R$
3.800,00.Tratar fone 371�
1953.
Vende-se Opala 83 - 5
marchas + dir. hidráulica

Máquina de desnatar leite,
vende-se em perfeito
estado de funcionanento.
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Jaraguádo Sul, 1 el deJUDho de 1996 CLASSIFICADOS CORREIoooPOvo.3

&�me)
. CRECI 1873-.1

EMlREBDMENTOS IMOBIUÃIIIOS LTDA.
APTOS PRONTOS
• Apto. eniCuritiba cl 136mz• R. AfonsoCamargo. (perto Rodoferroviária).
cl 1 sufte + 2 qtos e demais depend6ncias. + qto empregada 2 garagem - R$
35.000.00 antrada. R$ 790.00mensais(Financ.lBradesco). Troca-" por
apto. ou terrenoemJara�á.
APTOS EM CONSTRuçÃO
Edif. Petúnia - R. Jotlé Emmendoerler
-Apto cl 111mz- 2!andar· 2qtos edemaisdep.• garagem. portio eportaria
eletr6nica-R$25.000.00+saklopllrceiaeloemCUBantreglkchevesemJanl
tp
- Apto. 77ml• 1t andar. 1 qto e demais dep .• garagem. portio e portaria'
eletr6nica - R$17.500.00 +saleloem CUB· chavesdell97.
Edif. Oianthus -. Rua Marina Frutuoso
• Apto 502c1214mz-3t andar-8IIfte.2qtos .• sacada. c:hurrasq. indvidJal. dep.
empregada. 2 garagens. safio de festas. pIsci1a • Entrada R$ 38.000.00 •
888Umirparcelae de condommio - R$ 980.00 chaves FEV/98.
'Apto 304 - entrada R$ 38.000,00 + aesumirparcelae de condommio.- R$
873.00 ·chaves- FEV/98
Edff. Amaranthu. Rua Adolfo Sacarl - lat da Rua Amazonas
(SCAR)
- Aptocl 300m I. temosdsponfveis apartamentos nl 301. 302. 501.
Entrada: 36.50cub(R$14.441.00) +50r>arcelasde3.85cube (R$1.441.75)
Construçio: Proma Consto e Planej. Uda. em sistema de conelomfnio.

CASAS
.

CASA EM ALVENARA COM 140m2, R.
DOMINGOS SANSON, 590, CI SUrTE +

QUARTO, swc. SALA TV, SALA ESTAR,
COZINHA, LAVANDERIA, CHURRASQUEI
RA, GARAGEM PI DOIS CARROS, ÓTIMA

CONSTRUÇÃO
R$ 58.600,00

l"ERRENOS
• Terrenoc/598m1•�Jos6TheodoroRibeiro-1IladaFipra· fl$12.000.00
• Terrenoc/28.26Qn2. no IteVO(JJ8 vai a BUnenau c/180m de frertep'BR 413.
oiri!ncbumecaead!lmadeirac/1!iOfnZ+�aIv_riacl2O()ml-R$170.000.00
-T_027.000mZ.Chácaraem}oJasa&ras.Perfmetrout.lo-R$45.000.00
• Terreno· Lot. dosA9O!"·PeItoCandeias-346mI• BarraVeIla-R$3.700.00
- Terreno-I.otChampàgnat-378m2-R$21.000.00
·.Terreno 5.00Omzlil5Omltrevoda Malwee - clSOm.de fAMlte e 100m de lindos
-R$42.500.00
- Terreno c/10.00Om2. cl 49m de frente cl José T. Ribeiro (próx. trevo) R$
45.000.00

.

- Terreno cl2.250- R. BertaWeege (plano a secoclRioJara�á aosFundos)
-R$40.000.00
- Terrenoem Navegantes. com400m2.centraiaSOOmdapraia-R$15.000.00
GALPÃO INDUSTRIAL

.

.

Galpio indJstrial.eatru...ramontada. coberturapaga. com área de400.0Om2. e
o terrano com 854.0Omz. Rua Joio Franzner. em frante iii Igreja 810 Luiz

Gonzaga. PrécoR$39.800.00
.

LOCAÇÃO
- Lojas - R. Eleonora S. Prad Ed. AnbJriocl35mz-R$ 300.00 - cl 42.24mz-R$
300.00-cl53.47mz-R$400.00
• Lojacl 42m2R. Bemarelo Dombuac:h. 590 - R$ 300.00
- Loja c/ 45.esml c/ ap......o de ar conclcionado R. Eleonora S. Prado Ed.
An"'rio - R$ 350.00
- Lojas - R.Guiflelme Hering - (pertoCspilé) - R$ 300.00
- ,fptoc/3Cjto8+ dep. empregada. central. Edlffc::ioJaraguã. 8tendar. R$850.00
(Semi mobilado)
- Loja cl 82mz R. Mari.. FrubJoso. 909 - Ed. Asteu • R$ 400.00
-Casaalv.120ml-R. ManoeiF. daCosta(Joio Pes808)·R$3QO.00
- Apto. cl 3 qtos - R. Eleonora S. Prad (Centro) - R$ 550.00

R EPITACIO PESSOA, 421· SALA 103· FONE 371·&814

R. [N@Udfb71@
Gol 92 branoo
Escol! converofvel 88 amarelo
Escol! GL 88 praIa
Monza SLE 88 branco
GoI CL 89 branco'
Escorl L 85 vermelho
Escorl L 84 branco
Del Rey rua 86 prelo
GoIL 84 bege
Fiorlno oly 87 vermelho
Fusca 84 bege
Fusca 78 bege
Bellna II !9LDO branca
l:Jno S 91 prelo
Pempa GI 90 branca
Prêmio CS 86 verde
Uno rile eIeIr. 94· verde
PassaI 85 vermelho
Escorl XR3 88 a2ll1
Opala 79 marrom

Opala Comodoro 90 branco

Rua Joinville n° 3573
Fone(047) 371·9&22

JARAGUÁ DO SUL - SC

6AUTONOVOVEíCULOS

'arecer Comerciai

Incorporaflo
Vende - Admlnletra

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

FONE/FAX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089- JARAGUÃ DO SUL· SC

PointerCLl1.8 gas 4 pts prata.: 13.500,00
EscortGl 1.8 gas bordô 7.400,00
EscortGl (impecável) azul met.. 6.90a,OO
Gol Cl1.8 (rodas I. leve) b6rdô: 6.500.00

Voyage lS (rodas I.leve) prata 5.500.00
Fusca 79 azul.. .. � � , 2.500.00
Fusca 71 branco 2.300.00
Uno S 86 bege..........•......................•...... ., 5.0OO.OQ
Uno Mille 93 verdemet ; 7,800.00
Uno Mille 93 preto , ...•.7.400.00

PROMOçAo
.

XlX 25086 (1 carburador) preta r •••2.000.00

MENÇÃO: COMPRAMOS SEUVEfculO USADO.
PAGAMENTOÀVlSfASOMENTE EM ÓllMO ESTADO

- Terreno no Loteamento Heinceck - Dha da Figueira - RS
8.000,00
- Terreno na Ilha da Figueira - Rua 10, José T. Ribeiro com

14,00 testada total da área de 427,5Om2 - com águá, luz,
fundamento e lajota - Preço R$13.000,00 - Barbada
- Dois terrenos próximo a Faculdade total da área 84O,00m2-
R$IZ·000,00.
- CasanaVilaNova deMadeira - excelente - Terreno 462,()()m2
- Casa 120m2 - R$16.000,00 -Barbada.
- Terreno situado no loteamento Díco, 2Km após Botafogo,
contendo ärea de 380,00m2 esquina - R$ 9.000,00.
- Terreno na Rua Guííherme C. Wackerhagen - próximo ao

. F6nun - 3,85,00m2 - 65,00pIIit2 - negociável.
- Terreno com 840,OOm2 - mais construção de um IX"édio cl
560,4Om' - pr6x. daArgi - naWaIterMarquérdt - R$ 6Q.00pl
m2_ negociável.
- Terreno com duas casas defronte ao Material de Constr.
Winter - R$ 35.000,00 (negociável) - barbada.
- Terreno com 600,00JD2 - na Rua João J. Ayroso -lateral com
excelente casa demadeira - nova - R$ 27.000,00 - negociável.
- Lotes na Ilhada Figueira, pr6x. Colégio Holanda Gonçalves
- PlANO - livre de enchentes. R$10.000,00 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-280 - Preço R$10parcelasde R$15.000,00(fro�-se
porearros eCami$ões).

.

- Vende-se·áfea'comercialnaRuaMariaUbelina daSilva - Vila

Lenz!, contendo 4.828,5Om2 cl testada: de 6Omt. ao preço R$ ,

110,000 (Negociável)
- Vende-se terreno no Azaléias e1729m2. Entrada 14.000,00
+Assumir Financiamento.
- Aluga-se saia defronte F6rum - R$ 300,00
- Vende-se umamini-chácara com 5.000m2. Localizada na
Rua 492, BlpidioMartins, bairro VIla Lenzi, área ísoladapor
10 xR$ 5.000,00 (Negociável)
- Vend�e umaárea de 22.00Om2 localízadana Rua 267, José
A. Pereira, Bairro Czerniewicz ao preço de R$ 5,00m2
(negociável).
- Vende-se apto. no Balneário deCamboríü-Todomobiliado,
3 qtos, sala, cOZ., copa, etc. 30 andar - garagem coletiva -

interfone - Condomínio - R$ 50,00 - 700mt da praia - Rua
2.300 - n° 740 - Preço - R$ 40.000,00 (negociável) - Troca-se

por apto em CUritiba-PR.
Vende-se 750Om2 com EdificaçAo de Galpões em 2.20Om2-
localizados l00mt londe do asfaIto (BR-282 - Sentido Nereu
Ramos -(ao lado da Recreativa Breithaupt) ao preço de R$ ,

150.000,00 (Negociácel).
Aluga-se gaIpAo centralpl depósito, etc. - 250m2

PROCURA8E CASAS E
SALAS PARA"UGM.

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

Nãofique andandoporaE.
Procure seus negócios aqui.

POSTO MARECHAL LTDA.

�Liquigás

. ClASSFlCADOS DO
CORREIO DO POVO

. OMASLIDO DAFEGIAo
371-1919 - 372-3363

·COMBUSTíVEIS FILTRADOS
·SUPER TROCA DE ÓLEO
�LAVAÇÃO COMPLETA
·LAVA RÁPIDO
·LAVAÇÃO ÁGUA QUENTE
·LANCHONETE

A"enida< Marechal Deodoro·da Fon.eca, 981 - C'EP 89251-701 - Jaraguá do Sul - SC

FONE/FAX (047)

372-0705 * 372-1888 * 371-0905

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRDODOPOvo-4 JaraguádoSuI, le2dejunho deI996

CENTRO-Casa VlEIR� CENTRO - APTOS. no CENTRO-
VILALENZI-

Oasaem em alvenaria cl 3 Terrenà cl EDIFíCIODUNKER Terreno cl
Terreno cl

Alvenaria cl 1 quartos e demais 6.991,00m2 sI (No coração da cidade) 2 aptos
550m2 sI 733,50m2-

suíte e 1 quarto dependências. benfeitorias
porandarr - EM condições

benfeitorias Edificadocl
e piscina R8:MlxFIElder,� R. Emflio prédio comercial

RS 50.000,00 direto com a construtora Stein

CENI'RO- SCHROEDER- CENTRO - APTO. ED. CENTRO-Rua CENTRO-

Terrenocl
�

Terrenocl ELDORADO - Fino Acaba- WalterMarquardt Terrenocl

364,00m2
�,

3.645,45m2 mento '(Rua Florianópolis)
- Excelentes 311,83m2,

dij::adiLiB lotes frente ao edif. cl casa
RaMaxFieder,� edlf. cl casa Excelente localização - SlpermercadoR5Sl�OO em alvenaria

1 suíte + 2 qtos. Breithaupt

AIIZADE- CENTRO -

Condomíniodas Casa em Alvenaria cl
Apto. c/2 qtos. Barbad8 - apto. no

Terreno cl e demais dep. Edf. M1ner{1 quarto.
Azaltíias -

51Q,00m2 176,OOm2 (Suíte+ 3 quartos R$ 18.000,00
demais depend&nci-

Terreno cl as). Frentep'
1.061 ,82m2 edif. el casa- - Garagem pl2 carros) + Financia- Prefeitura·

menta R$22,OOO,OO

VILA NOVA - Excelentes
casasm Barbada casa

Terreno cl lotes financiados em 10 Terreno cl
Alvenaria c/2 em alvenaria cl 450,00m2 edito cl
suites, demais 03 qtos. 4.192,50m2 meses" Próx. ao Fórum casa em alvena-

dependências Apenas edificadoclcasa
e ao Breithaupt ria cl aprõx.

RS 33.000,00 em alvenaria 150,OOm2

I�al salário:
,

dâ vontade de ficar só para
:

você, mas tem que dividir
com o resto da casa.
, ',' .

Adquira sua Ronda C 100 Dream através do oonsórcio Regata
com prestaQöes à partir de R$ lW,23 em 2Smeses' "

R�gata
Regata Comércio de Motos Ltda.
Filial: R. Adélia Fischer, 239 - F.(047) 371-2190 - Jaraguá do Sul - SC

Imobiliária"'-::�Ilrjil

.Menegottí
CASAMISTA

LOCAL: Rua Águas Claras (Figueira) � 627 com 99m2

TERRENO: 442m2 VALOR: RS 20.000,00

CASA EM NEREU RAMOS
ÓTIMACASAEM ALVENARIACONTEND003QUARTOS E DF!MAlS DEPENDÊNCIAS

LOCALlZADANARUAPADREANTONIOECHELMEYERNI!67
VALOR: RS 60.000,00 (NEGOCIÁVEL)

CONFIRA NOSSAS OUTRAS OPÇÕES DE VENDA!
,

LOCAÇÃO'
AIMOBlUÁRlAMENEGOTII DISPÕEDOSSEGUINTES IMÓVEISPARAALUGAR:

CASAS:
LOCAL: FlUAEQUADOR NI! 59 EM ALVENARIA: MURADA

DEPENDÊCIAS:03QUARTOSSENDOUMASuíTE,SALA,COZINHA,01 BANHEIRO,LAVAN-
,

DERlA, DISPENSAE GARAGEM.

"

, LOCAi:.: MORRO DA POLENTA; EM ALVENARIA
DEPENDÊNCIAS: 03QUARTOS, SALA,COZINHAE 01 BANHEIRO

VALOR: R$ 120,00 PARACONTRATO DE UM ANO

APARTAMENTO
LOCAL: RUAJOSÉTHEODORO RIBEIRO!'#' 3593

DEPENDÊNCIA: 02QUARTOS, 02SALAS, COZINHA, LAVANDERIAE GARAGEM
VALOR: R$ 350,00 PARACONTRATO DE UM ANO.

SALACOMERCIAL
SALACOMERCIAL LOCALIZADA NARUAJOSÉTHEODORO RIBEIRONI! 3593

COM75m2+UMBANHEIRO

AU. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
Eo_ MDUGOßI - 1 º ANDAR - SAlA 107/1 OB

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIOOOPOVO Publlcoções ,Legols Jaraguádo SUl, 1 � 2 demaio de 1996

Ju:f7DDEDIREI10DA2·VARACÍVELDACOMÄRCADEJARAGUÁDOSULISC
EDrrALDELElLÄOJPRAÇADAMASSAFÁLIDA

DEINDÚSTRIA 'Itx1ILJARlfASlA
DATA: 21ßUNH0I96-09:00 horas ,

.

LOCAL: Rua Três, '195�bairro João Pessoa-Jaraguã do SulISC
Artur Henrique Carstens, Leiloeiro Público Oficial; devidamente autorizado pela Exrna.
Ora. IDLDEMARMENEGUZZI DE CARVALHO, Juíza de Direito da ia VaraCML da
Comarca de Jaraguá do SUVSC, venderá em Público LeilãolPraça, na forma da Lei, no dia,
hora e local supra citados, os bens abaixo arrecadados nos Autos da Falência nr 1.096/83,
daMASSA FAUDA DE INDÚSTRIA TIDm:L JARITA S/A:
LOTE 024- Três máquinas overlock RIMOLDI nr 586947 611670 e 596488, avaliadas em
R$S00,00; LOTE 025- Duasmáquinas overlockRIMOLDI eUNIONSPECIAL, nr 599875 e
1189426, avaliadas emR$320,00; LOTE 26-Duasmáquinas overlockJUK.I",nr 804Y 1293 e
804A9782, avaliadas em R$320,00; LOTE 27 - Três máquinas overlockUNION SPECIAL,
nr 1012311, 1189340 e 1207340, avaliadas emR$300,00; LOTE 28- Três máquinas de costura
RIMOLDI e VAMATO, cobertura nr 681262, 690334 e 27752 avaliadas ein R$1.350,00;
LOTE 30- Duas triiíquinas de costura YAMAT,.Q, cobertura nr 28314 e 27755, avaliadas, em
RS 900,00; Lü1E'032,- Três máquinás de costura reta e zig-zag, JUKI, TOY01'A e PFAFF,
nr 2265,96446 e 328233, avaliadas em R$4OO.00 LOTE 033 - Duas máquinas de costura reta
e zig-zag, PFAFF eBROTImR nr 8547275 e 8745728, avaliadas em R$250,00; LOTE 035 -

Três niáquinas de costura reta, cobertura TOYOTA, RIMOLDI e IlJIq, nr 7366,500600 e

95334, avaliadas R$ 700,00; tora 036 - Três máquinas de costura reta e zig-zag, JUKI, nr
95333,2967 e95721, avaliadas em R$400,00; LOTE 040 - Duasmáquinas de costura PFAFF

·

eJUKI, nr 5725 e 296419 avaliadas emR$250,00; LOTE 041 - Três máquinas de costura reta
, e cobertura JUKI e YAMATO, nr 42644, 28468 e 05505, avaliadas ein R$700,OO; LOTE 042

- Três máquinas de costura reta, JUKI e PFAFF, nr 5685, 5466 e 1248253, avaliadas em

R$300,00; LOTE 043 - Umamáquina de costura, cobertura, KANSAI SPECIAL, nr 3136995
, e uma máquina de costura, reta, PFAFF, Dr 321157, avaliadas em R$300,00; LOTE 044-
·

Duas máquinas de costura cobertura, YAMATO. nr 22877 e 24414, avaliadas em RS
900,00; LOTE 045 - Três máquinas de costura reta, JUKI e TOYOTA, nr 5699, 77728 e

98613, avaliadas em�300,00; LOTE 046 - Duas mãquinas de costura, cobertura', YAMATO
"

e RIMOLDI, nr 14942 e 682614 e uma máquina de pregarbotões JUKI, nr 23842, avaliadas·

em R$1.350,OO; LOTE Ô47 - Duas máquinas de costura reta e cobertura, RIMOLDlenoo,
,

nr 509223 e 5515., avaliadas em R$500,00; LOTE 048 - Duas máquinas costura,reta, PFAFF
eBROTHER, nr 530126 e 362942, avaliadas em R$200,00; LOTE 050 - Duas máqÚinas de
costura, reta, TOYOTA e PFAFF, nr 361558 e 7369, avaliadas em R$250,OO; LOTE 051 -

Três máquinas de costura, reta, JUKI e PFAFF e TOYOTA, nr 98408,363007 e 92069,
avaliadas em R$350,OO; LOTE 052 - Uma máquina de costura, ponto cerreute. JUKI, nr
6376; uma máquina de casear JUKI. nr, 08337 e uma máquina de costusa cobermra, nr
3138687, avaliadas em R$ 600,00; LÓTE 056 - Duas mãquinas para cortar debrum
SOTERMEL e RENDEMAC, avaliadas em R$50,OO; LOTE 057 - Duas máquinas para
pregar pressão EBERLE, avaliadas em R$200;00; LOTE 060 - Uma serra fita elétrica para
tecido SOTEMEL, completa, nr 1933 avaliadas em R$150,OQ; LOTE 062 - Uma esteira

transportadora MASTER, automática para quarenta partes, avaliadas em R$300,OO; LOTE
064 - Um tear circular, FUKUHARA, modo PFW, 40 alimentadores, finura 20, diâmetro 30",
avaliado em R$700,OO; LOTE65·Um tear circularFUKUHARA,mod, PFW, 40 alimentadores,
finura 20, diâmetro 30", avaliado em R$700,00; LOTE 066 - Um tear circular FUKUHARA,
modo PFW, 40 alimentadores, finura 20, diâmetro 30", avaliado em R$700,00; LarE 67 - Um
tear PAOLO ORIZIO, 72 alimentadores, fmura 20; diâmetro 30", RDM/2;avaliado em

R$800,00; LOTE 68 - Um tear PAOLO ORIZIO, 72 alimentadores, finura 20, diâmetro 30";
RDM/2, avaliado em R$800,OO; LOTE 069 - Um tear PAOLO ORIZIO, 72 alimentadores,
fmura 20, diâmetro 30',', avaliadoem R$800,00; LOrE 71 - Um tear circular, PAOLOORIZIO,
90 alimentadores, finura 10. diâmetro 30", JLPI2, avaliado em R$l.OOO,OO; LOTE @72 - Um
tear circular, PAOLOORIZIO, 90 alimentadores finura 20, diâmetro 30", ILPfi, avaliado em

'

R$1.000,00; LOTE 75 - Uma barca fechada para tingimento, cap. 10 cordas em inox, avaliada
em R$150,00; LOTE 76 - Uma barca fechada,NAZARETH; cap.18 cordas em inox, avaliada
em R$1.000,00; LOTE 77- Uma caldeira a lenha, marca HOH, cap.800 kgIb, desmontada
(sucata), avaliada em R$50,OO; LOTE 84 - Um aparelho para tingir INDSTEEL (GET)' pará
400kg, avaliado em RS4.500,OO; LarE 85 - Uma máquina de pregar botão JUKI mod.MB
3'12, nr 26367 commotor queimado. avaliada em R$400.00; LOTE 86 - Um terreno situado
na cidade de Jataguá do Sul, uo lado par daRua 3- sem nome bairro João Pessoa, com área
de 17.912,OOm2; fazendo frente em três linhas, sendo a primeira 55,00m a segunda de

45,00m e a terceira de 20,sOm com à Rua 3- sem nome; travessão dos fundos em 150,00m
com terras de Francisco Kleber, extremando pelo lado direito em três.Iinhas, sendo a

·

primeira de 93.80m, a segunda de 18,70m ea terceira de 41,OOm comterras do aluvião dorio
ltapocuzinho; e pelo lado esquerdo em 123,50m, sendo41,75m com terras de Oscar Carlos
Baggenstoss, 61,75m com Werner Jahn e 20,OOm com Oscar Carlos Baggenstoss, de
�ropriedade da INDÚSTRIA TIDm:L JARlTA S/A em Jaraguá do Sul (sq, à Rua 3 sem
norne, ,1lI" 170, bairro João Pessoa, inscrita no CGCMF 83.430.610/0001-15.Título aquisitivo
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul (SC) sob nr
41 �765 ,44.134 e • In06,matriculados sob nrs 04 e 4173 atualmente unificados sob matrículas
7.740, matriculados sob nrs 04 e 4,1 73 atualmente unificadossob matrícula 7.740, Livro N-
2, Registro Geral do Cartório 'de Registro de Imóveis na Comerca de Jaraguá do Sul (SC).
Uma edificação dealvenaria, com área de 96,OOm2, própria para Portaria e Posto de Vendas,
com fundação direta, paredes de alvenaria de tijolos rebocados-e pintados, à vista na

parede frontal, estrutura em concreto armado e cobertura em telhas de cimento-amianto
(calhetãoj.corn porta metálica (tipo de enrolar) e forro' tipo (imaclite) e piso de tacos. Uma

edificação de alvenaria, com área de 40,74 m2, própria para substentação elétrica, com
fundação direta, paredes de alvenaria de tijolos rebocados e pintados, COm piso e laje de

cobertura em concreto armado.
Uma edificação de alvenaria com área de 497,90m2, averbada em etapas com 216.00rn2 e

281,90m2, emdois pavimentos, abrigando os escritôrios, refeitórios, ambulatório e relógio
ponto, com fundações diretas, paredes em alvenaria de tijolos receados e pintados,
exceto na parte frontal onde tijolos são à VÍBtil oom piso misto de concreto, carpet, lajota
e tacos de madeira, laje intermediária, de eoncreto e cobert.� em chapas de cimento
aminanto tipo calhetão.
Uma edificação de alvenaria, com ára de 945,00m2, em três pavimentos, incluindo um

sótão, própria para administraçã'o, a1rmfàXif�do e setor de treinamento, com fundações
diretas, paredes em alvenaria de tijolos rebocados e pintados, assoalhos de madeira e

.cobertura em telhas de barrô tip6 francesa,
Uma edificação de alvenaria com área de 108,00m2 prõpria para abrigar teares com

fundações diretas, P!lled� em.alvenaria de tijolos rebocados e pintados, piso em tacos

de madeira, cobertura de cimento-amianto.
Uma. edificação de alvenaria, com área de 1.993,84m2, averbada em etapas com 805,OOm2,
750,00m2 e 438,44m2, própria para corte e expedição com fundações diretas, estrutura em

concreto armado, piso em tacos de madeira, paredes em alvenaria de tijolos pintados e

cobertura em arco de chapa de alumínio, sustentados por eStrutura metálica, parte com

. lanternim. ".,
.

Uma edificação de alvenaria com área de 411,56m2 averbada COJIl 67,OOm2 própria para
. tinturaria, com fundações diretas, piso de cimento alisado, parede em alvenaria e madeira,
cobertura em telha de barro,
Uma edificação de alvenaria, com área de 52,78m2, própria para casa de caldeira

comfundãções diretas, piso cimentado, paredes de alvenaria e cobertura em chapas de
alumínio com estruturação metálica, com porta metálica de enrolar.

.

Duas edificações de concreto armado, com área de 92,00m2, própria para tratamento de

�gua.
Uma edificação de alvenaria, com área de 1.681,93m2, construída em três .� com

640,OOm2, 64O,00m2 e 401,93m2, própria para tecelagem e almoxarifado com fundações
diretas, de concreto armado, paredes em alvenaria de tijolos piso em tacos de madeira e

cobertura em arco de telhas de alunúnio SústenÚldas por estrutura metálica, na tecelagem
com 64O,00m2 forro de chapas de alunúnio. ,

Uma edificação de alvenaria, com área de U8:4;6Ôm2, construída em duas etapas com

998,4Óm2 e 286,20m2, própria pata estamparía localizada, com fundações diretas, estrutura
de concreto armado, paredes em alvenaria de tijolos, piso em cimento alisàdo e cobertura
em arco de telhas de .alumínio dom sustentação por estrutura metálica com lanternim.
Uma edificação de alvenaria com área de 957 ,00m�; pröpría para o setor de costura, revisão,
empacotamento e expedição, com fundações diretas, estrutura em concreto armado,
paredes em alvenaria de tijolos, piso em tacos de madeira e cobertura em arco de alumínio
com suStentação por estrutura metálica.

,

Uma edificação de alvenaria, com área de 99,32m2, própria para estan)paria localizada com

fundações diretas, piso cimentado, estrutura de concreto annado paredes em alvenaria de

tijolos e cobertura em chapas de cimento-amianto anexo ao prédio de estamparia. Dois
abrigos para bicicleta com área total de 102,4Om2, medindo individualmente 64,00m2 e

38,4Om2, com piso em chão batido, estrutura de madeira a cobertura em chapas de cimente
amianto.
Uma edificação de construção mistas, com área de 65,4Om2, compreendendo instalações
sanitárias em alvenaria e um depósito em construção de madeirá, cobertura com chapas
cimento amianto.
Uma edificação de madeira, com área de 45,50m2, com piso em chão batido, paredes de

madeira e cobertura em telhas de barro, própria para depósito.
Uma edificação de madeíra, com área de 67,50m2, com piso de chão batido, cobertura em

telhas de cimento-amianto própria para depósito de lenha.
Uma edificação de alvenaria, com área de 46,00 m2, com fundações diretas, piso cimentado
e cobertura em telhas de cimento-amianto própria para compressores, demolida e construída
com uma área maior.

'

.' Uma edificação dealvenaria, com áras de 128,OOm2, propria para carpintaria, com fundações
diretas, paredes em alvenarias de tijolos e cobertura em telhas de barro. Um painel
,completo para disposição de energia, um banco automático de capacitores com dez

capacitores, uma chave a óleo disjuntora AEG, duas chaves sancionadás AT e doze
. isoladores, avaliados em R$589.650,00; WTE 92 - Quarenta e oito conteiners, plásticos,
com etiquetas, avaliados em R$30,00; LOTE 93 - Uma estufa continua, com esteira e

arame à vapor, avaliada em R$10,00; LOTE 94 - uní tear circular PFW FUKUWARA, 40
alimentadores, diâmetro 30", finura 20 e cento e setenta e duas caixas, contendo rodas

para desenho, avaliados em R$-1.000,OO; LOTE 97 - Uma roçadeira TRAPP; uma
enceradeira BANDEIRANTE; quatro postes de concreto e vinte e um containers plásticos,
avaliados em R$20,00; LoTE 99 - +-' três mil, oitocentos e trinta é seis quilos de sacos

plásticos e bobinas - diversos tamanhos e quarenta e sete containers plásticos PISANI,
avaliados em R$ 200,00; LOTE 101 - Uma centífuga 'com motor de 40 eil. avaliada em

R$250,00; LOTE 111 - Cinqüenta e oito quilos cadarso poliester brancos e cores; Trinta e

dois quilos cadarço de algodão Cl'\:1. Seiscentos e oitenta quilos malha confeccionada em
.

algodão; Dois cobertores de lã; Dois rolos de tecido para, cortina e Cento e :trinta centein
ers plásticos, avaliados em R$250,OO; LOTE 115. - Dois aspiradores em pó industrial com

mangueira e uni aspirador de pó, marca GE, avaliados em R$50,00; LOTE 121 - Trintä e

nov:e mil e setecentos metros de elãsticos - diversos; Três mil quinhentos e cinco peças
de zíper; Trezentos metros zíper branco nylon; Cinquenta e três mil, cente e cinquenta
mentros cardaços C6lin - diversas cores e Quarenta e oito continers, avaliados em R$
15'O,OO;.'·LOTE 122 - Uma barca . cap. uma corda, um motor CHEVROLET, 6 ejlindros,
gasolina, um radiador e dois tanques de combustível, avaliados em R$50,00; LOTE 125 •
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PROMOÇÃO �6Sa'"

Sábado/Domingo, ., • 2 de'junho ·d. 1996

SÁ'ADOl5 Dr JUNHO É SUA GRANDr CHANCr DE GANHAR:

.. �aOdl\TA8111UUrll4
atfl�yJ!!!!!'.. AZULEJO 15X20

._-W .

5150001071 MVA T-204 -1488m2

R$ 4,60*
CECRISA
AZULEJO
15X15
322709

MAUVE CI SP

5142251006 MUA T-252 - 216m2

R$ 3,99*
530760 ROMA BlA T-250-445m2

R$ 4,60*

RECEL
AZULEJO 20X20

441635 MARFIMCZAT-
22-774m2

R$ 5,40*
T-251 - 366m2

R$ 3,99*
PIS030X30A

358878 APRICOTA
T-122-278m2

R$ 7,90*
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;:,:,�:No cal adão da Marechal, 210 - Fone: �71-394.1 '

2 I'IDMDÇAD CALÇADAD

.,'

.

\

PREÇOS BAIXOS
. I

VARIEDADES E
,

,

.

· ·QUALIDADE·
.

.. AOS DOMINGOS AQUI- .

.

.
NO CORREIO DO POVO

PARA ANUNCIAR LIGUE
FONE/FAX: 371-1919
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CALÇA,AtI ,
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PE-DE- HINELO.
A

DE UMPRESENTEDA

.

BOM BÇJM CALÇADOS

, .' AS,MELHO�ES PR,O�OÇÕES EM J'OINVllLE, CURITIBA,
.

,

BRUSQUE,. JARAGUÁ DO SU'L ,E 'A PARTIR DE 7 DE JUNHO EM BLUMENAU
.
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Dia 08/06 ;. Sábado,'às lOb
,

.

,

,Tr_ lua 'familla e venha para o cIlverddo

� LEILÃO DE .IERCADORIlS=
,

.

-JOI� Cama Casal - Lance'mlal.o: RSo,SO
'

"�Bdredon C.eal., Laace DÚaI_O: RSO,SO
-JOIO Toalha. 2 �as., Laace minimo RSO,SO .

LOCAL:LOJA DO CALÇADÃO,DO., ,

,

'

QUINZENAC.PEUlIVADAAml/SANnST. I-RELIEL
AI FÁBRICAS SB UNIRAM À. ·BELIEL PARAVEMOBR MAIS BABATO

De 03, a 18106 .. produtoe ARTEXIsAMTIITA eltarão leDdo ven�dol
COlD descoatos lacrlvels elD todas, as lojas BBLIBL EaxovaIs.

1 "" '

-

\

LoJ..: CEPBON, PORTAL, R. JOIMVILLB 1641 B CALÇADÃO 130.
,�

;e3aqe3 en• .Je.JJA O�Â 'aa6,,··�.;::, ;

"

Sa930Ulo.Jd, .enp .JaZe);" .

'

" '� �,

JeA .JeAO""3 PJ,31'13l1.V ".
'
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I'IOMOÇÃO CALÇADÃO 7

RELOJOARIA E ÓTICA GLOBO

. FIQUE DE 'bLH&
QUEM ESCOLHE A

- - �

OTICA E VOCE!

Na compra' de seuôcutos de TECHNOS SKY.
sol 30% de desconto à vlste. DIVER
Várias marcas e modelos

. R$79,00
A LEI AUTORIZA O
OFTALMOLOGISTA A

DAR'APENASA
RECEITA!

-.,

Pulseira unisex R$ 6�,80
I. OURO 18K A VISTA

Variedades em relógios
importados. Toda 'linha Special De

sign à vista R$ 73,00
.

. ou 1 x'3 R$ 22,95

. Calçadão da
Marechal, 406 -

Centro·

Jaraguá do Sul·

SEIKO'

R$108,00·
MONDAINE

R$22,90
. SOCML
�-__.....i_.", ...... ___

Brinco
deouro

R$13,00
À VISTA ::

Armação Fibra

Importada
marcas

Platini,
Visard,

Blandini

À partir

R$'43,12

•.' I'
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SUPERPROJIIIDÇAO
Toda Unha de produtos Eternit e Pisos e Revestimentos IUllres' ,

EM 4 VEZES (.+3) PELO PREÇO À VISTA. �::r�
A'LIANÇA

.

735361 FECHADURA INTERNA
COLLEY

.

"

. ELEGANCE.;LO-161 pÇS

:!������Cç�ASINTEX METALÚRGICA R·$ 11,55*
735370 FECHADURA BANHEIRO

R.$ 9,40* ELEGANCE-LO - 16 pçs

R$ 11,55*
735353 FECHADURA EXTERNA

ELEGANCE-LO - 31 pçs

R$ 11,55*

Tinta esmatte Condor Brilho

lata 900ml R$ 3,45*
Galão 3,611s R$ 12,10*

VEN114CONHECERNOSSA PROMoçÃO.EM'
'. ,

I. ENmADA + 3 PAGAMENTOS PELO PREÇOAVISTA
.

SEM JUROS OU EM OUTRAS CONDiÇÕES EM ATÉ
.

.

I. ENTRADA + 10PAG '

......... COMJtJROSESPECIAIS.

COPAS - COZINHAS -, ESTOFADOS - LUSTRES
COLCHÕES e DORMITÓRIOS

.":'3Ji
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lar8J:uádo Sul. 1 e 2 demaio de 1"6 Publlcaçõe$ legais CORREIODOPOVO

Dois wrinhos,�; oitocentos, e, 'noventa e sete cabides plásticos, madeira e arame;
Dois cestos de vime e três balaios de cipó, avaliadoe em RS10,OO; LOTE 129 - Doze caixas
com pastas suspensas, pastas AZ e visores, avaliados em RS1,00; LOTE 131 - +- Dois
mil e oitocentos quadros para estamparia e +- seiscentos armações para quadros de

�aria, avaliados em RS20,00; LOTE 132- Nove escadas de madeirá, avaliadas em

,RS10,00; LOTE 154 - Oito balcões em madeira; cinco mesas em madeira; uma escrevaninha
com sete gavetas e sessenta e uma lixeiras, avaliados em RSI0,OO; LOTE 162 - Seis
escrevanínhas e um lixeiro, avaliados em RS 10,00; LQTE 165-, Cinco escrevanínhas em
madeirá, avaliadas em RSIO,OO; LOTE 166 - Seis escrevanunhas emmedeira eum armário,
avaliados em RS10,00; LOTE 175 - Dezessete calculadoras eletrônicas e manuais; um
transformador; um mime6grafo; um telex; uma caixa registradora e uma mesa em madeira,
avaliados em RS20,OO; LOTE 176 - Três máquinas de escrevei" IíNEA 88; seis calculadoras
eletrônicas e manuais e um banco em madeira avaliados em R$l00,OO; LOTE 177 - Duas
máquinas de escrever úNEA 88; uma máquina de escrever oLÍMPIA; cincocalculadoras
eletrônicas e um banco de madeira avaliados, em RS70,OO; LOTE 178 - Duas máquinas de
escrever, ÚNHA 88; uma máquina de escrever STúDIO 44; duas calculadoras e uma

banco emadeira.avaliados em RS70,00; LOTE 180 - Umamáquina de escreverÚNEA '8;
,du,âs máquinas de escrever STÚDIO 44; três calculadoras eletrônicas e sofá, avaliados
.em RS50,00; LQTE 182 -Oitenta e cinco cadeiras � diversas, avaliadas em RS RS10,00;
LOTE 183:,;' I5'dtenove cadeiras - diversas e uma terminal de computador, avaliados em

R$15,00; LOTE 186 -. Seis mesas em madeira; duasescrivaninhas e uma balcão avaliados
em R$5,OO; LOTE 187-Trinta e nove cadeiras -diversas, avaliadas em R$5,OO; LOTE 18'
- Novemesas emmadeira três balcões emmadeira, avaliados em R$5,00. LOTE 191-Nove
mesas em madeira e uma maquete da fábrica, avaliados em R$5,00. LOTE 193 - Duas

'

máquinas de escrever úNEA 88, cinco calculadoras, uma mesa de centro, um quadro de
avises e dois poster da Xuxa; avaliados em RS50,00; LOTE 201 - Uma máquina de

.

e&?'Cver ÚNEA 98 e dezess� calculadoras, avaliadas em R$60,OÓ., LOTE 202 - Uma
escrivaninha em madeira, avaliada em R$5,OO; LOTE 205 - Quatro mesas em madeira,
avaliadas em R$l;OO; LOTE 207 - Seis escrivaninhas em madeira, avaliadas em R$30,00;
LOTE 209 - .Quatro escrivaninhas em madeira; 1,Jm balcão em madeirá e uma mesade
madeirá, avaliados em R$5,00; LOTE 211 - Dez mesas demadeira, avaliadas em R$5,00;
LOTE 212 - Dozemesas emmadeira, avaliadas em RSl,OO; LOTE 213 - Cinco mesas em

madeira e dois balcões em madeira, av�iados em RS1,00; LOTE 214 - Sete escrivninhas
em madeira; um balcão e u armário, avaliados em R$4O,OO; LOTE 218 - Três máquinas
RIMOLDI, cobertura, Dr683495,612590 e 598933, avaliadas em RS1.350,00; LOTE220-
Umamáquina YAMOTO,Zig-zag,niE13148; umaináquinacoberl:úra,YAMOTO,nrE21020

. e uma máquina zig-zag, ZlNGER, Dr PC 3536, avaliadas em R$400,00; LOTE 221 - Duas
máquinas" cobertura, YAMOTO, c19686 e C21183 e uma máquina de co�tura reta JUKY
V227.21433, avaliadas em RS 600,00; LOTE 222- Duas máquinas de cobertura YAMATO,
CI9686 e C21183 e wna máquina de costura reta JUKY V227.05696, avaliadas em R$
600,00.WTE 223 - Urna máquina travettiJUKYV23202346eduasmáquinasemR$600,0;
LOTE 223 - Umamáquina traveti J�Y, V23202346 e duasmáquinas coberturaRlMÓLDI,
nr 691214 e 68225, avaliadas em R$l.Ooo,OO; LOTE 224 - Duas máqUinàs overlock,
RIMOLDI, Dr 588.824 e 688.886 eumamáquina coberturaRlMOLDI, nr 675643, avaliadas
emRS50Q,00. LOTE 226 - Duas máquinas de cobertura,RiMOLDI nr676395 eYAMAID
nr C191309, uma máquina overlock nr 588796, avaliadas em RS900,00; LOTE 227 - Uma

máq�a lip costura reta JUKY nr22794146 e duas máquinas de cobertura RIMOLDI nr
683116�'�88211, avaliadas em RS 900,00; LOTE 236 - DUasmáquinas overloqRlMOLDI,
nr 574831 e 6U644 e uma máquina overloq YAMATO nr 0212029, avaliadas em RS 450,00

, LOTE 237 � Duas máquinas overlock, RIMOLDI, nr 477090 e 599783 e uma máquina
overlockYAMAID, DrA202852, avaliadas em R$450,00; LOTE 241- Três máquinas para
cortar debrum RENDEMAC e SOTEMEL, avaliadas em RS150,00; LOTE 242 - Urná
máquina ponto corrente JUKY B-3808185; uma máquina para soldar.cartuchos plásticos;
oito quepes para guardas; dois espanadores; 'um eontainer plásticos; UIDl máquina de

pressão pneumática e uma mesa em fórmica, avaliados em RS50,00; LOTE 244 - Três
ventiladores de paredeMOLD MOTORES; seis ventiladores de mesa; um ventilador de
coluna e dois ventiladores de teto, avaliados em RS180,OO; LOTE 251 - Quarenta
interruptores RA,N2I, três tornadas para telefone; Cento e noventa e três abraçadeiras;
diversas uma fotocelula para caldeira; vinte cadeados com chaves; vinte e dois eletrodos
de caldeira; cinquane e sete caixas para embutir. oito inteeruptores para cond, de ar, uma

, chave campainha; CinC0 potenciômetros lk 2k 200.; sete vidros com solda prata. dois
interruptores fim de curso três relês METALTEX; oito agulhas para pistola.cinco
interruptores de sobrepor; três botoeiras BUNDEX. três pacotes depregos isolados;
quatre pinos. ''T''; dezoito pincéis -, diversos; vinte tomadas para ferro; onze chaves

"PERA", quanto resistências para ferro CAMPTALUX onze placas cegas; uma chave

LORENZE'ITI; cem conectores para cabos e fis; cinco escovas de aço; oito emendas

para mangueira. um calibardor para pneus; quatro bicos de ar nove engates rápidos.
quinze discos de lixa 100 e 120; vinte e três suportes fusíveis EZ25; cento e trinta e cinco
fusívieis DIAZED; sete disjuntores trifásicos; vinte e um disjuntores mOIfQfáSioos; onde
satars diversos;' trinta e trt!ß fusíveis; cento e .dois fusíveis cartuchos diversos; oito
retentores - diversos; seis visores para óleo; seis transitores 2SF 102; quantrocentos e

trinta e oito fusíveis devidro - diversos; três suportes fusíveis para caldeira; um contador

para caldeira três contadores SIEMES; dois relês tipo RO; um relê SCBARAD�R; um
transformador 220 x lIO; um selenöide de tração; dois contagiros para teares; um capaci
tor para motor; dezenove containers de plásstico; uma furadeira manual; três jogos de

reparo para registro esfera 112", qua�ro interruptores para painel. trinta lâmapadas
incandescentes; urra chave continental; vinte e duas roldanas plãsticas com pregos; cem

clats com pregos, setenta e cinco pinos e tomadas trifásicas; duas' tomadas para cond. de
ar; uma bocal para poste; quatro bocais para lâmpada; catorze pinos pata cond, dear;

doze tomadas desobrepor porcelana. vinte e sete pinos monofásicos porcelana; nove
barras de conectores sindal; dezesseis lâmapadas para carro 12v 2 pólos; dezesseis para
carro 12v 1 pólo; dois diafragmas para bomba; desadora acoplamentos de borracha; WB

filtro. de aI: para compressor; doze fusíveis faca; sete reatores 20 e 4Ow; duas luminárias
'

para poste; um globo luminária; duas caixas de embutir para seis disjuntores e nove

fusíveis de distribuição 20k. avaliados em R$50,00; LOTE 252 - Dezenove ventiladores .

industriais para serem retirados da parede e cineo ventiladores indústriais MOLO

MOTORES para serem retirados da parede, avaliados em R$4ÓO ,00; LafE 261 � Um,
estabilizador de voltagem para computador eum armário emmadeira, avaliados emRS20,00;
LOTE263 - Seis lustres de vime; três litros deAClDOL; dois kaol; uma lata deMOUKOTE;
um galpão de graxa HÖRRILlNGfON; uni galpão de laca para quadros. três galpões de
adesivos para quadros; um galpão defundo fosco; um quilo de esmalte branco; dois litros

de éleo de linhaça; dois espanadores. um assento para banheiro; dois fracos XADREZ;
um galpão de esmalte martelado. um galão de verniz marítimo; dez litros de solvente;
galpões de TECTIL; um galão de NETROL; uma pasta CRiSTAL; 'onzé palhas de aço;
onze bombril; treze folhas de lixa 50; vinte e oito folhas de lixa 'ISO; 'de;tóIto folhas de lixa

150; vinte e nove folhas de lixa 120; cinco folhas de lixa 60; duas escovas de pelo; dois'
escovas de nylon; vinte e quatro grampos de roupa; cinco desentilpidótes de pia; trinta

'

frascos de graxa SPAY GEY; quarenta quilos de prego; seiscentos eletrodos diversos.,
duas pás de lixo; vinte e cinco quilos de turmalina; oito fard<i>� de toalha de papel; um;
mictório de porcelana; treze rolos de fita dupla face, cento e vinte rolos de fita durex;',
cartoze containers plásticos, avaliados em RS10,OO; WTE 264 - Cento e cinquenta e seis;
fitas de amolar KM; cinco lanternas; duas pilhas; uma lanterna três pilhaS; qwarenta e

,

cinco fitas adesivas diversas; seis rolos de ráfia, dois fardos de papeI. higiênico; sete'
containers plásticos, avaliados em RS 5,00;wm 269 - Umsofá em co,urv$n; uma polp'Q�'
em courvin e três bancos estofados, avaliados em RS 30,00; WTE 276 - 'Frezentos'e'
noventa e sete calhas fluorescentes, completas com aba lx40w e dezessete calhás
fluorescentes completas sem aba 2x4Ow; avaliadas e, RS 400,90; LarE 280 - Um compres
sorde arWAINE,modW 96010Hcommotor 15 cy, avaliado emRS 600,00; LOTE 284-Unf
tear circular FUKUHARA, 40 alimentadores, fmura 20, diâmetro 30", PFW; quarenta �'
nove pedras para bloco e cinco engates rápidos, avaliados em R$ 700,00; LOTE 285 - Um
tear circular FUKUHARA, 51 alimentadores, finura 18; diâmetro 26; quatro caI'I'ilihos para
cones quatro rodas e um transformador 380/220, avaliados em RS 1.000,00; LOTE 293 -:

Uma barca ILMA., cap. oito cordas, avaliada em R$ 400,00; LOTE 294. .:Um foulard de

extração umidade,marca INDSTEL e dois registros 06", avaliados,em'RS 250,00; L01'E295
- Uma secadora contínua,GEORGETEX, avaliada emRS 1.000,00;WTE 299 - Uma máquina:
de escreverÚNEA 98; três mesinhas em madeira duas escrivaninhas; um armário embutido�
duas cadeiras, estofadas; uma calculadora eletrônica; uma lixeira; um perfurador de papel
e um grampeador, avaliados em R$ 50,00; LOTE 303 - Duas escrivaninhas; uma mesinha
em madeira; uma calculadoa eletrônica; um arquivo acrílico; Uma cadeira estofada e uma

concha em fibra de vidro, avaliados em R$ 3,00; LOTE 307 - Um-jogo de estofados; uma
mesa de centro com tampo demármore uma escrivaninha emmadeira; uma cadeira estofada;
uma cadeira girat6ria; um arquivo de aço e vinte e cinco calhas fluorescentes 40 W,
avaliados em RS 50,00; LOTE 308 - Uma escrivaninha emmadeira; três cadeiras estofadas;
um armário de embutir e uma calha fluorescente 4OW, avaliados em R$ 20,00; LarE 313 .:

Um-gabinete dentário DELTA; um compressor dentário; um gabinete dentário A1LANTE;
duas estufas FANEM para laboratório; uma cadeira giratória; dois esterilizadores, um

signomanõmetro; um estetoscöpio; nove alicates dentários; vinte e cinco utensílio
dentários; três bandejas com tampa; três seringas de vidro e uma seringa odontológica;
avaliados em RS 400,00; LOTE 317 - Um cabo elétrico para calculadora; cinco suportes
faca debrum; um bico para encher pneu; dois cinzeiros; trinta e sete pinças; três pastas
Sanfona; um sapatão Dr 39; dois sapatões Dr 38; um frasco de tinta opaca para retoque de

negativa; duas divisórias com vinte e oito rep�ições; um estofado fixo revestido com

.carpet verde; três fíchãriosde madeira; um bancb de madeira; uma poltrona revestida com

carpet marrom; um assento de carpet; dois posten da fábrica JARITA I; dezoito polias
para máquinas de costura; cento e cinqüenta graill'os para pastas suspensa, uma estante

de madeira; cinco porta-carimbos; um porta-papel; treze lixeiros; dezesseis correias -

diversas; três tubos de cola TENAZ; sete perfuradores e seis grampeadoí:és, avaliados
em R$ 5,00; TarAL DA AvAUAÇÃO RS 629.857,00 (seiscentos e vinte e nove mil,
oitocentos e cinqüenta e sete reais).

Local para vistoria dos bens arrecadados:
, No endereço do Leilão, nos dias 17 à 21/JUNH0.t96, no horário com o Nilson Baggenstoss
ou pelo fone (047) 374-1148.
Ficam cientificados os eventuais interessados, através deste Edital, de que os bens serão
vendidos pelo valor mínimo da avaliação e que terão o prazo de 20 (vinte) dias para
retirada dos bens arrematados, após fluidos os prazos legais.
Condições de Pagamento: ,

20% (vinte por cento) + taxa de leilão no ato da arrematação e saldo de 80% (oitenta por
cento) no prazo de até 03 (três) dias úteis.
A taxa de Leilão será de 10% (dez por cento), na qual já está incluída a Comissão do

Leiloeiro, sobre o valor do arremate e correrá por conta do comprador no ato. Maiores

informações com o Leiloeiro Público Oficial, Artur Henrique Carstens, através do fone/fax

(047) 422-8141 ou pessoalmente, em seu escritório, à rua Caçador, 308 - Fundos/Atiradores,
emJoinville/SC - CEP 89203-610.

Em27.05.96
BlLDEMARMENEGU12IDECARVALIIO

Juíza de Direito.
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CORRDODOPOvo-4 '. PUBLICIDADE Jaraguá do Sul, 1 e Z de maio de 1996
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,

Av•. MarechIIl DeodorO "" Feta..., 122
Fona/FIDc: to.7J 372-33tJ;J - FonII 37,-1.,•
.JanttI1IIf do Sul - SC

Agora com a NORDESTE linhas aéreas regionais juntando-ae a Rio-Sul, são 62 cidadea
i,ntegradas pelo grupo, do Rio Grande do. tul até o Mara'nhão.

Com esae importante investimento, a Rio-Sul1ende a aumentar sua área.ele atendimento com
conexõeS simultâneas Rio-Sul/Nordeste, oferecendo a você mais opções e agilidade na

entrega de sua mercadoria.
Atendemos em Jaraguá do Sul, Joinville e Região. Com coletas e entrega a clomicU'io, como
suamelhor opção em d�spachos de documentos, amostras, coritecçõea, equipame.nt_, .

encomendas e vários outros p1rodutos que você poderá confirmar sob cona.lI_ para
qualquer parte do país.

Consutte-nos, estamos aguarda,ndo a oportunidade e lhe oferecer o mt:lhor ,preço aliado a um
.

ótimo atendimento e qualidade de serviço.
. .

"

VARIG

, .

.

NOVO ENDERE'ÇO:
Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSuI, le2deJunho de19�'

�"HAB"AT
COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINIS1RA

,MOßII lAR A
CPtCI4hl0

TERRENa;
Terreno c/420m2 - Tlfa da Mosca
Terreno de 15x34 Rua Leopoldo Janssen
Terreno c/1.02Om2 Rua Procópio G: de Oliveira
Terreno c/460m2 Rua João Januárlo Ayroso
Terreno.c/45Qm2Vila Rau
Terreno c/440m2 Bairro ÁguaVerde
Terreno c/513m2 fundosWeg I
Terreno c/31.0oom2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno c/ 2.600m2 Rua Joinville - ótimo ponto
comercial
Terreno c/430m2 Loteamento Versailles
Terreno c/589m2 (esquina) Ilha da Rgueira
Terreno c/400m2 Rua Marcelo 8arbl
Terrenoc/532m2-EstradaNovapr6x. PostoMarcolla
Terreno c/500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno

.

ct 500m2 (esquina) Rua Henrique
Marquardt
Terreno cI10.000 e casa de alvenaria, ótimo p/
empresa - RuaWolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600m2 RuaMarcelo 8arbi - Vila Lenzi
Terrenoc/70.0oom2c/arrozeirase2 fontes deágua
natural ern Nereu Ramos.
Terrenoc/28.Öoom2frente paraoasfalto em Nereu
Ramos,
T�reno c/1 000m2 R. Carlos Vasel
Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno 1150m2 - R. José Emmendoerfer
Terreno 180Qm2 - fit João Januárlo Ayroso
Chácara 115.000rn2 Ribeirão Grande
Terreno de 450m2 � Rua José Emmendoerfer
Terreno de 37.000m2 - Vila Amizade

CAS/IS
Casa em alvenaria c/260m2 - terreno c/1540m2 -

Schroeder
Casa em alvenaria c/160m2 - Rua Henrique Sohn
Casamista - totsamento Corupá - aceita carro no
negócio.
Casadealv. c/95m2terrenoc/370m2.em Três Rios
do Norte
Casadealv. c/1 oom2terrenoc/538m2-BairroÁgua
Verde
Casade alv. 215m2- Praiade Itajuba

_ Casa liie alv. 100m2 - Barra Velha

• Casadealv.220m21 sulte+3dormltórlos-RuaMax
_ Ziemann

.

_ Casa 130m2 e terreno 520m2 - Entrada Rio da Luz
"

C próx. Malwee. .

" Casa em constr. 220m2, têrreno 420m2 - Lot.

!!! Plrmann.·
"

c: . APARTANENTOS
_ Apart. em construção c/2 ou 3 dormitórios, entrega
_ em meados de 96, rua Gumercindo daSilva (Ioca
.. llzaçäo Privilegiada). Financiamento
_ próprió.Consulte-nos.
- Apart. Condomrnie Amizade cl 2 qtos. Entreda

: facilitada. .

""

.

.. Apto Ed. Isabela cl � 23m2 - 2 dormitórios + surte e

_ demais ·dependêmcias.
"

_ �partamento novo c/135m2 no centro (parcelado)
-/
.. ALlJGASf
.. Casa de alvenaria c/3 dormitórios em frente grupo
- escoteiros. .

: Casa cl 2 dormitórios - Rua JOão Nunes - próx.
.. Hosp. Jaraguá.
_ Apartamento 3 do�mltórios Ed

..
Cardenia

.. Apartamento 2 dormitórios Rua Max. Ziemann.

-
-
-

RUAFEUPESCIIMIDT,1VI
(AO IADODA1001FDUlAGENS)

J FONE: 371-8009

I.
�

CLASSifiCADOS DE IMÓVEIS CORREloOOPOvo.5.

Yende-se Monza ano

" 86, vermelho 2portas
1.8 alcool novíssimo
ou troco. Preço à vista
R$ 6.200,00 - particu
lar. Tratar 973-9869 -

372-1347 ou pelo en

dereço: Rua Afonso
Bartel, 419- Bapendi.

DO MESMO MODO QUE VOCÊ
ESTÁ LENDO ESTA MENSAGEM,

MAIS ·DE 10.000 LEITORES

ALTAMENTE QUALIFICADOS
PODERIAM ESTAR LENDO

SEUANÚNcIO
JORNAL CORREIO DO POVO - 77ANOS

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

Vende-se uma lancho
nete no centro de

Jaraguâ; amplo esta-

cionamento.. Tratar ....------_-----------_---..._..

Rua Presidente

Epitácio Pessoa, n°
555.

Vzúvo, solteiro semfilhos - pretendo II
..

conhecer alguém que queira um relaciona- ,!i

mento. Tenho 43 anos loiro, olhos verdes -

"

moças de 25 até 35 anos.

Fone: (047) 973-9869 / 372-1347
Rua Afonso BarteI, 419 -Bapendi - Jaraguá do Sul- SC

Vendo titulo do

Bapendi -preçoà com
binar. Fone: 973-9212
c/Samira.

\
"

{:.\ .

Q9�Q/� 'IMOVEIS

371-7931
RuaAntonioC. Ferreira 197

CREC11741..J

COM'U • V••,•• LOIEIA • A....ISIU •••COI.OU

Qtos Gar Bairro EndereçolPonwRer. Preço Inr�açõesGerais

Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 75.000 Semi !)CabadolNegociáveis
Sobrado 280 4 1 Amizade R. Roberto Ziemann, 2920 70.000 Aceita troca/can'Q/parc.
CasaAlv. 140 3 1 Lot. Papp' R: José Papp, 357 55.000 +15.000fmanc. p/SI3H
CasaAlv. 190 4 1 Schroder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 65621Íl2 - Parcela
CasaA:lv. 130 4 2 Lenzi R. BlpídíoMlUitins, s/n 34.000 Aceita terreno/carro
CasaAlv. 240 4 2 Lot. Papp RMarcos V. Gírolla, 474 85.000 Aceita carroIJm6ve.l- val'or
·CasaAlv. 115 3 1 Centro R. Ferdinando Pradi, 118 80.000 Aceita terreno até 40.000
CasaAlv. 133 3 1 AnaPaula R. Francisco Hrusckha, 159 25.000 Casa em oonstmção/Froca
CasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Emmendoerfer, 1390 80.000 Trocap/ apto em Bíumeaau
Apto OK 166 3 1 Centro Bd. Ana Paola- 30 andar 27.000 .... Financ. CBF

Apto OI( 78 2 1 Amizade Res. Amizade - 3° andar 18.000 + Pínanc,OEF - 13 anos

Apto OK 153 3 1 Centro Ed. Schiochet-l2" andar 50.000 + Financ. CEFlFicaCozinha

Apto Cons 112 3 1 Bma Res. HarnMarquardt 9.000 + 100 parcelas de 360,00
Apto Cons 175 3 2 Centro Ruada CEF - 3° andar 65.000 Ent. 06/96 - Trocapl casa
SalaComl 113 Centro Ed. Florença - 10 andar .50.000 Salacomercíal
SalaComl 25 Centro Shopping JaraguáBox 44 23.000 + 2 CUB mês/Aceita troca
PontoCom 32 Centro Mal. Deodoro, 491 10.000 Bmfrente ao São Luis
Lote 601 JguáESq. Condomínio Azaléias 27.000 ceitaparcelar/telefone
Lote 450 Amizade Res. Versalhes m lUJOO Negociáveis
Terreno 11000 - Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Propício para Indústria
Terreno 9000 - Vieira Ao lado do Posto Bogo 160.000 Vende tudo ou áreamenor
Terreno 7000 - Nereu Pröx, Arroz Zanghelini 35.000 Aceitaparcelar
Terreno 2608 - Nereu RuaAndré Voltolini 32.000 Negociáveis
Lotes 46S Figueira Residencial Píazera I 6.000 Ent.2.000+ 48 x210
Lotes 385 �ade Residencial Behling 10.000 Ent. 5.000+ 5 x 1.000
Lotes 630 VtlaNova Pröx. F6rum/Rádio RBN 35.000 Ent.15.000+ 10x2,000·
Lotes 383 StaLuzia Residencial Geranium 6.000 Ent.1.500 + 50 x20(')
Lotes Vários - VilaRau ResidencialRenascença Diversos 40% entrada - Saldo parco
Lotes Vários - Vtlatenzi Residencial Píennann I Diverso 40% entrada - Saldo parco
Lotes Vários - Barra Residencial SaUer . Diversos 40% entrada - Saldo parco
Chácara 180000 - Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15 80·090 Casa alvo -"Aoeita trooar
Chácara 111500 - Garibaldi Ribeirão Hängares -Km i 3 20.000 Semmoradia - Troca/parcela
Chácara 95000 - Schroeder Est. Braço Sul- Km 4 55.000 Casa alvo - Parcela 10 x

Lindo lote no Condomínio Azaléias (Jaraguá-Esquerdo) Res. Geranium (Centro de Santa Luzia)
Área 601m2 (Plano - todo aproveitável) Lotes com toda infra-estrutura (Tamanho médio de 500m2)

À vista - R$ 27.000,00 (Aceita-se telefone-ou parcelar)
À vista a partir de RS 7.000 ou - .Entrada de 1.500 + 50 x 2
salários Min. - ou 4 x 500 (fíxo) + SO x 2 salários Min.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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E23APARTAMENTORua Ferdinando Pradi, 45
Ediffcio Virgínia - 32 andar
01 dornit6rio + sala + cozinha + BWC
�Área de serviço + garagem. Todo

-

I-L--Imobilia�. Valor R$ 25.000,00 + Financ.

�TERRENO

t:g
Loteamento Champagnat

. Lote 31 - Area 378m2
Valor: R$ 20.000,00

lRU�RE\NOlDO RAU. 61· �_� FONE (047) 371�1500 FAX (047) 372·3319· JARAGUÁ DO SUL· SC .

;:�

CASA DE ALVENARIA
�Bua Jaime Gadotti, 750 - Vila Lenzi
Area 3.1 00m2 - COnsto 230mZ - 1 suíte +

2donnitórios + 2 BWC's +\ sala de Estar +

ê9Sala de Jantar +. Sala de TV + Cozinha +

Area de serviço + Garagem pl 2 aut +
churrasqueira + despensa + piscina.
Valor RS 170.000.00

..-...... 'SALA COMERCIAL
Rua: Reinoldo Rau - Centro,

ê9 Empresarial Market Place -

área: 90,39m2 - R$ 18.500,00 .

+ Financiamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 1 e 2 de junho de 1996 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS' CORREIO DO POVO - 7

,

..

,Lar Imovels
Av. Mal. Deodoro,141

VENDAS
.Terreno 15x30mts na rua João Planischeck
Terreno Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. - Bairro Sto. Antonio
Terreno na rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts - Centro
Casa de alvenaria com 63m2 no Lot. Vlcenzi e Gadottl Ltda.
Casa de madeira com 113m2 na rua Alberto Carlos Meier no Bairro Centenário
Terreno rua Max Doering, área de 365,88m2
Chácara em Nereu Ramos com 88 margas tendo casa, luz e água
Chácara em Corupá com 131.800m2 com' toda a infra-estrutura
Quitinete rua Arquimedes Dantas - Vila Lenzi.

'

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

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

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

Domingos da Rosa nll 85.
- Apartamento térreo: 02 dormitórios, sala, coz., BWC, lavanderia e semgaragem.
Rua Pastor Alberto Schneider nS! 1187. ':

- Sala comervial - Rua Leopoldo Mahnke nS! 46 - Centro
: 1 '",

A.�',,

INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

•••••••••••••••••
. �� .

: CRECIW 1589J_ :
• ' I
I ,B Sul I

: I ó.al. :
I Fone: (047) 372-2734 I
I Vende I
• TERRENOS I.

Lotes naVirgilioRubini, naBana, Fmanciado 30% entrada, saldo

I em4 vezes- Total RS 9.000,00 I
• Terreno 334m2, Lot. doOiro na BARRA PreçoRS 6.500,00 •Terreno c/L763m2 - Rua 2S de Julho - VILA NOVA.
I Terrena cl 399,OOm2 - R. Luis Satter, na BARRA - RS 11.000,00 - I
I 50% entrada e, + 5 veus.

, ITerrenoCI 37.291,OOm2 - R FridaPiske, na Barra, iIIrás da Igreja
I Evangélica, todo plaino - Preço RS 160.000,00 •
• Terrenocl 1.234m2 - Rua Virgilio Rubini, na Bana, •

apenas RS �.OOO,OO
II - Residenciallmperador, Bairro São Luís, 30% entrada saldo 30x

, I total R$10.000,00' ICASAS

I Casa emAIvenaria cl 152m2 -, naTifaRapp, distante 3.ooomts da I
I Malwee - R. &p. Amoldo Hornburg, com casa de alvenaria de I155,00m·, casa de caseiro com 50,OOm2, piscina7xll (l7,00m'Z),
I água, RS 50.000,00 - negociável, aceita outro imóvel, apart, etc. I
•

CASAS ICasa em alvenaria c/170m2 - Rua Pastor A. Schneider, na Barra-

I Aceita carro- RS 37.000,00
' I

I Casa emalvenaria cl 180m2, 3 QtaS,2BWC, garagem, naBARRA, IAceita carro, terreno, com 50% entrada e saldo a combinar - R$
I 55.000,00 I
I-Casa demadeirac/3 qtos, garagem e lavanderiaemalvenaria - R. I
I

Boatafogo, 73, na Barra RS 22.000�
I' LOCAÇAO

I Loja comercial c/33m2, Rua Luis Salier, BARRA - RS 180,00 I
•'

Casa em alvenaria c/ 2 qtos, garagem, Rua Abramo Pradi, na
•BARRA RS 250,00

I Apartamento c/2 quartos, sala, copa, coz.Iavanderia - R PastorA. ISchneider, 1.187 - BARRA - RS 300.00

I Galpioemalvenariac/l00m2, R. BerthaWeege, 2490- RS 230,00 I
I Casaalvenaria, 2 qtos, cozo BWC.lavand. - R.OsearSchneider, 943 I-RSI70,OO
I Casaemalvenariac/2 qtos, sala, ooz, garagem, todas peças grandes I
I-R. BerthaWeege - RS 350,00 I
I

Apartamento 3 qtos, terraço, garagem - R. João J. Ayroso, 2412.
IJaraguá-Esquerdo - RS 390,00

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

I RS 280,00 I
I Casa em alvenaria 3 qtos, garagem, R. Pastor Alberto Schneider -

•Lot do Dico - RS 280,00

• Casa em alvenaria, 2 qtos, garagem. toda murada - R. LUIS Salier. •
• 388 - BARRA - RS 300.00 ICasa de rnaderra. 3 qtos, garagem. Rua AbramoPradi, 342 - Barra

I - RS 280.00 •
•

- Casa em alvenaria, 2qtos. garagem - R. verônica D. Rosä, na Barra I- RS 350.00

I - Casa dc madeira. 2 qtos, garagem.lavand. - Rua 634 - Bairro São
, I

•
Luís - R$ 250.00 I- Casa em alvenaria, 1. qtos. garagem - R. João Januário Ayroso.

'. .1953. fundos -,RS 390.00

I Venda de Telefone prefixo 376 - RS 4.500,00 I
I I

,

I R�A ANG.lo:LO RUBINI. 122� - SALA 9
I

SUA
CHÄNCE
Ed.' Royal,

Condominium
- Rua Marechal
Deodoro (centro)

- 34 Apartamentos
e 2 coberturas em
alto acabamento
- Mini-shopping
com 4310jas

- Ótimo 'preço e

financiado em

até 60 meses

DE MORAR
BEM

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TERRENOS

Terreno cl1.540,OOm2, próx. Scar (Centro) - R$I00.000,OO'
Terreno Rua João Planinscheck cl 896,OOm2 - R$ 90.00,00 "

Terreno c/ 5.184m2 RU,a 199 sem norne - Vila Nova-

R$ 140.000,00 ',t.

Terreno c/1.600m2+ casade alvenarianaruaEpitáéio Pessoa ,

- RS 160.000,00
Terreno no Condomínio das Azaléias - R$ 26.000,00

Terreno c/350m2 - Loteamento An� Paula IV - RS 8.000,00

Lotes naruéauloKlitzke (esquina), bairro: Amizade-Maúro
- RS 15.000,00

Terreno Rua 456 - Sem nome c/445m2 - AdernarElhert - RS

7.500,00
Terreno Rua Domingos da Nova c/326m2 - RS 55.000,00
Terreno São Luiz - RS 12.000,00

CASAS

Casa em construção (alvenaria) c/ 143m2 - Vila Rau·

Loteamento Vila Rau terreno c/ 548m2 - R$ 40.000,00

Casa em construção (alvenaria) c/120m2 - AnaPaula IV Lote

140 - Financiamento + 16.000,00

Casa em alvenaria cl 190m2 - Jardim Lenzi - RS 60.000,00

Casaemalvenariac/120nt2+ casadeMadeira-RS 30.000,00

APTOS

Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer cl l00m27° andar

RS 50.000,00

Lotes financiados a partir de R$ 2.500,00 de entrada

Loteamento São Cristóvão II -

Loteamento Camposarnpiero
Loteamento Constantino Pradi

Loteamento Ouro Verde

371··11"36

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORRElODoPOvo-8 PUBtiCACOES" LEGAIS

ALUGUEL
,

'

DETRAJES
I

RUA EXP, ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 372-3349

PROClAMAS DE CASAMENTO
MargotAdeUaGmbbaLehmann,OficialdoRegistroOvildo 10Distrito
daCQmarcade JaraguádoSul,Estado deSantaCatarina, fazsaber que
compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim
de se habiUtarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 20.547 de 22-05-1996
ALCIDES LUIZWOLFEROSEMÉRISEVERINODA SILVA

Eie, lnsileiro, solteiro, operário, natwal deJamguádoSul, domiciliado e residente
emEstradaltapocú-Hansa, nesta cidade, filho de AmandusWillWolfe Liría
SCbiochetWolf.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Corupá, nesteEstado, domiciliada e
residente na ruaAdolfo Menel, 240, emNereu Ramos, nesta cidade, filho de
.Jeão José Severino daSilva e NairRabello daSilva.

EDITAL N° 20!548 de 22-05-1996
LEOMARLErmOLDT ERAQUEL GONÇALVESDOS SANTOS
EIe, bmsileiro, solteiro, motorista, nannaI deCanoinbas, nesteEstado, domiciliado

-: e residentenamaEugênioPiaz, V.tlaNova, nesta cidade, fi11D deMiguel I...eitMldt
e verônica dePaula Leítholdt,
'Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Prudent6polis, Paraná, domiciliadae
residente naRuaEugênio Píaz, V.tla�ova, nestacidade, filhade João Gonçalves
dos Santos eMaria deLurdes deUmaSantos.

--

EDITAL N° 20.549 de 24-05-1996
JAIRO GESSERESILVANADE CAMPOS

Ele, brasíIeiro, solteiro, industrial, natural deJoinville; nesteEstado, doini�ado
e residente na Rua Roberto Ziemann, 1.709, Bairro Amizade, nesta cidade, ,

filho de Valmor Gesser e deMariaStadelmann Gesser.
Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e,

,

, residente na Rua SantaCatarina, 198, nesta cidade, filha de Edson Luiz de
Campos e deMadalena de Campos.

EDITAL N° 20.550 de .27-05-1996
MARCELO KLEINE FERMINIA FRANCISCA DEOLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente naRuaJosé do Rosä, 185, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de
Osório Klein eSilvia de Goes Klein.
Ela, brasileira, solteira, professora, natwal deHerculândia - Umuarama, Paraná,

,

domiciliadae residente naRuaJosé do Rosä, 185, Barrado Rio Cerro, nesta
cidade, filhade Joaquim Carlos Niza e Sant�Francisca deOliveira.

'EDITAL N°,20.SS3 de 28-05-1996
MARCIOEVANDROGOBE'ITIE ANDRÉIA BORBA DEOLIVEIRA
'Eie, brasileiro,solteiro, representantecomercial, natural de.Lages, nesteEstado,
domiciliado e residente naRuaMatbias Ruysan, 365, llba da Figueira, nesta
cidade, filhe deHelio Gobetti e de Laurinda FranciscaGobetti.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de TrombudoCentral, neste-Estado,

_
domiciliadae residente naRuaSoldado João Krause, 95, Jardim Paraíso, nesta
cidade, filha. de,Genesio Borba deQliveira e de AureaBoroa deOliveira

,

"

Epara que dlegue ao conbecmmto de todos,mandei�opresenteEdital,
que será ppblicado pela imprema e em Cartório, onde será afixado por IS

(q�)� ...
..

, ,

,
'.

EDITAL
PATRICIATAVARES DACUNHAGOMES T8béliA eOfIciai de THulos da Oorriarcade
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina; na forma da Lei, etc.
'Pazsaber atodos quanto esteeditaivirem queseacham nesteTabelionato paraProtesto
os TItulos contra:
Arl José Pinto de Toledo - R. Mal. Bormann, 118 - Nesta;
Ady Lulza Frutuoso - R. Emma Zlemann, 208 - Nesta;
Antonio Ribeiro Borges - R. Henrique Marquardt, 915.;. Nesta;
Arlete da Silva - R. Bruno Schuster, 62 - Nesta;

f .. ..

Antonio Della Pria - R. Roberte Zlemann, 40 - apto, 02 - Nesta;
Agropec. Casa da Lavoura Uda. - R. Francisco Mees, 71 - Nesta;
Ademir Schalinski - Á. Leopoldo Augusto Gerent, 204 - Nesta;
Arno Benedito Sebold - R. Ardulno Pradl; 406 - Nesta;
Baumgartel Qufmlca Uda. - R..BR .280 Km 61 - Guaramirim;
Bertoldo Hlnchlng - R. Éstrada Ano Bom sln'1 - Corupá;
By House índ, Com. de Artet. de Mad. Ltda, - R. Adolf Puttjer, 435 - Nesta;
Borrachas Aorlanl Uda. - R. Jolnvllle, 1311 - Nesta;
Borrachas Coneza Uda. - R. Leopoldo Mahnke, 76 - Nesta;
Borrachas BM - R. Aplúna - Nesta;
ConfecçOes Hailindre ktda, - ME - R. Mal. Castelo Branco, 4179 - Schroeder;
Cobase Cla. Brasileira de Engenharia e Eletricidade SIA - R. Bernardo Dornbusch,
921 - Nesta;
Com. Mat. COAstr. Narlock Uda. - R. João Planinchek, 94 - Nesta;
ConfecçOes Giana Uda. ME - R. Walter Marquarclt, 623 - Nesta;

.

Conf. Serra MarLtda. - ME - R. 153 - Ana Paula 111- Nesta;
Comércio de fintas MC Uda. - R. Jpão Plcolli, 57 - Nesta;
Ellsvaldo Leutprecht - Av. Mal. Deodoro, 406 - Nesta;
Fábrica Art. de Cto. Icker Uda. - R. 327 s/o2- Nesta;
Grape ConfecçOes Uda. - R. 25 de Julho, 577 - Nesta;
Garavellos Com. de Calçados Uda. - R. Walter Marquardt - Nesta;
Grafh�e Papo e Preso Ltda, - R. Princesa Isabel, 238 - Nesta;
Heraldo Silva de Bittencourt - R. Vidal Ramos, 155 - Nesta;
índ, de Móv. Tubuiares Santa Catarina - R. Ano BOm, 1865 - Corupá;
IHon Norberto e Repres. Uda. - R. Mal. Aoriano PeiXoto, 8154 - Nesta;
Ind. de Artefatos de Borrachas BM Uda. - R. Apiúna, 157 - Nesta;
Ind. de Artefatos de Borrachas BM Uda. - R. Domingos da Nova, 145 - 'Nesta;
Ind. de Máquinas KP Uda. ':' R. Rod Pref. Engelbert 2225 .:Nesta;
lnd, de Máq. KP Ltda. - R. Prefeito Engelbet, 2225 - Nesta;
Ind. de Máq. KP Ltda. - R. BR 280 Pref. Eng. Oeschler, 2225 - Nesta;
Ind. de Máq.' KP Uda. - R. BR, 280 Pref. Eng. Oeschler, 2225 - Nesta;
Ind. de Máq. KP Uda. - R. BR �80 Pref. Engelbert Oeschler, 2225 - Nesta;
Ingo Erdmann - R. Alto da Serra, 8408 - B. Alto da Serra - Nesta;
Ice Machine Com. Peças Uda. - R. 28 de Agosto, 3862 - Nesta;
José Sebastião Batista - R. Preso EpitáciO Pessoa, 279 - Nesta;
José Adriano ME � R. Rod. BR 280 Km 71 Anexo Estoparia - Nesta;
José C B deMoraes/Elalne de Moraes - R. Rod. BR 280Alc Portal- RestaurantE;l- Nesta;
"air Montoski - R. Três Rios do Norte, 189 - Nesta;
José Carlos 'da Silva - R. Estrada Schroeder sln - Schroeder;
Luwa Frig. e Com; de Carnes e Frios': R. Três Rios do Norte, 233 - Nesta;
Lauri Deodoro Demathe - R.·Deodoro Roeder, 208 - Nesta;
MuHifrios Allm. Com. Repres. Uda. - R. Aoria:nópolis sln - Nesta;
Malhas Eggert Ltda. - R. P. Ferdinando Schulzenn, 135 - Nesta;
MiAI Mercado Oescheller Lida. - R. Jaime Gadottl, 269 - Nesta;
Mercearia Neuza - R. Geral sln - Nesta;
MJ Ind. Com. Travesseiros Uda. - R. Procópio G. de Oliveira, 1367 - Nesta;
Marcellus Ind. e Com. deMA - R. 602 n2151 -Nesta;/·
Metalúrgica Barnak Uda. - ME - R. Mal. Castelo Branco, 4015 - Schroeder;
Mercado Santo Antonio II, R. Rod. BR 280 Km 8 - Nesta;
Metalúrgic's Km lfda, - R. Rod •.BR 280 Pref, 2225 - Nesta;
oraeíe Vanderlei da Conceição ME - R. Tuiuti, 2855 - Nesta;·
Olga Vezentanha - R. Estrada Rio Branco, - Guaramirim;
Odlrnar Roberto Berci - R. Carlos Oesct.ller sln -' Nesta;
Paulo Cesar Ribeiro - R. João PIanincheck, 804 - Nesta;
Pré-Moldados Agha Uda. - R. Clara Hanemann s/n2 - Nesta;
Rápido Pontual de Transpo Ltda. - R. Rufilo Pereira 1899 - Nesta;
Sergio Antonio Peron Arma - R João Plcolli, 44 --Nesta;
Samuel Elchstaedt - R. Joinville, 2526 - Nesta; .

Starpé Calçados e Confec. Uda ME - R. Reinoldo Rau, 21 - Nesta;
scap Center Auto Peças Uda. : R. Walter Marquarclt, 420 - Nesta;
Tania Mara I;.enzi - R. Relnoldo 'Rau, 818 - Nesta;
Tania Ellzabête de Siqueira - R. Lages, 215,- Nesta;
Transp. Com. Rep. FTH Uda. �.R. SC 4,16 Km 16 - Nesta;
vaidemiro Drews - R. Rio Cerro sln - Nesta;
Voltaire de Mattos - R. Domingos Sanson, 590 - Nesta;
Video House Uda. � ME - R. Epitácio Pessoa, 172 - Nesta;
Transportadora J K Uda. - R. Rod BR 280 Km 71 - Nesta;
Ziggy Modas - R. BR 280 Km 56 - Guaramirim.
E, como os ditos devedores näo for� encontrados ou se recusaram aaceitar a devid,a
intlmaçao, faz pár intermédio do .presente edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na ruaArthur MOlIer, 78, no prazo da Lei a fim de liquidar o setl débito.
ou .então dar razão porque nãq o faz, sob a pena de serem os referidos.p,otestados'na
formada Lei, etc,. '

KElJaraguá do Sul, 30 de rríálo de 1996
Tabeliã
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119 PILO'TOS PARTICIPAM'
DEMAIS UMA ETAPA DO
CA,MPEONATO
CATARINENSE DE
BICICROSS
Foi surpreendente o número de pilotos queparticipou da
etapa realizada emBrusqueno últimofinalde semana,'duu
25 e 26, do Campeonato Catarinense de Bietcross. 119

,

pilotos competiram emBrusque, envolvendo além da cidade
sede, Jaraguá doSul, Rio do Sul, Lages, Blumenau, Joinville,
Florianópolis, São Josée Itajat. Nesta 3aetapa doEstadual
a equipe da. Duas Rodas Industrial de Jaraguá do Sul
conquistou 9· troféus e 25 pontos, em 24 categorias
disputadas. Os atletas de Jaraguá doSul que conquistaram
o T'lugar:
JoyceMoretti
BatbaraBier
SaleteMoretti
SaleteMerretü
EdilsonZender
MarcosAlves
Marcos.Alves
AndersonReis
RaJaell(oning

feminino 14/15 anos
feminino 12113 anos
feminino 16 anos acima '

cruizer35/40 anos

boys 13 anos
, master 18 anos

cruizer 18/24 anos
cruizer25/30 anos
super20 anos

ESCOLA DE NATAÇÃO OLYMPIA:':'�,,,;:;
PARTICIPA DE ,TORNEIO IVO PARANÁ':

Equiped.blekros.D� RtHltIs IrulustrltIlco1lli1UUl cotUJUisttuulo lro/hiS \ .'

ValdirMoretti, diretor deBietcross da DuasRodas, destaca a ex�elentepflfliéipaçtJo
dos pilotos jaraguaenses nesta etapa, que assim garantem o p� lugar IJäFßsta,dual

•
.

.

.: ·\.fe:«· ,' .... '

com ,87pontos, seguido de Brusque com 53 pontos. Esta etapa do: Catarinens� $.�ryju
para treinos da equipe queparticipará doBrasileiro no dia 8 dejunho em Carapic,.uiJjq",,'
sao Paulo.

'

" '

.'
,. ·'.li""

,iÁS DE OURO" COMEMORA
,FUNDA.ÇÃO :COM POSSE "

O decano clube de boldo
"Ás de Ouro ", filiado ao
Clube Atlético Baependi,
comemorou no mês

passado, maio, o seu 48°

ano de existência

ininterrupta, considerado o

mais antigo clube de bolão
äe Jaraguá do Sul.
'Para assinalar o grande
evento o grupo excursionou

à Florianópolis - a terra da

magia - onde

permaneceram durante dias
em franca confraternização
e 'quando foi eleito o novo

presidente, do clube, que
, tomou posse em jantar
festivo, no 1tajara. A toto
mostra o instante em que .o

bolonista Ingo Wagner
passava o cargo para o

bolonista José Benedito de

Campos, sendo a esposa
Nídia agraciada com um

buquê de flores. (E. V.S.)

A Escola de Natação OIympia esteve categorias foram: AnaCaroIinaZatlaQ<4éia"
participando no llltimo sábado dia 25, de ' MarilaF�o.PauloV.orNegrj,N�a�
um Torneío de Natação na Cidade de Kulling, Daniel Orzeçhonski, Prjs�i1a'
Curitiba, capital do vizinho estado do Fernandes, Luis Correa, Gustavo Ro�
Paraná. A competição aconteceu no Daniel Vasel,DiegoAni:únes,�yWenk,�
Academia Allsport, considerada hoje wna ltalo Max Grabl e Daniel t.��lli. EDÍ
das 10 maiores do país segundo pesquisa setembro será a vez da J\cademiá AUSp�
diVulgada na revista Boa Forma.

-.

de Curitiba vir à Jaragtiá 40 sul.'
,',

',',

Os nadadores de Jaraguã do Sul estiveram Ronaldo Fructuozo, ressalta que hoje tO,'e
disputando 26 provas, das quais 16 foram amanhã 2 de junho a eqüipe deMastet's dá
vencidas por nadadores do Olympia, ,

Escola de Natação'irá particípar-do
Ronaldó Fructuozo, coordenador geral da Campeonato Paranaense deMaster;
Escola de NataçãoOlympia destacou que envolvendo várias escolas de natação dó

foimuito boa a performance dos nadadores sudeste e sul do Brasil; com a participaÇão
daOlympa, diantede nadadores de Curitiba de mais de 500 àtletas: A competição será

com certa experiência. Os atletas de Jaraguá nas piscinas da Escola deNatação Amar:al,
do Sul, qu� venceram prov� em suas ·emCuritibalPR. '," ,'...

Na raia 1, úd.fComa f'"fiCou em ]O lugar, e na raia4Detiis To�, que s« classificou
.mJ"lugar.

,
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,COMEÇA SEGUNDA-FEIRA
EM JARAGUÁ OS JOGOS.

ESCOLARES LESTEAVORTEDESC
Terá ..inicio na próxima
segunda-feira (3), osjogos

.

Escolares de San:ta;
-

Catarin,a RegionaVNorte
em laraguá do Sul,
prosseguindo até sábadt)
dia 8 dejunho.
A Comissão Organizadora
dos lESe, esteve reunida
ultimando os detalhes para a

abertura que acontecerá segunda
feira. O CP Esportes entrevistou
o vice-presidente da CCO, Jean
Cario Leutprecht, que também

Jetm Ctu10 LI�,..c1at prelide1lte da preside a Fundação Municipal
Fundação Municipal de'esportes de Esportes.
CP:, Quantos _

atletas/ arbitragem.
dirigenteSestarãop�ipando CP: Estas despesas já
desta fase do JESC?· -", constavam do orçamento da

JEAN: Teremos em tomo de FME?
1.300 atletas/dirigentes .AN: Já, mesmo porque se

presentes em nosso nós tiV!ssemos que sair com

muní::ípio, num total de 29 nossa delegação' para
municípios participantes participar dos Jogos Bscolares
disputando 7 modalidades. em outra cidade, até sairiamaß
CP: Quantas equipes por caro para nós. Este foi um dos
modalidade estarão motivos para trazermos 0S

classificadas para a próxima jogos para cá, além 6 claro de
fase? toda a divulgação qpe Jaraguá
JEAN: Classificam-se 2 do Sul terá com a coptpetição.
equipes por mOdalidade.para CP: Qual � faixa etãna dos
a próxima fase dos Jogos ' atletas que disputarão os.

Escolares. Jogos Escolares?
CP: A Comissão Central JEAN: 10a1:;,easmodalidades
Organizadora funcionará

�urante os JESC aonde, e

. quantas pessoas estarão

compondo aCCO?

,fflAN: A CCO, partemédicà,
de policiamento contará com

aproximadamente 40 a 50'

pessoas, com o seu

funcioJ1'�nto acontecendo
na Sala de&Positão localizada

na pt:aça ab'ás da prefeiturà.
CP: Algum repasse por parte
da FESPORTE ou todos os

custos de realizaçãodos JESC
,

sendo de responsabilidade do
.

município?
JEAN: Este evento, a

responsabilidade maior é do

município ou sej�, toda a

alimentação, hospedagem,
transporte interno. A

�PORTE' vai entrar com o

deslocamento das equipes de

Jaraguá do Sul, premiaÇão bem
como o pagamento da

modalidades tem, mas nós
temos ,uma esperança.muito

grande no atletismo aonde

deveremos classificar alguns
atletas para a fase estadual,
futebol de salão e voleibol

.

masc�o e femäno quejá vêm
disputando competíçõesa nível
estadual, basquetebol feminino
aonde e.xme 1DD equilibriomuito
grande, e tênis de mesa.
Nosso objetivo é no mÍDino PosiçãoPiloto
Classificar 50 por cénto das 1°
equipes para os Jogos Bscolares ?

que acontecerá emBhunenau de l'

2a7dej�.
A programação da semana de 3

S'
a 8 de junho, dos Jogos (f

em disputa serão: Atletismo Escolares é a seguinte:
masculino e fe1lliniP.p; xadrez -Atletimlo, local: C. A Baependi
masculino -e feminino; a partir das 9:30 de segunda
basquetebol masculino e feira.
feminino, futebol 4e salão -Xadrez, locaIAABB, segunda-
masculino; handebol feira a partirdas 9:00 horas.
masculino e feminino; - Voleibol, local AABB, com
tênis de mesa masculino e jogos diariamente a partir das
feminino e voleibol masculino 8:00 hs, com as' finais
e feminino. acontecendo sábado no Arthur
CP: Como será a programação Müller.
e local da abertura segunda- -Handebol, local Gin. do Sesi,
feira (3).

.

começando diariamente a partir
JEAN: A abertura oficial das 8:30 hs.
acontecerá às '19 horas de -Tênís de mesa, local Centro
segunda-feira no Ginásio de . Esportivo do Sesi, q�arta e

Esportes ArthurMüller, com ' quinta-felfa li partirdas 9:00 hs.
o' desfile de todas as -Basquetebol, local Beira Rio

/ delegações .além de Clube de Campo diariamente a

apresentações artísticas. partir das 14 hs.
CP: Qual a expectativa da -Futebol de Salão, localGin. de
participação das equipes de Esportes Artbur Müller,
Jaraguã do Sul. diariamente à partir das 9:00

.

JEAN: Bom, a expectativa de horas, intercalado com alguns
um bom resultado todas as jogos de voleibol

, -

Depoisdedeixardepontuarnaconida motor, fato que começou a ser

deM6naco, -RubensB�hello espera superado emBarcelona. Ele largou na
levar sua equípe, a Jourdan Peugeot,

,

oitava posição e estava em sexto na

a obter bons resultados conseguidos últimavolta. Era suachance demarcar
no início da temporada na próxima seu primeiro ponto na temporada
tói1ida, oGrande Ptémio daFßpanha, passada, mas uma falha no acelerador
fio circuito da Catal1mya, em Barce- fez com que o brasileiro perdesse a

lona. Esta é a sétima prova do posição para Oliver Panis quando
campeonáto, que.acontece hoje, dia 2 faltava muito pouco para o Cm da
de junho. A Jourdan costuma andar corrida. Este ano, omotor Peugeot tem
bem devagarna pista espànhola, onde 'se mostrado resistente e Rubens

conseguiu bons resultados nas conseguiu pontuar .em três GPs: Ar
corridas de 1994 e 1995, pontuando gentina, Europa eSanMarino. O piloto
em ambos os anos. "Estamos comum não chegou a completar uma úI1ima
carro acertado, a equipe está contente etapa, em MÔnaco. Depois de ter
com os testes em Sílverstone e eu sofrido um toque na parte 1raseira de
estou trailquio. Acho queestamos seu carro, Barriohelle rodou na

com todo o astral para irbem em.Bar- Rascasse e abandonou.

celona", afirmou opiloto. A Jourdan temsido uma das equipes
Rubinho testou na semana passada em que mais tein feito treinos de

Silverstone, cireuito inglês que possui desenvolvinento entre as corridas ..
características semelhantes ao Com os novos-patrocinadores obtidos
espanhol. Na quarta e quinta-feira, o pelaequipe,comoaDavene,awnentou
piloto brasileirocompletou 80 voltas. A o número de atividades entre as

'

equípe se .preocupou com o provas, quando os pilotos aproveitàm
desenvolvimento domotor, freios e da para fazer testes com seus carros. A

, caiKa deçAmbio "paninos da regulagem Jourdan está aumentando sua. fábrica

que temos para Silverstone, onde desde abril e pretende ocupar a nova

sempre estamos testando, e fizemos construção logo após o GP da

algumas modificações na asa tmseira", Inglaterra, em julho. Haverá expansão
expli;:ou ,o pilOto. "AchO que podemos também da área de escritórios e dê \�:

andar bem em Barcelona", disse. desenho da Jourdan, que corresponde
Em 1995, Rubínho enfrentava às duas fases finais da ampliação q\Ie
problemas constantes de quebra de está sendo promovida pela equipe.

71 ETAPA· Circuito da Catalunya· 4.7%7 km· 66 voltas,. 307.114 Ion
COMO FOI A CORRIDA EM 1995,

Michael Schumacher

Johnny Herbert
Gerhard Berger
DamonHilI

Equipe
BenettonIR�nault
BenettonlRenault

Ferrari

WilliamsIRenault

Tempo
1:34"20"507 (195.320 laí1Ih)
51s988

1'05"237

2'01"749

Bddie�e JourdanJPeugeot auma volta

OíívíerP�is UgiérJMugen auma volta

Pole�tim:MfchaeISdalnrJcher(BenettmIRmouJt)-1nin21�52,mklade208.923km/h.
�tallflisnfpiár�Hill�)-lmit0A8531,m1.tIade201.313km/h.

Rubinlw
Batriehello
(»apene)
oumuitP

cöntente
com o«

testes feitos.
1IQ. pista da
Silversto"e.
e está
animado
,�miJGP

,

da Espanha
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Jaraguá do Sul, 1 e 2 dejunho de 1996 - CORREIO DO POVO- 5

e-mail clnagel@netuno.com.br
.

NOTRE DAME - com

promoções inperdíveis todos
os tinú de semana. No próximo
sábado (08) a festa de escolha
da garota São Luiz. No dia dos
namorados (12) o super show,
às 21 horas, com .0.cantor

espanhol Manolo Otero,
consagrado no mundo inteiro.
Dia IS as emoções do concurso
Garota Divina Providência e no
dia 22 um dos shows de pagode
mais aplaudidos de todo o

_

Brasil, GrupoRaça. Não <lá prá
perder.

• A 17·'Exposíção de Canários será de
06 a 09 deste-mês no ParqueMunici
pal de Eventos. Além da exposição
de canários de cor e porte, várias

atrações paralelas constam da

programação. A promoção é da
Sociedade Jaraguaense de
Canaricultura e Omito logia, presidida
pelo amigo Remigio

'

Vicenzi

(Mexicano).
• O coral. da Soar, brilhantemente
presidido pelo amigo Luiz
Lanznaster, comemorá seus 22 anos

na próxima quarta-feira (1)5) com
·

apresentaçãe no Anfiteatro da
Sociedade deCulturaMtlStica:, alina
ruaAmazonas.

• Será no próximo dia 15 a tradicional
·

Festa Junina do Colégio'Holando
Gonçalves. Além do comes e bebes

juninos, o já consagrado Festiyal da
Mósica Sertaneja, com anirr)�ção da
dupla Jean Ricardo e' Carlmhos.
Inscrições na secretaria do.Colégio. -

• A lJande pedidadeste sábad9 é o ían
dângo com Os Serranos no Parque �

Munícípal de Eventos (Pavilhllo AJ,'
·

apartir das 22 horas. A promoção é
do Clube de Cavaleiros da Região .,

Norte Catarinense, muito bem

presidido pelo amigo Cilo Junckes,

• Jaraguá sedia a fase regional Leste/'
Norte dos Jogos Escolares de Santa,
Catarina de 03 a 08 deste mês. A
abertura será no ginásio Arthur
Muller dia 3 às 19 horas. É de suma

importancia que a comunidadereceba.,
bem os participantes..
• O grupo de dança MP promoveu na

noite da t1ltimá sexta-feira (31) a sua
festa de São João no acolhedouro
Beliche Estância Peão Farrapo. Foi
"Mo" barbaridade!

•A comunidade Santíssima Trindade
do Jaraguá 84 promovendo a sua

tradicional festa anual neste finaI de
semana. Muitas atrações, com

destaque para ó grupo folclórico

Ht1ngaro, além de marreco, strudelt
bingo e tarde dançante. A Missa
festiva seráno domingo às 09:30•

• Arte Vivaescola de cabeleireiros com
matrículas abertas para .0 curso

proflssíonalízente de cabeleireiros,
com 7'3 horas de aulas' práticas.
Interessàdos podem se inscrever na
rua João Marcatto. 40, sala 09, em
frente ao colégio São Luis.

.

• A_ 'Sociedllde Sport Club'Parrulil 'da
Barrado Ribeirão Grande, emNereu
Ramospromovendo hOje,.(Ol)jantar
dançante. Apartir das 20 horas será
servidaaverdadeira comida itàIiana e
após o baile com anímação domusí
calScala.
• ARefrigeração Priogasmaq do amigo

DíetherDuve inaugurando hoje (O1)
suas novas e modernas instalações
naProcópio Gomes. 1.499. Sucesso.
• Pra vocêmontar seu book fotográfico

commaquiagem eprodução, fale com
a Irmá da: C-Kat Produções, pelos
fones 371-7647 ou 973-5353.
• Cumprimeiltosna agendapara Jaison

Coelho que aniversariou no dia 28/
05. João Carlos CassuIi pela idade
novano dia31.Ogaroto Tiago Raboch
assoprou velinhas no dia 31. Valentin
e Udia Marute pelos 25 anos de
matrimOnio. Denis Wander Hohl
cumprimentad{ssimo no t1ltimo dia
30.

o depulado GeraMo Wemlnglulus com a esposa
Úlian e o prefeiturtível vereador VaMir Bordin com'

a esposa Lurdes, em recenteaeontec.imento social.

CURSO DEDANÇA - a Secel e a Fundação
Culturalpromovem nos dias 13, 14 e IS deste

mês, em dependências do Colégio Divina

Providência, o 20 Curso de Dança com o

renomado professorDr. Edson Claro deNa
tal; Rio Grande doNorte. Poderão participar
professores de Educação Física e At:tística

que trabalhem' com dança nas escolas, de
academias e instrutores de grupos de dança,

Inscrições na Secel com Daniela, até o
próximo dia 08.

KART INDOOR - os llDÜ80sWanderlei

SpéziaeNeiBrOckinauguraramnaóltina
quinta- feira (30) oFreeWay Kart Indoor,
na antiga fábrica de artefatos de cimento
PrüsseemGuaramnn, àsmargens .daBR-
280. O funcionamento será das IS às 23
horas diariamente. Chegou a sua vez de
virar piloto por alguns minutos. É só

pintar no pedaço.

e;marcanle e ollulrpenelt'anüdo
;nu, JulianaA-/qui,,;, sob ofoco do

pete",te Renaldo Junke«. Ela é

fUlm da BlIJck White.

CA - pela segunda vez, o Fusca vaisair
linha de produção da Volkswagen do
A decisão damontadora depararcom
ão do Fusca no fim. de junho já foi

Unicada a rede de revendedores. O

começou a Ser fabricadoDO:Brasil em
9, foi líderdemercado duraine anos,mas
u saindo de linha em 1986. Há pouco
de três anos, voltou a ser fabricado,

sugestão do então presidente da
·

a Itamar Franco, que concedeu um
·

o fiscal especial para que o.Fusca
e ressuscäado.

ÉTICAECIDADANIA - na segunda
feira (03) no auditório do Sindicato do
Vestuário, às 19 horas, palestra sobre

Ética e Cidadania com Dom Orlando
Brandes e representante do sociólogo
Herbet de Souza (Betinho), com
mensagem em vídeo do Betinho pra
nossa cidade. Promoção é de grupo de
aluaos do Curso de Administração da

Feg, com entrada franca.
'

o casal amigo Wibon e CI4udiaMollna com a

'filha Carollne, estrelou comercial de Estofados
Mannes, Móveis Rudnick e Cozinhas Berlim,
apresentado emhorárionobrenatellnhadaRBS
Tv.

CONCURSOUTERÁRIO-��epapelnamão,é
o necessário prá você partkipar deste evento que
tem como tema principal os 120 anos de Jaraguádo
Sul, suahistória, seupovo, suamemóriacuhJral, seu
crescimento desde as raízes até nossos dias. Os

trabalhos deverão ser entregues até o dia lOde julho
e a premiação nas cinco categorias, será do prineiro GAUDÉRIO - aniversaria d<mingo (02),

ao ten:eiro lugar em dinheiro e medalhas. .

o amigo Adriano Trentini, artefinalista
ApromQÇão éda SecretariaMunicipal de aqui dacasa. Emnoptede todos os seus

Cultura, &porte e Lazer, para onde os
. companheiros de. lida, um quebra

trabalhos deverão ser,�dos. costelas bem xinxado.
.

Será nos dias 14, 15 e 16
deste mês o 10 Rodeio
Crioulo Interestadual no
CTG Leodat» Ribeiro.
Além das tradicionais

provas campeirasj bailões
c:om o GrupoGaitaço e Os
GarotosdeOuro eshoWcom

Dante Ramon Ledesma.
Patrão Flávio Ribeiro (r
à direita) com o filho
LeodaloNeto ea xiruz;ada.

ITAIS - oMinfitro da Sat1deanuncioU
es hospitais que incentivarem a prática
parto normal te�ão direito a uma parcela
.

r de recursos do S�tema Único de
· Intitulado Maternidade Segura, o
ama visa a reduzir os índices de

'�de materna no Brasil. De acordo
dados do Ministério da Saäde, a taxa

Il10rtalidade materna no Brasil é de 114
100 mil crianças nascidas vivas. E a
.

na provoca quase três vezes !Dais
emmulheres do que o parto normal.

SPEED PRESS - impressos rápidos,
dos amigos Peixer . e Naudir,
modernizando· ainda mais. Acaba de
recebe da Xerox do Brasil o UFO, um
interface para xerox colorida. Agora
você pode levar seus trabalhos em

disquete no sistema pS e o material é

reprodmido original em cores. A Speed
Press fica naBarão do RioBranco, 41-.

,,;;,,:: 1 . x,.: ){%W:_
"cola de 1IIÚIIfão Olympla patticipou lU) ú/Ilmo
25105 de torneio de NIIIlfão com a aeademJa
'POrt de Curitiba, uma das 10 mai.ores tio pais.
26 provas realizadas, os feras da Olympia

m 16. No pódio, vencedores de uma das
,em JOMarl,u, Fruduozo, em2°CltulyMillJer
3'Débo�Breilluzl,lpt..

·JiA senti tantos sceeeoe de alegria e tristeza qua nunca mals me deixarei
Inglmuamente a"a�tarpor e/as, ii primeira Vista". Shakespeare
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INCENSO: VOCÊ
SABEO QUEÉl

*MauJiUo M. d:a Sßva
Ouro, mirra e incenso! Isso-mesmo. O incenso ,O mel é produzido pelas. abelhas através da digestão e

estava entre os .presentes que .'OS reis magos' processamento. do . néctar obtido das flores. Por se-r um
qfertaram ao menino Jesus, na manjedoura. produto preparado pelas abelhas para uso imediato, tem

Mesmo naq';elâ,épqc�"essa resina aromdtica.feita condições de ser aproveitado pelo organismo humano sem

de ervas, já era bastante antiga e tradicional: precisar de processos digestivos mais complexos.
Desde os tempos dosfaraõs, árvoresprodutoras Observação importante: amaioria dos produtores no Brasil,
de incenso eram.imponadas da costa daArábia sofrem apôs certo periodo, um processo de �olidificação

. conhecido como "cristalização" dó mel. Consumidores ma.'1e da Somália; Babílbnicos, hindus e hebreus '

informados que imaginam ser o produto "açucarado", umusavam Ó incenso'çom� oj'(renda: Os chineses
produtoadulterado, estão enganados. Existe mel, que é

queimávam,..
s,

�np paT:à antepassados e osjaponeses desnatado ou superaquecido de tal forma que não cristalize
incorporaram a "incensão' ao culto xintoista. mais. Este mel sim, perde parte de seu valor biológico. Todo
NaGrécial!.IMma antiga, o incenso era utilizado mel "cristalizado" volta a serfluido, deixando-o em 'banho
par�;esRatJ'tar:,?s �spf1'it.()s. do mal. E a

_ igreja maria" à 45"C

católica'dncorpo'rou nas missas, celebrações Observação: o mel não tem contra-indicações no seu uso e
:t'I'._,_ ,"': .'

_

,".' ,

soletf'ésósb�hÇiiosdó.sant(ssimoSacramento, não engorda, ressalvadas situações raras e com

Alétrl;dl! ;u�funções .rêÚgiosa� e efeitosmuticos, acompanhamento médico (ex-diabéticos)
o in:(;ensO é bastante> apreciado por suas Indicações: pessoas habituadas ao consumodiáriotemmaior
prop,ri'ftládes 'aromáticas, para purificar disposição, energia; resistência à doenças e funcionamento

amb�nt�s, ,substitf,lindo adores desagradáveis
. de todos os sistemas orgânicos.

coma. cheiro de cigarro e gordura; peloperfume
deflkres, frutos e madeiras.

. Q incenso é obtido de �:ma espécie 41egetal da
famfl'ia dás burserdceas, originárias das desertos .

daArábia Saudita e daÁfrica. A goma resina, a

que se dá o nome de incenso escorre das àrvores

asravê« uma incisão e é recolhida depois de seéa.
.

Essas ãrvorei são muito citadas nas escrituras

sagradas.
'Além de seu significado mistico, os incensos

podem ser usados também como meros recursos'.
. para perfumar o ambiente, criar uma atmosfera
de harmonia com seu tênue aroma. Ajuda tambéin
a proporcionar um clima romântico, caso seja
intenção de quem o use,

Encontram-se incensos com osmais variadas aro

.

mas. como rosa. orquideas•. sândalo, opium,
«jasmim, alecrim e outros; numa centena de

variedades que deixam qualquer ambiente
impregnado com sua névoa envolvente.

Algumasorganizações filosóficas os utilizam
como auxiliar para entrar no estado de .'

relaxamento e concentraçãomental. Outrastpara
facilitar o contato .com mundos superiores. O

incenso iimágico, de quaiquerjeito.
,* Proprietário da loja E"ignuz

0$ tubarões habitam o litoral Catannense, assim
COOlO o testante do país, São se espécies de
variadas, com tamanhos que oscilam de 15cm à
15 metros de comprimento. Sua captura vem

sendoexplorada em. t'unçio'dàalta cotação de suas
. barbatanas, que são usadas pelos povos orientais
comoÖElixir da Juventudeit, sob a formade sopa.
com propriedades afrodisíacas.
O nosso interésse nos tubarões, prende-se à sua'

"cartilagem", que é JJIlÍ precursor de tecido 6$seo
.

e não possui sangue. Este tecido recebe t:lutriÇlo
através de um sistema venoso periférico por
embebíção, Por maiS idade que venha aprcSetar.
um tubarão, ele nunca terá tecido ÓSSCQ, apenas
cartilagens, o que é próprio de sua espécie. Outra
característica, é que eles nunca dormem,
mantende-se em movimento constantemente, o v

que, demenstra altíssima resistência. Ó.mais

slu'Pl'7.endente de todas as características desta

espécie é que mesmo qwmdo são in�ladps com
células cancerosas "OS TUBARÕES NÃO
ADQUIREM CÂNCER", tema que tornou-se

título de um best-seller editado em New York
.

AS PROTErNAS,
. UNHÁ DIET, SUORLHOS, IGRANa.A" O ponto máximo da cartilagem está nas

TRAVESSEIROS ARa.4ÁTICOS FIBRA DE TRIGO Iipoprotefnas, que sãe grandes estruturas
MEL PURO, COMEUCALIPTO ECOMPRÓPOLIS chamadas macroproteínas com earacterísticas

Rua Cei. Proc. Gomes de Oliveira, 1493· -. peculiares, capazes de inibir. a formação de novos
-cemro - Fone: 973-3150 vasos sanguíneos que se apresentam nos tumores,

Jaraguá do Sul - SC
. desta forma diminuindo a irrigaçãe sanguínea.

a.... --l:.-__--_-_-----
Isto leva à falta de nutrientes para este tumor,
podendo intérromper o crescímento tumoral,
levando-o à regressão e atrofia celular cancerosa.
É o que chamamos de INIBIÇÃO DA
ANGIOG�NESE.
Após o uso de Mlagem de Tubarão em PÓ, 09'
tecidos tumorais apresentam um aspectode queijo
suíço, com bolsas de ar e tecido gelatínose morto ".

no interior damassa tumoral, Para Obtenção deste
efeito, é importante um dose inicial maciça e

manutenção por várias semanas da Cartilagem de
Tubarão CIn Pó; tanto via oral quanto anal, As
.mesmas proteínas apresentam efeitos excelentes
em väríos reumatismos, pela inibição da

.
angiogênese, � também com suplemento de
cálcio e fósforo no seu uso diário. O começo dos

resultados, nota-sé com o alívio das dores, através
do efeito analgésico e anti -intlamatõrio em que o

ácido de MEAD atua inibindo a síntese das

prostaglandinas E.

em,.� ,'F i'':'"�

TULHA ALIMENTOS NATURAIS

rNI(j.M..4" LOJA
. ESOTÉRICA

.

CrIstaisEnergéticos. PIrâmides, Incensos, Gnomos,Runas,
Tarô,Fitas,Uwos,AparelhosRadlônlcos,AnelAtlAnte,Anjos,

Pedras do Signo,N�erologla.••.
FoNE: (047) 372-2987

RuaRelnoldoRau, 806 - Sala2- Jaraguá do Sul' - SC

TSPt,tl1C5,l{ �rvI1Jj7f_ ·o/Io/.9L"
TRATAMENTOS CORPORAIS, FACIAL E CAPILAR

"Fique de bem. com a vida"

Fone." 372-3209 .

Mafalda
- ....

II

Jànete Marcatto promove curso:

VOGA VIDA E SAÚDE
Você éuma pessoanervosa;estressada, cäeíade problemas cotidianos? ,

Entlo venha fazer YOGA
O ser humano pode perder os seus bens e recuperä-lös, mas há certa forma de perder a saüde que é defjnith:a e

irrecuperável. Daípor diante, Q, ser humano não tem como ser feliz. OYOQA é a técníeamais Suave de
reorganizliçlo fJsica e psicológica, utilízada desde a antiguidadepelos povos do Oriente; comprovada

cientificamente e indicado por terapeutas emédicos cerno uma fOlma auxiliar de cura, preparo físico emelhor
. desempenho em todas as atividades - Informações:372-114t·

.

'. '.

.

I"

,

I"..._ ......• ;0"·l"·un··�,),�..�� '. .', ,> ;, '

�
-

I· '.. '. .' � '.. .

• "é< ....,�'
.

J
. . 1'11 �. I.·

NATAÇÃO - H!DROGINÃSTlCA - HIDROTliRAPIA �
.

,

YOGA - J�ZZ - AEROBICA LOCALIZADA � DANÇA.
'Fone: 372-1862
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V1DAROTÁRIA PRESERVAÇÃO DE USOS E aOSTUMES

" ,ÉcosdaXXXIXAssembléiaDistriJal De quando a tradição acompanha até a morte
BalneárioC....borlti - Realizou
se em 2S de maio deste ano, no

Parque da Santur - DR-IOI; com
a comparência de SOO rotarianos,
a XXXIX A�embléia Diárital
do Distrito 4650, que foi muito
proveiosa como sempre com o

objetivo de treinamento enoçio
das alterações na legislação
rotária. A abertura coube ao

. Clube Anrtriio, na pessoa do
rotariano Ibes Luiz Fracart,
seguido d� boas viIut!'s pelo
Governador 1995/96, Abelardo
Vianna Filho e a apresentação
do Governador 1996197j Lauro
José' dos Santos.
Causou a maior impressão a

apresentação 40, tema:

CONSTRUA O FUTURO COM

AÇÃO E VISÃO - lema do ano

rotário, apresentado pelo
,companheiro RonaldoDamgarten,
doRCBlumenau - Norte.
As sessões de treinamento dos

grupos - Presidentes, Secretários,
Tesoureiros, Fundação RGUda,

Serviços Internos, p_rorJSSionais,
Comunidade e Internacionais,
estiveram a cargo dos líderes

CamsLang.DarioMaciel, az.are
Isolani, Oswaldo Priffer Jr.,
Remaclo Fficher, Genovêncio
Mattos eJoséD. Campos.,
Após o almoço realizou-se a

segunda plenária com a palestra
O ROTARY B AS NOVAS

GERAÇÕES, a' cargo do

companheiro AryAquilinoBu'lZi
e reunião de grupos de
discussão.

. Realizou-se, tambml, oprograma
feminino na Assembléia

Distrital, a cargo das

Associações de Senhoras de
Rotarianos Balneário
Camboríü, formandoGrupos de

. Dínâmíca, visita a Casa da

Am,izade, agradecimentos da
Coordenadora Heloisa Vianna e

a apresentaçio da
Coordenadora Tania Santos,
eacerrando-se com o cante da
Casa da Amizade.

COMEMORAÇÃO

Aniversário do "CP"

repercute na Câmara
o presidente da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul,
vereador VALDIR BORDIN, em oftcio n° 089/96, de 16-

05-96, remeteu a estejornal a seguinte mensagem:
"O Poder Legislativo Iaraguaense, através de seus

parlamentares, vem congratular-se com esse selTlllltário,
pelapassagem do aniversãrio defundação, 'Ocorrido em

10 do mês em curso, quando comemorou 77 anos de
existênc;a.
Estemarco, épara nâs, e opovo-jaraguaense comopauta
de orgulho, pois somos sabedores que a suamanutenção
não é tar,efafácil nos dias atuais, porém esse semanârio

já deu provas e nunca deixou-se esmorecer, dando

exemplos a tantos outtos que por essa trilha
. embrenharam.
Assim, senhor diretor, aceite pois nossos cumprimentos
extensivos aos demais êolaboradores, desejando iJue esse

Semanário continueapauIIlrpelomefhorde nossaJaraguá".

Nereu Blllnos • Osmoradores
do quadro urbalw isolado de

Jaraguâ do Sul, no mês

passado, deu mais uma vez

dmronstroçãode como cultuar
os usos e cpstumes dos

antepassados.
'

Quando comparecemos aos
funerais do muito estimado
montador daquela pane de

Jaraguâ do Sul, ex-vereador
e comerciante Alberto
Moretti; tivemos oportu
nidade de constatar que os escen entes e tta tanas, costumam homenagear 08
seus filhos, ati quando em acontecimentos lutuosos como, o que assistimos. :, '\ '�

.

Emocionou a quantos assistiram o sepultamento mencionado, com a canção d()Si
imigrantes, cuja letra damos abaixo:

'

"DalL 'Itália noi siamo par.titi"
Dall/Italia noi siamo partiti Da Itália nós partimos
Siamo partiti con grande onore Partimos com grande honra
Trenta sei giomi di macchina a vapore 36 dias de barco ra vapor,
E in America noi 'siamo arrivâ. E na América nos chegamos

.

", I

'1',:

AIL'America noi siamo arrivati
Non abbiam trovato nê paglia nê fieno
Abbiam dormito sul nudo terreno

Come le bestie abbiamo riposà.

Na América nós chegamos
Não havia palha, nem feno
Dormimos ao relento
Como animais repousamos

i
•.

,í -.
'/

L'America L'� lunga � L'� larga
-L'� formata di monti e di piani
E con L'industrie dei nostri ltaliani
Abbiam fondato paesi e eittà.

A América é longa e larga
Formada 'de montes e plantcies
E com habilidade dos patrtcios
Fundaram o pais e cidades.

"

Estribilhio:
Mérica, Mérica, Méri�a,
Cosa sarala sta Mérica'?

América, América, América
Como será a América?

Mérica, Mérica, Mérica América, América, América
Le un bel Mauolino di fior É um belo buqu2 de flor.
A cançõo está contida àpdgina 4, de CantaI'ltalian"1, do Girado Itdiano de JaragwJ doSul- Ou/ubrCN94.

Festas Iuninas '

','

É época de festas juninas.
Fogueiras, fogos de artifício, balões, bombas e manjares.
É época de festas juninas.
Bailes, danças, casamentos caipiras, brincadeiras.

É tempo de festas junmas. ... "

.'

Incêndios, matas em fogo, casas em chamas, ferimentos, desgraças.
Mesclam-se festas e dores, alegrias e sofrimentos, mas pouco importa.

É tempo de festas junínas.
Irmãos queridos, meditai.
Porque fogos, festas e brincadeiras demolde a ca�sar tantas 'dores e males?
Será que os homens já não são mais capazes de fazer festas mais sadias?
Oh homens, meditai.

É tempo de festas junínas.
'

.

Olhai os vossos irmãos que clamam por um pedaço de pão, Rogam por um
agasalho para abrigá-los do frio. '

Que imploram uma migalha de amor e compreensão, apenas.

Irmãos, é tempo de festas juninas .

Lemorai-vosde Jesus e de vossos irmãos.
= José =

PSicografia recebida pelo médium A.�., no C.E�D.M,. em 29.06.79
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Todas as quintas-feiras treino de laço na Sede

Campestre doCl'G Laço,Jp,raguaense.
Início: 06/�(96 -19;'OOh� ;':f
"Voc2 Íi(lOp�{:,$,a iercanetradeCl'G". Somente
vista (i'bOtrtbapba, traga o cavalo e o laçoporque
no rodeio vdc� 'pài 'encontrar:

, '

Bo,iàdq.para laçar
Cerveja para tomar

Alettf.rapara saborear '

Amigopara conversar
Efandango comprenda
bonita não vai/altar!
Apartir das 20.;00 horas

CHURRASCO EMÚSICAAO
VIVO Ct;JM PISTA DEDANÇA I

Obs.:Será
.

cobradouma
taxa Individual,
para/apar.

. Infortnsções
. 371-4547

. É hoje, sábad�"(l); no pavilhão
'�" do Parque

.�

Municipal' de
Eventos de ..

Jaraguá do Sul'
com

. ,

"OsSerranos'.:
, .

, •. "r

Ingressos
ã

veiUla:
'"

Cito Despachante
JRLavações
Smurf's Lanches

CARGAS
RODOVIÁRIAS E AÉREAS

NACIONAIS E
. INTERNACIONAIS

iJaraguá do Sul
371-0297

GaiJsCotaaadeSegtJn:s
Jaraguá do,SuI ..SC

372-3633 ;{ .,r·- .

MOI'NHO
JARAGUÁ·
Empacotamento de

Cereais marcaJARAGUÁ
DistribuidorRações SANTISTA

TEL: 372-3nS
FtbrmRJaFspeSchrridl, 129

liáoo&ll-&;

3' demaio a 09 de junho de r996
"�ge� «<'SC

(@f1if«$$ H@tii(tft@�, d@ WtJrism,? Jg@uil

!

�...

VENHA LAÇAR
NOCTG!

,-

IV SAPECADA DA· CAN NATIVA

COMlDACAMPElRA
Matambre Recheado
omatambre ta carne quefiéa entre as costelas e o couro
da ;/s. Dd um assado muit6 saboroso. O nome vem. do
castelhano: mata hambre (maiafome). 'Chama-se assim

porque t a primeira carne que se pode tirarda bovino
abatido. Antes depreparar omatambre, a carne deve ser
batida no sentido das fibras. Poderâser assado (enrolado
simples e com lingUiça), guisado (cortado empedacinhos)
efrito empaneladeferro. Entflo, levarâpor cima2 cebolas

. grandes, cortadas em rodelas. Para realizaro cozimento,
quando'necessârio, acrescenta-se dguafria.
1 maJambre (1.650g.)
2 colheres (sopa) de 8Ill

. ,1 colher(sobFemesa)depiinenta-do-reino
1 colhef(sopa)'decoentroemgrão

,

1 colher(ch4)decrtlVom.oído
.

1 gàrrafa de v'nho branco suiwe ,

1 dente de alho tunIlSsado com sal
4 ovos separtidos
Stilskhapiet.ula (1 ltUlfoJ

.

200gde queijo parmesão ralado
100g defarinha de rosca
... Na véspera, tempere omatambre com sal, pimenta-do
reino, alho, coentro, cravo e o vinho.

... Nodia seguinte, bata.as claras em neve, acrescente as

gemas, a salsicha, o queijo; a farinha de rosca e mßture

bem. Abra o matambre com a parte interna para cima e

espalhe o recheio. Barole como rocaínbole, tendo o cuidado
deDão apertarmuito; Costure eamarre.Envolva omatambre
num pano de algodão, amammdo os extremos.
... Coloque na panela de pressão juntamente com o tempero,
cubra-o com água e leve ao fogo alto até ferver. Abaixe o

fogo e deixe cozinhar em fogopor 1 hora ou até ficarmacio.
Debc.e a panela esfriar um pouco, retire o matambre,
deixando-o amarrado até esfriar totalmente. Sirva-o frio,
como entrada, cortando em fatias fmas, acompanhado de
salada: verde.
Dá 10 porções
Obs.: caso não caiba na panela, corte omatambre em duas

partes menores .

Receita de: GarfoéBombacha - ChUiTasc8rla

liMOSTRA SUL-AMERICANA DEAlTE f CULTURA
ll! ENCONTRO AMBIfNTAt

RODE10 CR10VLO
O CrG Laço
Jaraguaense estará
encordado no VRodeio
Crioulo' de Ilhota nos

.

dia 7, 8 e 9 ,de junho no
CrG "Galpão da Amizade"
Haverá baile dia 8 com o

. Grupo' Tchê Garotos,

P6ssaroslmportados,
filhotes de eies, gatos,
pavio, falaio, galinhas

.

de raça gigante e

rações.

Atravessando a

ponte Mano Grubba

RODtzlOSDE CARNES
BUFFET POR QUH.O

NOVIDADES:
JAVALI,BÚFALO

OVELHA
.

RUI Rio de Jlnei'o, 78
Fone: 04 372.e&72

BR 280 N' 5.249
JARAGUÁ DO &UL - SC

Anuo ao
'

,

Portal de Jaraguá
,

EAGORA
COM

ALUGUELDE
VESTIDOS
DEPRENDA

:: SPÉZIA & elA. ILTDA.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM II

Rua João Januârio Ayros�, 772
FonelFax: (047) 372-0300

Jaraguá do Sul - SC

IRENE
CABELEIREIRA
'TUDOEM CORTE, PENf�O,
PERMANENTE, ACETINAGEM,

.

TINTURA, ETC.
RuaDomingosSa"so" emfre"te à

ESQUADRIAS DEALUMÍNJO BENTO
lila Lalau - Fo,,�: (047) 372-0,728 - laraguá do Sul _.Sç. .

li'

;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"

JlJJU
MODABABV

VENHA AOUECER SElI FILHO NESSE INVERNO,'COM O CONFORTO,
o CARINHO EA ELEGÂNCIA DA nouMODA BABY

EM FRENTEAO POSTO DE SAÚDE
R. REINaLDO RAU, 116

FONE: 372-2699
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'

, É, o sloçende Campanha lançada pe/os funcionários do Banco do
.

,_', ·i ,!::

"BrasiI'S/A,da,Barra do Rio Cerro-Jaraguá ao Sul (SC), com o apoio
äe:Nanete Malhas" na pessoa do $r. Gilberto Menel, .pere

, ,
. .'

errecedereqesetnos em geral (roupas, calçados e cobertores) que
. '-,

as,p�sso�s têm enventualmente entulhados em seus armários e

que'RqtJem ajudaroutraspessoas a serem felizes (a não passarem
flio�'neste, inverno).

'
.

.

r,' ,�). '- i"· -�. -'.�.
,

;

, A., .�rrec�dação. será entregue à Pastoral da igreja Nossa Senhora das

Gràças"ha'Barra, queassisteaproximadamente27famílias, cadastradas'
.'

,

," .

I
com, critério e que fará certamente uma distribuiçãojusta.

�"."..:. • 'I

A .cempenne não tem prazo definido, sua duração dependerá da
" '

'

.-

......

resposta' obtida, que está sendo muito boe pois poucos minutos
após lançada, já estávamos recebendo as primeiras doeções.

, DOS UM AGASALHO.
S G. S UM SORRISO'

,

.

, ': �
.

REALIZAÇÁO:
,

-

POSTO DEARRECADAÇAO:
'

.

BANCO.DO BRASIL
, '

. L'

AG.BARRA
Os agasalhos ou calçados

',\ ,esquecidos em sua casa

'PODEM FAZER'UMA CRIANCA FELIZf

APOIO: .' '

; >
'

.,
..

,'.,' ·NANETEMALHAS
'i, ,
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EDUCAÇÃO PARA ADULTOS

Listão dos classificados sai nesta semana

J'aragoá do Sul· Esta
semana a coordenaçãodoprojeto
"Educação Básica de Adultos" -

EnsinoSupletivo Pundamental
divulga a relação dos candidatos

.

classificados à matrícula para o

segundo semestre do ano letivo,
que inicia'----'--
em julho, I/lStlltõ.
nas tur-

mas de 7- e ol»/losoli
.

8- séries. O dlo 14
Os candi-
d a tos de/u/lho
classifica-

.

dos devem fazer suas inscrições
'até o dia 14 destemês, na escola
ou pólo onde pretendem estudar.
A seleção, segundo o super

visor da secretariamunicipal de
Educação. Osmar Pedrelli,
obedece critérios de idade e

colocação no mercado de

trabalho, 00 seja, a preferência
é para o aluno que teD) emprego

fIXO, registrado na carteira, e

com mais idade. Em segundo
lugar, pelo critério, ficar aquele
que trabalha, maior de idade,
commaior número de filhos, seja
autônomo, agricultor00 diarista.
A seleção é necessária, segundo
Pedrelli, para evitar a

descaracterização do projeto.
As aulas começam em julho,

em três turnos, funcionando em

sete escolas domunicípio e ainda
nas dependências das empresas
Malwee .Malhas e Weg I.
Atualmentecercade 1600 alunos

frequentam o curso de 5- a 8-

série, emais 204matriculadosna
primeira fase, que compreende
da l- a 4- série do ensino funda
mental.

Início
O projeto Fonnação Básica

de Adultos' foi implantado em

fevereiro de 1993 com o objetivo
de reduzir ô número de analfa-

betos (2,2%), de semi-analfa
betos (22,3%) e também dos que
não conclu4'am' a 8- série, além
de manter parceria com a

iniciativa privada, que colaborá
cedendo espaço tisico para as

aulas e com omaterial didático
utilizado pelos "alunos operä
rios".

Na época, oprojeto inicioo os

tr�os com aprOximad8mente
700 alunos e 40 professores.
Hoje .0 nümerô de alunos e

professores praticamente dobrou.
"Todos os 75 professores que
trabalham neste projeto são

habilitados", garante Pedrelli.
A previsão do supervisor da

secretaria de Educação é de que
1.800 alunesconcluam a 8- série
até o final deste ano. "Até o

ténnino dosemestre,mais de 360
alunes terminam a 8- série, com
média de uma turma por pólo",
calculaOsmar Pedrelli. -

jardins, praças e cànteiros
,

• ,j
.' j' ,

� I.'_;'__�!í
, �

PROJETO

Secretaria remodelará
. •

I
.

Jaraguá do Sul - A secre

taria municipal de Agricultura
e Meio Ambiente está traba

Diandona recuperação e embe
lezamento de praças, jardins e

canteiros da cidade. Segundo o
secretário Luiz Fernando
Lemos, o serviço será concluí
do àté o dia 15 deste ínês.
Além do ajardinamento

completo das praças já
existentes, como a recuperação

.

total das praças Paul Harris e

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Expedicionárió; a sécretarià
também está executando o

embelezamento dos novos

canteiros';' f�itós II partir da
. recente mudançà no trânsito;

De acordo com Lemos, t

aproximademente 15 pontos
estão sendo remodelados.' .

Depois do trabalho de i

recuperação, avisá. Lemos; á'
secretaria

.

manterá '�res .

'

funcionários' JlO trebalhé

permanente demanutenção.

" ,

ESTADO DE SANTA CATARINA .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC

SEMANA DO MEIO AMBIENTE DE 03 07 DE JUNHO

. PROGRAMAÇÃO

SEAMA:
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PREFEITURAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

. '�
.

•
1

_
ii' �

. ,
,. 'I .. '

...•

.! ".\" "1

A Secretaria de Agriculturá e Meio está promovendo o Programa MEIO AMBIENTE NA PRAÇA, com o objetivo de alertar a todos da necessidade de"
_ preservar o Meio Ambiente. Serão desenvolvidas ao Meio Ambiente:
* Palestras com Polícia Ambiental;
* Teatro sobre Meio Ambiente da Polícia Feminina de Trânsito;

. * Vídeo sobre Meio Ambiente;
* Exposição de Material da Polícia Ambiental e de Escolares;
* Desenho sore Meio Ambiente com guache.

As esc?las participarão nos dias 03 e o� de junho de 1996, nos períodos matutino com início às 8:30 horas e vespertino com início às 14 horas, na
Praça Angelo Piazera, Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Pradi (Jaraguá-Esquerdo).

.

Participarão num total de aproximadamente 2.500 crianças de escolas municipais, estaduais e particulares.
O MEIO AMBIENTE deve ter nossa atenção todos os dias, porque dele fazemos parte e dependemos para viver. Dentro desta perspectiva é que a

SEAMA desenvolve os Projetos:
* Programa Jaraguá Recicla;
* Programa Passarinho, cujo objetivo é atração de pássaros na áréa urbana;
* Programa de EDUCAÇÃO AMBIENTAL com a participação de 41 pessoas, representando a comunidade Jaraguaense (empresas, escolas, etc.).
Aíravés do N.E.E.A. (Núcleo de Estudqs em Educação Ambientai).

"Devemos pensar globalmente e agir localmente" (ECO/92)

I
.. ,

'
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A morte de umempresáriobem sucedido
FALECIMENTO

A classe empresarial desta
Cidade fei -saeudida na última

segunda-feira, dia 27 demaio de
1996, com a notícia do passa
mento do lempresário Egon
Sasse.. QC<?i'\fi4,d'\'ll,a; paqe d� ,

manhã, 'qóândb Jtstibfuinie'nte
sentiu-semal.Desaparece aos 71

an�s. de �i�!ldr,·,.. :pe " origem
hlllilil!ie;.�'elh MllsSflJ'aD-: ,�
duba, quando ainda pertencia a

Blumenau, Os seus pais Amoldo
e AnaLeitzk» Sasse..passam a

morar;'naJ�ha.� Figueira, onde
.

se de9ip�v� a Javoura. "

-: Egon, 'fPlltudo,'já, antevia no
h.orizQll�;de ;��tvid� 9ge estava

(a��4� a OU�ílS, iniciativas, e a

i,h4���a, de seu pr,iJ)l�blume

nauen:se o recebeu aos 16 anos.,
Logo se mostrava o homem da
produção de balas" caramelos,
bombons e tomou-se .mestre na

guloseima de confeitaria em que
se revezavam o chocolate e, os

rechei�' de �� � licores, por
i2 anos.

'

,C8c&a-$C COOl doaa Hilda e

nascem o Errol, Edna, Enete e

Edir. Vem de mudapara Jaraguá
do Sul emonta em 1953, em sala

alugada a sua própria indústria.
Cresce a atividade e muda para

espaçomais amplo, da Epitácio
Pessoa para a Benjamin Cons-

,

tant 1964marca o início de novo
ramo - a torrefação de café Sasse
- a tradicional "Reine Qualität"
o selo de pureza, a atual

Alimentícios Sasse Ltda., darua

JorgeCzemiewiCz e, quem sabe,
em espaço mais amplo para o

pleno desenvolvimento de suas

atividades no ramo alimentício.
num outro' quadrante do

município. Nunca perdeu sua

simplicidade.
Nos festejos do Centenário de

Jaraguá do Sul, comparecia com
uma mensagem à terra adotiva,
dizendo que "no momento em

que nos irmanamos às celebra

ções de tão importante data,
queremos ser portadores das
melhores saudações ao povo
jaraguaense ,pela trajetória de
trabalho e de progresso que
marcam os 100 anos de sua

história.

panhar a trajetória de Jaraguá do
Sul rumo ao seu grande
desenvolvimento.

Não descurou de sua vida

cristã, fazendo parte do coral
evangélico e, foi [residente do

Hospital eMaternidade Jaraguá.
Como cidadão prestigiou com

seu voto na eleição para os car

gos de prefeito, vice e vereador,
escolhendo os que pudessem,
melhorar a comúaidade. Com
todas essas qualidades ele se fez
credor da admiração de seus

semelhantes e passa a figurar
entre os homens que construiram

a grandeza desta terra. (E.V.s.)

Acompanhavà a evolução de
Jaraguá do Sul e gostava das
reminiscências, e não raras vezes
fonava ao "mais antigo", para
dizer que gostara de ler oque se

escrevia sobre o passado,
sugerindo que as ilustrações
devessem ser maiores para que
os leitores pudessem acom-

Para nós, seguro não é só garantia d. riscos
Seguro é Prestação de Serviços

SEGUROS GARCIA
Rus Expedicionário Gum.rcindo ds SlIvs" nll 90
111andar, .sls 2 - Fone/Fsx: 371-1788
Jsrsguá do Sul- SC

APEDIDO ---------------...--..

DESCASO

Moradora reclama
Moradora da avenida Getú- trução. Nesta semana, a mora

lioVargas,próximoadelegacia dora voltou a reivindicar a

de polícia, está indignada com paralisação da construção.
o proprietário de um prédio, Porém, nos últimos dias a obra
cem cinco andares. Segundo continuava normalmente. A

vizinhos, a obra, embargada há. moradora salienta, inclusive,
mais de dois anos pela Justiça, que está sofrendo danos
está em ritmo normal de cons- materiais .

Prédio""Getúlio Vll�asestá caustmdo transtorno li ",!,radora

FONE: 371·71"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DEFESA CIVIL

Comdec demarca as áreas de risco em Iaraguá

C i v i I

(Comdec)
constatam

queamai-.
oria das
áreas de

risco são encontradas nestas

localidades. Membros daCom
dec estão concluindo o relatório
final para a demarcação das
áreas atingidas, que deverá ser

concluído na segunda quinzena
destemês .

. De acordo com o coor

denador, o engenheiro Cláudio

Maier, omapeamento dos locais
sujeitos a deslizamentos, inunda
ções e alagamentos deveria ter.

ficado pronto na terça-feira
passada, porém a regulamen
tação dos loteamentos impos- Maier ressalta a importância da
sibilitou a continuação do construção de residência abaixo
projeto; "N� próximo passo da altitude de 1 00 metros acima
será o encontro com integrantes do nível domar. "Existe uma lei
da Defesa Civil de Blumensu", -municípal para coibir eons

adiantouoengenheiro. "Eles írão : truções acima deste nível",
expor otrabalho desenvolvído na observa o coordenador do

cidade, que já sofreu bastante projeto. "Porém;apcpulaçãonão
.

com este problema", lembra estáobedecendo".
Maier. Sem opção
Entre algumas áreas atin- Para a retirada das famílias

gidas, consideradas de risco, que estão em barracos sU'jeitos a
estão os bairros Vieira e Boa desmoramento, Maier ressaltá
Vista. O maior problema en-' que a Defesa Civil terá outro

centrado pela Comdec nestas problema pela frente. "Vemos ter
regiões são barracos construídos que arranjar novas moradias, o
Próximo as encostas, facilitando que não está fácil", comenta Nas
o desmoronamento, "Diversas casas onde as famílias não

construções podem cair a precisam sair, a Comdec fará

qualquermomento", avisa. Para terraplanagem, para evitar o

evitar uma tragédia, Cláudio' acúmulo de água, e construirá
..

mo/OIsio
/oleolMlIliJS
tlolldesl/lltJS'

-
.• I

PETERSON IZiDORO

J� do Sul • Atual

mente cerca de 160 loteamentos
clandestinos estão em situação
irregularnomunicípio. Dados da .

.

Comissão
de Defesa Jlloblellltl

"_....c •. ;

muros e valetas desviando o

rumo das cheias. No entanto,
segundo o engenheiro, a data

para iniciar as obras ainda não

foi definida. "Não temos

nenhum�previsão". concluiu,

A difícil 'arte' de conseguir Viver
.

.

Omorro da Boa VISta é uma
dás áreas que mais sofreram
com deslizamentos nas chuvas
do ano passado. Na localidade,
queé habitadaporcerca de 300
famílias, a maioria é de classe
médiabaixa.Paraa aposentada
Jandira Rosa, de 64 anos, a

.

transferência para um outro

lugar - como está, no projeto
desenvolvido pela Comdec -,

seria um sonho. Ela emais três

pessoas vivem em dois barracos
.

com pouco mais de três metros

quadrados.
Intra.ést....tura

Sem saneamento básico e

água potável, a família foi uma
'das atingidas por deslizamento.
'lA água que descia do morro

parecia mais uma cachoeira",
lembra a aposentada, que perdeu
parte de sua plantação de

. banana. cultivada no fundo da

casa.

Para Jandira, à saída do
morro seria um finai de vida
melhor. "Não temos m;�is '

perspectiY�.n�uma", afuma,
lembr_a,nsJQ damorte domaríde, I

noNatal,de. 1993. "De lãpara: �
cá sô tivemos problemas, como
por exemplo, os da chuva, que
causam um verdadeiro reboliço
no quintal do barraco", desa-

.
bafa. (PI)

.
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· Conferência de saúde acontece durante este mês
J araguá do SUl • A se

.eretaria municipal de Saúde

ft'<moverá nos dias 15 e 16 deste
mês, a 1· ConferênciaMunicipal
deSaúde. O objetivo, de acordo
C9Ól 'o secretário Irineu Pasold,

,
é a preparação para alO· Confe
.rência Es-
tadual e a ObJ.lIvo i
10· Na-

FERJ

Eleita nova diretoria
do DCE na Fundação
Jaraguá do'Sul· A'Fun

dação Educacioaal Regieaal
Jaraguaense (Ferj) elegeu
recentemente a nova pre
sidência do Diretório Central
dos Estudantes (DCE). Clõvis
Xavier e Márcio Isidoro es

tarão à frente da entidade per
umano.

De acordo com o novo

presidente, Clóvis' Xavier, o
principal objetivode sua gestão
será,promover uma integração

entre os discentes, valorizando ,

assim, o ensino e acompetência
dos futuros formandos e do
centro que os instrui.,

A nova diretoria:
Presidente: Clóvis Xavier

Vice-presidente: Máreio
Izidoro

Secretários:
'" Ricardo Paupitz Sobrinho

, '" Rogério Pasold
'" Andrei Fagundes
'" Jacir dos Santos

c i o n a l ,

que acon
tecerános
meses de .lItOlllftlS
agosto e

,

setembro, respectivamente.
Botte alguns assuntos que esta

:rio emPJlutana conferênciamu
nicipal, Pasold destaca a muni

cipalizaÇão doSiStemaÚnico de
Saúde (SUS) e a .anälise das

ações que estão sendo desen

volvidas corretamente.
Oe�tl:o teráa participação

à municipalização em todos os
'

serviços da saúde. A atuação
descentralizadora dos serviços
levou omunicípio àgestão semi-

'

plena dos atendimentos, per
mitindo assim, total autonomia
na aplicação da verba do SUS,
repassadas diretàmente para o

m�cípio.

de representantes de clubes

privados, associações de bairros,
escolas e outras entidades.'
"Estão todos convidados a

participar" , lembra o secretário.
MumdpaBzação

Segundo Pasold, Jaraguä do
Sul é uma das únicas cidades de
Santà Catarina que já implantou

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAI'S DO INTERIOR DE SANTA CATARINA
FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1981

Acertando os passos
DE FLORIANÓPOLIS

'NOTAALTA
Pesquisa feita pela FPJ - Fato,

Pesquisa e Jornalismo de São Paulo -

junto a 330 jorpali;tas credenciados no
Congresso NacK>oa:l, aponlaramapenas
37 deputados como a elite da Câmara

pela atuação parlamentar. Entre estes

depuIados, o catamense doOesteHugo
Biehl é citado pela sua destacada
atuação na Frente Pärlamentar da

Agricultura onde foipeça importante·
pára o acordo entre o governo e .os

r agropecuariltas.
NOTABAIXA

Em compensação, os bancos estão
complicaade na hora de cumprir o
acordo com os agrqpecuaristas.

Menos de 40% deles tiveram suas

dívidas reescalona&s conforme o

.compromísso do governo, Isto

,
Significa que vai v.ir chumbo grosso.
Existe uma medida tisica e outra lega!

, que estão sendo preparadas namaior
�urdina mas que vão fazer o sistema
financeiro ,�er uma s6 palavra.

.

PONTO rosrnvo
.

CredibilÍdade! O secretário da

dia, para faInruas até 3 saláriosmíni

mos; o Procred, enlre 3 e Í2 salãrios;
oPröcredAssociativo, para grupos de
50 a 100 pessoas, e oProsaneamllnto,
para estados e muni-cípios, são os

principais programas, hoje, da CEP..
Para SC, por exemplo, em96, a CEP
dispõe de RS 78 mi-lhões, que,
associados à parte dos re-cursos do

ICMS, devem viabilizar 13.000 das

125.000 habitações necessárias,
conforme levanlamento do sovemo do
Estado. Aliator ilforma, também. que
já estio sendo captados recursos

internacionais do BID e do BIRD, que
tem interesse em investirnoBrasil.

AÇÄOCOMUNlTÁRIA
En�o iiCEPacerta o passo pa- .

'

ra atender a necessidade habitacional
da população de bàixa renda, fica aqui
uma sugestão'da Rede CalarineJise de
JomaiS: pergunte Ílo deputado federal
da sua região se ele sabe quem fiscaliza
a efetivà .aplicação dos recursos da

poupançana construçãQ de habitações.
Coilstrução civil gera emprego, que
gera poder aquisitivo, que viabiliza

compra de imóvel, que gera mais
c�nstrução e mais empregos.

Casa Civil, deputado Neuto de Conto,
noEncontto des Jornais em SãoMiguel
d'Oeste, disse que o governador Paulo
Afonso iria resgatar o compromisso do
governo com estes veículos de

comunicação. Pois não é que saiu
mesmo umamídia coletivapara todos.
Jsto émédo dos j<mlais porque'mostram
a sua importância no cenário da

comunicação. É mérito do governo
porq'ue demonstrá respeito e

consideração com as comunidades do
interior. Isto é, o governador fez 38 anos
neste dia 10 e a festa foi do interior.

OPROBLEMA

Que o BNH utilflóua força sÓciaI dos
recursos da poupança interna brasileira

paraptWilegiarbabitação para as classes
média e média alta todos temos

conhecimento. O que pouco se fala é de
"

que o SFH ficou inviável e
.,

operacionafmente comprometido,
também, em fimção de 60% dos recursos
arrecadados serem destinados a obras de
�eaJIlento e infra-estrutura dos estadoS
emunicipi'ls. Quem levantaesta questão
é ó stlperDtendentedeNegócps�'CFF
na região de Flor íanöpolís e

superlntendénte Institucional daCFFem

sc, Aliator Silveira.,Comuma estJutura

centralizada em Brasília, um sistema
ineficiente.de cobrança de débitos e em
meio a favorecimentos polfticos, o BNH
foi exmto em 86 semC\DBprir com a sua

fimção estratégica:�ilizar habitação
para apopulação de baixa rendá.

Aliator Silveira argumenta que a

população de baixarendilnão podiapagar
o custo do dinheiro captado através da

poupança: "Um banco é uma empresa
como outra qualquer. Sobrevive da
sintonia entre ativo epassivo" .

B foi exatamente BSO que a CEP fez,
no final da década de oitenta, com a

incorporação de parte das funções do
BNH: "Saneamos as- contas, rolamos as
dividas dos estados. Temos, hoje, uma
inadimplência zero na área de
saneamento" .

ASOLUÇÃO
O superintendente I,n!ltitucional da

CEFJSCavaiià que ;lsolução paraatender
à demanda ,habitacional reprimida no

País, com e retomo de atendimento,
ilclusive, à classemédia, está na criação
de incentivos. é díferenciaís para a

captação de poupança. "Detemos, boje,
25% da poupança arrecadadano país, Il9

enIanto,mais de 90% dos financiamentOiS
.

da habitação, em curso, foram
, contratados 'através daCEP' .

Aliator infotIna, ainda, que a <EFjá
deteve cerca de 80% da Poupança
nacional e 98.% do atendimento à

demanda de financiamentos do setor.

Esta realidade mudou a partir de 88,
quando o SBPE - SistemaBrasileiro de

PoupançaeBmpréstimo abrila captação
de poupança à qualquer banco sob, o
compromisso, no entanto, de que parte
dos recursos arrecadados seriam

aplicadosna constJução de hablaç<!es.
Para a popqJaçio de baixa renda,

depois de passada a situàção de1icada.

provocada pelo governo Collor, que
conlratou a valores que aCEPnão tinha

contrapartida, a estratégia do banco

estatal é a de' buscar recursos junto ao

FGTS: "Na verdade, nós estamos

devolvendo ao trabalhador, na forma de
empréstimo a juros baixos, umdinheiro

que é dele" .Numa ação de parceria com
estados emunicfpios aorientação estrat
égica desta poUtica é priorizar habita
çõesapartir de definições das próprias
comunidades, levantadas e orientadas

por instânciaS colegiadas. O Promora-
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ENCONTRO.

Jaraguá do Sul - A Socieda
de Jaraguaense de Canaricultura
e Ornitologia (SJCO), promove
entre 0& dias 6 e 9 deste mês a

17· Exposição de Canários e

PássarosExóticos. O evento será
realizado no Parque Municipal,
e o horário de visitação vai das
9 às 18 horas.

Ao todo serão 1.200 pássaros
expostos. Entre as espécies que
participam da exposição estão

periquitos a agapornis. De acor
do comRemígio Vicenzi, um dos

integrantes da sociedade, cerca
de 300 criadores de canários,
cadastrados na SJCO, já
garantiram .presença. "Este
deverá ser um dos maiores
encontros realizados este ano",
avisa. Todos oscanários e outros

.

pássaros que estarão na expo
sição tem, no máximo, um ano,

período coasiderado o melhor

pelos criadores, para o

gcrjeio."Estas espécies são as

Os criadores estão sendo
auxiliados na captura demorce
gos transmissores da raiva e

orientados para qualquer
anormalidade nas condições
físicas do rebanho. "Caso

percebam mordidas no corpo do

animal, comuniquem imediata
mente a secretaria", lembra
Fernando Rothbarth, alertando

que a raiva é uma doença
transmissível. "Todo cuidado é .

pouco", avisa o gereute regional
da Cidasc. Os principais sinto-

mas apresentados pelos animais
são: paralisia dos membros

posteriores, endar cambaleante,
salivação, fezes ressecadas,
pouca urina e, em seguida queda
emorte.

Periodo
Todos os sintomas podem ser

observados durante sete dias,
tempo máximo para o gado
morrer através da raiva, que só

pode ser controlada por
vacinação e a eliminação dos

morcegos hematófagos.

ECONOMIA Jaraguá do Sul, 1 e 2deJunho de 1996

PERIGO

RllÄVfl: chega,emÇ(jrupá .e Çq�,aric�lt�res �Xp,?,�'!J'::
mata 11 bovinos em ummês espécies noAgropecuário '\

VOCE PRECISA,O BESC COMPRA,
Pessoas jurídicas, pessoas físicas (autônomos, profissionais liberais, f i r m as i n d i v i d u a i s

profissionais l i g ad o s a atividades agropecuárias e agroindustriais). Consulte o BESC'.

Corupá • A Companhia
Integrada de Desenvolvimento

Agrícola de Santa Catarina

(Cidasc) comprovou 11 mortes

de bovinos em consequência da
raiva, noperíodoentre asegunda
quinzena de abril até o dia 17

destemês,
registran
do-seuma
morte a

cada três
dias. O

DDellto i
IlolIsmllldo

pe/omolt.
IIemoltilo,ogerente

regional
da Cidasc, Fernando Rothbarth
informou que asmortes, inéditas
nomunicípio, foram conârmadas
em laboratório através de diag
nósticos clínicos. Ele destacou,
entretanto, que pelas informa

ções recebidas no posto da enti
dade, mais de 20 animaisjámor
reram em 15 propriedades rurais.
O prejuízo chega aR$ 12 mil.

Os focos da doença foram

registrados nas localidades de
Pedra Amolar e Poço D'Anta.
Rothbarth disse que a Cidasc,
juntamente com a secretaria

municipal de Agricultura eMeio
Ambiente está desenvolvendo

ações para evitarmaismortes no
município e a difusão da doença
nas localidades vizinhas.

Algumas medidas foram defini
das, como o atendimento à todas
notificações feitas na secretaria,
através da coleta do material,
campanha de vacinação".entre
vistas, a criadores de gado,
palestras e a localização de

refúgio dos morcegos hemató

fagos, principais causadores da
raiva em bovinos.

BEse
o Banco de Sànta Catarina

'_"'.DI
_AU__

Espécies como o Periquito eslllmoprese"tes "" exposifiió

LEASING BESC
T O do bem que voe ê que r I

."
..

, ::

mais procuradas em encontros do

gênero", comenta. Remígio
Vicenzi afirmaainda que durante
a 17· Exposição várias espécies
estarãoà venda. Opreçomínimo
será de R$ 20,00. "O valor é
variado de acordo com cada

canário", observa.
Em paralelo a exposição, a

Sociedade Jaraguaense de
Canaricultura e Ornitologia
lança a campanha "Desenhe e

.Pinte um Passarinho", destinado
a alunes das redes municipal,
estadual e particular de ensino,
de 1· a 8· série. Os desenhos, que '

serão feitos em papel timbrado
da sociedade, poderão ser

entregues até amanhã (3), no
Parque Municipal. O concurso ;

serádividido em duas categorias
- de 1· a 4· série e de 5äa 8· série .

O vencedorreceberáum caaärio.
"Este incentivo aos alunos

ajudará na divulgação do

evento", revela Vicenzi.

•
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Policiaprende um dos "Assassinos daMoto"
LATROCIDA

G uaramirim .' U�a ação
conjunta de policiais civis e

militares resultou na prisão de
AlessandroMiguel, oSandrinho,
de 18 anos, no final de semana

passado. Ele é acusado, junto
com.DsonPasqualli, dematardu-
as pes
soas e fe
rir outras

duas. O
homicida
estava

acompa
nhado de

SOlld/lllbtl i

Olusodtl d.
s./ ti outtll

dtJS dlsptJltJS
mais três elementos quando
foram abordados em uma blitz
no centro da cidade. Com a

, quadrilha a polícia encontrouwn
revólver calibre 38, uma chave
utilizada para abrir carros, uma

algema usada pela própria
polícia e capuzes. "Eles.vieram
para cá com. a intenção de roubar
carros", informou o delegado
Alcivandro Espezim que
comandou as investigações na

época dos assassinatos juntocom
o delegadoÉlcio Ferreira

Responsável
.

Sandrinho, que na época dos
.

latrocínios era menor de idade,
. foi o principal autor dos crimes
que chocaram a região. Em

parceria com Pasqualli, a dupla
matava . motoqueiros que

firculavam pelasBRs 280 e 101

para roubarem as motos e o

dinheiro das vítimas. O primeiro
crime ocorreu em novembro de

1994, em Itajaí. Dois

motoqueiros que andavam

próximo ao trevo do município
receberam três tiros àjqueima
roupa, mas conseguiram
sobreviver e foram as peças
chaves para as 'Investigações da
polícia. "Eles fizeram o retrato

falado dos criminosos", lembra

Espezim.
Um mês depois os "Assassi-

Aguardando condenação,
Pasqualli fugiu da precária
cadeia pública junto com mais
três detentos em junho. Até
agora, de acordo com AIcivan
droEspezim, nãohápistas sobre
o paradeiro do criminoso. r

Procurado pelas polícias de

Jaraguá do Sul, Guaramirim e

Joinville, Sandrinho continuava
foragido. Entretanto, em agosto
de 1995, quando já tinha

completado dezoito anos, ele foi
preso em São José dos Pinhais;
região da grande Curitiba,
acusado de roubar um su-

permercado. Quatro semanas

mais tarde também conseguiu
.

fugir.
Com mandado de prisão

expedido pela justiça para
naense, Alessandro Miguel
acabou preso neste final de
semana em Guaramirim. Por ser
menor de idade para a Justiça -

condenação somente acima dos
21 anos -, Sandrinho cumprirá
pena de três anos, em regjme
fechado, pelos crimes de
latrocínio e roubo, que se

julgado, poderia pegar de 20 a

30 anos de reclusão.

Sarulri"hofoi o autordos tito� quemataram doismotoqueiros

nos da Moto", como ficaram
conhecidos voltaram a agir.
Desta vez atacaram um

motoqueiro próximo a

Navegantes. Além de atirar,
Sandrinho ainda ateou fogo no

rosto da vítima para que não o

reconhecesse. Porém não

levaram a moto e o dinheiro
devidoamovimentação de OUÚ'OS
motoristas que pararam para
prestar socorro.

No dia 10 demarçode 1995,
Pasqualli e Sandrinho mataram

com. um tiro o operärio Leonildo

Alves deCarmo, naBR-280, nas
proximidades daboate Mandala.
Neste crime, a dupla levou a

moto e o dinheiro da vítima. Do
ze dias depois outro homicídio.
Pedro Norberto Gesser morreu

após receber quatro tiros. "Neste
caso não levaram nada porque
alguns motoristas que vinham
atrás pararam pensando que era

acidente", afirma o delegado.
Fm abril do ano passado, a

polícia de Guaramirim conseguiu
prender llson Pasqualli no trevo
que dá acesso a cidade. Espe.:JÍolkia começa a i"vestigarparadeiro de PasquaUi

A IJJJMA_A,çAo (Õ)@ 'iA.II'fO II
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