
Tem sempre um

Jeito de fazer
melhor

RIZICULTURA

MeioAmbienteganlul FeinJo está marcada .lesc termina hojé com
destaque nesta edição par� omês de agosto filUlis noArthurMüller

Inovandomaismna vez, o CP ' Jaraguá do Sul terá pela
lança o Caderno de Meio Am- primeira vez uma feira de

biente, commatérias abrangendo informática. AFeinfo acontecerá
toda aregião do Vale do Itapocu, de 22 a 25 de agasto nos

UIIUl das áreas mais verdes de pavilhõesB eC doParqueMuni-
Santa Catarina. cipal deEventos.

Caderno doMeio Ambiente Caderno de Informática

Jogos finais dos Jogos Esco
lares de SantaCatarina definem
os campeões dasmodalidades de
futebol de salão e,vôlei, Joinviße

garantiu o título no atletismo,
tanto nomasculino como no fe
minino. Caderno deEsportes

w:....�� - __

1100-0171 CAIXA POSTAL :
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Os agricultoresde arroz
da região que pretendem
se cadastrarpara o crédito
rural deste ano terão que
apresentar, atéjulho, duas
propostas, exigidas pelo
Banco do Brasil. A pri
meira é o custeio do rizi
cultor com o solo e a se

gunda orientapara semen
tes com certificado de

qualidade e fiscalizadas.
Até 1995, a maioria dos

produtores de arroz ape
nas solicitavam o fínan

ciamento, não ínvestindo
na safra, utilizando, inclu
sive, sementes de dois

,

anos.
'

Página 7 Sin4ieato tias IndÚSIrÜIs tIo A"o%previ aumento tIe sacasp""'ttuIaspor hectare na safra 96/97

RB adota novasmedidaspara o crédito

Sandrinho
afirma que
não atirou
AlessandroMiguel,
o Sandrinho, preso'
há dez dias e

acusado de ser o

principal suspeitode
latrocínio de dois _'

motoqueiros na
BR-280, afumou
em seu depoimento
à polícia que não
teve nenhuma

participação
nos crimes.

Página8

l!sinadeverá Restauração PSDBdesmente matéria
serconstruída da BR-280 do CP sobre coligação
ainda este fino 'sai em 1997 deLsmídeenrtem'sddoQ nPasDlffi'Bp=eSntãsOa, siglas estava efetivada.

'r" �' Jornalistas da imprensa
sobre amatéria do CP da falada e escrita estão ad

mirados com o paradoxo
entre a notícia do CP e o

desmentido dos tucanos.
Na coluna "Confidên

cias", o jornalista Charles
Siemeintcoski explica a

mentira do PSDB.
, Página3

O-UNER está elabo
rando o projeto de res

tauração da BR-280, no

trecho en tre Jaragu á do
Sul e Corupá, que prevê
uma nova camada asfál
tica e iluminação.

Pâglna 6

Os sete prefeitos que

integram a Amvali se

reuniram esta semana

para discutirem a cons

trução de uma usina de

íncíueração de lixo nos

municípios da região.
Página 5

edição passada, onde o

presidente tucano Vicente
Caropreso e o pré-can
didato a prefeito pelo
partido, Irineu Pasold,
confirmaram perante os

líderes do PTB que a

coligação entre as duas
'
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EDITORIAL

Os ''justiceiros'' do Brasil
A justiçabrasileira deverá anunciar ros

próximos meses os valores das pensões ali
mentícias àquelas famílias de presosmortos
no presídio de Carandiru, ano passado, por
policiais depois de uma rebelião. O decreto
autorizando o pagamento das indenizações
já foiaprovadö e entrará em vigor ainda este
ano. No entanto, é questionável a ação dos
'ljuSÜêeifOsr,,'que.estão ajudando, indireta-

,

mente, pessoas que cometeramalgum crime
contra a comunidade.

Agora vamos aguardar se esta 1ustiça' irá
. ';iconmbuir,deaJgumaforma, comas famílias
.quetíveram parentes mortos por estes

mesmos crinúnosos. Exemplo é uma dona
de-casa da região periférica de Curitiba que
só neste finalde semanaperdeumarido, com
62 anos e um filho, 36 - ambos trabalhavam

�mesma empresa, depois de reagírema um
assalto do Caminhão que pertencia a empresa
onde prestavam serviço. Lamentando o fato,
a esposa da vítima foi enfática ao afirmar
no programa Cadeia (CNr), que a família
dependia exclusivamente da renda dos dois,
e com a tragédia não saberia como' inanter
os dois filhos pequenos. Neste caso será que
a justiça vai autorizar a pensão alimentícia,
também a esta família?

Aberrações que nãomerecem viver
* JoséCastilho Pi"to

Este artígofoge um pouco do nosso estilo
de escrever e isto sucede porque'estamos

.

tratando de umcrimehediondo, que ocorreu
semánas atrás na cidade deMafra.Mas antes
de abordarmos esse fato tristp, queremos
esclarecer que acidade catarinense deMafra

confronta com a cidade pasanaense de Rio

Negro, onde nascemos, visto
que atravessando-se qual
g.uer das duas pontes sobre

,Q<eurso d'água também de
�I"

.

áomeríoNegro que naquela
regíäo separa os estados do
Paraaä e Santa Catarina,
entra-se no centro da cidade de Mafra e o

foi dar uma olhada e meia hora depois
continuou o caminho para casa. Quatro

.

"iIidivíduos" queestavam nas imediações do
clube seguiram amoça de perto agarrando
a e conduzindo-a para dentro de um prédio
em construção e obrigando-a, com ameaças
e pancadas, a Jazer sexo com eles dos mais

variados modos e

assassínando-a logo depois.
E num ato de extrema

crueldade,
.

enfiaram uma

garrafa vaziade refrígerante
num lugar tão íntimo do

corpo da moça que não nos

As ob."OiHs
qll. /lID I.",
(J dlMltD d,:
slmpl.s viv.,

mes� tempo acontecendo desta para Rio
Negro desde que se faça o mesmo trajeto.
Feito este intróito, vamos ao monstruoso

delito que sacudiu Mafra eRioNegro e que
sucedeu assim: Uma moça de 18 anos que
fazia limpeza noturna num estabelecimento
de ensino, em Mafra, como de costume'
deixou o trabalho às 23 horas dirigindo-se
para a sua residência não muito distante e

.

notou que havia baile no Clube Zepellim, e
• ff' bf',\·· .' r' '.

permite mencionar aqui como um sinal de
. respeito à ela e aos nosses leitores.

Os quatro autores dessa hediondez já
estão presos preventivamente e vão 'ser

condenados" mas a punição acertada para
essas feras humanas, verdadeiras aberrações
que nãomerecem viver é a elinúnação, mas,
não a tiros e sím pelo garrote que é por
demais desonroso.

* Jornalista
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Perseguição aos 'municípios:
* Celso GigUo

\
\

"

Todas as pesquisas de opiniio de cidadania. Cada' vez mais, a

ptlbica vêm mos1rando que os comunídade ajuda na resolução
maiores problemas brasileiros se dos seus prob1emas, ganhando
concen1ram nas áreas de sadde e uma consciência fundamental
de educaçio. A inoperAncia dos para a consolidaçio da democra

governos estaduais e federals cia. Se despencaumalei deBrasí
nesses setores transfere para as lia, o cidadão gosta ou não, Se há
prefeituras responsabilidades uma proposta da prefeitura, ee
enormes nesses setores, que as discute, participa e até cons1rói.

. administraçõesmunicipais têm-se Apesar desses esforços, o que
esforçado para�. . os municípios e os prefeitos

,O cidadão comum não sabe recebem? Da sociedade, as' pes .

muito bem que esfera da adminis- quisasmostram que eles recebem
1ràção faz o quê. Quando uma

.
reconhecimento e respeito; Mas

pessoa chega num hosp&al pn- .

as prefeituras e os prefeitos são

blico, ela não fica pensando se é tratados com desprezo pelo go
da prefeitura, do governo do esta- vemo federal' e estadual, que
do ou dó governo federal. O que transferem cade vez màis encaro

ela quer - e com toda a razio - é gos - e menos recursos - p8l'a os

ser atendida decentemente. Quan- municípios.
.

do as coisas não fimcionam, ela No caso da discussão d,
tem todo o direito de reclamar e reformá tributária, as autoridades.
chegar às suas conclusões. E a.. ouviram todo mundo: governa
conclusão fundamental, na dores, deputados, economistas,
grande maioria dos casos, é que senadores, advogados, estudantes,
a culpa é do prefeito,mesmo que artistas etc. Mas os prefeitos
o serviço seja de outra esfera da . foram blindados com interminá·

administraçio. Em Osasco (SP), veis "chá de cadeira" no Planalto.

por exemplo, temos um Hospital E os municípios podem sair per
Regional que é administrado pelo dendo receitas; numa clara. de
Estado. Quando a coisa do vai monstraçio de saudosismo cen

bem, em 50% dos casos os usuã- tralista.
rios disparam centra a prefeitura. Fala-se muito, também, que o

, Por quê? déficitpliblico é culpa dos estados
Em primeiro lugar, porque a emunicípios. Ora, colocar lado a

administraçio municípal está lado o rombo gigantesco dos
mais próxima. Uma pessoa pode governos estaduais e a ação
pegar o pref�to ou o vereador eficiente das prefeituras, que
pelo braço e reclamar do que está empregam menos e investem
errado. Já o governador e o

.

mais, é desconhecer o básico.

presidente ele só vê na televisão, Antes de noticiar besteiras deste
. como vê uni ator de novela. tipo, talvez fosse conveníente ler

Além. disso', o brasileiro espera os relatórios preparados pelos
que as prefeitwás façam muito economistas do próprio governo.
mais do que elas realmente têm E para encerrar com "chave de

condições de fazer. E, de fato, as ouro" a temporada de persegui
administrações municipais não se 'ções, o Tribunal Superior Bleito
omitem. Em Osasco, estamos' ralbaixouumainstruçioquesim'
construindó dois hospitais muní- plesmente proíbe os atuais prefei
cípaís, distribuímos merenda tos de participarem de quaisquer
escolar para todas as escolas atos públicos de campanha. Proí
(inclusive estaduais), a Guarda bir o uso damáquina na eleição é

Municipal contribui na área de uma coisa, com a qual concordo
segurança e por aí vai. Querdizer, em gênero, número e grau .

é a prefeitura, que recebe menos, Agora, cercear' as mani
fazendo aquilo que as outras festações políticas das autoridades
esferas administrativaS, que ficam locais desrespeita a Constituição
com 84% do bolo tributário, e menospreza a in�ligência do

deveriam fazer. eleitor; Que sabe, oáda vez mais,
Vemos por esteBrasil afora um separa o joio do trigo e.reconhece

número incontável de exemplos quem está do seu lado. Os
de criatividade e de buscas alter- municípios têm feito muito pelo
nativas para as soluções dos pro- país. Não podem ser tratados
blemas. As prefeitl,Jras têm tun- _des........sa...."..,m_an.....,...eira......,..

......"_,.-...,.,,,,�

cionado como verdadeiras escolas * Prefeito de Osasco (SP)

Artigos para Carta Aberta,enViar paraAv.Marechal Deodoro da Fonseca, 122, 1ô andar.
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BR-280

1,.

DNERfinalizaráprojeto de restauração este ano
J araguá do Sul· o De

partamentoNacional deEstradas
de Rodagens (DNER) deverá,
entregar oprojeto de restauração
da DR- '------

28.0, tre- ',.r/SÓO d.
'

cho que
liga omu- I/lítlo dos
nicípio a

Corupá,
, ao Banco
Ifiterame-

obltlS •
polO''''

ricano de Desenvolvimento

(Bird), até o final deste ano. No
projeto, estão incluídas a nova

camada asfältíca, acostementoe
iluminação, informa o enge-

'

nheiro doDNER,WagnerFahre.
Se aprovado, o recurso chegará

'

somente em 1997. "O processo
é demorado", lembra.

O trecho que separa os dois

municípios, com cerca de 20

quilômetros, é considerado o

mais perigoso e precárioda BR-
280. Além des constantes

acidentes, o risco de assalto é

grande, devido. à pouca
,iluminação'da rodovia Há três

anos, depois da morte de um

garoto de quatro anos,' um

abaixo-assinado elaborado por
moradores da região foi enviado
ao DNER, em Florianópolis,
solicitandomelhorias e placas de
sinalização. "Estamos atendendo
na medida do possível", diz

, Fabre. "Fizemos recentemente o

recapeamento do trecho",
ressalta.

Toda obra de reestruturação
do trecho Jaraguá do SullCorupá

,

, está orçada em aproximada
menteR$ 3milhões - hoje a taxa
por quilômetro cobrada pelo
DNER é de R$ 150mil-, finan
ciados pelo Bird. No entanto, o
início dos trabalhos começará,
segundo o engenheiro Wagner
Fabre, somente depois da

liberação dos recursos, ao
DNER. "Vamos enviar o projeto
e aguardar a aprovação. Depois
disso é esperar o dinheiro e

começar a obra", conta, acredi
tando que o projeto deverá 'sair
do papel, e colocado em prática
no segundo semestre do ano que
vem.

Até esta data, os moradores
do trecho continuarão convi
vendo com o medo que cerca a

rodovia Buracoscommais de 60
centímetros de diâmetro e falta

, de acostamento sãoes principais
fatores que ocasionam os aci
dentes.

Segundo a dona de casaElia
naLeite, quemorahá 13 anos às

margens daBR-280, os acidentes
envolvendo principalmente
estudantes - a faculdade também

margeia a rodovia -, são c0ns

tantes. "Presenciamos coisas
horríveis durante todo este

tempo. Ajudamos muita gente
atropelada", recorda-se a mora-

.dora, acrescentando que, .na .

maioria das vezes, osmotoristas
não prestam socorro as vítimas.

ElianaLeite revela que há três
anos' foram enviados dois

abaixo-assinados para o DNER,
porém o retorno veio através de

recapeamento. "Ajudou em

parte, mas é preciso uma nova

camada asfáltica e iluminação",
define amoradora.

"

: ,1

',"

l' • t,

Moradores
dividem apista

'

da BR-280 com.
ctM:ros: risco "

de àcidentes
síio constantes

no trecho que
liga laraguá do
Sul e CO'rUpá

Para nós, seguro não é só '

ga rantia de riscos .

, , !\
Seguro é Prastavão de Servivoä ' .

GARCIA

Rua Expedicionário Gumercindo da
Silva, n" 90 1" andar, Bala 2

Fone!Fax: 371-1788
Jara,guá do Sul;' SC

SEGUROS

R. Exp Cabo Harry Heaucb. n" 35 - Fone: 371-6347

Jaragua do Sul - Santa Catarina

.

.

"
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'PROJETO

Tifa Bleasing terá anelpara contenção de cheias;. ., ,�, .

J� dO'SuI'. Os mo
radores da Tifa Bleasing não

terão mais problemas com

inundações. A prefeitura,iniciou
esta sema-

,

'

na a colo- 06111 I.m
cação de

"

anéis em ,pI'OZtJ d.
�da regi- 4IJ d/os LV1/'O
ao da Es- ,.,-'

trada No- ., .""'1.
va. Com " "

isto a água àcUm.ulada sobre a

B;R-280 será infiltrada pelo anel
qlJe está direcionado para um

riacho às margens da rodovia.
'

Armco

O anel, denominado armco

tem 1rêsmetros de diâmetro e40
de extensão. De acor<lo com ose

cretário deObras, ValérioVasel,
a obra estará liberada em 45
dias. Mesmo com a construção,
o tráfego não está sendo prejudi
cado. "Ioda a estrutura é feita

pc:.c baixo do asfalto", afuma.
Ocusto total para a colocação

dos 92 anéis é de R$ 90 mil.

T�oS os bairros que foram atin-
�� ,

gidos pelas enchentes de 1995 e abaixo-assinados enviados a

as cheias de fevereiro deste ano ,prefeitura, solicitando obras

gparão o armco. O projeto foi emergenciais para a contenção
desenvolvido pelo vice-prefeito das cheias em diversas locali
Alfredo Guenther depois de dadesdomunicípio.

TrTULO

Bisneta de Jourdan é cidadã honorária
Oqpê?

VfAGEM

Prefeito tenta liberação
de recursos em Brasília

Os pedidos protocolados por Dum) Vaseli

Jaraguá do Sul·oprefei- ,

to Durval Vasel, em, sua via

gem àBrasflia, na semana pas
sada, encaminhou uma série
de projetos a diversosmÍllÍ$té
rios com o in�to deconseguir
a liberação de recursos para o

m1Dlicípio na forma de coo

vênios, Ao total, são mais de

R$ 7 milbões em recursos que
o governo Vasel protocolou
junto aos ministérias.

Mesmo não esperando ser

, atendido num todo, o prefeito
de J8Faguá do Sul aposta na

"boa vontade" do governo
Fernando Henrique Cardoso

que, com a, queda de po
pularidade apontada por
diversas instituições, de
pesquisas do país, tenta

reverter a sua imagem frente
aos m1Dlicípios. "É um ben

Jaraguá do Sul-Está confir- ram em Jaraguá e confirmaram
,
Machado Filho, comandante do ...YIIm:

mado. A bisneta de Emílio a visita de Maria Edith. batalhão da Força da Paz,
Carlos Jo.urdan, fundador da ci- �omesmo diadahomenagem ressaltou q�e a operação no R$1.156,OOO,OO
dade, Maria Edith Jourdan de à bisneta de Emílio Carlos Continente Africano será até
Lucena, receberá o título de Jourdan, a secretaria de Cultura fevereiro de 1997. R$ 1.500,00,00
cidadã honorária municipal. A e Turismo inaugura a nova sede De acordocom ocomaadente,

R$ 744,000,00homenag�m acontecerádia 25 de do Museu do Expediciooário, este é o terceiro contingente
julho, quando comemora-se o localizado no centrohistórico de brasileiro que viaja à Angola.

724,000,00170° anode Jaraguá do Sul. "Um Jaraguá do Sul. "Estão incorporados naForça da R$
tiiulo merecido", justifica o Operação Paz apenas militares profis-

R$ 271,000,00prefeito Durval Vasel. O general Aquira Obara sionais com mais de um ano de
'TEsta semana ogeneral Aquirà informou' também que 670 serviçomilitar", revela Machado

R$ 4.000,000,00
.. ,�, .'

Qbara e o coronel Adhemar da soldados de Santa Catarina Filho, acrescentando que a

cOsta Machado Filho, do 62° embarcam em agosto para missão no país angolano é de

Bjalhão de Infantarià. estive- Angola. Adhemar da Costa ação comunitária.

momento esse". disse o

prefeito, na coletiva à im

prensa, na terça-feira (28),
referindo-se sObre a possível
liberação de pelo menos boa

'

parte das reivindicações de

Jaraguá do Sul.
_,

Estratégia
A estra�gia do prefeito no

envio deprojetos àBrasília foi
oportuna'Numa etapa, Vasel
dirigiu-se diretamente aos

'

ministérios interessados,
protocolando os pedidos de

,reivindicação. Os recursos

totais encaminhados aos

ministérios chegam �mais de '

R$ :3 milhões.
Já na outra etapa, Durval

Vasel encaminhou 12 projetos
na forma de convênio via
Caixa Econômica Federal,
totalizando R$ 4 inilhões.

... Projetos Asfálticos

... Obras para construções
dos Centros Políesportivos
... Recuperação de estradas
no interior domunicípio
... Construção de uma ponte
no bairro Rio Cerro
... Projeto deEletrificação
Rural
'" Infra-estrutura urbana

. O endere-ço onde a qualidade tem bom preço, fa-.... MALHAS LTOA. brica: Jacquard, Soft, Cotten, "1oletbn, MeiaMa
POSTODEV'ENDASJUNTOÀFÁBRICA. Ihalisa e estampada, Stanflex, Xadrez, Listrado,ROD. SC-416 N° 2727 - RIO CERRO II. .". • 'd'

,

,

d IhFONE: (047) 371-0099 para atende" confeccionlstas o ramo e ma
';
as.

FAX:' (047) 371.;.1045
'

, ,'JARAGUÁ DO SUL - sc

v
•

DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS t�M ACABAAII��T() PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FIA","EIADO I� .ESTAAIPAIUA
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Público 'prestigiou os lese na fase Regional

BandaMarcial do São Luís, um do« momentos mais aplaudidos na solenidade de
abertura Nível técnico no atletismo surpreendeu CCO

Emoção em mais Limpa no p/ante/ ADJ/FME Bo/ão At/ético Juniores

umaetapado
'

do trlc%rpara volta a quadra Bo/a Paranáe II doJac

Campeonato éopaSCe em São Ludgero 23 classificado BeiraRiona
I' I', disputa

Catarlnense de II Brasile/ro da pelo Estadua/ de paraa Taça fina/do clássico hoje
Canoagem Série C. Futsa/ dePrata Varzeano com o Joinvi/le

··t

Apesar do atraso de 40minutospara o inicio das solenidades, o público permaneceu sentado
ê süptrlotou as dependências dogi1ufsio de esportesArthurMaller aonde aconteceu a abertura
dós Iljgos Escolares de Santa Catarina, faseRegional Leste/Norte. Omomentomais aplaudido
foi a entrada da delegação de Jaragud. do Sul.
Os atletasFabianeMaraBorchardt e EdsonSurdi, carregaram o Fogo Olimpico e, em seguida
Cintia de Souza fez o juramento do atleta.
A apresentaçãa da Academia Galpão Saade tambémfoi bastante aplaudida, para terminar a
solenidade de abertura, aBandaMarcial do Colégio São Luis, fez um pout-porri do conjunto
Mamonas Assassinas. Até ontem (7), as modalidades que encerraram suasparticipações nos
Jescforam:
Xadrezmasculino:
r Joinville 21,0 pontos
2" Jaragud do Su118,5pontos
3"Brusque 12,5pontos
4"Gaspar 8, '5pontos
5"Bolneârío Camboriä 8,0 pontos
6"Mafra 5,0 (1" critério)
7"São Bento-do Su15,0 (1" critério}
8" ltaja!4,5 pontos
TênisdeMesamasculino
1" Jaragud do Sul
2" lndaial
3" Canoinhas
4"São Bento do Sul

5"Corupd
6"Monte Castelo
7"Pomerode
Para hoje, (8), definem-se os campeões do voleibol e futebol de salão com a programação
sendo a seguinte:
15horas: Yõle! masculino: Jaraguä do Sul x Joinvüle
16 horas: Yôleifeminino: Jaraguâ do Sul x São Bento do Sul
17 horas: Futebol de Salão: Vencedor(ltajaix Camboriú)x vencedort.Iaraguä x Canoinhas)
Le'mbrando que apenas o campeão e vice-campeão classificam-separa os Jogos Escolares que
acontecerão em Blumenau.

feminiiuJ
1" lndaial
2" São Bento do Sul
3"Pomerode

4"Corupd

JaragruJ do Sul classiJka o tinis de mesa

Futsalfazfinallwje noArturMüUer
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Amizade assumeAtlético Paraná e Beira Rio

fazem. a final do Varzeano· !!!.�a..��:�!!to
finais acontecerão amanhã, da 1· Divisão de Amadores, numa promoção da Liga Jaraguaense de

domingo (9), no Campo do Futebol. Os resultados foram os seguintes:
Amizade 3x1 Caxias

João Pessoa: Cruz deMalta OXO Joio Pessoa
13:00hs.: Sto. Antonio x AliançaOxOJaraguá
Kiferro, disputam 3° e 4° VJtória4x1 Guarani

1 Com estes resultados o Amizade assmne a liderança da 1·Divísão comugares.
15:00hs.: Atlético Paraná x 27 pontos, seguido de João Pessoa com 25; Vitória 23; Aliança 22;

EstreUa com 18; Jaraguá 17; Cruz deMalta 12; Caxias com 5 e Guarani
Beira Rio, disputam 1° e 2°

com 5 pontos que perde no saldo de gols no confronto com o Guarani.

lugares. rDhisão deAmadores
Os resultados da 10- rodada foram os seguintes:
XV deNovembro 3x1 Cantareira
Francisco de Paula 7x1 RioMolha
Gàribaldi 2x2 PontePreta

No domingo, 2, aconteceu as
semifmais do XIV Torneio
Varzeano RaulRodrigues no
Campo do Estrella. No

primeiro jogo a equipe do
Beira Rio garantiu vaga ao

vencer o Santo Antônio por
2xO. A segunda partida foi
bastante equilibrada com

Atlético Paraná e Kiferro

fwrendowrnapamda�o�
e que s6 foi decidida nos

pênaltis. No tempo normal
Ix l, prorrogação OXO, e nos
pênaltís vitória do Atlético
Paraná por7x6.A Kifen;o foi
a campeã do ano passado, e
buscava obicampeonato. As

São Roque 2x2 flamengo
Na?Divisão a iderança é deFrancisco de Paulacóm23 pontos, seguido '

de São Roque com 20, eGaribaldi com 15.

Jogos deste sábado (8), pela 1· Divisão:
Caxiasx FßtreUa, noWaldemarGwnz
João Pessoa xAmizade, no est, João Lecío da Costa

Amanhã, domingo (9):
Guarani xCruz deMalta, noAmoldoSchOnke
Jaraguá x Vitória, noAlto Rio da Luz
Pela 2· Divisão todos os jogos programados para amanhã, domingo 9.
Francisco de PaulaxXV deNovembro, nO,SER Feo. deP�
Ponte Preta x Cantareira, no Ponte Preta.
RioMolha x São Roque, no RioMolha.
flamengo xGaribaldi, no estádio do Flamengo.
Tanto na 1·Divisão como na?Divisão, os jogos terão inkio na categoria
de aspirantes às 13:30 hs. e amadores às 15:30hs.

Profissionais
Os profissionais do Jaraguá continuam de férias. A
reapresentação acontecerá dia 20 deste mês, quando o

técnico Abel de Souza iniciará os trabalhos, visando as

disputas do CampeonatoBrasileiro da Série C e da Copa
doBrasil. As duas competições deverõo iniciarna segunda
quinzena de agosto. Niltinho ao lado de Vinicius, Antunes
e Polaco são os únicos que não pertencem ao clube e que
devem voltar para
estas competições.
Niltinho estuda além
da proposta do

Jaraguá, outras até

para disputar a

Divisõo Especial do
brasileiro.. O Cri
ciüma já manifestou
interesse na sua

contrataçäo, o mes

mo acontece com o

Coritiba do Paraná.

Segundo o ponteiro
,que é idolo em

Jaraguá do Sul, as

possibilidades de

transferência para o

Heribeno Halse são Técnico Abel de Souza âev

grandes. permanecer no Iac até final do ano

Atlltico Paranágarante v4ga nas finais do Vaneano

Juniores do Iaraguâ tem difícil
compromisso, ·pelo estadual
A equipe de juniores do comMarcelo e a outrano enfrenta o Joinville, no
Jaraguâ Atlético Clube, segundo iempo com clássico regional. O Jec

jogando sábado (1), Mateus.' Com 'as que
é treinadopor Simão

venceu o Marcílio Dias o p o r tun i d a des Saturnino, que dirigiu
por 1�0, gol de Mateus desperdiçadas o Jaraguâ, até o ano passado o time
aos 25 do 1 o

tempo. O encontrou dificuldades de Jaraguâ do Sul. O

jogo valeupela 61J rodada no final para segurar a técnico Ilton, do Jac, deve
do - Catarinense de _ vitõria. O, tricolor entra mandar a campo: Jean,
Juniores. O Jac chegou a _

em campo novamente Alexandre, Vanderlei,
desperdiçar duas pelo estadual hoje às' David e Alex; Edésio,
penalidades máximas, - 15:00hs, no estâdioJoão Reginaldo e Marcelo,
uma no primeiro tempo Marcatto, quando Uo, Mateus e Reinaldo.

A classificação do estadual de juniores é a seguinte:
r Figueirense 13 pontos
2° Criciúma 11 pontos
3°Marcílio Dias e Jaraguá com 10pontos

,

5°Blumenau com 9pontos
6° Joinville - Avaí e Tubarão com 8 pontos
9° Chapecoense com 7pontos. ',

10°Brusque com 1 ponto
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SÁBADO/DOMINGO, 8 E 9 DE JUNHO DE 1996

,OUTRAS VAGAS
ABERTASNA
HUMANA

CALDEIREIRO
COLOCADORDEC�

CONFElfEIRO
COSTURElRAMAQ. RETA

� l DE::��I��::AI�P�:T:�!TA J
� � INFORMAÇOESNAHUMANA

AUX. DE PRODUÇ O
CARMEM 973.8474
Aux. ESCRITORIO

CARLA 371.3864
AUX. ESCRITORIO

MARCOS 371.7014
A.ux. ESCRIT RIO'

RICARDO 973.8302
,DESENHISTA XTIL,.
ÂNGELO 376.0228

"

,

ABAIXO, OS
.ANÚNCIOS DE '

QUEM SE OFERECE

PARA TRABALHAR.
'

ILDOMAR 372.2804

374.1180SlMONIA

Máis de 500 pessoas se

cadastraram na HUMANA, nas
últimas semanas, mas só os

acima quiseram', aproveitar a

oportun'idade dada pelo
Correio do, Povo de aparecer.
sem custo, no Classi-Emprego.
Aproveite a oportunidadel
Autorize 'a Consultora da
HUMANA a anunciar, aqui
também, seu desejo de
trabalhar.' Entre em, contato
com sua cadastradora.

�tA�Og�MIi>Il�@j@
,

urna Parceria
CORREIO DO POVO - HUMANA,

,d ,.,

,I' HUMANA,
ASSlS&OIIIA nUll

ADMITE IMEDIATAMENTE:

tr l'

·INFORMA

TERCEIR.IZAÇÁO COM PARCERIA

Temos que pensar, p�ue creio, ainda não entendemos realmente o ,

que seja a terceirização. Fazer um. hiStórico aqui é inadequado e

desnecessário, quando queremos clicar o momento exato pelo qual
passamos, como estamos agindo, e "fazendo terceirizações", '

A terceirizàção, como vem sendo buscada por aJgumas empresas. visa
essencialmente a redução de custos e a diminUição do trabalho. É
temerário usumos a terceiDzação de forma leviana, empurrando para
tercéiros o trabalho que não é o nosso negóCio. Certamente; esta',
"terceirização", não trará redução de eusto real ou diminuição do 'j
�alho final

.

O negócio da HUMANA é ser Terceirizadora (com te maiúsculo),
efetiva Parceira na execução conjunta do tfabaJho solicitado por nossos
Client�.

'

Um ótimo exemplo deste conjunto afinado na área'de Recrutamento '�

Seleção, está completando 2 anos.� de fonna�plena o
,

Recrutamento e Seleção na DUAS RODAS e na WOLF. Somos ,;'

co-responsáveis pelos candidatos a emprego nestas empresas: P� 'l'i�
"

a Parceria preserve-se por anos, trJzendo beneficios JO casal" o
'

-,

respeito mútuo é a pedra fundamental, sObre a qual os parcein)s, ai "

sím, podem buscar por um lado: melhora na' qualidade das,

contratações com redução ou manutenção dos custos; d�bilização '

deWlIl estrutura :tisica e de pessoal que por meses podé fiou oCiosa J

(prinw:iamente onerosa) ou ÜDpotente em �s 4� �o.f" �

demanda 'por mão-de-obra, tomando.-se perigosamente '; :ÓneroSã; i
.

' certeza de evolução tecnológica sem investimentOS ou ,platiejaoientö
' '

especffico; controle de qualidade e resoluções�,�:problem!lS, \
umavez que a Parceria é ungida pelo respeito, mas I:éBt�;Ji9t:,é�� ';:
por 'tempo indeterminado. A HUMANA" por outro' lidO;' "'V;�� '�
óbrigadamas não coagida, a: suprir às nece$si�es de suasE�� ':i
Parceiras, investindo em tecnologia de informática, ou treinamentO" de :{
seu pessoal tomado-os upm. em DUAS RODAS e WOJ...F,
buscando conhecê-las intema e extem�íe, na 'essência; ou ainda na
disponibilidade de área :tisica, onde crescemos 150 m2 neste 2 anos.

,
Recrutamento e Seleç_o é o negócio da HUMANA, somos Os
Terceirizadores Parceiros. Guiamos nossas Empresas-Parceiras para
melhor tecnologia e fonna de utilizá-la, desenvolvemos sistemas,
dentro de suas necessidades, buscamos novos CanWlh08, etc..

Fiscalizar a qualidade dos nossos serviços como quem fiscaliza a

qualidade total, fica a cargo das Empresas-Parceiras.
'

Sabemos que a Terceirizaçãc é o caminho sem volta que todos que
queiram competir pelo mercado (sobreviver) terão que seguir. E que
para que façamos de nosso caminhar um sucesso, precisamos de]'
Parceiros fortes, preferencialmente de nossa terra e que tenham .

conhecimento do real objetivo da Terceirização. Uma parceria calcada
na economia de palitos, sem dúvida nos fará,' sein seetinnos, perder':.
muito dinheiro, tempo e principaJmente'COJDPcrtitivida4e, �u seja.,:. :;

. . �
"

c ,

�A��Q@�HtllQ�[}3©)[?��OA
Ambiente Familiar

admite:
1 CAIXA: SEXO FEMININO, Cf EXPERIÊNCIA

.

E C.ONHEC. DE INFOR�TICA.

5 ATENDENTES: SEXO FEMININO.

INFORMAÇÕES NA HUMANA

<

Os comentários do Gilberto Fausel sobre PPRA, ficará para a próxima ';

semane. Não deixem de lerl Até a próxima.
,

�UP�RVI�OR D� V�tJDM!
D�

�QUIPAM�tJTO� ItJDU�TRIAI�

I!XIGI!..sE: CONHI!C. TÉCNICO-MECANICO
'

@ CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200

,INFORMAÇÕES NA HUMANA
.

, '

............................................................................................................................................ �

ELETRICISTAS DE MANUTENÇÃO
com experiência em teares.

-,.-=--' E
FERRAMENTEIROS

com conhecimento de matrizes e

experiência em manutenção.
PROCUREM A HUMANA!

HUMANA
ASSESSORIA EM RH

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICINA DO rRABALHO ( �CM�O ) - AUDIOM�TRIA ( PCA )
RECRUTAMENTO E SELEÇAO - CURSOS NA AREA DE RH l

,

RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGUÁ DO SUL - sc
Fone: (047) 371.4311 Fax: 372.1091

'

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESAI

"
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Dr, Dalisbor Marcelo Weber Silva

CLASSIFICADOSDE

DRA. MARGARETE GELLERT DA COSTA II
,

PsIcóloga (Adulto e Infantí/) I!

I"

Consultório'Médico
ORA. MARCIA NIPPES GASPARINI

Clfnlca médIca - Medicina do Trabalho e HomeopatIa
CRM - 6294'

ORA. MARLENE INtS DA SIL VA
,

Nutrtctonlete

CRN2'2287

Produto. p.r.:
C6e., lI.tO. e Pá•••ro.
Mont.rl. e Aploultur.

IfIt:DlCAMSVTOS
,

ENI GSIAL

- "Opioneiro "em alizamentos e a melhor escova da cidade"
Experiência reconhecida em rodo o país
'(Permanentes, reflexo, tratamento de pele, etc...)
Desconto especial de 15% pl dia dos namorados
R. José Fontana, 45 - próximo à prefeitura

ENDOCRINOLOGIA'
CRM-SC: 5149 CPF: 447124059�53

DlAlJE7ES, 7JREÓ1DE, OBESIDADE Q81'&IOIIOSE;.
, CllESClMBVTO, DISTÚRBIOS DO COLESIJ;ncx. E

DAS Gl.ÂftlXJLAs

Rua João Picolli, 253 • 10 andar
Fones: 372-3786 (consult6rio) 433-7525 (residência)

CONFIRA AS SUPER OFERTAS DO CADERNO

PROMOÇÃO CALÇADÃO

I,ínica Sio Camilo
Dr. Marcos Fernando F. Subtil

111111!llll!�11111111111!1!�!1111!I!il�111!1.ll! '

Medicina do Trabalho - Fratura. ,. Urglncla.
Doan9a. de Coluna, Le.ae. do e.port. - yrdeo 'Artroecop'la
e 'Cirurgia. do Joelho

Exame.: adml••lonal., deml••lonal•• perl6dlco.
Hor6r1o. atendimento: ':30 a. 11:10 e 14:10 'A. 18:301:1'.

PERCA PESOAGORÀ.
�( �

.

PER1GtJNTE-ME COMO?
,

,

FONE: 372-2059
Vende-se égua Mangalarga Paulista 6 Vende-se uma lanchonete no centro de Vende-se ou troca-se uma casa cl terreno em

anos, prenha. Valor à combinar. Contato Jaraguâ; amplo estacionamento. Tratar Guaramirim por um terreno e um carro em

fone:371-49350u371-5842 na R�a Presidente Epitácio Pessoa, 555 JaraguádoSuL Tratarpelofone: 371-4424

- Tintas automotivas - Imobiliárias
- Complementos para Pinturas

- Artigos para Solda

R_ CEL PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 1550 S/12

DISK-TINTAS 372-2422
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Jaragpdo Sul, Se' deJUliho de1"' CLASSIFICADOS CORREloOOPOVQ-3

�m.el
CAECI 187s.J

•

EI'JIIREENJIMEWTOS IMOBIUÁIIOSLlnA.
APTOS PRONTOS
Edlt. Alb.rto ".'."110'"
• Apto. oi 112m" 21.,dar· 2qlole dama. dIp. oi garage,portio e portaria
elatr6nlca • R$ 19.100,00 entrada + ...umlr pareei.. de oondommlo em

conltN9Io, RUIIO,OO ent,.geJulhcJ87
E,.,. DI."flru. • Ru. ".rI"a Frutuo.o
.",*1I020121<4m••3·�r·.ufte+2qlol.,-..oacta,churruq.IndYlci.lal,cIep.
empregada, 2 C111'!1Q1n1, ..110 de fettel, pllclna • Entrada R$ se.OOO,OO +

...umlrparcal..deoondomlnlo· R$980,00cn.vea FEVI98.
• �tG 30... antrad� RS 38.000,00 + '1IUm1r pareai.. de condammio • RS
87S,00·cIlave.·fEV/98.

.

..
Edlf; Anta'ra"fhu� Rua Adolfo Sa,;arl • laf d. Rua Amazo"a.
�CA� .

• Aptool 3OOm-. temo.daponfvel.apartamtnb.nl 301,302.501.
En�:38.1I0�(R$1".441.oo) +IIOparoala.de3.811�(R$1."41.75)·
Conatru9l0: Proma CoMI. e Planej. Ud,. em ".tema da condomlnlo.

CASAS
• C..a dIIalv. Nova 3 paYlmentoec/.caem'de 4lrea oonetrulcta. terreno IIOOm
-R. Tomaz F. deGoe.0IIndavl.ta·FI$180.000,00
• Ca.. IIven'.rla oi 200.00m'. na AJa Olfvla ClllocIml Praell. 33 • Jal1lgu"
Elquardo·RS80.000,00
·Ca.. alv. 180ml 'r.aooenwfcla..Terren,o.t2OmI·R. HanrlquaBoItollnl· RS
36.000,00 + Flnanc. Caixa Econ6mlca Fadara! R$65,00m".
• Ca..macieiraoi 11Oml.VIla Lalau,Terrenooi522m', .eco. ele..quina·RS

·

40.000;00
• C...eIellv..,arla0l150ml• terreno 7500mI·FIua Bei1haWaege·Entrada RS
11".000.00+ 12xR$3.6oo.00
• Ca.. dedI'caraoi270mI em "vana"aoi todam'ra...trutura, pllClna, cIcI.
gIIp&lt. terrenool 31.00Om I.R.Bemardo A. 8chmlclt(perto do ..110Vlt6"a)
""aela Flguelra·R$110.000,00 .

• Ca.a ele alvenaria 123m1, Bllna'rlo Camborlll • Troca••• por apto em

Jaragu4l.
• Ca.. em alvenariacl80m'· AJa Jo•• Plool•• R" 25.000,00
• Ca.. em alv. oi 140m" Flua DOmlngo.SaMon.6eO·RS 58.000,00
TERRENO'S
• Terreno cl598m'·AJaJo"TheocIoioAbeiro· .... elaFlguelr.·R$12.000.00
• TIIfInO cl 28.2eQm'. no lIeVo que vala BUnanau cl 180m clt frlnle plBR .413,
oonIInc:IOumaCllldlmadlll1lcl15Om1+",,*,*,...,.,.rlacJ2OOml-R$170.ooo,00
• Terrano27.000ml.ChkaraemJ,gua.a.ru,Pel'tnet!oUbIno·R$46.0oo,00
• Terret\o· Lot. doi.e.·Pe""CandII.. • 346T!" BarraVelha· R$S.700.00
• Terreno· Lot. Champtgnat·378m'·R$21.000.00
·Tarreno5.00OmIll6Om'trevoelaMaIw.. ·0I6Omeiefrentee.100mdellncloe
·R$"2.5oo,00
• Terreno cl 10.00OmI. oi 48m da frente clJo" T. Ribeiro (prox. trevo) R$
45.000,00
• Terreno 0I2.260·'R. BertaW..ge(planoaHCoolRloJaragu' ao.Funcloe)
·R$40.0oo.00

.

• Terreno em Navegantae. oom400ml, centrala 1lO0m elaprala·RS16.000.00
OALPÃO INDUSTRIAL '

:.e.o tnM8tfi.I��"ra�tàdl.�t._. cCiIfi Ilr_à<tt4ó6ISoihl••
° terreno oom 864.0Om2. Flua Joio Fraruner. em trente ii I� 810 luiz

Gonzaga. Prko AS39.8oo.00

LOCAÇÃO
• Loja.·1R. Eleonora S. Prad Ed. AnturIo oi35m2• AS 300.00 • oi 42.24mz•R$
300.0070153.47mz• R$ 400.00
• Loja 0I42m2R. Bernardo Dombuecll. 690 • R$ 300.00
• Loja cl 45.85m2 cl ap.eIIo de ar conclcionacto R. Eleonora S. Prado Ed.

Anklrlo';R$31lO;OO
• Loja., - R. GI,IIlhermeHering· (pertoCapi�)·R$ 300.00
·ßptOd�qt08+cIep.empregada.oentJal.EdffcloJaragu'.8Isndar.R$860.00
(Semi mobilado)
• Loja qI'82m2 R. Mari.. FrutuOlO. 909 • Ed. Aeteu • R$ 400.00
• Ca.a�lv. 12Om2·R. Manoal F. elaCoeta(Jolo P••_> ·R$SOO.oO
·Apto. (;/3 qtos·R. Eleonora S. Prad (Centro)· R$550.00
• Apto. 2 quartos· R. OUilherm.Harlng. 70· RS 500.00

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

'. R. -!m@!Jd[b'ii'@
001 92 branco
Eaooll oonvelOlvel 88 amafelo
Eaooll GL 88 praia'
Monza SlE 88 branco
GoI Cl 89 branco
ElOorl l 85 vermelho
ElOorl l 84 branoo \

Del Rey rua 86 prelo
Gall 84 bege
Florino oh 87 vermelho II
trusoa 84 bege
FII.oa 78 beg.
Betlna"

,
79 lDO branoa

Unos 91 prelo
Pempa OI 90 br.nc.
Pr6mlo es 86 verde
Uno mille eIeI,. 94 verde
Pa••al 85 vermelho
EIOOI'I XA3 88 a:zul
Opala 79 marrom

Opala Comodoro 90 branco

Rua Joinville n" 3573
Folle(047) 371 9&22

JARAGUÁ DO SUL - SC

6AUTONOVO'VEI'CULOS.

PointerCLl1.8 gas pratam.t 94

Uno Mill. Eletronic gas. azul met.. : 93

Uno S 1.5 gas cinza chumbo, 91

Esco'rt XR3 ale; bord6met. 88

Goi CL 1.8 ale. bórdô met 88

Voy.ge G11.6 g.seinz. met 88

Voy.ge LS (c/rodas +som) .Ie. pr.t 86

Fusca 1300 gas. azul 73

Chwette SL gas. bege 79

Moto XLX 350 gas. pretalvermelha 87

VEfcuLOSEM ÓTIMO ESTADOI
�.$ittWP,l8••...,�eF�
ESPECIAIS E ANANCIAMENTO ATE 36 MESES

Parecer Comerciai

·lnoorpora,lo
Vende - Admlnlatra

Compra - Aluga
DEFRONTE AOFÓRUM - CRECI 00177o.J

FONE/FAX (047) 372-2880
CELULAR 873-8088 - JARAGUÂ DO SUL - SC

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

CADEIRA DE DENTISTA
Vende-se cadeira elétrica (Dobi-Atlant) a
qual pode ser usada por dentistas ou

médicos oftalmologistas (oculista). Valor
R$ 400;00 ou a combinar. Tratarpélos

fone: 372..0007;ou 371-1424

- Terreno no Loteamento Heinceck - Oba da Figuelra - R$
8.000,00

' "

- Terreno na Ilha da Figueira - Rua 10, José T. Ribeiro com

14,00 testada totalda área de 427,SOm' - com água, luz,
fundamento e lajota - PreçoR$13.000,00 - Barbada
- Dois terrenos próximo a Faculdade totaida área 840,oom2 �

R$12.0oo,00.
- Terreno situado no loteamento Dico, 2Km após Botafogo,
contendo área de 380,OOm:l esquina - R$ 9.000,00.
- Terreno na R� Guilherme C. Wackerhagen - próximo ao

Fórum - 38S,00m2 - 65,00plm2 - negociável.
- Terreno com 840,OOm2 - mais construç4o de um prédio cl
560,4Qm2- próx. daArgi - naWalterMarquardt - R$ 60.oopl
!!l2 - negociável.
- Terreno com du� casas defronte ao Material de Constr.
Winter - R$ 35.000,00 (negociável) - barbada.
- Terreno com 600,00m2 - naRuaJoio J.Ayroso - lateral com,
excelente casa demadeira - nova - R$ 27.000,00 - negociável .
- Terreno situado nos Trevos - GM, JS, BL,MS, JO, SCH e

CO, contendo a área de 19.62Om:l, com 331,6Omt. de frente
plBR-280 - Preço R$1° parcelas de R$ 15.000,00 (Troca..e
por carros e Caminhões).
- Vende-se área comercial naRuaMariaUbelina da Si1'\'a - Vila,
Lenzí, contendo 4.828,5Om2cl testada de 6Omt. ao pre.ço R,$.
llO.Ooo (Negociável)

, -

- Vende-se terreno no Azaíéias cI729m'. Bntrada 14.000;00
+Assumir Pinanciamento.
- Vende-se uma min,i-chácara com 5.000m:l. Localizada na
Rua 492, ElpidioMartins, balrfoVild.enzi, área isoladapor
10xR$5.000,00(Negociável) "

- Vende-sewnaáreade22.ooOm' localizadanaRua267,José
A. Pereira, Bairro Czerniewicz ao preço de' R$ 5,00m'
(negociável).
- Vende-se apto. no Balneário deCamboríä-Todomobiliado,
3 qtos, sala, cOZ., copa, etc. 30 andar - garagem coletiva .:

interfone - Condomínio - R$ 50,00 - 700mt da praia - Rua

��O��tJ:��.;A.. fO�9,00J��g�áXe,I)," "I;r.�ca�e::
�f)rapu� em':{"11J1Tffi1!�:I- "�.,:" './ ,o' 'r"i:;.) I..." '; <o', "',

Vende-se 7 .50Om2com Edificaçllo de Galplles em 2.2(){)m:l
localizados H;>Omt londe do lISfalto�R-+$2 - Senti40Nere�,
Ramos - (ao lado da Recreativa Breitha'llpt) ao preço de R$
150.000,00 (Negociácel).
- Aluga-se sala defronte Fórum - R$ 300,00

ALUGA-SE GALPÃO CENTRAL
PI DEPÓSITO, ETC. - 250M2

PROCURA-SE CASAS E
SALAS PARA ALUGAR

POSTO MARECHAL LTOA.

�Liquigás-COMBUSTíVEIS' FILTRADOS
-SUPER TROCA DE ÓLEO

.,

-LAVAÇAO COMPLETA
-LAVA RÁPIDO
-LAVAÇÃO ÁGUA QUENTE
-LANCHONETE

.

Avenida Marechal Deodoro·da Fon.eca, 861 - CEP 89251-101 - Jaragu-6 do Sul - SC j.

I �

FONE/FAX (047)

372-0705 * 372-1888 * 371-0905

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CENTRO - Casa VElRAS- CENTRO - APTOS. no CENTRO-

Casaem em alvenaria cl 3 Terreno cl EDIFfclODUNKER
VILA LENZI - Terrenoel VILA LENZI-

Alvenaria cl 1 quartos e demais 6.991,OOm2 sI Terrenocom 550m2 sI
Terreno cl

(No coração da cidade) 2 aptos 733,50m2-
surte e 1 quarto. dependências. benfeitorias

. porandarr - Em condições 561;OOm2c1 benfeitorias Edificado cl
e piscina Ra:MiDcFieder,70- benfeitorias. R .. Emfllo prédio comercial

R$ 50.000,00 direto com a construtora Stein

CENrRo-. SCHROEDER- CENTRO - Excelente CENTRO-Rua
CENTRO-

0iIsaarnIMraB Excelente

.� Terreno cl Terreno, cl 2.500,OOm2, WalterMarquardt cobertura no Edif.

dlj:adh:ili. 3.645,45m2 fazendo frente à Av.
- Excelentes Riviera cl
lotes frente ao

A.aMlllcRedar,70- edif. cl casa Marechal cl 28m. Ao lado Supermercado 246,00m2 - pr6x.
R$SlQXlOO em alvenaria

do Centro Educ. SIGMA Breithaupt
ao B8ira Rio

Cll.bedeCampo

JARAGUÄ- CZERNEWICl FIGUEIRA - Lot. Bruns -

AttIZADE- CENTRO -

ESQUERDO-
- Terreno.cl Apto. e/2 qtos. Barbada· apto. no

Condomrnio das 'rerrenoel Casa em Alvenaria cl e demais dep. Edf.Mlner(1 quarto,
Azaléias -

510,OOm2 _

730,0Qm2 176,OOm2 (Suíte + 3 quartos R$18.000,oo
demais cIependtnci.

Terreno cl edif. cl casa 88). Frentepr
1.061 ,82m2 edif. cl casa - Garagem p/2 carros) + Finaneia- Prefeitura·

em alvenaria . em alvenaria. mente R$22.000,OO

FIGUEIIA-
ILHADA VILA NOVA - Excelentes

Casa em Barbada. casa FIGUE:flA VILA NOVA-

Alvenariae/2 em alvenaria cl Terrenoel lotes financiados em 10 Apartamento

sUites, demais 03 qtos. 4.192,50m2 meses - Próx. ao Fórum cl3 quartos -

.

dependências Apenas edlficadoelcasa
e ao Breithaupt RnaJiciado

R$ 33.000,00 em alvenaria

CORREloDOPOvo-4

Igual salário:
dá vontade de ficar só para
você, mas tem que dividir
com o resto da casa.

Adquira suaYooda C 100 Dream atravês do OOIl96rclo Regata
com prestações à partir de R$ 120,23 em 25meses

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

Imobiliária�"·

Menegotti
CASA MISTA

Vende-se com 99,00m2 e terreno contendo 442,00m� localizado na Rua Águas Claras ne .

627. Apenas R$ 20.000,00
•

TERREt«>S
Com 450,00m210calizado no Bairro Amizade. Valor R$ 10.000,00: Com 653,00m2localizado

na Rua Doubrawa. Valor R$ 23.000,00
ótima área com 5.000,00m2 iocalizado próximo à Chocloteite (Rio Cerro li).

Valor R$ 45.000,00 - Negociável.

AIMOBILIARIAMENEGOTTIDISPOEDOSSEGUINTESIMOVEISPARAALUGAR'

CASAS EM ALVENARIA·
lOCAL: RUA LOURENÇO KANZU:R Nl! 616 - VILA LENZI

DEPENDÊNCIAS: 04 quartos, 02 salas, cozinha, 02 banheiros, churrasqueira, làvanderia,
dispensa e garagem e permanece o ar condicionado.

Valor: R$ 650,00
lOCAL: RUA OllVlO BRUGNAGO Nl' 555 - VILA NOVA

DEPENDÊNCIAS: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem
. .

Valor: R$ 400,00

APARTAMENTOS
local: Rua Theodoro Ribeiro, n2 3593 - Ilha da Figueira

Dependências: 02 quartos, 02 salas, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem
.

Valor: R$ 350,00
local: Avenida Marechal Deodoro Ribeiro, ne 855 - Centro - Edif. Menegotti

Dependências: 03 quartos, sala, cozinha, 02banheiros, lavanderia, dependências de empregada.
Valor: R$ 450,00

SALA
local: Rua José Theodoro Ribeiro, ne 3593

Área: 765,00m2 + 01 banheiro
Valor: R$ 350,00

AU. MAL DEODORO DA FONSECA, 855
lD. MENEGOTTI - 1 º ANDAR - SAlA 107/108

FONE: (047) 37H1031 -JARAGUÁ DO SUL - SC
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Sáblldo/Domingo, 8 e. 9 de junho de 1996

PROMOÇÃO

� .

.

PE-DE-CHINELO_. .

NESTE DIA DOS,
..

't

. :...

NAMORADO,S,
.

MOSTRE aUE
'

... ,

VOCÊNÃO É UM
. t' '" ,..
,.} "

, ,(

.

�
,

.

DEUMPRESENTEDA· '

BOMBOM CALÇADOS "

;' .

.

� ---
..

-

.':: (

4
,�

� ,'r
"

.

,
t:" •. "

,
. I

.CALCADOS
. AS MELHORES PROMOÇÕES EM JOINVILLE, CURITIBA, .

BR�SQUE, JARAGUÁ DO SUL E A PARTIR D'E 7 DE JUNHO EM BLUMENAU "
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VENHA CONHECER O CAR·RO· MAIS ELOGIADO PELA
IMPRENSA ESPECIALIZADA E RESERVE O SEU.

/

Fiesta

Useocintode segurança, Este veículo está em conformidade com o PROCONVE. preservando o meio ambiente. Alguns dos itens apresentados são opcionais. Use sempre peças e acessórios originais Ford.

,-

Revista Quatro Rodas
"O Ford Fiesta surpreende já na

apresentação, com tecnologia,
desempenho e conforto, dignos de
um modelo maior".

Revista Auto Esporte
"De longe, o atributo mais forte do Novo
Fiesta é a sensação de. carro grande".

Revista Carro
"Fiesta nacional: novo, bonito gostoso de

dirigir. E com motor inspirado no Zetee,
que a Ford usa na Fórmula 1".

Revista Oficina Mecânica
"

...0 Fiesta CLX tem agilidade e maciez
ao rodar, bem superiores aos seus

concorrentes nacionais diretos .. ."

Novo Ford Fiesta. Não se decida
por outro, antes de dirigir um.

FORD FIESTA ak-
AQUI A EMOÇÃO É MAIOR.
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Sábado/Do,mingo, 8 e 9 de junho. de 1996
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ENCONTRE NO CAÇA-PALAVRAS:

RTLYKPBMAP
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AR LI TA-O TUA
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L I DI F RM L A

ONTCHARBLT
C H FEL T Y W I I

�

OA OI C Í L E F P

. ,'�
.

.' ·JUJU
-_ ��<�._--)� ��" MODA BABY

VENHA AQlJECER SEU FILHO NESSE INVERNO, COM O CONFORTO,
O CARINHO EA ELEGÂNCIA DA uaoMODA BABY

EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE -

R. REINOLDO RAU, 116

FONE: 3"2�2899
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VIDAROTÁRIA

Palestra sobre acupuntura
Jaraguá do Sul· o Rotary. Club Hermann. rotariano efuturopresidente do clube,
'local recebeu na sua reunião de para, o ano 1996/1997, na apresentação do
trabalho de 28 de maio último, o dr. palestrante. (E. V.S.)
Marcelo José, Fontes Dias,
estabelecido na Cltnica Henry Ey,
da Epitácio Pessoa, 746, onde

proferiu interessante palestra sobre'
acupuntura - método terapêutico
usado desde milênios, pelos:

.

çhineses e japoneses, e que consiste
na introdução de agulhas muito

finas em pontos cutâneos precisos,
p�ra tratamento. de certas;
perturbações funcionais ou aliviar
dores. Na foto aparece o sr: Rolf

Associafão Húngara de Jaraguá do Sul
'Foi eleita em São Paulo na

presença do Consulado
Geral da Repüblica da
Hungria: Agi Bester e

Ricardo Marcelo Bester,
bem como o representante
dà Associação Húngara de
São Paulo o casal Gedeon
Piller e Eva Tircza Piller, o
coordenador do grupo de

danças folclóricas hüngaras
"Pátrika" de São Paulo sr-.

Ester Piller e a introdutora de
culinária Beatrix Javor, a 1·
diretoria da Associação'
Húngara de Jaraguá do Sul.
Sendo que o presidente eleito,
o sr. Hilário Scheuer, tem
como vice,

.

o sr. João

. Ersching, secretário o sr.

Odimir Lescowicz e 2°
secretário sr. Roberto

Kitzeberger. tesoureiro sr.

Osmar Pinter e 2° tesoureiro

sr. Silvio Letholdt.
Também foi eleita a

diretoria de Eventos, a

cargo da sr". Maria
Terezinha Papp Decher;
conselho fiscal, efetivos,
Adernar Henh, Otávio
Demarchi e' Marcos
Bockor; e conselho fiscal,
'suplentes oomDolores Finta
Sueli Scheuer e Valei P.
Wasch. A diretoria tem
mandato de 2'anos.

-lItII 'UlliJllI-
São Joõo é aquelafesta e é com muito pinhão, quentão, amendoim e

pipoca vem aí a Festa Junina do Colégio São Luís. Será dia 15 de
. junho, a partir das 18:00 horas. Como já é tradição há anos, a festa
deverá reunir toda. a família Marista, além da comunidade em geral.

,
Haverá ainda, diversões para crianças, jovens e adultos. O cardápio,
além dos tradicionais e já citados, contará também com galeio, doces
em geral, cachorro-quente e bebidas. A Festa Junina do Colégio São
Luís, a exemplo dos anos anteriores deverá ser um sucesso de público
e diversão.

Paróquia' divulga resultado da rifa
AParóquia SãoSebastião divulga os nameros sorteados pejaLoteria Federale os ganhadores
da rifa promovida, agradecendo a todosa colaboração.

.
.

Resultado da Loteria Federal'
Extração' 30370 (25.5.96)
1° -43.383
2"-59.361
3° - Não saiu (Corre na próxima extração)
4°-49.979
5°-60.066
Ganhadores:
1° Prêmio: Corsa Okm - n° 43.383 - sr. Álvaro Bento de Souza - Jaraguä do sul-se.
2" Prêmio: Moto 125cc - n° 59.361 - sr. Jaime Petris .:-Jaraguá do Sul-SC.
3° Prêmio: Televisor 20" - n° 20.612 - sr-: AltrudesChiodini - Jaraguá do Sul-SC.
4° Prêmio: Televisor 14" - n° 49.979 - sr', Maria Jane S. Spézia - Jaraguá do SuI-SC.
5Ó Premio: Refrígerador 300 litros - n° 60�066 - sr. Orlando Pedrelli - Jaraguä do Sul-SC.

Resultado da Loteria Federal
. Extração 3098 (29.5.96)
1°-54.568
2°-08.498
3° - 20.612
4°-11.366
5° - 50.418

. ..'
'!f

lUES' - Os astros vão estimu,lá-Io ainda mais. Dê assim,
vazio ao seu otimismo. Tome as iniciativas que julgar
indispensáveis. Evite qualquer intempestividadeprópria do seu,

signo. Tudo o que arquitetar nesta fase, deverá ser feito com
intuição.

TOURO - Nesta fase do ano, você terá surpresas agradáveis
se entrar em contato com os nativos dé Câncer e Peixes.
Ascensão prevista durante todo este período. Amor e vida

conjugal favorecidos.

GtMEOS - Procure afelicidade no terreno espiritual e tudo
será mais fácil. A posição dos astros o favorece em todos os

sentidos. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do

período que se inicia agora.

cÂNCER • Se evitar a tensão nervosa _di�nte das pessoas.
importantes, tudo poderá acabar bem neste período. De
qualquer maneira, mantenha a serenidade e não discuta com

ninguém. Cuidado com problemas.de dínheíro ou crédito. O
fluxo astral o favorece nas amizades e na vida familiar.

LEÃO - Aproveite este benéfico período para promover seu
sucesso social, profissional e material. Saiba, pois, que uma
excelente conjunção astral o está favorecendo. Bom para o

comércio e indústria de papéis e embalagens,
.

VIRGEM - Suas energias poderão ser.empregadas com

resultado. No entanto, evite assumir conpromísses contra os
seus Interesses, mesmo que seja para agradar a alguém. Nesta
fase do' ano você não deve perder um só dia para realizar
tudo o que houver de importante.

..�-�-;

LIBRA - Fase negativa para os negócios, pára tratar de
assuntos jurídicos e mudanças, de um modo geral. Neutro

.

para casos sentimentals e um tanto quanto ruim para viagens.
Cuide da saúde e previna-se centra acidentes.

ESCORPIÃO - Indícios de excelentes contatos compessba.s
mais idosas que você e de bom nível financeiro e material.

Aproveite tal oportunidade para tirar proveito. Inteligêneia
clara e forte magnetísmo pessoal.

.

SAGITÁRIO - Uma notícia agradável sobre negócios ou

um enoontro amoroso, lhe trarãomuita satisf�o. EXcelentes
oportunidades de se realizar semimentalmenee,
financeiramente, socialmente e profissionalmente,'

, ,

CAPRICÓRNIO - Há possibilídades de sésentir um.pouco
indisposto no período da manhã. A tarde-e a noite, tudo estará
melhor. Cuide do sistema nervoso. Você atravessa um grande
período de vantagem material e financeira.

AQUÁRIO - Evitar afobações e correrias e a precipitação,
'será muito importante. Demonstre sobre si próprio e passará
fácil pelo período mais díffcil.de.aae, Cuidado oom inimigos
ocultos. Seja sereno ao resolver problemas nesta fase.

PEIXES - Sua superioridãde.estarä ressaltada nesta semana,
.0 que o tomará mais atraente e simpátioo. O fluxo benéfico
dos planetas estão lhe dando persistência e objetividade.
Grande sucesso a vista. Especialmente dedicar-se as arses,
medicina" farmácia, enfemt�emou imprensa falada e escrita.
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','Quinsa anos sem Bob Marley
E Já� vão quinze anos. No
dia 11 de maio .de ,81,
morriaBobMarley.. ídolo
má.xiim da.larraíca, oElvis
Presley do reggae, o Pelé
da filosofia rastafari,
Marley foi consumido por
um câncer que se

disseminou por todo o seu

corpo depois de uma

simples topada enquanto
jogavafutebolMorto, mas
nem tanto. David "Ziggy"
Marley, filho do homem,
acredita queBob aindadá
suas mensagens por aí, no

rrelhorestilo Ghost. Ziggy
acredita que o pai ainda
vive no Monte Sião

'(paraíso dos rastafarís)
, vendo ele e seus irmãos

> contínuarem o trabalho.

.

Os artistas acreditam que o cantor deNo Woman, No Cry, �mais do que"
wn simplesa,stro do reggae: éum semideus,
'Unsdizem que: "ParaouvirBobMarley é como ler aBíblia. Você sempre
'aprende com suas letras". Ninguém duvida que ele é um guia espírítual e
musical, emqualquer lugar do mondo as pessoas associarão o reggaeao seu
nome.

..... FamíliaRealentra nojoqo
A Família'Real ínglesa não é mais aquela, como se sabe. Aprov�tando a
maré, o cartunistaWillieRushton criou umbaralho cujas cartas têm imagens

. dosmembros da realeza. O traço deRushton é partícularrrenteímplacävel
I nos desenhosque fez da rainhaElizabeth, do princíncipeChar1ese deDiana..

I'

Vai rolar...

Phílps .

Moster of Rock
SIQD �owBIOHAZARD

Dia Zg/g no Estádio do Pacaelnbú - São Paulö

UNDERGROUND
•."ti.... ,. Gu."..,
Marko (Mild. Manoßovic)
lidera. uma banda de

músicos, que percorre as
ruas de Belg rado, em"
1941:Ele e seu melhor

amigo, Blacky (Latar
Ristovski), são ao mesmo
tempo patriotas' e

gãnsters, dirigindo uma

operação subterrânea
do mercado negro, através de túneis onde
se reúnem membros do Partido Comunista.

Apesar da Gestapo os perseguir, eles
escondem' suas familias no sótão, onde os

refugiados organizaram uma fábrica de

munições clandestinas. Vencedor da Palma de
Ouro do Festival de Cannes 1995 e Mostra

Internacional dse Cinema de São Paulo.

SEPARETEUVES

D""I. p.,.o"alidade
De dia, Lauren Porter

:(Linda Hamilton) I uma
pacata e bem-sucedida
professora de psico
logia. Mas ocasio
nalmente quando a noite
cai, ela se transforma
em Lena, seu promiscuo
e sexy alter-ego, que sai
em busca de aventuras

19azes em boates e bares. Na tentativa de
desvendar o mistério de suaspersonalidades,
e commedo do que possa fazerdurante suas

perambulações noturnas, ela pede ajuda, a
Tom Berckwith (James B'elushi); que além de
ser aluno se, também é policial. Laura
acredita que nopassado sofreu um trauma

que não consegue lembrar. Em meio a�
lembraças, aos poucos, ela recorda um faM
terrivel ocorrido na sua infãncia. Mas sua

descobertas podem ir muito além do que
imagina.

'

-- A EXCtNTRICA
FAMlUA DEAI\Il'ÔMA .

Definino como uma

celebração dá vida e

da morte, A
ExCtNTR/CA
FAMIL/A DE ANT6-.,
N/A, filme ga-nhador
do OSCAR 96 de
Melhor Estran-geiro,
vai além ao contar a
história -de uma

encantadora geração
de mulheres. Comandada por Anonia, a
saga familiar atravessa gerações,
falando de força, de beleza e de
escolhas que desafiam o tempo. Passear
com ANTON/A por' suas' paisagens -

modificadas a qualquer momento pela
força da imaginação - e conhecer seus
curiosos personagens - o filósofo
pessimista; a netinha superdotada, a filha
lésbica, a avó louca, o padre herege, a
amiga que adora procriar, a vizinha que
sofre abusos sexuais e os amigos quesão
acolçhidos por sua generosidade - vai

'

nos fazer lembrar do quanto ainâa.se"
pode faz�r pelo mundo, pela vida e por
tudo que existe em nós e precisa ser

modificado...simplesmente celebrandoa
felicidade!

.
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1{JreparB seu coracäo.:
.

O®ia dos Vlamorados· chegou!
A viagem dos sonhos, uma

'jóia maravilhosa, flores, ,

bombons, são grandes
"

celebrações para o Dia dos
A 'Iencedora do Olear 9S de atriz
coadjuvante, Mira Sovino, e seu

dmarid&QuentinTarantino Namora os. Mas nenhuma

delas tem graça sem um

excelente, carinhoso,
,

A.jogadora Bortência e o
empresário José VICtorOliva

, '

.

'

Madona e ieu novo amor Carlos

escandaloso, espontâneo, ,

revelador, embalado, ardente,

glamouroso, estonteante,
lindo, apaixonado e amado:

BEIJO.

Inspire-se neste beijos
famosos e.aproveite para
comemorar o seu Dia dos

Namorados, da maneira mais

gostosa que existe .

o mágico Dal'id Coperfurld: e a
,

esposa Claudia Schiffer

RodSteward e sua tlmada .

.

. .,
. �

,.
\ .�

Deborab Bloch e Olil'ierÂliqtlier
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'Camisetas
bordadasde

qualidadee
bomgosto

Posto de vendas anexo àfábrica·
RUA,26DEJULHO,'18&6 - 'IBJFAX (047) 372-17.

JARAGUÁDOSUL .

Rua M.ri....Frutuoso, 381

FONE: (047)�72-Ooa 1

JARAGUÁ DO SUL- SC

W;�WDt...,
..

Máquinas para empacotamento
Rua�uarI, 136 - IlhadaF1gueira

FONE: (047) 312-054&- FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul- SC

��
JÓiAS - RELÓGIOS E PRESENTES

AS MELHORES SUGESTÕES PARA O DIA DOS NAMORADOS
Av. Getúlló Vargas, 9· Fone: 371·1562

Av.MancMlDeodoro, 443 • Fone: 372-0038

�AGNÓSnCO-TRATAMENTO
PREVENÇÃO EMCARDIOLOGIA

Dr. CássioFontoura
Dr. CarlosA Beltrami

RuaDr.WaldemlroMazurechen, 26 - Fone: 372-0814

Jaraguá do Sul

coMllriClo
DE CARI\IES

E FRIOS
.. A melhor carne da cidade -

Rua JoãoPlaninschack,. 4(J'J
Fonae: (047) 372-8D - 371-4647·371-6276

JARAGUÁ DO SUL- SC

�hiHarNàus
A CAMPEÃ DOS rlrEçOS BAIXOS

TODAUNHADEMÓVEIS E
ELETRODOM�STlCOS EM 6 PAGAMENTOS

CONFIRA NOSSAS PROMOÇÓES
JARAG,UÁ DO SUL - SCHROEDER
GtJARAM'I,RIM E .MASSARANDUBA

BA ARIA
!Panificadora 8 Conf.itaria
DElICIOSASTQRTAS E o FRMlCESlNHO

MAISGOS'F'OSODACIDADE
.\

AGORA EM 3 ENDEREÇOS
MAL DEODORO - EPITÁCIO PESSOA -

PROCÓPIO GOMES
.

o casamento de Sirkne eReruJIofoiaeontUimntlo dos mtlls mtlretlllles
na 'agenda branca d(I. temporada: Eles trocaram alianças no dia ]Odeste
mês na C01lUlnidade Evangélica Lutemifa·Centro e recepcionaram' os
convidados na Sociedade V',eirense. Sirlene éfilha de Evaldo e Etelvina
Kressin eRenato éfilho deHardwig (inmemoriam) e LouFdes Laube.

Manolo Otero, que iniciou sua carreira no

leolro cantando clássicos é um dos'mais
festejados cantOFes românticos. Com20 Lps
gravados em espanh04 alemiio, francês,
italiano e ponuguês tem público cativo em

todo o 1IUlndO. Ele é a atrllfáo especialpara
odiados namorados que tibooleNotreDame
traza Jar4gUá. Oshow começa4s 21 horas e
I bom gamnt;r antecipadamente o ingresso

. pols aprocura é 1IUlitO grande.

o .";vers,,,itI,," ....",.". F6b;0
C",losRoa., co",pe""profissio"al
da arte fotogr6Jic. (Foto Loas),
festejoll a troca de idade co", lI",a

esperta chll1TtlScada p",a os ",ais

chegados. Cortejadopelasgatillluu,
eleJo; clicado de",áquilttl e",pll1lho,
e",pi_o t!Xl!t'cício daprofissão
NOS EEUU - embarcando para aTerra
do Tio Sam a sr". Hildegard Wedeking,
de GuaramiÍim. Ela viaja via Hungáiia
Tusismo e visitará parentes e amigos
na cidade Cincinatti.

.

RETORNANDO - os amigos sócios
da Studio FM, Waldénir Luiz

Freiberger eAtyberto Léo Bartuscheck
retornaram de viagem de fériÍ1s a

Europa. Bles visitaram algumas cidades
daAlemanha.Áustria e Hollanda e trouxeram na bagage.m os

t1Itimos lançamentos musicais do velbo mundo.

l. O
ANIVERSÁRIQ - trocou idade na t1Itima quarta-feíra (5)
Maria Edite Marques, assístente socíal; com perfeito o

trabalho, na prefeitura local. A nova idade, foi festejada. ao
lado do marido Marques, dos familiares e amigos. '

'

MANEQUIMEMODELO-1° curso dêmanequim emodelo

fotográfico com o abalizado Kauê, terá inicio no dia 18 de

agosto em dependências do 'Beira Rio Clul?e de Campo; O
curso terá duração de 20 dias e as inscrições e informações
podem ser obtidas na Studio FM ou pelo 371-0991.

.

PRÓ HOSPITAIS - a Assossiação Cometc� e Indtlstrial
de Jaraguã do Sul lançou campanha para auxiliar os hospitais
da cidade. Todo cidadão ou empresa pode auxiliar os lJospitais

.

- através de cóntribuiçio
O clubeEfektus deGuaramirimabre suasportas hoje (08)paraafesta de escolhada quepoderä ser acrescida

,garotaAlfredo Zimmerman� que representará o educandário noRainhadOI no pagamento da conta

Estutlantes emjunho no Baependi..A'promoçãoru:apor conta do comp�nte de energia elétrica. O

Sirgio 's Ctlbeleireiros. São 10 as ctUUlidaItIs, tkstaealnos aqui na colunas 3 4e1lts ' convênio da Acijs com
,

a Celesc facilita a

angariação de fundos. P
.

O amigo Aldrovandi, sócio.gerente da rede de Postos
Mime, com o filho Rodrigo, no camtlrote da Shell no
Grand«Prêmio do Brasilde Fórmula 1 desteano.

MARRAKECH - pEOJII
concurso Garota HeleodoJO
das 23 horas. Lindas gat�DI
caixas de cervejaprä galera.

TÁNAMODA - de acordo
realizadas em abril na

Unidos, a grande tendência
� o consumo dos sucos
todos os momentos e si

tradiconais, várias combi
criadas a cadasemana. 6pa!l
tomado diariamente, umEliane C. da Silva .: Eliete TOlMlln JudeNA. �alieosli ,

�,._�/lIas
alhias

. OMELHOR EMMALHAPARATODA
FÄMÍUAEAMODINHADESTA E$fAÇÃO

RuaJoãoJafluárioAyroso, 586
Fone: 372�24�?- 973-9873 • Jaràguá do Sl_JI- sc

FLORICULTURA FLORI/A
ARRANJOS - COROAS - DE.CORAÇÕES

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

Jaraguá do Sul - sc
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Séries de teuê
nalntérnet

Navegando pelos sites

na Internet, você

poderá "assistir" a um

pouco das principais,
séries das redes de tevê

paga e privada, como
'f:\s Aventuras do

Superman ", "Plantão
.

. Médico", ambas
exibidas na rede Globo

de televisão. Página 5

TRAZENDOO
FUTURO
ATÉVOCÊ

Rua.JacobBuck,71

FonenFax(047) 372-3093

/

Nada mais nada menos do que 126 estandes

estarão sendo utilizadaspor grandes 'leras" do
ramo da informática em Jaraguâ doSul, de 22 a

�5 de agosto desse ano. Representantes da
. Itautec, IBM, HP Informática, Compaq, sem
contar com' as escolas de informática de toda a

.

.

.

regiãofarão o show no Parque de Eventos
.

(Agropecuário) do município. Palestras,
novidades na área de software, hardware e tudo

.

sobre a Internet. Pelaprimeira vez na históriade

Jaraguá do Sul, o município abre asportaspara
a modernidade, buscando impulsionar o

mercado' tecnológico na região. Leia tudo sobre

a IF'einfo, preço dos estandes, tema das
'

palestras e muito mais napágina 4.
'

'l�tmi::"'�I'::l::tjl*lr#llll::"�lllll::�D;lr:l�Ui,:·Ir�..�.' i; �::..:::: :*t::: ::::'. :.:.:
.........� *

.

Leia nessa edição do Correio da Informática as se destacou pela apresentação do seu "Módulo

melhores atrações do 4° Conínfo - Congresso eFeira Executivo do
.

Systextíl" e outros softwares

IntemacionaísdeInformátíca do Cone Sul- realizado apresentados. No que tange a hardwares, o Coninfo

no final de maio desse ano, em Blumenau. Dentre as deixou muito a desejar, mas no ramo de softwares

empresas de Jaraguã do Sul, a Intersys Informática marcou vários lançamentos, Pdl!ina 3

Cursos para aprender d navegar na Internet - Página 3 •

intarslSINFORMATICA _
.

SISTEXTIL
Solução para o
segmento têxtil
e confecção

f" :\1 ,I ['I, , j,'\1 \. 4)C si 1 Cl"

F�",,_ /r.]\ �l}17\ �7,-� /�7,�
,kJrO\..lUO dc Sul SC

Programade
�omputador estuda
·comp.�rtamento .

humano
o Brasil está sendo
"invadido" por

softwares que levantam

o perfil comportamental
do indivíduo. O

programa está sendo

utilizado por grandes
empresas em todo país.

Página 5

C�UTER'?IiJI
.-L.'
--HELP

VENDAS:
C(J,f)urAD<JIES-�

slPRt.4BiTa;�Erc.
ASSISTÊK:IAT8:NrAESPEClAUZADA

FONE: 372-1419

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Na,vega,ndo rui Internet Alguns toques sobr� a Internet
.Foi o norte-americano C1ifford

Lynch, um perito em

computadores, quem primeiro
. observou a importância da
semAntiéa da palavra revo�uç�p
da informação neste contexto .'
"Há uma revolução em progresso,
e uma evolução no sentido mais

antigo da palavra: estruturas de

poder estão se rearrumando,
papéis estão sendo reescritos, às
vezes de forma violenta - embora

. sempre sem uma gota de sangue.
Fortunas nascerão, outras serão

dizimadas, instituições poderosas
desaparecerão e outras tomarão
seus lugares.
O dicionário define informação
utilizando' .

os conceitos da

comunicação e recepção de
conhecimento, .mas o sentido
moderno desta palavra é mais
difícil de ser compreendida. Não
é algo que se po�.sa dy�tar com
<is nossos > sentidos. A

informação não pode ser tocada,
ouvida e nem dela se desprende
qualquer aroma. Não sé pode
consíderã-ladamesma forma que
ummàquináóo. Contudo, está em'

toda parte, ao nosso redor, todo
teÓl,po. Está denU"o dessejomal e
nas telas de televisão. E nos

envolve quando escutamos o

rádio ou quando' nos

encontramos para conversar com

amigos, quando trabalhamos ou

nos divertimos. Está dentro. de
.

.

. -\.
nós e também em parte do nosso
código genético.
Até '!l invenção dos

computadores, a palavra
informação sempre se referiu ao

ato pessoal de . ganhar
conhecimento. Como alguém que
leia livros ou se cerque de sábios.
Mas os computadores mudarão
'nossa visão da natureza da

informação e, hoje, a entendemos
·

como algo que pode ser eoletado,
trocado e processado.
A informação sempre- esteve

disponível emmeies tIsicos como

ivros, fotografias, ou pinturas.
Hoje, estes meios físicos estão

· rapidamentese transfotmando.em
simulações baseadas' em

computador. Uma criança do
·
século 19 ia a uma biblioteca para
estudar numa enciclopédia. A
íntormação estava lá, ãxa, pelo
menos até queoutra edição fosse
impressa e se tornasse disponível.
Atualmente, a criança pode
conectar seu computador a U1Íla
rede de outros computadores
on�e existe uma enciclopédia
guardada sob forma digital. A
enciclopédia pode ser facihnente
acessada e vista em segundos
quando for necessário, e as novas

informações ou modifiêações

estarão imediatamente
disponíveis. A informação
adquirida a partir de uma

. enciclopédia computadorizada
pode ainda ser manipulada e

processada de Uma ou vãrías
formas novas e existentes, de um

.

modo que jamais foi possível em
livros convencionais.
Uma enciclopédia digital permite
à criança ver -imagens em

movimentos e ouvir amostras de

sons sobre os assuntos que
pesquisa. Em vez de apenas ler
sobre o compositor Beethoven
num livro, a criança da era

contemporânea pode também
ouvir exemplos de suasmúsicas.

Hoje o uso da informação
tecnológica se tomou um aspecto
singularmente importante na

economia das nações e da

civilização humana, A infollUaÇão
tecnológica, na forma de um

computador, já modificou a

maneira que muitos' negócios
operam. E logo modifícarä

virtualmente todos os elementos
.

da vida: nosso trabalho. diversão,
técnicas médicas, livros, filmes,
músicas, jornais, revistas,
televisão e telefones, entre

outros,
, Álvaro DippoldJúnior é

consultor demeio ambiente e

da Internet

ElementaJ', eaJ'o Watson
Nãofazmuito tempo, defeitos em
micros completava o cotidiano
de qualquer usuário.

. Travamentos no teclado,
desalinhamento de drive e fliker .

no monitor de vfdeo eram

facilmente reparados com o, uso

de saqueies. e· uma dose de

espfrito investigativo, seguindo
se os ensinamentosprescritos no
manual de instalação.
Hoje é comum atribuir-se àqueles
tipos de pane à ação de virus,

.

mesmo que Seja o mais singelo
problema de mau contató da

placa IDE ou de video conectada
à motherboard. Este. tipo de

suspeita de infecção vem

arrebatando expressiva força
psicológica, provocando uma

espécie de stndrome paranóica
do usuário. Ampla, geral e

irrestrita,'como então, certificar-.
se de que o sistema está ou não

contaminado por virus?
.

. INVESl1GAÇÃO - A resposta veio
do departamento técnico da.
Compusul, que atende cerca de
trinta chamadas/mês com suspeita
de infecção por contaminação
anormal do sistema: Sem davida,
ométodomais eficiente é recorrer
ao seuami-vtruspreferido. Porém,
se excluirmos essa hipótese, o

usuário poderá valer-se de

procedimentos bastante objetivos.
Noprimeiro casá, basta analisar
os . resultados de memória,
fornecidos pelo comando MEM
do sistema operacional. Ele

mapeia a memâria, oferecendo
informações sobre os tipos,_
quantidade, total disponivel; etc.
Ao digitar 14EM1SC, o usuário
lerá exatos 655,360Kb total de
memória convencional. Se um

vtru« estiverativo em memória, o
resultado será diferente, pois
parte dela foi subtraida pelo
invasor.

Leoni'

*Oque épredsoparaconectar-se à Internet?
Basta ter um computador com placa demodem, uma linha telefônica
(que não precisa ser exclusívamente para o computador) 'e utilizar os
serviços de um provedor de acesso.

*O que é um provedor de aoosso?
Um provedor de acesso é uma empresa que proporciona conexão entre
computadores individuais e a Internet, através de linhas telefônicas

especiais para dados.
.
* Q que é preclso saberpará Ugar-se à Internet?
Apenas ter alguma familiaIiidade com computadores de interface gráfica
(do tipoWindows). Esse software (oWindows), no entanto, pode ser

aprendido commuita facilidade.
.

* Que softwares eu preeíso ter?
Os softwares para Internet, os chamados "browsers", que podem ser

facilmente encontrados na própria Internet, e que são fornecidos pela
NetUno, a primeira provedora de acessoà Internet em Jaraguã do Sul.
*Minha conta telefônica val subirmuito?
Não. Todas as ligações, não importa para qual computador domundo,
serão sempre locais.
"Épreciso saber inglês paraaproveitara Internet?

,

Também não. Existemmuitos endereços na Internet em todas as línguas.
Agora, se você conhecer qualquer língua estrangeira, vai aproveitar

. mais.
*Ó que eu vou amar'naIntemel?
A Internet é um sistema sem proprietário e sem fins lucrativos que
permite unirmilhões de computadores em todo o mundo. Esta união,
feita pelos provedores de acesso, proporciona pessibilidade de
consultar os arquivos Colocados na rede, em todo o mundo. Você vai
poder pesquisar documentos, livros de bibliotecas de todo o mundo,
estudos bíblicos, roteiros turísticos, fotografias, tudo sobre cinema e

música, enfím, você vai encontrar literalmente de tudo.
* Como eu faço paraentrarna Intemet?
Basta ligar agora�esmo para 371-4444 e solicitar acesso. As infonnações
essenciais e tudo aquilo que você precisar, a Netüno irá lhe oferecer.

DlcaNetUIlO

A. última expectativapata ofinaldesse ano éo Brasil

atingir a cifra de 1 milhão de usuários ligados na

Internet? listo que, segundomuitos especialistas em
Internet, essa cifra não deveria ultrapassar os 500
ma no Brasil até o final de 96?

COMPOSiÇÃO: GRÁFICA I; EDITORA CP

ADMINISTRAÇÃO: FRANCISCO AlVES
DEPTO. COME!ilCIAL: MARIA AP! AlVES
ARrE GRÁFICA: ADRIANO TRENTINI

REDAÇÃO: CHARLES SIEMEINTCOSKI
REVISÃO: ARIALVES LAUS

FOTOLITOS:. CÉSAR JUNKES

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA.
122 CX.P. 19 • TELEFAX: (OH) 371·
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A crise no setor têxtil das empresas do Sul do Brasil,
apontada como uma das piores desses últimos 50
anos, não tem repercutido proporcionalmente em

empresas especializadas. na criação (Je sistemas de,

gerenciamento informático. O 4" Coninfo -

Congresso e Feira Internacionais de Informática do
Cone Sul -, realizado em Blumenau, 1UJ final de maio
desse ano, deixou -bem claro que as altemativas em

, softwares para gerenciamento e melhor qualidade
da indústria têxtil é possivel.
Dentre os 230 expositores da Proeb, a Intersys
Informática, de Jaraguâ do Sul, apresentou o que
de melhor há no ramo de gerenciamento para
indústria do ramo têxtil: "O Módulo Executivo do

Systextil".. O módulo tem como principal
caracteristica a sua atuação na linha de

gerenciamento da empresa. Através desse sistema, o
executivopoderá acessar, na tela do seu computador,
todas as informações referentes da performance de
uma oude diversas áreas da sua empresa.
O módulo ainda tem como destaque fundamental
a sua forma de apresentação das informações,
facilitando a manipulação pelos escalões
decisórios da empresa. Para se ter umá idéia da
curiosidade que tomou conta de alguns visitantes,
a própria Intersys manteve vários contatos,
durante o Coninfo, com emp resas de grande
porte. Malhas Hering, Karsten, Lancarsten,
Malhas Campeã, de Joinville, Malwee Malhas e

a Racco foram algumas das empresas que se

mostraram bastante interessadas no sistema do
Módulo Executivo do Systextil.
Para Pedro Paulo Duarte da Silva, presidente da

Hardwàre no COßIßfo
Mesmo que os destaques do 4" Coninfo estiveram

concentrados na amostra de novos softwares de

gerenciamentopara empresas de diversas áreas, a IBM
apresentou, no ramo deHardware, oWin-Tv, umaplaca
de televisão que conecta simultaneamente uma câmera
de vídeo, ovideocassete eo sinal de TVaomicro.
Já a Syncrotape, distribuidora da Epson, mostrou a

câmera digitalPhoto PL, quepossibilita a transferência
das imagens para o micro sem necessitar do filme ou

scanner.

.3

Intersys Informática, a perspectiva de ampliar o
quadro de clientes da empresa com o Coninfo é

bastante promissora. Pedro Paulo" que espera um

crescimento de até 30% da Intersys esse ano,

enfatizou que o cenário das indústrias têxteis já se

mostra definido. Para o presidente da Intersys, as
indústrias de porte grande do ramo têxtil

conseguiram se manter no mercado graças ao

investimento [eito, em diversos setores,

principalmente na informatização. 'ih empresas que
não estavampreparadas já fizeram os 'movimentos'.
Essas não se manterão no mercado, isto é, aquelas
que não se prepararem", destacou.

Vendas
As principais parcerias que a Intersys Informática
vem mantendo no mercado, segundo o seu prôptio
presidente, está concentrado com empresas de
grande porte. "J:1 quantidade de parcerias com as'

empresas grandes estão compensando até mesmo

aquelas parcerias que deixamos de fazer com
empresas de porte menor, devido a situação que as

indüstrias do ramo têxtil enfrentam ", informou Pedro
Paulo. '

O "outro grande destaque apresentado pela Intersys
no Coninfo, deteve-se na apresentação do Systextil
aos mais de 123 mil pe�soas que visitaram as

estandes da Proeb. Na sua nova versão 3, esse

software tem a capacidade de rodar com qualquer
equipamento, permitindo também acessá-lo com

ntvel de conversação com outros softs do mercado.

Agora, o Systextil, criado pela Intersys, está na

versão Windows, facilitando a comunicação entre

o usuário e o sistema.

* O colégioHolandoMarceUino Gonçalves oferece
cursos de Informática (DOS, WORD, WINDOWS,
EXCELL, ACSESS, INTERNET). O colégio
efetivou o convênio �om a Treinfo Informade, de
JoinviUe. Os interessados deverão fazer contato

pelo fone 372-0326" ou na secfetaria do colégio,
localizado na rua 10$.é Tht!odorQ Ribeiro, 689, 110

bairro Ilha da Figueira.
·�/· -.

* Com a compra daBr®zNet, provedora de acesso
à Internet, a TlIneforInformation estarámais uma

vez abrindo um curso de como navegar na Internet.
A Time já formou duas turmas, de alunos, que já
aprenderam todas as táticàsyJe uprendizagempara
navegar na rede. Os cursas deverão começat:,fiif(i
.segunda quinzena de junho e se 'estenderão
principalmente para aqueles que já possuem uma

noção de navegação na Internet. Qualq,uer
informação pelo fone, 371-1224.
*Na próxima sexta-feira, a Escolas SUl oferecerá
curso de como navegar na Internet. UtiliZtiti,do .10
terminais, o curso seráministrado todas 4s sextas

feiras, com um total de 30 hortl$ de duraçiW. O
curso estará sendo desenvolvido com a NetUno; a

primeira provedora de acesso à Internet em

Jaraguá do SuL Para obter maiores: informações
ügue 371-2933. Quem se matricular no curso da

SM receberá, gratuitamente, uma assinatura de

30 horas por mês de acesso na Internet, atraJlés
da provedora NetUno.
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Informe-se hoje sobre os planos de acesso e as

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

completo servi�o de apoio ao usuário do
primeiro provedor de acesso de Jaraguá do Sul

R. Jacob Buck, 106
. Fone 371·4444
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4 Jarapádo Sub 8 e9de junho de 1991

A era da modernidade

chega às estandes do

Parque de Eventos
De 22 a 25 de agosto, em Jaraguá do Sul, será aberta a

porta pará a modernidade no mundo da informática na

cidade com a realização da I Feinfo - Feira de Informática.
A organização da Feira estä por conta da empresa Realce,
Empreendimentos é Consultoria de Informática. A iniciauva

partiu do microe1tipA�drio Getúl!o Cláudio Teixeira, �5, que
espera; com-a reáJizaf�o' da feira; dar um novo impulso ao
mercado de informática na região.
Grandes representantes da área de softwares e hardwares,
bem comopropiciara abertura daparticipação das grandes
escolas de informática da região serão os principais alvos

que a Feinfo 'projetãrâ. Representantes da IBM, HP

Informática, Itautec, Compaq e outras grandes na área da

'iii!dPmdtica também participarão da I Feira de Informática.
" " !iAttäir investidores de .fora, através da feira, bem como

,;âtr.air alunos para as diversas escolas de informática de

Jaraguã do Sul,' que, terão a oportunidade de divulgar e
,ap.�esentar o q,u� possuem de melhor são os outros alvos

-

que ''a fei,.a pretende alcançar", disse Getúlio Teixeira, numa
'\21íirevista'ao CORREIO DO POVO.

-': 'Getúlio 'Teixeira garantiu ainda que pelo fato de Santa
, CqtQ.,ri"fl:', estar em primeiro lugar no ranking de produção
�f�<?Jtf.'.ar�s em ntvel de Brasil, a Feinfoprecisa impulsionar
esse mercado.

'

"

, c�in 'Q realização da Feira no Pàrque de Eventos (antigo
.. Agropecuário), nos pavilhões B e C, estarão à venda 126

estandes, que irão variar de 9 metros quadrados a 40 metros
quadrados.. O preço do metro quadrado, segundo Getúlio
Teixeira, será de R$ 50,00 a R$ 80,0ó, preço bem mais
acessivel do que o preço do metro quadrado cobrado na

Feira da Malha.
O horário de funcionamento da I Feinfo será estipulado
das 10 horas às 22h30min. Getúlio Teixeira inf�rma ainda
que durante a realização da Feira, vários homens estarão

envolvidos na segurança do evento.

Palestras
Dentro daprogramação da IFeinfo, váriaspalestras já estão

agendadas. No dia 22, logo na abertura,' que será aberta
somente a empresários e a imprensa, uma palestra sobre a

Internet já está programado. Já no dia 23, os avanços de

hardwares, (P'C) será o destaque da segunda palestra. No
dia 24, (/assunto será Múltimtdia: E no último dia da feira,
tudo sobre softwares será (} tema da última palestrá.
A Realce Empreendimentos e Consultoria de Informática
deverá ainda -doqr seis estandes a entidades filantrõpicas, '

como o Corpo de Bombeiros" a Policia Militar e o Banco de
, Sangue de Járâgud do Sul.

Hr@ znet quer uma faba do mercado
Depois de um período
complicado, sem

nenhum projeto de

expansão da Internet
na região, a Br@ znet,

que pertence agora ao

grupo Time fo r
Information - escola

info rmática vai

brigar para
"abocanhar" uma boa

fatia no mercado de

Jaraguá do Sul, como
a segunda provedora
de acesso à Internet na
cidade. "A nossa

intenção é atingir a
cifra de 3.500 usuários
em toda a região", disse
Valmor, presidente da
Time.
Através de linhas

ligadas a Embratel, a'
estrutura da Br@znet

.tem acesso para 30
linhas discado, ,

provendo acesso não só
I '

para Jaraguá do Sul
como também para
toda a região, como
Corupá, Schroeder,
Guaramirim e outras

cidades circunvizinhas.
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Título: INTERNET NETSCAPE, EUDORA &
AGfNf
Autor: Marcelo Bernstein
Editora: AxcelBooks
Tema: Poderíamos dizer que o livro é polivalente.
Todos os meios necessários para se navegar na

Internet, assim como ensinar ao usúário personalizar
a ínterface do programa e montar suas bookmarks

(catálogo com as páginas preferidas do usuário) são
alguns dos ingredientes do livro. O Netscape é,
ainda, um guia simples e eficaz para quem quer
dominar os programas de navegação na rede.

Título: O Impacto da Tecnologia Digital sobre o

Direito de Autor e conexos
Autora: Denise Fabiane Lange
Editora: Unslaos

Páginas: 156
Tema: Dissertação de direito da autora, o livro
trata dos mecanismos jurídicos que incidem

sobre qualquer criação na área de informática.
Metade do livro, no entanto, fala do
funcionamento de computadores, tecnologia de

armazenamento de dados e outros detalhes
técnicos.

a última expectativa para o final desse ano é, o Brasil atingir a
cifra de 1 milhão de usuários ligados na Internet? Visto que

segundo muitos especialistas em Internet essa cifra não deveria

ultrapassar ps SOO mil no Brasil até o final de 96?

AVENIDA PRESo EPITÁCIO PESSOA, 820 - CENTRO - FONE: (047) 371-9436.- RUA ANGelO RUBINBI, 66 - BARRA (PRÓX. Á MAlWEE) - FONE 376-8321

,
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ECOLOGIA
MEl; AMBIENTE.

'�..,' �

',' ,

Sch.roeder: a cidade-
.! •.

'.

:

!ecf!'lógica da .Arnvali

,r, ' ,,'

Com grande parte de sua ârea coberta
,

por vegetação nativa, Schroeder Strasse
" t ;'
,- conhecida pelos mais 'antigos - possui '

inúmeros riachos que, avançando para o
oceano, caem pelas rochas propiciando'
um belo visualdesuas várias cascatasque
podemos localizar nas pC111es periféricas
do município.
A Ponte Coberta, a represa, do
Bracinho e a Casa de Força são mais

alguns dos pontos turísticos que hidrelétrica na
encantam qualquer um ao rodar as
estradas que levam até 'esses pontos
estratégicos. Exclusivamente a Reserva

Ecológica do Bracinho, onde funciona uma usina

hidrelétrica da Celesc, é um ótimo lugarpara quem aprecia
o contato direto com.a natureza; tendo uma trilha de mata
adentro e um vagonete, que sobe a uma altura de 280 met
ros. Em cima, vê-sepaisagensexuberantes, devendoem breve
ser aberta ao público. '

,

Já a prainha de Schroedet; bem' no centro, é uma

excelente opção para aqueles que gostam de uma boa

pescaria, ou: se deliciar nas. suas águas "milagrosas", como diriam os moradores, da região.

entrada da

reserva

, ecolõgica do '

Bracinho.:

, , '

.•.e o exuberante riacho q'ue cerca
os arredores do 'local

',' .' ',,! ','

Economia
Dentre os produtos schroedenses, destacam-se a banana' seca, com indusirialização
independente; doces e frutas e malhas de algodão. Já os restauranies oferecem à boa comida
típica alemã. O povo amigo e hospitaleiro completa o cenário desta' cidade, que tem o nome

mais alemão do Brasil. " .

i

,', ,. ',L,;, ,::jff,\, '"

'
,
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IOpinião I
Quem ama, protege

Exploração lrracíonal
,

demadeíras controlado'
FlorianópoÚs - Depois de um.

conturbado período de

tentativas, finalmente o decreto

750/93, que regulamenta e

estabelece normas técnicas para
uso racional de áreas com

cobertura florestal, foi assinado
nessa terça-feira (4), em

Florianópolis, pelo presidente do
lbama, Eduardo Martins.
AtravéS dó sancionameöto da
portaria, ässínada em cdíljtmto
com a secretaria estadual do
Meio Ambiente, será posto um

fim definitivo à utilização e

explorsção de diversos típös de
madeira '- como o palmiteitd, a
bracatiäga e o xaxim -,

praticados principalmente em

cidades aqui da região, ôé:lôlo
Jaraguá do Sul, Schroeder,
Corupá e Massaranduba.

Segundo o deputado fedêtül
Paulo Bomhausen, "o decreto

c'o!,Qrá um fim a longas
controvérsias e repré8ênta um

coroamento da mobilização em

favor dos Interesses do Estado

iniciada por pequenos
produtores, rurais da região
Norte";
Odeputädó participou ainda das
reunHSe.iI de comissão na área dos
sindicatos e' federação de

empresários e trabalhadores,
presidida pelo ex-governador
Antônio Carlos Konder Reis,
que lidera na Câmara dos

Deputados os trabalhos de
tentativa da alteração do.decreto
750 e da formulação de projeto
de lei para o equilíbrio entre a

util�ão e preservação daMata
Atlântica.
O deputado'adianta ainda que
tratamento especial será
concedido às pequenas
propriedades, que são a' inaioria
em Santá Catarina, para
aproveitamento racional de áreas
da Mata Atlântica, mediante
ptócedimentos simplieadcs, que
libetem o pequeno propriétário
rural de procedímeútos
burocräticos perfeitamtn'te
dispensáveis.

Maria 'R.egiDa Krause - Amigos da Natureza

Umnúmero incontável dos lugares onde a reais, chegam a valer 50
de animais silvestres economia se baseia no vezes mais no exterior.

são retirados, a cada comércio ilegal .
de O final dessas feiras, ao

ano, das matas animais. Recentemente, entardecer, é também o

brasileiras, para serm os fiscais do IBAMA fim para muitos animais

vendidos como bichos (Instituto Brasileiro do que não resistiram aos

de estimação ou. até Meio Ambiente) maus-tratos, ao

mesmo exportados. O encontraram m�ts de transporte, ao calor e aos

volume de dinheiro
I

doís . mil bicIio� "métodos de

movimentado nesse: 'engaíolados à espera d� arnansanrento''." As

.
. comércio é assustador: ftegués�s -na ,ptincip,al: técnicas .para "amansar"

<.;:i\· '-�stitnä�s�qtie.aquànti.a feira da cidade. B'como ' os
.

exemplares
::i>;i,i(>. çhegu�'a tUn· bilh,ãó de falar' em preservação capturados são muíto
·.;,;�jYr'>ireai'sànualinénte. ambiental numa-região- cruéis'; macacoscom

.

�Jt:,;;;'�,�;t��:F�r;�Jn�i�,a0nllnada 'anonald;abeti'simmop,ea'tnua's'·e'n'.aO,' .cdaenl.xi,!1aQd··sa'is��esr!am:<'dOcs��vl'deasA,\,;<-:,e ",cpr,edatona. de . v
. VA�"

�l�í;lt::�:;::�::' :��:����Si�faà�i� :�::��:::::
... ,_, ,.,u�' �iJás"ou de suas O

.'

.. ptbhi-ema" é mansas, e outras

. peles, constitui u�dos c'omple�ô,' pois as modalidades para
maiores atentados alternatívas são poucas reduzir os reflexos dos

c·ónt,ra.fl.ylda selvagem, e quase, ,çoIl),.pletâInente
RP;éln'Y�l1ârepressão é desc:Ol1:si,d.erªdas pela

'ii/r, , qii�se nula, äpesar de populaçãQ., ,i,' ,

" ,

" ''''�i·.·1i::,:/,'!.��f. "(:,

:' ..

"':, ;ser prime considerado
, il1afiançável pela

',:.'. ,

. legislação brasiíeira.
:':' ' "., (;:;ámpanha,
;i}:,;X;': Campanhas de

. ,5: '. esclarecimento têm
.

" .sldo realizadas, mas
dificilmente chegam' à,
surtir efeito onde são
mais necessárias, ou
seja, nas localidades

que tem como

principal atividade
econômica a captura e

venda de espécies
silvestres.
Santo. Antônio de
Jesus, a 200

quilômetros de
.

Salvador (BA), é um

bichos, como o uso de

calmantes.
A diminuição desse
comércio ilegal está, em
grande parte, nas mãos

daqueles que compram
o.S animais silvestres,
pois é elementar que sem
procura não haveria

motivação para capturar
e colocar à venda tantos

bichos. Os

Câmara federal
discute projeto

BrasOia .. A dmara dos Deputados vai realizar em Brasília no

final desse mês, iöíêÍo e meados de junho três audiências públicas,
com a participação de entidades ligadas à questão ambiental, para
discutir oprojeto-dê lei do deputadoFábio Feldmann (PSDB), atual
secretário do Meíô Ambiente de São Paulo, sobre a utilização e

preservação daMata Atlântica.
Requerimento do deputado Paulo Bornhausen (PFL-SC) neste

sentido foi aprovado no final do mês passado pela Comissão de
Minas e Energia, que já marcou para as audiências públicas as'

datas de 30 de maio, 11 e 18 de junho. Estão no momento sendo

expedidos cônvites para as representações dee 13 entidades, mas
as audiências serão abertas ao público interessado,
A comissão, segundo o deputado Paulo Bornhausen, está com isto
se esforçando para que o projeto de lei de regulamentação da

utilização é preservação da Mata Atlântica entre em votação pelo
plenário haCâmara ainda em junho. A idéia democrätica - ele disse
� de abrir discussão em tomo do tema, foi para dar oportunidade a

que todos os interessadös semanifestem. Paulo Bornhausen integrou
comissão em Santa Catarina, formada com patrocínio da FlESG a

partir de movimento de pequenos proprietários rurais da região
Norte do Estado, presidida pelo ex-govermador Antônio Carlos
Konder Reis, que apresentou aoMinistério do Meio Ambiente e à

Câmara uma minuta de projeto de lei que substitua o decreto 750 .

Feiras
i

São inúmeras as feiras,
principalmente noNorte
e Nordeste do País" em

·que estão expostas -

como simples
mercadoria, disponíveis
a qualquer comprador -

espécieis silvestres.

Algumas, maís raras e

valorizadas no comércio
clandestino por estarem

ameaçadas de extinção
(como 0$ mico-leões)

compradores precisam
se dar conta de que
estão motivando. um

cnme contra

sobrevivência das

espécies. São mais
culpados do que os

indivíduos que, por

são entregues
diretamente àqueles que
as encomendam. .

Certas espectes,.
compradas aqui por 100

ignorância e

miserabilidade, caçam
pará sôbreviver.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO POVO 3

marca Prefeitura ence�a
Se-mana do Meio

semana do meio.ambiente Ambiente sexta (7)
com fortes campanhas

Governo do Estado

FlorlanópoUs - Uma série de

ações do goverrno do Estado
marcou a Semana Mundial do
Meio Ambiente em Santa
Catarina. A primeira "elas
acoatecu na terça-feira (4). O
Vice-governador José Hülse, o
secretário do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente,
Ademar Duwe, o presidente do
lhama, Eduardo. M�rtins,
assinaram o Portaria deManejo
Ambiental.
O documento vai reg\iJ.ame�tar
as atividadesmadeireíras, com o

governo do Estado, através da

:}�'fma, tendo um controle total
sobre o que até agora era

considerado atividäde ilegal. Capadtação
Na mesma cerlmônia, o Na quarta-feira (5); DiaMundial
presidente da Fatma, Fundação do Meio Ambiente, o

de Amparo ao Mero �biente, governador Paulo Mooso deu
Vladimir Ortiz, entregou ao inícioàEtapadeCapacitaçãoem
governo do Estado uma Educação Ambigntal do

proposta para o tõmbamento das Programa "Viva Floresta Viva".
áreas de ltlàta AHântica já c

Este estágio do programa vai

pertencentes I fundação. Isso formar 46 monitores -

vai facilitar ä negociação de professores, técnicos e

empréstimos intemacionaís para representantes de Organizações
o Meio Atnbiente em Santa NãoGovernamentais-queserão
Catarina. responsáveis pela orientação de

1,5 mil pessoas em 23 regiões do
Estado.
O objetivo do programa é fazer
com que as comunidades

apresentem projetos de

preservação ambiental específico
para as regiões onde moram.

"Com estas e 'outras ações
estamos deflagrando de vez o

fortalecimento da política
ambiental em Santa Catarina",
afirma o governador.

Parceria entre governo do Estado e ONU
SáIt.aCàtuim temagoraum
amplo convênio

-

de

cooperação técnica com a:
ONU (Organização das

Nações Unidas).A parceria
foi oãcíaãzada, esta semana,
em Ploríanöpolís, pelo
re r�l:ante daentidade 00

.

Brasil, César Miquel, e

permitirá a implantação de
uma política de

desenvolvimento urbano nas

cidades cataríaenses,
A partirda identificação dos
príncípeís problemas regiomis
são e1aborados ro íetos.

Comprometimento
A ONU compromete-se a

intemr.diaras regocíações por
financiamento externo e o

programa temduração de três
anos, com ênfasenas áreas de

saúde, educação e meio
ant,iente.

Jaraguá do Sul- Aproximadamente 2.500 crianças
das redesmunicipal, estadual e particular de ensino
participaram das comemorações da Semana doMeío
Ambiente, promovida pela prefeitura desde segunda
feira (3) até sexta-feira (7).
Para comemorar a data, a secretaria deAgricultura e
Meio Ambiente convidou a Polícia Ambiental do
estado de SantaCatarina, que se responsabilizou pela
realização de palestras, exposições, teatro e vídeo
sobre o tema ecologia. O objetivo, segundo o

secretário de Agricultura, Luiz Fernando Lemos, foi
de alertar toda a comunidade sobre a necessidade de
se preservar omeio em que se vive.
Além disso, houve também concursos de desenhos e.

cartazes, que foram feitos durante o .evento pelas
próprias crianças, com o auxílio de professores. A

- festáaconteceu na praça ÂngeloPiazera, e teve dois
.períodos.
Ainda conforme Lemos, este foi o terceiro ano

consecutivo que a prefeitura teve a preocupação de
organizar uma programação voltada exclusivamente
ao trabalho de conscientização domeio ambiente.
Omeio ambiente teve a atenção completa todos os
dias. Dentro da perspectiva é que a secrertaria
desenvolve ainda os seguintes projetos:
... Programaiaragu4Recicla;

.

* ProgramaPassarinho, cujo objetivo é atração de
pässaros na área urbana;
* Programa de Educação Ambiental com a

participação de 41 pessoas,· representando a

comunidadejaraguaense.

Aberto Parque Ecológico
Com 23 hectares. o/Parque Natural São Francisco de Assis. em
Blumenau, foi inaugurado nessa quarta-feira (5), justamente no

DiaMundial doMeio Ambiente.
O parque está localizado em uma área de proteção atrás do

Shopping Neumarlct As trilhas entre árvores e fontes permitem o

convívio com a Floresta Atlântica preservada.
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Cevalinveste no.sistema Palmeira realsubstitui
,

.'

• .'.,� '.:' ,.;�.
o"

'.

, ,....... • plantio de palmiteiro
de tratavnento I de. á.uua =::::;;:';as�:���; �';�';'�.adevas"'fãO'

, ..
'

� I

públicode Guaramitim na roubo de 'palmitos tende a
.

AempreSaCevalAlimentosS.A. resíduos. Chegandoaabater 100 em tratamento de águas e área da conservação da diminuir, visto que apalmeira
investiu mais de R$, 300 mil na mil frangos de cone por dia, à resíduos industriais da Ceval, mata atlãnuca i substituir o rell} 'têm um (gosto tão

readap��do�un�vosisiema captação de água até o seu esses resíduos tirados do plantio de palmito pela semelhante quanto ao do
de tr�et'lto de água. Depois despejo de volta aomeiotem um processo primário" de palmeira real, pertencente' palmito", destaca o ex
de t.er. :projetad� uma imagem custo de R$ 40 mil por mês.

'

tratamento não são töxicos, também
.

à [amtlia das secretário de Agricultura.
negàtiva do seu- sistema de Processo técnico mas reativos. "Em contato com palmâceas. Com a Processo de industrializaçijotrat$entO, qUe'constantemente Através do cloreto férrico e o meio-ambiente, esses .

inal'Óu,·a.umodoriie'tt'do·em·,toda li I '1"
,

I � íd d
. introdução do plantio da O processo de

_�
. po re etro do e possrve lazer a resi uos po em ocasionar

a reiiãQ�·,sC::ndo."al"o até mesmo remoção d��90% do-mate- danos, mas eles não são palmeira. real feita pelos industrialização da palmeira
de ie�l�a�õ�� P91',part�,;dos rial .pesado,: reativo. Nesse tóxicos", garantiu Maurer. agricultores da região a real deve seguir a regras

moradores';' a Ceva. hoje tem. processo primário, que depois Segundo ainda o técnico, a devastação e colheita bastante rtgidas. A'partir do
uma 'd8S: melhores Estações de passa P.JI'um período de oxidação empresa vem se esforçando ao desordenada do palmito quarto ano de vida, o caule

Tratamento de Água (ETA) da- (onde os microorganismo mäximopera soluções quanto tende a,' diminuir do palmiteiro é cortado e

regi�ß;;i; ..<><.i , ,�
.

' ;'
aeróbicos degradam o tratamento àutilizaÇ;ãodessesresíduOs,que �o'nsideravelmente. "Qkem industrializàdo. A palmeira

Até meSm9como.conseqüencia . dematériaagâniql,medialiteum poderão ser utilizados em ponderou nesse sentido foi o real é muito encontrada em
da aiiÍpÍí��ó'do "abatedOuro, e processo deoxigenação, acionado outras áreas, sem precisar . técnico local da Epagri, toda a região da Amvali
do abátiJiielit0 de frangos, o por rotores), 'são retirados de 5 a despejá-los no solo, mesmo que Acibaldo Germann _ ex-

,
servindo para enfeites de

siste�j(4e'��ento teve .que 10 tmeladas poc dia do material haja um completo projeto de
secretário de Agricultura do jardinagem..O processo de

passa, por ,�, .proce$SO físico- . pesado proteção no lugar onde são ., .

quínÍiêö" de " remoção dos Segundo Sérgio Maurer, técnico despejados esses resíduos, munictpio.. Gerrmann ajardinamento só é
. , : destaca que o cultivo de uma conseguido depois' de

.:

planta exótica, no caso do passada a época da

palmeira real, no lugar de utilização da palmeira na

uma planta nativa, contribui industrialização, ou seja,
para a conservação da mata depois de quatro anos de

. atlântica; habitat de vida.

A Ce:�lí.flilJlehtos S/� .i""estiu lIUIisdeR$ 360'millUl reesiruturação da Sim. estação de tratamento
deágfHi,· ,,' H

"
.

--''_·....,;'--Recic'lando lixo---�
Um tril-baJho, 'de;envolvido entre a prefeitura de Guaramirim e o Rotary Club está

propôrCtohg.rid,� aos 'moradores d.é várias ruas do munictpio a oportunidade de despejarem
os diver.sos ma,terlais de.lixo em coletores. Papel, vidro, plásticopodem agora ser separados
.e despejados em, recipientes prõprios. A prefeitura pretende expandir esse trabalho com a

aquisição de �s coletores, espalhando-os nas principais ruas de Guaramitim.

Pulverização aérea
está beneficiando
450 bananicultores
Guaramirim - oprocesso
de pulverização aéreajä
está beneficiando 450
agricultores que atuam na

âreadoplantio de banana.
Oprograma de
pulverizaçõo aéreafá;
desenvolvidapelopróprios
bananicultores, afastando
o risco de doenças
causadaspelo contato
direto com inseticidas. O
trabalho está em
andamento em toda a

reglõode.Guaramirim,

onde vários aviões são

fretados, pulverizando todo
o local deplantio de
banana. O trabalho vem

sendo�poiado e ,

coordenadopelaEpagri e,
pela secretaria da
Agriçultura de ,

,

Guaramirim, 6nde�s
/

bananicultores vem
'.

recebendo apoio e

informações técnicas
necessáriaspara a

execuçãodesseprocesso de
pulverização.

.

I

'Tem sempre umjeito
de fazermelhor

\ ,,/'

- - - \-

":_.J
e ,
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fizeram sucesso nos anos 60t
como "Os Três Patetas",
"Jeannie é um GenIO", "A

Felticeira", até os mais

"moderninhos", exibidospelas
redes Globo e Record, epelas

, redes de tevepaga, como 'í1s
4venturas do Superman",
"PlantãoMédico", "Comando
Espacial" (Space), "Friends"
�a série que virou mania nos

EUA) e "Louco Por voce",
pode serencontradomuito bem em algumaspáginas da Internet. Navegando pelos sites
das séries, o usuário da Internet poderá descobrir tudo sobre-as suas séries favoritas,
dando inclusive opiniões sobre as histórias já apresentadas. É um verdadeiro
"Entreteniment"para qualquermaniaco em séries.

Sinopses completasde todos os episõdtos.fotos, campanhaspublicitárias, trilha sonora e
tantas outras curiosidades estão invadindo cada vez mais o ciberespaço. Veja agora
algumas sugestões no quadro em relação a algumas séries que vocêpoderá se conectar

via Internet. Navegue e se delicie.
Sérte Endereço
Três Patetas http://www.waterloo.net//-vrtiks/stooge.html
A Feiticeira http://www.sappho.comlbewitchdlindex.shtml
AsAventuras do Superman 'http://www.webcom.com/r-Inc/indexhtml
PlantãoMédico http://www.nbn.comlentertainmentlshows/er/index.html
Friends http://blues.ts.ios.coml.....brassfrinds/

Serulço
Séries de tevê

pOdem ser Vistas
na INTERNET

o endereço de a1gilns provedores de Internet de Santa
Catarina
Provedor: NetUno Internet (Jaraguá do Sul e região)
Telefone: (047) 3714444
.E-mail: netuno@nutecnet.com.br

Provedors Amauri (Florianópolis)
Telefone: (048) 284 2971 e 248 1155
.E-mail: suporte@amauri.com.br
WWW: http://www.amauri.com.br/
Provedor: Dualline (Florianópolis)
Telefone: (048)224 3119 e2231091
E-mail: jhbergamasco@dualline.com.br
WWW:http://www.dualine.com.br
Provedor: Melin Informática (ltajaí)
Telefone: (047) 344 2682

Olimpíadas na Internet
oltmpicos de 19 de ju�ho a
14, de agosto já
começarão a navegar no

ciberespaço, detalhando
os pormenores de cada

competição. Os resultados
de cada prova estarão na

Internet alguns segundos,
depois do término de cada
prova.

o maior evento esportivo
do mundo, as Olimpiadas
de Atlanta estarão nas

telas da Internet graças a

gigantesca estrutura que
a IBM montou nos EUA.

Objetivando levar à

imprensa e aosmais de 3,5
bilhões de pessoas em

todo o mundo, os jogos

Camisinha também
está na Internet

Software estuda

comportamento humano A marca de camisinhas Preserv resolveu entrarnuma das
sites da Internet. Em http://www.Preserv.Com.Br/o '

intemauta encontrará informações sobre preservativos,
passando da história da camisinha até apropaganda dos
produtos na empresa.

as aptidõespara que o avaliado
tenha mais sucesso profissional.
O teste do programa serve como

complemento ao trabalho de

seleção.
Mapeando o cérebro
A partir de um questionário é

posstvel ainda tabular as

informações e analisar a

personalidade e vocação
profissional dos candidatos a

uma vaga em qualquer indústria
no inundo. O resultado

fornecidopelo computadordeve
ser trabalhado deacordo com a

área de interesse doprofissional.

dominância, extroversão,

formalidade e ritmo.
Essencial na formação de

equipes, o programa ressalta
dados sobremoral, capacidade
de tomar decisões e outras

caracteristicas.
Em 1993 o "Pl" foi tema de

um estudo do caso da Harvard

Bussiness School, dos EUA,
segundo o qual uma empresa
aumentou seu faturamento
anual de US$ 600 milpara US$
56milhões, em 12 anos.

O principal objetivo do

programa, para ele, épesquisar

Os computadores invadiram as

divisõesde recursos humanos. Até
af, tudo bem. A novidade; no

entanto, são aquelesprogramas
que procuram soluções a partir
do estudo do comportamento dos
profissionais.

'

É o caso, por exemplo, do
"Predicitive ,Index - P/",
desenvolvido pela Praendex
Brasil. O grande diferencial
mesmo éque oprograma levanta
o perfil comportamental do
individuo. O computadoravalia
os quatro itens considerados os
mais importantes, como

SO%das vendas demicros nopaís sãodirigidas
única e exclusivamente para usuários
domésticos, objetivando ingressarem no agitado
mercado de acesso à Internet?

� /
'

MANUTENÇÃO E VENDAS DE
EQUIPAMENTOS: IMPRESSORAS, MICROS,

KITMULTIMíDIA E SOFTWARES
!

R� Marina,Frutuoso, 362 - Centro

Fone: (047) 372�39BB
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mlllenl�!'I bug. O erro domilênIO·nicas
Os programas i: chegar no ano com datas inválidas,
utilizados hole :niio 2000, os programas misturando e
estilo capacitados indicarão, portanto, transtornando tudo.
para reconhecer as oo� Os efeitos desse Para isso, acredita-se
datas com quatro erro do milênio - e que o mundo gastará
dígitos. Por isso, os que errol-,podem 660 bilhões de

programas ao resultar em cálculos dólares para trocar

indicarem.o ano de feitos com os osprogramas,
1996, só 'indicam

'
'

algarismos 00 um permitindo acessar a

96, ou ,seja, dois resultado negativo. leitura dos quatro
digitos apenas. Ao Promissóriasficarilo digiios.

<,

PequéÜQ glossário· sobre a Internet
BJoowser· 'Programa de um compiaador.pessoal que acessará; através de linha telefônica;
uni' servidor (isto i, 'Um"programa que atende a demandá de clientes remotos) contendo
intoHntiç�es de \ interesse amplo. É o padrão www, a Web.

dhérespaço -,ConjlJ1itO de computadores e redes que constitui a Internet.
Comlb'eletronleo - Meio 'de comunicação baseado no envio. e recepção de textos, chamados
de 'mensagens, através de Uma rede de computadores.

, E-maß • C6rre,io�ktrßnicó: endereço de correio eletrônico

Navegação - AtO de C01Ü!�ta�-se a dlferentes computadores da rede distributdo«peÍo mundo,
usando as facilidades p'roVidas por ferramentas como os browsers.
Provedor d� Acesso - Instituição que se liga à Internetpara obter conectividade IP (Internet
Protocol) e r,pcu{4.-:-la a outros individuos e instituições, em caráter comercial DU não.
wwW • w�í;}(Wrdt 'Web, ou Web. Metarede, baseada em hipertextos, que integra diversos

serviços Inte�t, atrav� de uma interface quepossibilita oacesso as informaçõesmultimldi4.

Olctobedest
na IZ1teJ7Jst
As páginas oficiais da Oktoberfest

,

de Blumenau já 'estão na Internet.

A: segundá maior festapopuíar
'

, do Brasil 'tem, o sedsise '" http://
www·ufsc.br/Jatinidatf/,
blumenauJoktoberfest.htlm -

'que-traz a programação completa
desse ano.

Como lermensagens, checando a caixa postal
Para checar se na sua caixa postal há novas mensagens, selecione o

menu :nie/CheckM.I, digite sua senha (caso seja solicitado), clique
OK ou tecle "enter".
Caso haja aIgm:n arquivo junto (attached) às novas mensagens,- ele
sen automaticamente salvo no diret6rio pré-éonfigurado ou você será
perguntado pelo local.

.

Após a 1ransferência das mensagens a janelaMailbox In contendo as

novas mensagens abrirá automaticamente, a menos que esta opçio
esteja desmarcada.
Lendo asnowsmeasageus
Abra a janela MaUbox In; caso ji nio esteja aberta, selecíore a

mensagem com o mouse e tetle "enter" , ou dê wn duplo clique na

mensagem.
R�endo�
Para responder (reply) aumamensageni, abra a janela (Mailbox) que a
contém, selecione-a (Bio 'precisa necessariamente Ibrl-la), selecione
ainda � menu MessageJReply ou tecle "ctrl" R. Complete o Utulo da

mensageQl e edite o texto. Para postar clique no botio SendlQueue.

Agende-se·
Dia 18 de junho acontece no Hotel Diplomata, emFlorianópolis, o
'seminário Soluções QuaIityMedio para aMultimfdia eIntemet ,

De 22, a 25 de agosto, no Parque de Eventos (Agropecumo) de
Iarilgufdo Sul, sen reaizada aIFeinfo - Feira deInfOllllÖ:a. No dia
da abertura, vai serministrada uma palestra sobrealDtemetNo dia

23, o tema da o.-a palestra recairá nos avanços de hanlwares em
todo om\Dldo. Ii no dia 24, oteina éMultinídia. Eno eucerramento

,

da Femo, dia 25 de agosto, os avanços de softwares no mergldo
sen( o destaque da dItima palestra do evento.

Nos dias 11 e 12 de junho será realizado 010Congresso eExposiçio
Sul-Americanos sobre Sistemas de Documentaçlo e Impressio
EletrôDica, no palácio das Convenç6es do ParqueAnhembi, emSão

Paulo.Maioresinf0nnaçõe5medianteotelefCllle(Oll) 282.6194.

Os cPitéI'iOS técnicos
p8J'S você escolher o seu
provedor de acesso
Para que vocêescolha o seuprovedorde acesso lJ Internet,
�preciso sedeternos seguintespontos:
*Canal de comunicação (capacidade de linha)
*Ndmero de linhas telefbnicospara acesso
*Servidores (Risk; PowerPC)
'" Capacidade de expansão de linhas teiefômca«

Manutenção-Vendas-Treinamento
Rua Reinoldo Rau, 21
Fone: (047) 372-2900
Jaraguâ âo Sul - sc
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A Braznet é a mais nova provedora de acesso a Internet de Jaraguá do Sul e região .

.

Para vocêficar ligado ao mundo, basta ligarpara a Braznet.
'Por um preço ·bem menor do que você imagina, um mundo de pesquisa, curiosidades,

games, esportes vão estar as suas mãos.

Epara você navegar com segurança, a TIME, associada a Braznet, lhe oferece curso de acesso.
Além de aprendera navegar, você ainda ganha a assinatura e 30 horasde acesso grátis.

. � A

O MUNDO TODO LIGADO. TIME INFORMATICA, BRAZNET E VOCE.

·A.'J
,

...,.p;�'�"'-',

IUNe
t+...�

FONE: 371-1224
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Relembrando:

,Ferj líga-se à Internet
A Fundação Educacional

Regional Jaraguaense
,

(Ferj), através do convênio
firmado com aNetllno

.

Internet, estabeleceu as

bases pará ligar-se por
computador com toda a

rede 'd� iitformaçlJes
oferecida pela Internet no
mundo.
Muitas universidades

americanas, hoje, oferecem
uma "conta" na Internet

para todo aluno que se

matrtcula, como elemento
obrigatório de apoio à

formação acadêmica. A

Ferj, com o convênio,
oferecerá a seus alunos um
plano especial de

assinatura, com descontos

significativos e ' a

possibilidade de criação de
E-ma�ls (caixas de correio

, eletrônicasi mesmo para

alunos que não tenham
acesso a computadores,
além da posstbiltdade de

navegar pela Internet nos

computadores do
. Laboratório de acesso da
NetUno.
O convêniofoi assinado na
Ferj pela diretora-geral,

,

Carla Schreiner, com a

parttcipação do diretor

administrativo, Hilário
Althoff, e do assessor de

informática, o professor
Achilles Santos Silva Juniot:
Em breve, a Ferj contará'
com sua homepage sediada
na Netllno, e seus alunas

passarão a ter seusEsmails
na rede, ampliando em

muito as possibilídades de
contatos com acadêmicos

de todo o mundo, tendo
acesso, dados e elementos
depesquisa.

PUl nauega na lóternet
o Partido dos Trabalhadores candidaturas e coligações
(PDT)emnivelnacionallançou posstveis. A página oferece
a sua castilha na Internet. No ,ainda perfis de figuras
endereço http://www.cr- históricas como a do ex

dl.rnp�br/(tiJ) o candidato das , presidenteGetúlio Var.gas e a
eleiçõesemoutubropodeobter doetemoliderdopm;Leonel
informaçõessobreo regisrode Bri;pla.

,O melhor dos quadrinhos belgas
Elejá esteve no Egito, no Tibet,
no Congo, na lua. Tmtin pode
ser encontrado em outro lugar
mágico, na Internet. uma das
mais famosas histórias em

quadrinhos de todos os tempos,
Iintin foi criado por Hergé em

1929. A série, publicada
durante mais de 20 anos em

diversos álbuns, conta as

aventuras do jovem 'Iintin pelo

mundo, sempre acompanhado
de seu fiel cão Milou e do

" beberrão Capitão Haddock.
, .Para dar uma folga para as

home pages norte-americanos
e relembrar as aventuras de

'Ilntin, é só passar na URL

http://www.tintin.be/.Um.
detalhe, os textos estão em

francês, a lingua original de
Tmtin.

Jar. do Sub 8 e9 de junho de 1996
ii

C> A Informática no Calculo de Edgfcios, curso desenvoLvido pela Multiplus
'Computaçãa Gráfica, vai mostrar comoprojetar um ediftcio de 15 andares em

aperias duashoras utilizando a nova versão do sofware Cypecad3D. Com duração
de quatro horas, o curso é gratuito e será ministrado em várias cidades
brasileiras. A programação para Santa Catarina prevê a realização em

Florianópolis, dia 19 de junho. Informaçõespelotelefone (011) 222-1534.

Laboratórios totalmente ligados
aIN1"ERNET

Em parceria com a NetUno
as Escol�s SiD

'

lançam em Jaraguá
com exclusividade

o curso de
INTERNET PARA USUÁRIOS.

INfORMATICA
Rua Adélla Flsdler, 144

Fone:371-2933 - 372-3036

Curiosidade
Das 10maiores industrias brasileiras, apenas três estão na Internet?Dentro desse processo,
dentre os 10 principais bancos do Brasil, sete são usuários da maior rede de computadores
do mundo. Enquanto isso, cinco das nove maiores empresas de comunicação possuem home

pages, arquivo um você encontrará hipertextos, com gráficos, textos, fotos e até video,
onde as empresas ou entidades podem divulgar idéias, produtos, serviços e quaisquer
outras informações.

Faça Negócio com quem conhece o que está Vendendo
Alarmes Residenciais e Industriais, Portão e'Porteiro,Eletrônico,
Antenas Parabólicas, Equipamentos e Assist. Téjcnica de Informática,
No-Breaks e Estabilizadores de Tensão.

R. Prese Epitácio Pessoa � 723 - Fone 371 ...6642
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'ro S�lo'"C",.lo. eNo",",SIIhIiScllr"lit" (A. ColIU!I'citiI)
I_li",.. eamiio,M estilo "SiitJ Joio "",á comemor""

.

dele Il'tllUcomdtHftllUIi"", f.",.ta1� (05).
.

/b,.,
Flávio

'Alllping, i'e�tIIIt'.,c,,;""tI8�WssimO eCDllfottável
6(ú1e, tig""potável, IlIIiittÍ1'io. completos, ",i";-,,,e,.cado,

.
II/Iploeltilcio"amelllo a dilposiçÍÚJ dos visita"les.Nafoto
FlávioRibeiro co�OIprefeitosDurval Va,e' deJaragulÍ,
ftti deMaslaraJldubti e iii""",.Heriel ik Sc""óeder, 'l"e

tempr.t.do lIpoio total lirea1iztlfÍÚJ do e!lellto.

,(

Jaraguá do Sul, 8 e 9 de junho de 1996 - coRRÉIo� POVO- 5
e-mailclnageltênenmo.com.br

A escolha da Garota São Luís será ";'je (08) a pat1ir das 23 hot'tlS IUI

htufafada boatreNotreDame. Além das 14belas cantlitlatas,presençado
ator global Rômulo Arantes, o Ítalo da novela Vira Lata. Na r fila
MieheleGOllfalves,Maria da Silva;DéboraNar.ário e Gisle Schüncu. Na

2-fiIa, PqJriciaKliJzke, Emaise Krause, TatianePereira, LuzianeNainburg
e VerltJianaAtanásio.Na 3-fila,Jaqileline Tureek; Letícia Saganski,Ana
Patrícia Jaworski, W�erléia Eitkosky e Paloma Assis Pereira.

. O 'Clube Atlético Baepe1U# promove no próximo dia 13 de

julho o Baile de Féri4s com escolha da Rainha dos
Estudantes de Jaraguâ do SuL A animação será d� Banda
Studium 7 de Criciúma. A maioria dos educandários terá,

representante na noitada que apresentará algumas
"

IIOvidtules em relação a realizada em 95.

NA ITÁLIA - deve chegar, no Brasil no segundo semestre-aUltimá triania de
nove entre'dez garotas italiánas: o chaveiro de unha. Como o nome já diz,
tratá-se de Um chaveiro acoplado a uma lixa. Descartãvel e feito de material

biodegradável, dura cerca de 80 polimentos e vem ein cores.e padronagens
engraçadas.

.

ogarotãoGustavoRozza (8 trIIOs) subiu
Sorriso lindo da foJinha JulialUl. ao pódio por 4uas vezes em Curitiba;
Pedri SaSse, que comemorou seus 5 naAR$pol1. Ficou em ]O n,o nado costas

aninhos na última terça-feira (04).. e_ em 2" no tuUl" crow, quando das

Ela é iniúi da Jaqueline'efiJha de compelifões entre Olympia eAll Sport.
Edson e Neusa Peâr! Sasse. ,EIe,é.,/ilho de;Ju.l'mir ,,-AIUI Rozza
Parabéns. proprietários do Sorvetão.
.

. ,

'

: ,,··:r. '........ "

Agatinha LaumPereira aniversariou no
último dia·04 e comemorahoje (08) com
seus amiguinhos no Baependi. Ela éfilha, .

de Milton Iunior e Lucia Pereira: Afesta
vai ser no estilo "Bruxinha".

'

.

,!,', !. J .. '

• O Restaúránte Tradição Familiar
inaugurou hoje (08) o buffet em .

• quilo com aquela tradicional
comida caseíre; !;Fica na rua

"�" .;t'Joinville, - :3.'5'12' ".;� aceita,

eacomendas'pelc 3n-353�. ,

.Amanhã (09).0 Posto Guaramirim
recebe os caminhoneiros ti ó
povo em geral para maia-uma; J:

celebração eucarística COlA fJ
Padre da estrada. A missa será às-
��Q

. .-�

• Sociedade Recreativa 25 de Julhb'
·1 r:

� \ I
"

1! ':promovendo hoje (08) o s'cu.
tradicional Baile de Rainha. A:'·
-festa será por conta da Rainha'
Adélia Hausen e o,baile.terá a
animação do .musical Germanicos '

de Blumenau a partir das 22:30.
.A Festa Junina do Centro de
Atividades.do. Sesi (uma das
melhores da região) começa logo
mais às 15 horas commuitíssimaS·
atrações. Duas fogueiras, aitasfu,
pé, os tradicionais comes e, bebes
juninos e a coropetição do "porco
ensebado".
• Por falar em festa, hoj� e ainanbã

a tradicional festa de Santo
Antonio em Nereu Ramos.
.Inúmeras atrações-emuita comida

gostosa esperam por você.
•A Sociedade' Vieirense. realiza
hoje (08) a partir das 21 horas;
jantar. dançante com animáção 'da':
Banda Blu

-, de·· BlufuelÍáu't
.

Ingressos na s�ari� 'do Clu:\>e.
eA sociedade Jaraguainse:'de
Canaricultura ' e . Ornitológilt
realizando no Parque de Eventos :

-
,

até amanhã (09) a 17· ExposiçãQ" i;:de Canários de Cor e Porte.í
Paralelamente outras atiVidades,

.

'

venda de pássaros e sorteios aos

participantes. '

e Sérgio LuizNagel (Bazàt Jaraguá)
.. assume no próximo dia 26 a

.

presidência da Câmara de

Dirigentes Lojistas de nossa

cidade. Sérgio substituirã o.
.

empreSário TIdo DomingosVargas.
eA esposa do Ministro do '

Exército;Maria Edith Jo�n de·
Lucena, bisneta do Cel, Emílio
Carlos Jourdan. fundador da

cidade, será homenageada dia 25
de julho, quando Jaraguá do Sul

..

comemora 120 anos de funcÍàção.
• O empresário Eggon João da

.

Silva, presidente do Conselho de

Administração da Weg, é o lider

empresarial de 96, eleito pelos
cerca de 7mil assinantes do jornal
Gazeta Mercantil em Santa
Catarina. Parabéns.

'

.0 8° Festival, Municipal de
.

Quadrilhas deste ,ano será

realizado no prôximc dia 22 de

julho a partir das 18:.30' no »;

pavilhão A do Parque de Eventos .. ". ,
.

As inscrições estão abertas para
.. unidades escolares; recreativas e

grupo de jovens, gratuitamente
na Secretaria Municipal (te"

,

Cultwâ, Esporte e Lazer.

,'-"','_"
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Experimente
acordarbem cedo,
antes do raiar do sol

•

t
TAROT-

Anjossllo,se�esdelicados; capaz�decolocarluz Tarot t um baralho de cartas, setenta e oito ao todo.

nos'lno'$sos planos e ideais, sempre quando Segundo o Registro Akâshico, essas cartas confim o

penst'lIr1iWsnegalivamente tendo umprob/éma,por conhecimento do "Livro de Thoth ".
mais di/fcil que seja para nos ajudar, pois , o

.

nosSQmelhoramigo. Cadapessoapossui um anjo-
As cartas contém - para aqueles que as sabem ler -

gua,di40, para proteger de todos os ma/és qUI: todo O conhecimento da história passada, mas hoje
atravessar o seu caminho, sempre "tentando" te em dia são utilizadaspara adivinhação.
levarpara omelhorcaminho, pois anjonão influi As cartas Tarot são embaralhadas, e o subconsciente.nanossa vontade; apenasnasalertapara operigo
e um caminho errado e confuso, que ninguém da pessoa magnetiza algumas delas, de modo bem
deve seguir. Existem ta1nbém, anjos que cuidam semelhante àquele pelo qual um pedaço. de ébano,

,

da naiureza,pois para cadafolha que cai, ela quando esfregado, pode' atrair um fragmento de
não cairia ,se não.fosse vontade de uma força papelfino, ou domesmomodopelo qual um tmã attai
superiara divina, chamadaDEUS. . J.'

. Entramosemcontatocomnos$oanjo, atravésde' umpedaço deferro. Osubconsciente, quepetfaznove
im1tic�meditativas, visualizando nosso anjo se décimos' de nós, exerce uma influencia magnética
aproximando, abençoando, envoivendo-nos com pelo etérico, e assim' certas cartas são

. suas liMas�fl.!.'
.

Um modo de nos-ajudar também, são com seus subconscientemente selecionadas. As cartas Tarot,
raios, suasanicasarmasparanosprotegercontra nas mãos de uma pessoa sincera, são sinceras, e

o mal. Para cada problema que tivermos,
.

inteiramente infaUveis.
desen'tlolvem um raio muito bonita e especial,

,

mostrando resultados excelentes! .

*'

Nãofaze.mosnada semapermissaodtJ nosso anjo
da guarda.

'

Esses raios, são comandados pelos Arcanjos,
chefés�dos anjos, que mandamos raiospara nós,
'oferecendo sua proteção, 'sabedoria, amor,

prosperidade, 'paz. cura, ajuda, fé, caridade, e
até Tnt,smO transmutaçãode tudoque é treva em
11.11. divina!

.

E, para lâ d� cima enxergarem nossa casa e

protegerem nossosfamiliares, um dosmétodos
mais eficientes é oferecendo um altar para os

anjos, em qualquer cantinho da sua casa, onde
você se sinta bem, contendo:
* Cristal, pedras,' vasos com. flores naturais

(simbolizando o elemento terra);
* W?là de todasas cores, menospretaporque atrai
maus flu(dos (simbolizando o elemento fogo),
* Taça com ägua; conchas, cdlice (simbolizando .

,.-.-------.......------------

ofle11i{!ntodgua),' TSTttIlCßL '0//1).9{ tV/o/.9l."
* {ncenso (p,0de-sl!. acender varetas, rodando em
sentidehordrio em cada cantada casa, chamando
proteçQ,o angelical), perfume (simbolizando o.
elemento ar)�

.

.'
.

.

'Comojii diziant; muito verdadeiramente:
·"
...em #adilcdsii,tem um canto,
em cada canto tem um anjo... i,

TULHA ALIMENTOS NATURAIS
UNHA DIET, SUCRLHOS, GRANClA .

TRAVESSEIROS AROVÁTICOS FIBRA DE TRIGO
MEL PURO, COMEUCALIPTO ECOMPRÓPOLIS

Rua CeI. Proc. Gomes d9 Oliveira, 1493 -

.

Centro - Fone: 973-3150
Jaraguá do Sul - sc

LOJA
ESOTÉRICA

ANJOS, TARÔ, CrIstaisEnergéticos. Pldmtdes, Incensos,
Gnonios,'RunM,Fltas, Livros,AparelhosRadlô&cos, Anel

AtlAnte, Pedras do Signo,Numerologla...
FONE: (047) 37'],.2987

RuaR�doRau, 806· Sala2· Jaragwí do SUl· SC

TRATAMENTOS CORPORAIS, FACIAL E CAPILAR

"Fique de bem com a vida"

Fone: 372-3209
Mafalda

Descubra amagia dosAnjos daManhll.
O amanhecer e opôr do sol sõo ocasiões
solenes, encantadas. Cada amanhecer

confirma nossa vida, e comem mais beleza
epoder que o de oniem:
Os anjos da manha adicionaram à

radiações do Sol mensagens de masica e
.

correntes de cura côsmica que so eles são

capazes de transmitir.

Experimente acordar bem cedo, ame« de
nasceroSol efique apenasquieto, sentado
num jardim, caminhando pela rua,
observando atentamente tudo o que vai
acontecendo.
Podemos sentir a atividade das anjos da
manha, eles sempre antecedem apresença
dos raiosdo Sol sobre 4 sl!>perftcie da terra.
Esses anjos trazem mais amor e graiidão
para as nossas vidas.

'

Antes um pouco do amanhecer, acontece
um momento de silencio, de adoração, e
então o Sol reluz triunfante, sobre o

horizonte.
Neste exato momento os homens e a

natureza recebem ondas de renovação,
estimulospara começare dia.
Respiré profundamente e deixe sair o ar
acumulada nos putmõe« durante a noite.
Deixe o ar renovado da manhIJ.. FOfa uma
saudação ao Sol. Isto trarä muita saüd«

para você. Se você tiver um aliar em sua

.
casa, seria muito bomfazerou trocarsuas

VIAGEM PARA

MATCHUPITCCHU
PessollS interessadils em PilljIlrpara a

.

.

Cordilheira dosAndes,la"orconltllar com
JaneteMarcattopel%lU: 372·1141.

Roteiros de 1O a 16dias com opçãopara
laur trlilullnca a pé, ou de trem.

Janete Marcatto promove curso:
.

.

.

YOGA VIDA E SAÚDE
Você é uma pessoanervosa, �tressada, cheia de problemas cotidianos?

Então venha fazerYOOA
O ser humano pode perder os seus bens e recuperã-íos, mas h4 certa foma deperder a saóde que é definitiva e

irrecuper4vel. Dafpor diante, o ser humano nllo tem como ser feHz, OYOOA é íl técnicam!ÜS suave de
rea�ção tl$icae psicológica, tiHUzàda desde! a antigui�de pelos povos do Oriente; cOmptovado

.

êientlficamerlte e indicada �ôr terapeutâS e médip6s como uma fonna auxiliat d� cura, preparo tisico emelhor
,

desefupenho� todas as ativld�és - .lIlrôi'liàliÇ6esU1i.U4i
.

- .... ,.... " .� . ..., '" .'" .,�" l·,·", '- :.'.
. j" -'" " • _ ......... ".

. NATAÇÃO· HIDROGINÃS.17CA � HlDROTERAPIA -

YOGA. JAZZ. AERÓBICA LOCALIZADA. DANÇA
Fone: 312-1862
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Foi a noitada na sede campestre do CTG Laço Taraguaense, na última quinta
feira. Com muita gente bonita a gauchada se [ez presente. Não faltou aquela
costela, música ao vivo e' muita canha para .aquecer a xiruzada. Deixamos.
aqui o convite para a próxima quinta-feira com início às 20:00hs;·Confira
alguns flashes:

I

o eTG laç'O
Ja'_aswa�s�
�sta,.á presente
"�st� nl1al b�
S�al1a l10S '_obdos .

i"t��stabwais b�

11l1ota e Clfritiba

MOINHO
JARAGUA

, Empacotamento de
Cereais marca JARAGUÁ

.

Distribuidor RaçõesSANTlSlA
TEL: 372-3n5

Fflbrica:RJaFeI�Sd1n:idi. 129
uácloSuI-SC

'RESVLTADODAS
.

cOMPEnçÕES.
PROVA DE LAÇO
Beco. Krüger da hípica

.

.

foi o vencedor na laçada
da vaca gorda e também
na laçada livre.

COMlDACAMPElRA

Feijão-campeiro
1 kg de feijão preto
* kg de charque gordo .

500g de linguiça fina, cortada em

rodelas

10.0g de toucinho
3 pedaços de osso com tutano (caracu)

. ·1 .,.".

4 folhas de louro
.'.

1 pimentão sem semente, p{catlo '.

1 cebola picada
,

.
,

,

.

6 dentes de alho picados
.

3 colheres (sopa) de óleo
Sal a gosto
* Deixe (} feijão e o charque de molho

"

.

na água, em recipientes separados. Leve
ofeijão ao fogo com água suficientepara
cobrir. Refogue .ligeiramente o charque
e a linguiça.
Reserve.
* Quando o feijão' estiver quase
cozinhando, acrescente a linguiça, o

toucinho, os ossos, as folhas de louro e o

pimentão. "

* Numa outra panela, frite a cebola e o

alho no óleo. Quando o feijão estivei

cozido, esmague um pouco os gr.ãbs�
·

.

para engrossar o caldo, e junte a c�bl:?la,
o alho' e a gordura em que.foramftito«. '

.

Tempere e deixe cozinhar por mqú��Q '"
minutos. Dá 8 porções. '"

�,'
,"

Reeefta de: .Gado e Bom'bacha - Charrasearía

SPÉZIA', elA. LTDA. '

". SERRARIA E TERRAPLENAGEM

. Rua João Januário Ayroso, 772
FonelFax: (047) 372..()300

Jaraguá do Sul- sc

RODÍZIOSDE CARNES
BOFFET PO:RQÚlLO .

NOVIDA»ES:
.

, JAVALI,BUFALO ._.�'i
.

OVELHA

r-

BR 280 N°· 5.249

JARAGUÁ DO SUL • sc
Anexo ao

Portal .de Jarag.uá

, Pással'o$ im portados,
filhotes de cães, gatos,
PaVão, faisão, galinhas

de raça gigante e

rações.

Atravessando a

ponte Mano Grubba
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ID' ,1M1ZfllM """fl' CORREIODO'POVO

RO,DElO CRIOULO'CTG LEODATO RIBRIRO
PR06RAMAÇ'ÄO DE B�AILES
7' .

,

f
DIA 141fJ6/tM,,- SEXTA-FEIRA '

23:00 HORAS - FAND� G.O COM O CO�JUN,TO GAITAÇO E SHOW COM DANTE RAMON L,EDESMA
DIA '8/1)6/96 - SÁBADO

.

23:00 HORAS - BAILÃO NA ssoe DO CTG - "GAROTOS DE OURO"

'DIA 16/06196 - DOMINGO
17:00 HORAS - FANDANGO CÖM "GAROTOS� DE OURO"

VENHA CONHECER
,; O mais: novo Parque de Eventos dp Região Norte Catarinense, Parque de Eventos LeodIJto Ribeiro, localizado no

. munieípio de 'Schroeder, bairro Schroeder I; com amplo estacionamento, cancha de laço, bolicho, cachoeira,
,

cliurrasqueiras, excelente localpara acampamento, pensão para cavalos, salão de fesf!ls com capacidade para 2.000

pessOll6"
.

um- dos 11UJÍS modemos e completes parques de eventos da Tradição Gaúcha da Regiíío None,Ctltarinense.

Seja bem vindo.
A Patronagem agradece!

SCHROEDER - SC

PRO'MOÇ.O. t.T.G;.
I.I!ODAIO'R••'III'RO

I.oea.':
Parque d. 1I •• 8tO"

I..od.*o _'II.tro,

BAILES': SEXTA· GRUPO GAlTAÇO E SHOW COM
DANTE RAMON LEDESMA

sÁBADO - GAROTOS DE OURe!)

DOMlNßO - GÀROTOS DE OURO
'",

INFORMAÇÕES (047) 392-4402

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

, CONFlEEMQUEMSEJiPRE-ESTEVE AO SEU LADO
'\,..SQUE U,.lDESPACHANJE, UMAMIGO"
RuaJoJgc uceRL'l; 1-69 - Fone: (04i� 372-4779

.

Jarogu.1'� S�t1- sC'

1>11,i.'ll': Bana do Río·Cetre. Rua A!;Ig,eI0 Rubini. 972
,

F'0I1C: (047� 376-8421

IRENE.'
:CA.BEL,EIBEIRA,
TUDO EMCORTE, PEtRENJO,

, PERMANENTE, ACETINAGEM,
TlNiI1JRA, ETC.

EAGORA
COM

ALUGUElDE'
VESTIOOS
DEPRENDA

Rua Domingos Sanson emfrente à

EStpIJADRJAS DEALUMíNIO BENTO i�
: Vila Lalall.- Fone: (047) 372-072'8· J4Fagllá4o S1I1- SC�

CARG.S
R.(i)DO�IÁRIAS"E AÉREAS

�CIONA:IS E

INTvE,RNA,d(jN�I'8,
Jaragua do, süi '

371-02''7.
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iConfira aHistória
'� Hist6rla de nossa gente nãopodeficar só na

.

saudade". O Passado só I importante se

o seu tempofoi bem empregado.

- Ein 1876, os livros escritos por Emflio Carlos Jourdan, apontados
. por frei Aurélio Stutzer em "0 Primeiro Livro do Jaraguâ" (fls. 273/
276), apesar de vârios empenhos epistolares tem sortido pouco efeito,'
contudo, existe no Arquivo Históriéo Municipal de Jaragud do Sul um

exemplar do discurso proferido pelo ocupante da Cadeira n" 54, do
Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, de 19-07-1988,
que foi remetido do Rio de Janeiro pelo neto do Emüio Carlos Jourdan,
engenheiro Carlos Leal Jourdan. ao diretor do CORREIO DO POVO e

entregue .ao prefeito Durval Vasel, pelo intermédio do professar Emüio
da Silva. Calôgeras, in "Formação Histórica do Brasil", revelava que
entre os anos 1856 e 1862, a média de imigrantes entrados no Brasil
era de 15.000 por ano. Jourdan prestou serviços na revolta de 1893,
no litoral fluminense, jä no regime da República dos Estados Unidos
do Brasil.

.

.,(fiI!""III!III�-H-:�---��
- Em 1926, às 8:30 horas de seis de julho, na rua Abdon Baptista,
ocorria um incêndio na residência de João Emmendoerfer; a que acorria
grandemultidão como objetivo de combater as chamas. Mais de trinta

pessoas subiam e desciam escadas que levavam à parte superior da
frente da casa, com baldes d'âgua, para extinguir o fogo, neles se

destacando pela sua coragem a abnegação os srs. Thomaz Fruet e

Hilârlo Piazera. A casa - dizia o noticiário do CORREIO DO POVO,
em lingua alemã - ficava nas imediações da fâbrica do sr. José

Emmendoetfer; causado por um curto circuito. JoãoEmmendoerfer
agradecia pela imprensa os valiosos auxflios.

.' ..rAii!),��.,.:r
- Em 1936, Wilhelm Klitzke falecia com a idade de 59 anos e ös

familiares enlutadosmanifestavam-se pela imprensa local, agradecendo
a solidariedade recebida e expressavam agradecimentos especiais ao

Pastor Schneider, da Barra do Rio Cerro.
- O prefeito lavrador, Leopoldo Augusto Gerent, integrante da Ação
Integralista Brasileira, dentro de seu estilo de administrar o munictpio
de Jaraguâ, enviava à Câmara Municipal de Vereadores, uma alentada

mensagem aos senhores vereadores, contendo inúmeras sugestões sobre
o seu plano de governo. Possuindo maioria legislativa as sugestões,
quando não totalmenie dentro da sistemâtica de poderes independentes,
mas harmônicos entre si, tinha o condão de alcançar êxito, embora
ameaçado pelo pecadilho da inconstitucionalidade.

.

d!':�7·
- Em 1986, ainda repercutia o falecimento de Willy Mahnke, filho de

Leopoldo Mahnke, nascido em Blumenau, do alto comércio local, aos
68 (mos de idade, deixando a esposa Frieda Büsemeier e os filhos
Ademar, Walter e Marian. Sua g rande paixão era o esporte amador,
entre eles o futebol, 'atuando como vice-presidente do Baependi e

patrono das canchas de bolão. Gostava; também, de um carteado,

participando durante 15 anos de um selecionado grupo, formadõpor
ele, Alex Haake, Haroldo Ristow; Bertoldo Klitzke, Hil ärio Baratto,

Henrique Wolf, Erich Sprung, Júlio Maffezzoli e Edmundo Lombardi.
- O municipio ganhava recursos do Programa de Investimento Urbano

(Prourb) e o prefeito'Durval Vasel se reunia com os prefeitos do Vale

do Itapocu, visando a apresentação de equipes destinadas a elaboração
de projetos prioritdrios de aplicação de tais recursos. A verba de

Jaraguâ jä tinha destino - a construção de creche, posto de saúde e

jardim de infância na Barra e calçamento das ruas 25 de Julho, na

Vila Nova" Leopoldo,.J1ahnke, Curt Yasel � fâbrica de tubos.

!!!!!!!l!i!!!i!i!i!!!!!i!i�!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!IIIIIIIIIII.I!i!!l!!I!I!!I!!!!!�!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (16 ). APONTAMENTOS

Certa vez (em 17-11-1991), na Meier. NaBarra os catölícos daquele grupo, anos mais

confirmação de Chrístiane possuem a bonita igreja "N. tarde, morria em acidente

Porath, na Tjfa Alma, Sra. das Graças", tendo por automobilístico, numa

conversava com o sr. Alfredo co-padroeiro "S. Marcos", curva, emGuaramirim, uma

Gielow, ele confirmou que o concentrando-se ali os moça com as caracteríSticas

mas antigo morador de Rio descendentes de italianos, do ferimento produzido
Cerroerao s,r. FelixDoege, que poloneses, austríacos e naquele símbolo religioso.
tin�a 18 filhos e que seu portugueses, que são GerllardRoederrecordaque
Hermann Gielow comprava assistidos pelos padres noRioCerroHaanügaigreja
aquela propriedade por 11 Nivaldo, Aloisio e estava construída em estilo

contos de réjs. Quando da Napoleão. enxaimel, que'também servia

entrevistá com "Opa" Síebert, A região de Rio Cerro II já de escola - explica a

foi-lhe perguntado como eram possui terreno doado pela professora M� da Gl'!iça
aqueles .tempos, com quem "Choco leite" para a Mello Fischer,
convivia, onde se divertiam e construção de uma capela, florianopolitana, que ati
como era aquela região. Be que terá o nome de "Santa lecionou durante':�uito$:
respondeu: "Hoje o físico não Terezinha". Quase no alto da anos -. Os sinos doados'"pe.a.
ajudamais. Doeimeus imóveis serra existe a gruta "Nossa Alemanha, ficavam numa

com usufruto vitalício. Grande Senhora de Lurdes" . torre de madeiià,coöstrUída"

parte do serviço agrícola era Segundo órgão de imprensa ao lado da edificaçkoi
feito com trenó (Schlitten)pelo de B lumenau, ela teria sido Roeder lembra que em 1932
terreno acidentado. Mais construída no ainda antigo foi construída a:at�meja;
recuadamente lembro que na sinuoso caminho em estrada pelo construtor "LeopoldQ
planície existia um grande de chão por um Mahnke; por 36 contos..

banhado, que' as pessoas caminhoneiro que ali Quando á igreja,�.stav�llr.f
chamavam de "Sumpfloch", aí sinistrara o seu veículo, ser coberta, Ricardo'
perto do Maas era overdadeiro saindo ileso pela invocação Wendor:ff ChaplOU,5?iealmqi
atoleiro de veículos nos de seu nome. Tempos Mahnke,·pará. dizet�qll.ekdá
tempos chuvosos. Recordo- depois, no retorno de uma forma como construída,
me do tempo de FelippeFrenzel fana um grupo voltava à estaria sujeita a 'V�ep�si
quando construiu a estrada Jaraguä, parando naquele pelo que constrUiu' outro
que liga Jaraguä a Pomerode e local, onde dispararam telhado, sem demoíir <>
Blumenau. Trabalho duro e armas de fogo contra a primeiro. Com a recente
difícil que foi vencido pelo. imagem, danifi:ando-a na ,reforma, estranharam a:

homem. Hans Meeller era altura do ombro.' existência de dois telhados

caixeiro deWJIbelmWeege, pai Coincidência ou não, em níveis diferentes.
do falecido Wolfgang Weege
e avô de WanderW�ge. Mais
tarde, durante a Il Guerra

Mundial, aquelas construções
passaram para os Roeder.

Naquela regtao estava

planejada uma cidade, com
planta. demarcada e tudo.

Infelizmente a planificação
saída da sala ou de gabinete
não vingou, e foi novamente
vendido aos moradores
situados entre os rios Cerro e

·A,urora. WilhelmWeege doou
a área onde hoje se localiza o

atual cemitério, a escola e a

igreja.
A assistência reigiosa vinha
até então do lado de Pomerode.

Depois ela passou' para
Jaraguá, servida inicialmente

pelo pastor e posteriormente
Praeses Ferdinand Schluenzen
e pastor HermannWaidner. O
atual pastor da Igreja "Bom AprimeiragrutadeNossaSenhoradeLurdes,fkavano
Pastor'), é o sr. Jörg,Michel e a antigo traçado, cheÜJde CUTJlas, em estrada de chão. Mais

igreja "Cristo Salvador" o é' tardefoilevantodanovagruta,àmargemdarodoviaSC-'
pelos pastoresMichel e Edson 416, que tem o nome de "Rodovia Wolfgang Weege ".

ALTA lECNOLOGIA EM
MATÉRIAS-PRIMASPARA

AUMENTOS
Fone (047) 371-2277
\laragu' do Sul - SC

A cmllndade cresce e se

traosfOI1Dl pelo trabalho. De
cadaurne de todos. IDoas Rodas

Industrial
.
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, CAMPANHACORREIO DO POVO· 12 Jaraguá do Sul, 8 e 9 de junho de 1996

DOS.UM AGASALHO
S G. S UM SORRISO

É O slogan da Campanha que está sendo desenvolvida pelos
tuncionenos do Banco do BrasilS/A da Barra do Rio Cerro-Jaraguá
do Sul (SC), com o apoio ae Nenete Malhas e da Igreja Nossa

Senhora das Graças, para arrecadar agasalhos em geral'(roupas,
celçedos e cobertores) que' as 'pessoas têm enventuelrnente
entulhados em seus armários e que podem ajudaroutras pessoas,'
'a serem felizes (a' não passarem frio neste inverno).
Os agasalhos arrecadados estão sendo distribuídos pela Pastoral da

,
,

Igreja Nossa $enhora das Graças, da Barra, que está assistindo

aproximadamente 27 fam/1ias cadastradas, e demais 'carentes, fazendo
.ume distribuição justa a quem precisa.
A campanha não tem prazo definido, sua duração continue pois a
resposta obtida está sendo muito boa. Participe você também}

, POSTOS DEARRECADAÇÃO:
BANCO DO BRASIL AG. BARRA
CAPELA NOSSA SENHORA DAS

GRAÇAS'
Os agasalhos ou calçados
esquecidos em sua casa

,

PODE� FAZER UMA CRIANÇA FELIZI, ,

'

APOIO:

NANETEMALHAS
REALlZAçAo:
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I'IOMOfÃO CAI.ÇADÃO

RELOJOARIA E ÓTICA GLOBO

FIQUE DE &LHI)' .

�

Pulseira unisex RS 60,80
\. OURO 18K A VISTA

Variedades em relógio à

pertir �e R$ 22,90 .'

.•.Calçadão da
Marechal, 406 _

Centro

Jaraguá do Sul '

Armação· Fibra
Importada

, marcas

Ptetlní,
Visard,

! Blandini

À partir

R$43,12

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CASA DA VOVÓ - Mal. Deodoro, 325 (Calçadão)

,

OFERTAS, ESPECIAIS DE INAUGURAÇÃO
.11" 1_11••1111"1

travesseiro de fibra a R$ 7,90
,

r

I I
/' \

· compre um e ganhe outro
\ >

·11111111. 111_"11\11111
pano de copa especial a R$ 1 ,50

-,

;!llili�111t.lltl'lllllllllltBIIIIIII•••11\1i111111!!
, conjunto 4 toalhas bordado a R$17,90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguádo Sul, 8e' deJunho de 1'"

,!HABITAT
COMPRA' VENDE. ALUGA • ADMINIS1RA

,MC-__)f�1I lAR A
,Pt<:1 <IJ�D

TERRB«lS
Terreno c/420m2 - Tifa da Mosca

t

Terreno de 15x34 Rua Leopoldo Jans.sen
Terreno c/1.02Qm2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno c/46Oml Rua Joio Januárlo Ayroso
Terreno c/ 450ml Vila Rau
Terreno c/44Oml Bairro Água Verde·
Terreno c/513m2 fundosWeg I
Terreno c/31.0ooml Vila Nova próx. Fórum
Terreno c/2.60Om2 Rua Jolnville - ótimo ponto
comerciai
Terreno c/430m2 Loteamento VersallIes .

Terreno c/589ml (esquina) Ilha da Figueira
Terreno c/4ooml RuaMarcelo Sarbi
Terrenoc/�rna-EstradaNovapróx.PostoMarcolla
Terreno c/500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/ 500ml (esquina) Rua Henrique
Marquardt .

Terreno cl1 0.000 e casa de alvenaria, ótimo p/
empresa - RuaWolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.60OmI RuaMarcelo Sarbl- Vila Lenzl
Terreno cI70.000m1c/arrozeirase2 fontes deágua
natural em Nereu Ramos.
Terrenoc/28.0oom2frente psraoasfaltoem Nereu
Ramos.

.

Terreno c/1 000m2 R. Carlos Vasel .

Terreno,15 x45 (ótima vista da cidade) 'I1la Nova
Terreno 1150mI - R.. José ·Emmendoerfer
Terreno 18oom1 - R. João Januérlo Ayroso

. Chácara 115.000m1 Rlbelrlo Grande
Terreno de 450m2 - Rua José Emmendoerfer.,
Terreno de 37.000ma - Vila Amizade

CASAS
Casa em alvenaria c/26Oti'11 - terreno c/154Oml -

Schroeder
Casa em alVenaria c/160m2 - Rua Henrique Sohn
Casa mista - Loteamento Carupá - aceita carro no

negócio.
Casade aIv. c/95m2terreno c/370m1em Três Rias
do Norte
Casadealv.c/1oom1terrenoc/538m2-BalrroÁgua
Verde
casa de aIv. 215ml - Praia de Itajuba

_ Casa de alv. 1 0Qm1 - Barra Velha

• CaSadealv.22Om21 sulte+3dormitórios-RuaMax
• Ziemann

• Casa 13Qm2 e terreno 520mI - Entrada Rio da Luz

c: próx. Malwee. .

Casa em constr. 220m2, terreno 420ml - Lot.
. !! Pirmann. .

= APARTAM:NTOS

• Apart. em construçãoc/2 ou 3 dormitórios, entrega·
• emmeados de 96, rua Gumercindo daSilva (Ioca-
• llzação Privilegiada). Financiamento
• próprio.Consulte-nos.
- Apart. Condomfnio AmiZade c/ 2 qtos. Entrada'
• facilitada. .

: Apto Ed. lsabela c/123m2 - 2 dormitórios + sufte e

• demais dependências.
_ Apartamento novo c/135m2no centro (parcelado)
•
• ALUGASE
• Casa de alv�maria e/3 dormitórios em frente grupo
• escoteiros.

=: Casa cl 2 dormitórios - RllIa Joäo Nunes - pröx
• Hosp. Jaraguá.
• Apartamento 3 dormitórios Ed. Cardenia

• Apartamento 2 dormitórios Rua Max. Ziemann.

-
-
-

RUAPEUPESCIDIIDT,Q7
(Ao lADODA1oo1ft".1dlAGENS)

FONE: 371-8009

�.

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORRFIODOPOvo ..5·

Vende-se uma chácara
sem benfeitorias cl 40

margas, agua; mais de
5000 pés de banana, fica
na estrada bracinho. Valor
R$ 18.000,00. Contato
fone: 372-4424.

Vende-se à 700 metros do
centro uma casa mista

nova, 3 quartos, garagem,
murada. Valor R$
20.000,00. Contato fone
3714424.

• VENDEDORES
• CAIXA com'

experiência em PDV
•. ANALISTA DE
CRÉDITO

• CREDIARISTA
• GERENiTE

Vende-se casa com '196m2
- bairro João Pessoa, pröx.
Supermercado Costa,
terreno com 1400m2

(2Ox70), pomar comvárias

frutas, murada, com 2

iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_
.

garagens, churrasqueira.
Valor à. combinar

(negociável - troca-se por
curo, terreno). Contato
com Sr. Walmor em

horário comercial. Fone:
372-3927.

���

ADMITE,:
Com experiência .em toja de eletro-eletrOnicos. Interessados

comparecer com Curriculum para entrevista, nos dias 10/06 e 11/06/
96, à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 210 a partir das 10:00. horas
- Jaraguá do SuVSC

VIÚVO - SqLTEIRO, NÃO TENHO FILHO,'
PRETENDO CONHECER ALGUÉM QUE

QUEIRA RELACIONAMENTO.

TENHO 43 ANOS - LOIRO, OLHOS II
li

VERDES, MOÇAS DE 25 ATÉ 35 ANOS. II

CONTATO (047) 973-9869 OU 372-1347

371-79318f�
.

•

IMOVEIS
RuaAntonloC.Ferrelra197·

CREC11741-J

COM'U .. VIIDI .. 10l·11A .. ADMIIISIU ...ICOI.OU

Dl2 Qto. Gar Bairro Endere�oDtoRer. Preço InronnaçõeB Gerais

Sobrado 300 4 2 Versàlhes R. Herold Hesse, 30 75.000 Semi acabadolNegociáveis
Sobrado 280 4 1 Amizade R. Roberto Ziemann, 2920 70.000 �ceita troca/carrolparc.
CasaAlv. 140 3 1 Lot. Papp R. José Papp, 357 55.000 +15.000fmanc. p/SFH
CasaAlv. 190 4 1 . Scbroeder R. Princesa Isabe�.547 80.000 terreno 6.562m2 - Parcela
CasaAlv. 130 4 2 Lenzi R. ElpídioMartins, s/n 34.000 Aceita terreno/carro
CasaAlv. 240 4 2 Lot Papp RMat'cos V. Gírolla, 474 85.000 Aceita carroJfmóvel - valor
CasaAlv. 115 3 1 Centro R� Ferdinando Pradí, 118 80.000 Açeita terreno até 40.000
CasaAlv. 133 3 1 AnaPaula R. Francisco Hrusckha, 159 25.000 Casa em construção/Troca
CasaAlv. 180 4 2 Cenno R. José Emmendoerfer, 1390 80.000 Trocap/ apto em Blumenau
Apto OK 166 3 1

.

Centro Ed. Ana Paola- 3° andar 27.000 + Financ. CEF

Apto OK 78 2 1 Amizade Res. Amizade - 3° andar .18.000 + Pínanc, CEF -: 13 anos

Apto OK 153 3 1 Centro Ed. Schiochet - 12° andar 50.000 + Financ. CEFlFicaCozinha
Apto OK 175 3 2 Centro Ed. Juliana/Rua daCEF 65.000 Bnt. 06/96 - Trocap/ casa
SalaComl 113 Centro Ed. Florença - 1° andar 50.000 Salacomercial
SalaComl 25 - Centro Shopping JaraguáBox 44 23.000 + 2 CUB mês/Aceita troca

.
Ponto Com 32 Centro Mal. Deodoro, 91 8.000 NegociáveislParcelado
Lote 601 JguáEsq. CondomínioAzaléias 27.000 Aceitaparcelar/telefone
Lote 448 ÁguaVerde .

Rua Francisco de Paula 15.000 100mts após sinaleiro
Lote 450 Amizade Res. Versalhes m 11.000 Negociáveis
Terreno 11000 - Nereu ApósNereu - BR280 8.500 Propício para Indnstría
Terreno 9000 - Vieira Ao lado do Posto Bogo 160.000 Vende tudo ou átreamenor
Terreno 7000 - Nereu Pröx, Arroz Zanghelini 35.000 Aceitaparcelar
Terreno 2608 - Nereu RuaAndré Voltolini 32.000 Negociáveis
Lotes. 465 Figueira Residencial Píazera I 6.000 Bnt. 2.000 + 48 x 225
Lotes 385 Amizade Residencial Behling 10,000 Bnt, 5.000 + 5 x 1.000
Lotes ·6-30 VtlaNova Próx. Pörum/Rãdio RBN 35.000 Ent. 15.000 + 10 x 2.000
'Lotes Vários - StaLuzia ResidencialGeranium 6.000 Ent. 700 +ri � 150
Lotes Vários - VilaRau ResidencialRenascença Diversos 40% entrada - Saldo parco
Lotes Vários -

. VllaLenzi Residencial Piermann I· Diversos 40% entrada - Saldo parco
Lotes Vários - Barra Residencial Satler Diversos 40% entrada - Saldo parco
Chácara 180000 - Garíbaldi Estr, Garibaldi - Klp 15 80.000 Casa alv. - Aceita trocar
Chácara 111500 - Ganbaldi Ribeirão Hangares - Km 13 20.000 Semmoradia - Troca/parcela
Olácara 95000 - Sehroeder Est. Braço Sul- Km 4 55.000 Casaalv. - Parcela 10 x

Lindo loteno Condomínio Azaléias (Jaraguä-Esquerde) Res. Geramum (Centro de Santa LutIa)
Área 601m� (Plano - todo aproveitável) Lotes com toda infra-estrutura (Tamanho médio de 500m2)
À vista - R$ 27.000,00 (Aceita-se telefone ou parcelar)

A vista a partir de R$ 6.000 at.6 8.000 ou - Entrada de 1.000 +
.

36 x 250,00 Sal. Min. - ou.entrada 700 + 72 x 150 s;d; Min•.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-APARTAMENTO
......--.Rua Ferdinando Pradi, 45
--Edifício Virgínia - 32 andar
,__........Q1dorn1tório + sala + cozinha + BWC
......--.Area de serviço + garagem. Todo
.......---1mobiliado. Valor R$ 25.000,00 + Financ.

"

CASA DE ALVENARIA
...............Rua Jaime GadOtti, 750 - Vila Lenzi -

......--.Área 3.1 oorJl2 - COnst. 230m2 - 1 suíte +

_..........2dormitórios + 2 BWC's + sala de Estar+
Sala de Jantar + Sala de TV + .Cozinha +
--Area de serviço + Garagem p/2 aut. +
......--.churrasqueira + despensa + piscina.
.......---1Valor R$ 170.000.00

..-._... TERRENO

............. Loteamento Champagnat
Lote 31 - Area 378m2

............... Valor: R$ 20.000,00

..-._... SALA COMERCIAL
Rua: Reinoldo Rau - Centro

� Empresarial Market Place -

área: 90J39m2 - R$ 18.500,00
+ Financiamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaragúdoSul, 8e9 deJunho del996 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIO 00 POVO· 7

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 141

VENDAS
Terreno 1Sx30mts na rua João Planischeck
Terreno Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. - Baitro Sto. Antonio
Terreno na rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts
Casa de alvenaria com 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. cl financ.
Casa de alvenaria com 113m2 na rua Alfredo Carlos Meier no Bairro Centenário
Casa'de ALvenaria: com 120,OOm2 na rua João Wiest Júnior
Chácara em Nereu Ramos com 88 margas tendo casa, luz e água
Chácara em Corupá com 131.000m2 com toda a infra-estrutura
Quitlnete rua Arquimedes Dantas - Vila Lenzt .

• telefone com prefico 372
- Apartamentos: 02 qtos, sala, COZ., bwc, Ivand., garagem. Rua Domingos Rosa,
85. Valor R$ 350,00

.

- Apartamento: 02 qtos, sala, COZ., bwc, lavand., si garagem. Rua Pastor Alberto
Schneider, 1187. Valor R$ 300,00

.

,

- Casa de Alvenaria: 03 qtos, sala, copa, COZ., 02 bwc, churrasq., garagem. Rua João
Wiest JÚnior - Água Verde.

.

- casa de Madeira: 01 qto, coz., bwc,lavand.. Rua Ornélia Hortz sln2• Valor R$ 130,00.
- Sala comercial: Rua Leopoldo Mahnke, n2 46 - Centro

PROMOÇÃODA
SEMANA.��

� Apto .. 02 dormitórios, Ed.
Ciprianes loteamentos
Rua: Adélia Fischer

(Próx. ao Hotel E�alan)
,

R$ 25.000,00
(Negociáveis)

- Casa de Alvenaria com

02 dormitórios, terreno
com 300m2, Jaraguá

Esquerdo'
R$ 13.000,00
(à combinar)

- Terreno na Práia do Grã (5
unidades) a 500m2 da praia ..
(Prontos para construir)
R$ 3.000,00 (cada)

A'PROVEITE!

•••••••••••••••••
I �,;:r I

: CRECIN° 1589J-s :
· �.
• Ba..... Sul I

: ,I...õveis :
I Fone�. (047) 372-2734 I
I. I

= = I
• •
I I

I• Vende •
• TERRENOS I
I

Lotes no Res. Imperador, peõx, Arroz Urbano, 30% entrada
Isai.ado 30x - total R$ 10.000,00

II Lotes na R. Virgßio Rubini, na Bana, 30% entrda, saído 5x - Itotal R$ 9.000,00
• Terreno c/ 334m2 Loteamento do DICO, na Barra - R. P. I
I Albert Schneider - R$ 6.500,00 I
•

Terreno c/1.763m2 - Rua 25 de Julho, Vila Nova - financiando
• Iem 12x - total R$ 85.000,00

• Terreno c/ 1.234m2 RIJa Virgílio Rubini, na Barra � R$ I28.000,00
II Terreno CI 37.291m2 - R. Frida. Piske, na BARRA, 500 rretros

I da Malwee - R$ 160.000,00 todo plano •

Iates no Lot Hanemann, na Bana - 50% entrada, saldo em lOx '

I, - total R$ 10.000,00
. I

I Terreno cl 35.00Om2, ap6s Posto Maroola - BR-280 - R$ •.
•

17.000,00 - 50% entrada saldo em 6x
•

.

CASAS

II Casa em alvenaria c/160m2 - Rua Pastor A. Schneider, na Bana I
- Aceita cano - R$ 32.000,00

I Casa em alvenaria c/ 180m', 3· qtos, 2 BWC, garagem, na I
I BARRA, Aceita cano, terreno, com ·50% entrada e saldo a I
I'

combinar - R$ 55.000,00
I I- Casa de madeira c/ 3 qtos, garagem e lavanderia em alvenaria

I-R. Botafogo, 73, na Barra R$ 22.000,00
-

ILOCAÇÃO
• Loja-comercial c/33m2, Rua Luis Satler, BARRA - RS 180,00 I
I Galpão em alvenaria c/ 100m2, R. Bertha Weege, 2490 - R$ I I230,00 .

I - Casa em alvenaria cl 2qtOs e demais dependências, Tifa I··,
I Mosca, na: BARRA - R$ 170,00 I
I

Apartamento 3 qtos, terraço, garagem - R. João J. Ayroso, I2412, Jaraguä-Esquerdo - R$ 390,00

I• Casa de madeira, 3 qtos, garagem, Rua Abramo Pradi - Barra I
I

- R$ 280,00 .

I- Casa em alvenaria, 2 qtos, garagem - R. Verônica D. Rosä,

I na Barra - R$ 350,00 I
I-Casa de madeirá, 2 qtos, garagem, lavand. - Rua 634 - Bairro

I ISão Luís - R$ 250,00

•
- Casa em alvenaria"l_qtos, garagem - R. João Januário Ayroso, I

I
1953,fundos- R$ 390,00

I
'

:
RUA ANGELO RUBINI, 1213 - SALA,

: I• I
:1 I
I I
I I

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

LOCAÇÃO

TERRENOS
Terreno cl 1.540,OOm', pr6x. Scar (Centro) - R$
100.000,00
Terreno Rua João Planinscheck cl 896,OOm2 - R$
90.00,00
Terreno c/ 5.184m2 Rua Í99 sem nome - Vila Nova -

· R$ 140.000,00
Terreno no Condonúnio das Azaléias - R$ 26.000,00
Terreno cl 350m2 .: Loteamento Ana Paula. IV - R$
7.500,00
Lotes na l'Ifa Paulo Klitzke (esquina), bairro: Amizade-

.

Mauro - IR$ 15.000,00
·

- Terreno cl 1.600m2 + Casa em Alvenaria na Rua

Epitácio Pessoa - R$ 160,000,00
Terreno Rua 456 - Sem norne c/ 445m2 - Ademar Elhert
- R$ 7.500,00
Terreno Rua Domingos da Nova c/326m2 - R$ 55.000,00
Terreno São Luiz - R$ 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 - Ana Paula IV
Lote 140 - Financiamento + 16.000,00
Casa em alvenaria cl 190m2 - Jardini Lenzi - R$ 60.000,00
Casa em alvenaria cl 120m2 + casa de Madeira - R$
30.000,00
Casa em alvenaria c/100m2 - Tifá Martins - R$ ,�O.OOO,OO
Casa em alvenaria em construção Ana Paula IV Lote .113
- R$ 7.000,00
Casa em alvenaria c/ 60m2 Loteamento Líodoro Rodrigues
- Lote 79 - R$ 15.500,00

APTOS
·

Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer c/ 100m2 7° andar -

R$ 50.000,00

I
I
I
I
I
I
I
I
I
'1
I

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

Loteamento São Cristôvão II -

Loteamento Camposampiero
Loteamento .Constantino Pradi

Loteamento Ouro Verde

371,·1136
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREloDOPOvo-8 PUBliCAÇÕES LEGAIS Jaraguádo Sul, Se9 deJunho de 1996

ALUGUEL

DETRAJES,
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA,.184

PROClAMAS DE CASAMENTO
. MargotAdelia G"�bba Lebblann,Oncial do 'RegistroCivil do 1° Distrit�da Comarea
de Jaraguá .do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que eompareeeram neste

. Cartório exibindo seus doeumentos pela lei, arun de se habilitarem para easar os

segúintes: \

EDITAL N° 20.554 de 30-05-1996

ROLANDO RUSCH E INES SANTINA FELTRIN

Ele, brasileiro, selteíro, ��xiliar de tintureiro, natural de Jaraguã do Sul, domiciliado e

residente na Rua BeiraRjo, Nereu Ramos, nesta cidade, filho de Amo Rusch e de Isolde
Rusch. .

" "

•

Ela, brasileira, solteiiil, do lar, natural deJaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Beira,ruo, Nereu Ramo.s., nesta cidade, filha <Je Juvencio FeItrin e de Almida Feltrin.

,0
. ....

.

' ,( ,>'EDITAL N° 20.555 de 30-05-1996
MÂRCIOGORGES E JANETEMARIA PANSTEIN

Ele, brasileiro, solteíro; :atWli�Jiilanceiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua Victor Rosenberg, 400, Vila Lenzí, nesta cidade, filho de Pedro Gorges e de HiÍda
ForHn Gorges.

'

.

,

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de Jaraguá do Sul, domícilíada Ei

residente na Rua 304, n° 31., Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Onésio José Panstein e de
Marlene Pans tein.

EDITÀL N° 20.556 de 31-05-1996
DIEGO LEONARDO HELEODOROCAPIsTRANO E LEONIR APARECIDA

JeNGTON
Ele, brasileiro, solteiro, técnico em eletromecãníca, natural de Porto Alegre, Rio Grande do

Sul;domiciliado e residente na Rua José Pomíanowskí, 329, Chico de Paula, nesta cidade,
filho de Adones Capístrano eMaria Veronica Heleodoro Capistrano.

.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
J.osé Pomianowskí, 329, Chico de Paula, nesta cidade, filha de Elias Jungton e Maria da
Costa Jungton ..

,

EDITAL N° 20j�57 de 04-06�1996
RAULHORNBURGEWJLMAOHF

EleJ�rasileiro, solteiro, cobrador, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado e residente em Rio
da L\lz Vit6ria, nesta cidade, filho de Victor Homburg e Berta Hornburg.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio
da Luz [, 1.579, nesta cidade, filh� de Helmut Ohf e Cora Rita MUIÚ�r Ohf.

EDITALN° 20.558 de 04-06-1996
OBEDIO RODRIGUES NEVES E lVONETE FERREIRA

Ele, brasileiro; solteiro, auxiliar de produção, natural de Corbélia, Paraná, domiciliado e

residente na Rua Antonio Bernardo Schmidt, Ilha da Fígueíra.nesta cidade, filho de Otavio

Rodrigues das Neves e TeresínhaMartins de Andrade.
Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Crícínma, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Antonio Bernardo Schmidt, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de Crispim Ferreira
e Benta Angelina Salvador Ferreíra,

'

EDITAL N° 20.559 de 04-06-1996
OSMAIR PINHEIRO DA SILVA EMARINÉlA 'DE SOUZA

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural deNovaCantu, Paraná, domiciliado
e residente em Três Riosdo Norte, nesta cidade, filho de Pedro Pinheiro da Silva e Tereza

Castro da Silva.
Elait?rasi leira, solteira, do lar, domiciliada e resídente em Três Rios do Norte, nesta cidade,
filhlide Nelso Joaquim de Souza e Dwirges de Oliveira Souza.

!
.

EDITALN° 20.560 de 04-06-1996
ALESSANDRO GlUSEPPE LOBERTO COSTA E ALESSANDRA KLEIN DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, gerente industrial, natural de Curitiba, Paraná, domiciliada e residente
na Rua Barão do Rio Branco, 353, apto. 204, nesta cidade, filho de Celso Rogério Costa e

Rosa Loberto Costa.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do sei; domiciliada e residente na Rua

Felipe Schmidt, 168, nesta cidade, filha de José Antonio da Silva e Everli Teresinha Klein da

Silva
.

E para que ehegue ao eonhecimento de todos, mah�ei passar o presente Edital, que
será publicado pela imprensa e em Cartório, onde serä 8tlXad� por 15 (quínee) dias.

EDITAL . ,c.

PATRICIA TAVARES ·DA CUNHA 'GOMES Tabeliã � Oficial ® T1t1.aloSda
Comarca de Jaraguádo Sul', Estadode SäntaCatarina, na formada Lei"etc.
Fáz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato

para Protesto os Títulos contra:

Anderson Kassner - R. Exp. Gumercindo da Silva, 44 - Nesta;
ADM Ind. Com. Malhas Ltda. - R. São Paulo sln - Nesta;
Arnoldo Jochen - R. Angelo Rubini sln - Nesta;
Aricenir Canuto - R.-Lot. Behling, lote 14 - Nesta;
Bar e Merc. Naubauer Ltda, - ME - R. Águas Claras sln - Nesta; '

.

Com. de Frutas e Verduras,Kethlin Ltda. - R� Walter Marquardt, 2820 -

Nesta;
Comércio de lintas MC Ltda. - R. João Picolli, 57 - Nesta;
Cesar Leomar Felesbini - R. Av. Getúlio Vargas sln2 - Nesta;
Cristal Têxtil Ltda .

., R. Estrada Schroeder I - Km 3 - Nesta;
Calçados Meire Ltda. - R. Bernardo Grubba, 1230 - Nesta;'
Dalvar de Souza' Costa - R. Leopoldo Grubba� 77 - Nesta;
Disbel Com. de Coso Ltda. - R. Friedrich W. Sonnenhohl, 98 - Nesta;
Elson Paganelli - R. Estrada Rio da Luz I, 3016 - Nesta;
Estofados Gomes Ltda, - R. Venâncio da Silva Porto, 219 - Nesta;
Fabiana Com. de Frutas e Verduras Ltda. - R. Heinoldo Rau, 139 - Nesta;
Fermáq Com. Ferr. Repres. Ltda. - Av. Aristiliano Ramos, .888 - Nesta;
Florestarn Ind. Madeira �grop. - R. Roberto Sirrian, 2041- Nesta;
JPP Solventes Ltda. - R BR 280 - Km 63 -'Nesta;

. Jarpon Ind. Com. Ltda. - R. Wolffgang Weege sln - Nesta;
José Pereira Mercado - ME - R. Três Rios do Norte - Nesta;
Kalypso Com. Conf. Ltda. -

. Erich Sprung, 32 - Nesta;
Loja de Móveis Andrioni Ltda. - J. João Planildhera, 27 - Nesta;
Malhas Eggert Ltda. - R. Ferdinando Schulzen, 135 - Nesta;
Maxiclima Ltda. - ME - R. Joinville, �584 - Nesta;
Moacir Sardagna - R. Arduino Pradi - Nesta;,
Milton Feder - R. lateral Atanásio Ros, 68 - Nesta;

�
-.

.

MacocentroMats. Gonstr. Centro - ME - R. João Pessoa, 1845 - Nesta;
Malgi Malhas Ltda. - H. 802 sln - Nesta;
New Sttar Malhas Ltda. - R.. ROdovia BR'280 Km 57 nr 1149 - Nesta;
Nazario Com. Mov. Colchões Ltda. - R. Joinville, 3145 - Nesta;
Oc:Iilia Macedo - R. Julio Verch, 50 .. Nesta:
Partner Acionamentos Elétricos Ltda. - R..CeI. Procópio G. de Oliveira,
1626 - Nesta;
Rocbor Ind. e Com. de Artef. de Bor. Ltda. - R. Leopoldo Jansen; 120,';:
Nesta;
Revencar Veíc. de Particul. Ltda. - R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 616 -

,
' .

Nesta;
Sebastião' Bona - R. João Januário Ayroso - Nesta;
Tania Elizabete de'Siqueira - R. Lajes, 215 - Nesta;
Transp. Com. Repres. TTH Ltda. R. BR SC 416 Km 16 - Nesta;
Transbens Transp. Gerenciamentos Beils - R. Três Rios do Norte Sln
Nesta;
Tania Mara Lenzi - R. Reinoldo Rau, 818 - Nesta;
Teobaldo Lange - Est. Rio Paulo sln -·,Corupá
Verena Fallgatter - R. Reinoldo Hau - Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a

aceitar a devida intimação, faz por intermédio do presente eetital, para que
os mesmos compareçam neste Tabelionato na rua Arthur Müller, 78, no

.

prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito, ou então dar' razão porque não o

faz, sob a pena de serem os referidos protestados na formá da Lei, etc.

KElJáraguá do Sul, 5 dejunho de 1996

Tabeliã·
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Schroeder sediará a 4a etapa do

Campeonato Catarinense de Canoagem

Voleibolmasculino

A canoagem 'está de volta e desta vez agita as águas
do Rio Bracinho, em Schroeder, valendo pela 4a etapa

'

do Campeonato Catarinense "Cersa-Vetrotex" de
.

Canoagem. A competição será uma prova de descida,
onde os canotstas largarão do túnel' da Usina da
Celesc, enfrentando fortes corredeiras e obstáculos
naturais. Vencerá a prova o canoista que concluir o

trajeto de 3 quilômetros no menor tempo posstvel. No
individual, a disputa será nas categorias Turismo e

Especial, na prova de duplas, o modelo do barco é
livre.
Uma novidade será o "Rallye de Bóias", na qual os
portiçipanres descerão o rio com câmaras de ar de
automóvel óu caminhão. O evento ocorrerá no

domingoç dia 16, das 9:15hs, e se estenderá até às
12:00 horas. A promoção será do Clube de Canoagem
Kentucky, com. apoio da secretaria municipal de
Esportes de Schroeder e Malhas Ca iman, com a

supervisão da Federação.Catarinense de Canoagem.
,.,:.

"

"""

ecampeao

dosjogosmicrorregionais
Foto: ArquivolCP

ADJ/FME volta
a quadrapelo: /;'

'. �

estadualde Futsat
o voleibolmasculino de Jaraguá do Sul
esteve participando de 29/5 à 1/6, em Depois de folgar na última

São Francisco do Sul, da fase rodada do' Campeonato
microrregional dos Joguinhos Abertos CatarinenseAdulto de Futebolde

de Santa Catarina. Os resultados foram: Salão da l"Divisão, a ADJIFME

Jaraguá do Sul 2xO São Francisco do volta a quadra neste sábado

Sul; Jaraguâ do Sul 2xO Balneário quando enfrentá o São Ludgero,
Camboriú e finalmente Jaraguâ do Sul em São Ludgero. A equipe vem
2xl São Bento do Sul. Com estes

de uma boa vitória sobre' o
.

Colegial em Florianópolis, '3x2,resultados a equipe jaraguaense
conquistou a fase 'microrregional no

e espera subir, na tábua de

classificação conseguindo uma
Voleibol Masculino. O técnico Mazinho

boa vitória hoje às 20:30hs. 'A,
utilizou durante os jogos os atletas:

ADJIFME está em 20 lugar com
Juliano Giroua; Rogério José Kurek; 8 pontos atrás de Rio doSul que
Luís V. Paglia Jr.; Mário Sérgio Peixer

permanece na liderança da. l"
Filho; Pedro H. Bortolon; Márcio Divisão do Futsal Catarinense.
Cegala; Andrei M. Pegoretti; Sandro O técnico Manoel Dalposquale,
Roberto Eger; Ivan Tamawski; Luis' C. o Maneca, realizou o último
R. Silva' e Jeferson Malgarin. Mazinho treino ontem e levou para São
agora prepara a equipe para ás Ludgero: Paulinho, Mabinha,
estaduais e para .os Jogos Regionais, Ninho, Dão, Chico, Ramon,
no final do- mês de julho na cidade de Carlos, Jean, Cléber; Schel,
Rio Negrinho. Drayton e Jaison.:
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Rubinho Barrichello não conclui
mais umaprova e PedroDini:marca
seu primeiro ponto na Fórmula 1
Na prova disputada no circuito da Catalunha, Barcelona-Espanha; no

domingo (2), Michael Schumacher provou mais uma vez que é o melhor

piloto em atividade na Fórmula 1. Debaixo de muita chuva, aos poucos o

piloto alemão foi conquistando. posições até chegar em primeiro,
conquistando a primeira prova como piloto da Ferrari. Damon Hill,
cometeu inúmeros erros durante o tempo em que esteve participando da

prova, eleparou na 10dvolta, quando bateu no muro. As péssimas condições
da prova fizeram com que apenas seis pilotos concluíssem as 65 voltas da
corrida. Os seis primeiros do GP da Espanha:
1° Michael Schumacher, Alemanha, da Ferrari
2° Jean Alesi, Francês da Benetton
3° Jacques Yilleneuve, Canadá, com a Williams
4° Heinz Fretten; Alemanha com a Sauber
5° Mika Hakkinen; Finlândia com a McLaren
6° Pedrá. Diniz; do Brasil com uma Ligier
Pedro Paulo Diniz; 'somou com o 6° lugar, o primeiro ponto noMundial de
Fórmula 1. Rubinho Barrichello, disputava uma excelente corrida, estando
em 4° lugar, quando abandonou a prova pois teve problemas elétricos em ,

seu carro, a Jourdan-Peugeot Rosset da Arrows-Hart, bateu na Minardi
de Pedro Lamy ainda na largada. O mundial continua sendo liderado por
Damon Hill com 43 pontos; 2° Jacques Villeneuve com 26 ao lado de

,Michael Schumacher. Rubinho Barrichello está em 9° lugar com 7 pontos
e Pedro Paulo Diniz; em 14° com 1 pomo.Prôximaprova dia 16 de junho
no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal no Canadá.

,

Pedro Paulo Diniz marca seu primeiro ponto

ANOTAÇÕES·
* Encerram-se dia 14 de junho as inscrições para o Festival

Esportivo de voleibol e basquetebol. Con� técnico 17
de junho com a competição acontecendo dias 23 e 24 deste
mês. Prepare _ equipe e inscreva-se.

Promoção daPMJS e SECELIFME.

... Por falar em inscrições, as mesmas �a o 2° CàiDpeonato
Interbairros de Volêi de Areiapermanecem abertas àtéopróximo
dia 12. Esta etapa será disputada na Dha daFigucdfá e na Cabo
Hadlich nos dias 15 e 16.

* De técnico para jogador, e' segundo as infotinaçóes com

qualidade. É que o técnico Cesar de Oliveira está

partidpando do 4° Master Estadual Catarinense deVoleibol
em Joinville até amanhã, domingo (9). O professi6t César
ano passado foi vice-campeão defendendo a cidade dé

Btusque.

... Jean CarIo Leutprecht e toda sua equipe, estão felizes pelo
resultado dos Jogos Escolares. Não só pelas conquistas de

Jaraguá do Sul, mas, principalmente porque os jogos
transcorrem sem nenhum problema previsível, e de proHta
solução. O objetivo de classificar a metade das MódaUdàdes

que Jaraguá está disputando para' a próxima fase dös msc

podem ser ultrapassadas.

* A equipe de Bolão Bola 23 da S.E.R. VleirenSt! t(ö Ji no

Campeonato R.egional, IDlscuBno. Com este resúltado o'

Vleirense de Jaraguá do Sul, conquista vaga para a dlliputa
da Taça de Prata' de 19 a 21 de julho. Estes jogos serão

sediados pela ddade de Joaçaba. O técnico/jogador do
Vleirense, Padeirinho, é só sordsos.

... Rubinho Barriebelle decepcionou mais uma vez. Seu carro

com problemas elétricos quando estava em 4° na corrida da

Espanha, não terminou a prova. Rubinho já começa a pensar
, seriamente na piada que diz que o piloto brasileiro vai ter que
começar fi pagar lPTU, pois seu carro já está sendo considerado

como uni "imóvel".
.

* D'-Ihe verdão.' Precisando apenas de mn anpate para

gara.ir o título amecipadamente de ea...,eão Paulistà
de 96, o Palmeiras foi para dma e venceu 'o jogo contra o

Santos por 2xO, Luisão e C1éber marcaram. Alguém ainda

tern dúvida que hoje o Palmeiras é omelhor timedo Brasil?
, Ao menos até que provem o contrário.

\ ,

... E o Jaraguá. Sem novidades, por enquanto nenhuma

contratação, aomenos nenhuma concretizada, só especulações.
Dos jogadores anunciados,que voltam depois das férias, alguns
demonstrem pouca vontade de retomarem ao João Marcatto.

Altair pode ser WÍl a deixar o Jaraguä, Seria uma pena pois
trata-sé de"sinônimo de garra, determinação e dedicação ao

tricolor.

* E o baixinho Niltinho fica ou não fica? Eu particularmente
acho que não. Além de outros clubes, Niltinho demonstrou

se deeepcionac;lo com o tratamento que recebeu no Jaraguá
Atlético Clube. NUtinho caiu na "graça" da torcida que na

maioria dos jogos ia ao Est'dio somente para vê-Ío jogar•

... Neste sábado prossegue oCampeonato de Seniores de Jaraguá
do Sul. Os jogos de hoje serão disputados no estádio da Ponte
Preta, Cruz deMalta e do Aliábça, semprecomeçando às 13 :30

e 15:30 horas. Amanhã dois jogos, começando a rodada às

8:30 horas, em Massaranduba.
"
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Prefeitos sentam à mesapara
discutirem usina de incineração
Jaragtá' do Sul· Os sete

prefeitos que integram a Ass0-

ciação dos Municípios do Vale
do Itapocu (Amvali), se reuniram

para cada cidade é à natureza",
'

salientou o prefeito de Jaraguá
doSuI.

O engenheiro químico An
tônio Gomes Pinto, inventor da
pimeira usina de incineraçãode
lixo DOpaís, emNilópolis, DORio
de Janeiro, também esteve 1)0
encontro da Amvali e garantiu
que, mesmo sendo com uma

população abaixo dos 50 mil,
cada cidade deverá teruma usina

própria, ao contrário de muitas

regiões, onde é utilizada somente

um incinerador paramais muni

cípios. "O processo de desma

terialização do lixo não se toma
total desta forma", avisaDurval
Vasel. Com o incinerador os resí
duos diminuem em 97% seu

volume e os lixos recicláveis são

separados de acordo com cada
material.

Na reunião, os prefeitos da
Amvali definiram as prioridades
da região que serão levadas à
Brasília. Seguado,opresidente da
associação, Odenir Deretti, o

contorno perimetral, iniciando
em Schroeder e desafogando na
área central de Jaraguá do Sul, e
uma maior abrangência da
Escola Técnica Federal, hoje
atendendo somente em Jaraguá
do Sul, para os sete municípios
da Am-vali são as prioridades na
pauta que acompanha deputados
federais e senadores catarinen

ses, que se reúnem com os

prefeitos da entidade no dia 17
deste mês, em Joinville, quando
será entregue as reivindicações

novamen

te esta se

mana pa
radiscuti-

IIIV_1I101 do

pIO/_lO 110

8/'t1S11 .,••rem o

{l'ojetode
constru- 1I0,.lIlIlio
ção de
uma usina incineradora de lixo.

IAnterioonente, o prefeitoDurval
Vasel; que está sendo oprincipal
articulador do projeto, demons
trou os beneficios da obra e o

retomo, prÜlCipalmente aomeio
ambiente, que ela traz. "Vamos
eliminar de vez os lixões, que
hoje é um dos grandes JrOblemas Durval Vasel: usi1l(l resolverá osproblemas do� lixões 11(1 re�

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

o lado nordestino de SC
projetos e dísponíbílízando recursos, de
fonna que 'acn:ditamos como possível
atenderàesfimativa�cial" .:

Jlllio Garciasajienta,que.,inclusive,v!
como fato�altamente posiüvo a execução
de projetos finanCiados pelos três bancos
parcefros'namedida qóC os' recursos são

, destinados a projeici8'.pecfficos, que
passam a, ter monitoramento e

acompanhamento dos investidores. ,

'

Esta, avalia o presidente � Casan, é
uma alternativa eficiente para evitar a
descon1inuidade de proje tosnas periódicas
alternâncias de poder, garantindo a

conclusão de obras iniciadas. \

Para Júlio Garcia, o governo Paulo ,

Afonso es� n,o c:a;runho correto: "Se a

orientação que adotamos, for, também,
prioridade para os prõxímoa governos,
acredito que,podemos antever um futuro
melhor, commais qualídade � vida para
oscatarinenses". ':";,

AÇÃO COMUNITÁRIA
O recado da Rede Catarinense de

Jornais, desta semana,é simplese objetivo
sevoeê não queresperarpravere se asna

região não está sendo tratada com

prioridadedenuncie äimprensa, presaone
aprefeitura.chame àresponsabilidáde os

vereadoR:s:Sónã�Íiq� �ado.

DEJ.l'LORlANÓPO�
NOI'AALTA
Nopainel daAsacmbléia Legislativa,

p:reIICntcs os tres senadores c:atarinel18C8,

deputad08 federais e estaduais, FIESC,
FAMPESC, COL, FACISC e Seeretaria
deDesenvolvimento Econômico,ODep.
AugustoNardes, Coordenadorda Frente
Padamentar deApoio àMPEs, paineiista,
apresentou, problemas e soluçlíes
prioritmas para as Micró e Pequenas
Empresas. Haroldo Nielsky, pa.dentc da

FAMPESC, achou positiva aabertura de
um canal di:retoenl:re osparlamenta:res e
as MPEs e entende multo ÍJIlportantc a

decisão de mobilizar as MPEs em torno

de seus parlamentares como forma de

agilizaras sol�ções.
NORMASELEITORAIS

Dia 30 o Supremo aprecia Q pedido
de liminar na ação de inconstitu
cionalidade movida pelo PPB contra a

proibição da parüeq,ação em atos p6blicos,
e comlcios de chefe e executivos e

secretários, exigida pelo TSÉ. segundo
infouna \Uco Furlan, o Supremo deve

lambémjulgar omérito quanto ao n6mero
de candidatos a vereador por cadeira

legislativa por paitido. A prevalecer a
alUallegislação, os pequenosparüdbs não

Garciaadmite: "esteÚldice!IÓé compatível
à realidade dos estados nordesünos. Sem

d6vidas, um fator depreciativo para Santa
Catarina,muito diferente da performance
catarinense nas áreas econômica,
educacional e de infra-estruturaviária, por

novasligações de águae ISmil de esgoto",
informa Garcia.

ASOLUÇÃQ
Numa atitude de transparência, o

presidente daCasan explica que ameta do.
'Governo do Estado é a de atender, nes

via mais encontrar aquela carona via

coligaçlo com ospartidosmaiores e seus
candidatos vão ter que eleger pela sua

leFnda JIlCIIIlO.
PONTOPOSITIVO
O Senado conünua 'em alta.A CAmara

resolveu nlo mexer nos privilégios das

minorias daPrevidenciae é noSenado que
o Governo vai buscar força para reverter
esta situ�ia de ßuportável injusüça
social. Resta só um conselho: se amaioria

dapopulaçio beneficiada comesta reforma
não for devidamente informada e

mobilizada para apoiar os parlamentares
que votarem nela, os polfticos estarão de

olho'nas suas'R:CleiçõeB e conünuario a

ceder àspressões dasminorias organizadas.
PONTO NEGATIVO
Discuti.r a legalização do jogo do bicho

e dos cassinosé de um cinismo a toda prova.

Joga-se de tudo, nos sorteios nosbingos, nas
tele-senas, nas loterias, nasraspadinhas e,
nestes casos, manier a pseudo proibição é

que é difIcil

OPROBLEMA

AsinfonnaçõeB da Casan dão conta de

um dado estarrecedor: ap:nas 6% da

população calaJÍnense é atendidacom :redes

de esgoto. Consciente do desafio qlÍe tem

nas mãos, o presidente da estatal, 1úlio

exemplo". próximos dois, anos e meio, pelo menos.

Júlio Garcia evita críticas a governos parte desta demanda reprimida. • Se

anteriores, mas tenta explicar a situação conseguinnos chegar a um Indiee de

argumentando que obras na área de atendimentode20%dapopulação,noque
saneamento, tanto no que diz respeito a dizR:speitoaesgoto,estaR:mosdiantede uma
abastecimento de água quanto a redes de vitória. Quanto a abastecimento de água, o
esgoto, sãocarase de médio e longo prazos. objetivo � ampliar o atendimento, hoje, de
"Isto exige recursos e determinação para 90% da população,para95% dasR:lÍdencias

investir. O governo Paulo Afonso já com serviçosde abastecimentode água.
determinou prioridadepara o saneamento. Dentro destas metas, a orientação da

Comprova9ãopráticadestaorientação.� o empresa é atender, principalmente, às
repasse de R$22 milhões para a Casan no grandes concentrações de população das
ano passado" . periferias das grandes cidades aonde estão

Äeste-montante foram somados receita as ãreasmais críticasemenosaBSÍ8üdas por
própria da empresa e financiamentos da saneamento básico.
CEP, Banco Alemão e Banco Mundial, Paráaüngiraestasmetas,noentanto,é

, resultando num investimento total de R$53 necessário que aCasan mantenha um nível

milhões, que foram investidos no esgoto de capacidade de investimento igual ao de
insulardaCapital e na implantação de R:des 95. DoGoverno do Estado, para este ano,
de esgoto e ampliação de redes de, j� ,estão garantidos R$ 8 milhões: "�
abastecimento de água em JoinvilIe, bastante provável que na segundaetapa da
Criciüma, Chapecoense e Balneário Investpossamosalavancarmaisrecursos.
Cambori6, entre outras cidades. "No Por outro lado, a CEF, o Banco Mundial e
pri:mciroanodegoverno,executamos70núl o Banco Alemão continuam analisando
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A desfaçatez dos tucanos em negar
a coligação com o PTB

Nem a obra prima de

Hesíodo, a Teogonia, onde

relata a criação dos deuses do

ÖIiDi�\"J1uma.sucessão de tres

geraÇõeS;poderiacontribuir com
o que ,acQn.teééu essa semana em
JaragÚá dQiSu:i. Implorar a Zeus
que lhesmostnlssem o futuro, ou
ainda a Apolo, que teve que
enfrentar umsdragão cuspindo
fogo, para setomar o "poderoso"
deDelfos, não seriam suficientes

-para prever o agouro irritante

que o PSDB de Jaraguá do Sul

desfechou durante a semana
Na edição passada do

Correio do Povo, a nossa

reportagem relatou COOl total

exclusividade a efetivação da

coligação - permitem-me usar

coligação e não pré-coligação -

entre o PSDB e o PTB do

prefeito Durval Vasel. A capa

que elaboramos, inclusive, foi
I

detalhada e histórica. Fomos
audaciosos em mudar. já
prevendo as duas graudes forças
que se enfrentarão em Jaraguã
do Sul. E antecipo, sem querer
ser Apolo. o deus que previa o

futuro: tudo o que relatamos é a

mais pura verdade.

A desfaçatez vergonhosa dos
tucanos durante a semana em

negar a coligação para os demais
órgãos de imprensa é'

simplesmente um paradoxo
incompreensível- com o perdão
da redundância. Negar aos

dernais órgãos de imprensa
deixa parecer, a primeira vista,

,
,

que o CPmentiu, ou, nomínimo,
não apurou com detalhes os

fatos, denegrindo, dessa

maneira, a imagem do órgão de
comunicação e do jornalistaque
levantou o fato exclusivo.

Mentirosos
Os tucanos de Jaraguá do Sul

que estãonegando a reportagem
do CP na semana passada não
passam de "mentirosos". Nodia

do anúncio à nossa reportagem
sobre a coligação, estavam o

peesidente do PTB, Lio Tironi,
o secretário de Planejamento,
OtavianoPamplona, o candidato
dos tucanos, Irineu Pasold, e o

presidente do PSDB, Vicente
Caropreso, Perguntei a todos

sobre a coligação. Todos

afirmaram positivamente;
Liguei, depois, parao presidente
Lio Tironi, onde eleme colocou
mais algumas palavras.

Otaviano
Logo em seguida, o secretário

Otaviano Pamplona deu o seu

parecer sobre a coligação, dando
total apoio. Tentei ligar então
para o presidente doPSDB. Não
era necessário, pois ele já tinha

me confirmado a coligação.
Tentei o telefonema porque
gostaria de tirar algumas
dúvidas. ; Mesmo não

conseguindo o segundo contato
com o presidente tucano, eu já
tinha a confirmação.

A Dota
A nota que o PSDB enviou essa

semana à imprensadiz que foi o
PTB, que afirmou que a

coligação estava defmida. Que
mentira mais descarada. Isso eu

não admito, senhores do PSDB.
Se os senhores não reunirem à

imprensa e não desmentirem o

fato, a coligação para o CP

existe.

Reputação
Diante do fato descarado do

PSDB em desmentir, 'os outros

órgãos de comunicação vão se

perguntar: "Como é que o CP

pôde levantar tal fato se não é

verdade?". Ainda diante desse

fato, os leitores vão se perguntar
, mais ainda: "Será que podemos ,

daqui por diante confiar na

editoria de política desse

jornal?". Os tucanos

simplesmente, com esse ato de

destempero fatídico e escrotal -

com o perdão do termo -

colocaram dúvidas na nossa

reportagem sobre o fato.

Garanto•••
...cada palavra que escrevi. O,

, I
PSDB e o PTB eenfirmaram,

, juntos, a coligação para mim.

Quem conhece o meu trabalho

sabe que eu não iria mentir e

inventar qualquer "bobagem"
nas páginas internas do jornal.
Muito mais quando destacamos
na capa, enfatizando acoligação
de maneira profissional e limpa,
promovendo uma diagramação

inovadorana nossa edição. Não
acredito que senh()f' presidente
Vicente Caropreso está tendo a

desfaçatez dementir à imprensa
sobre a coligação. Não admito

isso. Se eles não acertaram a

coligaÇão, que desmintam. Mas
até domingo, dia de circulação"
do CP, acoligação entre oPSDB
e oPrD exísitu,

Repito: existiu, existiu, existiu,
existiu, existiu, existiu, existiu
e,mais uma vez; com os perdões
antecipados, a união

simplesmente existiu.

Não existiu•••
... mas existe, existe, existe,
existe, existe, existe, existe,
existe, existe, existe, existe,
existe e existe. Existe o quê? A
coligação entre o PSDB e o

PTB. Não duvidem do trabalho

digno da equipe de reportagem
do CP. Se qualquer líder doPrD
e doPSDB neg8! que houve uma

coligação 0U que deram mna

entrevista ao cp\ eu vou chamá
I� démentirosos na cara. Tenho

gravações e testemunhas como

prova.

Agradeço•••
...ao colunista Tim Francisco

que em nenhum momento

duvidou da reportagem do CP

sobre a coligação entre PSDB e

PTB. O colunista opinou com

cautela, nem dizendo sim nem

não. Afinal. eu não sou nenhum

CHARLES SIEMEINTCOSKI

Aderbal Machado, que utilizava
o seu "panfleto" para omitir a

sua opinião em forma de

"manchete", depravando
completamente os padrões do

verdadeiro jornalismo. Coitado,
ainda contínuo a pegar no pé
dele. Por que será?

Konellx PPB
A reunião de quintà-feirapela
manhã entre o deputado Ivo
KoneU e as lideranças dóPPB
deram um passo fundamental

na relação entre as duas

forças políticas de Jaraguá do
Sul. Logo ao término da

reunião, liguei para o

deputado IvoKonell. Ele disse
que está contente com o

momentopolítico. Emais: na

terça-feira o PPB decide o

candidato quedeve saircomo

vice-prefeito pela sigla,
encabeçando a chapa do

deputado' Ivo Konell. A
resistência; no entanto, dentro
doPPB, porparte de umaala,
é grande. Quero ver.

Ela ainda vai falar

Vocês se lembram que eu já
comentei. Ela ainda vai falar.

Novidades

Tenho novidades para o senhor

Ân2elo Mar2Ute. A2uardem!

DIA DOS NAMORADOS

,
Cartões personalizados

.,.Traga uma foto
e a sua mensagem

que nós
produzimos um
belo cartão ,

para seu(a)
namorado(a).

•

RUA BARAo DO RIO BRANCO, 41
(Anexo Prédio Confecções.Sueli}
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CRÉOITORURAL "

RB exige.duas propostas para financiamento
quando faziam o financiamento
e utilizavam sementes de outras
safras. "Por isso adotamos estas

propostas como obrigatórias" ,

afuma o engenheiro agrônomo
do BB, César Lenzi, lembrando
'que os agricultores interessados
no crédito rural têm até julho
para enviar as medidas.

Só ano passado o Banco do
Brasil realizou cerca de mil

operações, o que deverá se repe
tir na safra 96/97. "Todos os

rizicultores que fizeram o

fínanciamento na safra passada
deverão se inscrever nova
mente", salienta Lenzi.

Qualidade
As novas medidas também

PETERSON IZIDORO

J 8raguá do Sul- OBanco
,

do Brasil adotará novasmedidas
este ano para o crédito rural. A

partir de agora, àqueles
produtores de arroz que se

cadastrerem para o empréstimo,
terão que apresentar duas

propostas
obriga
tórias. A

primeira é
o custeio
de cada

agricultor
para man

ter o solo fértil e a apresentação refietiram no Sindicato das
de sementes fiscalizadas ou IndústrÍas do Arroz em Santa
certificadas. Catarina (Sindarroz). Segundo o

Neste-caso, oBanco do Brasil presidente Sinésio Eccel, o

evita a fraude que alguns
"

projeto do Banco do Brasil em
rizicultores aplic3l'ani em 1995, antecipar as propostas obriga-

011",.11101

solltl 96/91

tórias que cada rizicultor terá que
apresentarpara o financiamento,
melhorará a qualidade do pro
duto. "Os agricultores que ad

quirirem ocrédito rural são ãque
les com solo adequado para o

plantio e com sementes qualifi
cadas", comenta Eccel. "Enfim,
vamos plantarmais - através do
crédito - e colher arroz de qua
lidade. Tudo isto visando o

consumidor final", ressaltá o

presidente do Sindarroz. '

Eccellembra que há 20 anos,
omunicípio deMassaranduba, o
maior produtor de arroz do

Estado, colhia 2.500 sacas por
hectare. Em 1995, compara
Sinésio, a cada hectare são

colhidas 5.600 sacas, o que
representa um aumento de 65%.
"A tendência, com as novas

propostas, do BB, é de elevar

,

ainda mais este percentual",
, define.

Colheita deste t"l0 ú"erá sermaiorde"ido tIS 'IJOJIIlSmedi48s adottulaspara o crédito rural

Diretor da Gazela Mercantil, Luis Fenuzntlo Fe"eira Le."
(E), entregaprêmiopara o empresário Eggon João da Silva

Trêsjaraguaenses ganham
título de empresário do ano

GAZETAMERCANTIL

prêmio de terceiro lugar. De
Blumenau, apenas Vilmar

Schurmann. da Ceval;. ficou
entre os cinco eleitos, e Décio
da -Silva, diretor-presidente
executivo daWegfoi o quinto '

a receber o prêmio de

Empresário do Ano de 1995. '<.'

,Exemplo
Eggon João daSilva salien

top que o título reflete nas

decisões tomadas dentro da

empresa: a val'b�izaçãô da

pessoa hum�a.:, ",�����R� c;

comprar máquinas, fa2;et
.empréstímos, mas a mão-de
obra contínua' sendo insubs

tituível", revela o empresä
rio.

VOCE PRECISA,O BESC COMPRA.
Pessoas jurídicas, pessoas f

í

s ic a s (autonomos, p ro f i s s i o n a i s l i b e r a i s , firmas i n di v i d u a i s ,

profissionais l
í

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

Jaraguá do Sul - Mais de

J00 pessoas prestigiaram a 20a

ediçãodo concursoEmpresário
do Ano, que elegeu homens de
negócios em Santa Catarina,
.desenvolvido pela Gazeta
Mercantil, ontem em Florianó
polis.

, Três jaraguaenses foram
eleitospelos setemil assinantes
do jornal como destaques de

1995.0p'esidentedoconselho
administrative daWeg e diretor
da Perdigão, Eggoo João da
Silva, recebeu o prêmio de

primeiro lugar. Oswaldo

Douat, presidente da Fiese, foi
o segundo e Vicente Donini,
diretor da Marisol, levou o

BESC' LEASING BESC
Todo bem que você quer.o B�nco deSànta Catarina

•
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Espezim: inquérito,paraapurar latrocínios será concluído depois dodepoimentoàjultiça

"ASSASSINOS DAMOTO·

Acusado negaparticipação
nos latrocínios da BR-280

de São José dosPinhais, na gran- parsa, Ilson Pasqualli, segundo
de Curitiba, "Ele roubou um su- o delegado AlcivandroEspezim,
permercado e responderá somen- era quem conduzia a moto

te por este crime", salienta o de- cicleta. "O retrato falado de uma

legado, revelando que'Sandri- das vítimas que sobreviveu é
nho não será julgado pelos dois idêntico à ele", contao delegado.
crimes na região e de duas tenta- Pasqualli está foragido desde
tivas de homicídios por ser me- sua fuga da. cadeia de Guara
nor de idade para a justiça - con- mirim em junho de 1995.
denaçãodecrimeshediondos so- Os "Assassinos da Moto", '

Diente acimados21 anoS. Noen- matavam motoqueiros que
tanto; Sendrinho ficarã três anos transitavam pelas BR's--280 e

em regime fechado:' penamäxi-
.

101 para roubaram o veículo. e
ma para menores - pelos latro- dinheiro das vítimas. Em 1994
cínios. "Senão poderia ser con- à dupla baleou duas pessoas em
denado de 2Q a 30 anos por todos ltajaí, que conseguiram fazer o
es crimes" , afirma Espezirn. retrato falado de Sandrinho e

AlessandroMiguel está sendo Pasqualli, e atearam fogo no .

apontado pela polícia como o rosto de ummotoqueiro, no trevo
principal autor dos disparos que de Navegantes, que ficou ferido .

mataram Leonildo e Gesser em "Para não serem reconhecidas",
março do ano passado. Seu com- concluiuEspezirn.

PETERSON' IZIDORO

G uaramiriin· O latro
cida Alessandro Miguel, o San

drinho, um dos ':'Assassinos da

Moto", negou no depoimento à

polícia,
.

que tenha SOlld/llIlJo
participa-

.

do das
mortes

envolven-
do o ope- s6 emJllízo
rárioLeo-
nildo A1\l� de Carmo e Pedro
Norberto Gesser, ano passado.
"Ele se reservou no direito de sõ
falar em juízo", disse o delegado

.

A1civandro Espezim.
.

Esta semana o acusado foi

uaasferido para a cadeiapública

_'371-1422

NOVEMBRODE 1994: AlessandroMiguel e Ilson
Pasqualli atiram em dois motoqueiros na SR-lOt,
próximo a Itajaí, mas ambos conseguem sobreviver
e foram as peças-chaves no depoimento à polícia .

.

DEZEMBRO DE 1994: A dupla atacou um

motoqueiro em Navegantes, atirando a queima
roupa e ateando fogo no rosto da vítima para não
serem reconhecidos.
10 DE MARÇO DE 1995: O operário Leonildo
Alves de Carmo foi morto com dois tiros por
Sandrínho e Pasquallí, depois de uma discussão

próximo a boate Mandala. A moto da vítima

desapareceu.
20 DE MARÇO DE 1995: Outro crime. Pedro
Norberto Gesser levou quatro tiros. No entanto, a _

moto não foi roubadadevido a movimentação de
outrosmotoristas que pararam para prestar socorro.
Abril de 1995: Uma ação conjuntaentre os delegados
Alcivandro Espezim e Élcio Ferreira prendeu Ilson

Pasqualli,
JUNHO DE 1995: Com uma' serra, Pasqualli e
outros três detentos fugiram. A polícia recapturou
três, mas o latrocida continua foragido.
AGOSTO DE 1995: Alessandro Miguel foi preso
em SãoJosé dosPínhaís, nagrandeCuritiba, acusado

I .
.

de roubar. um supermercado. No mesmo mês

escapou da cadeia püblíca.
MAIODE 1996: Sandrinho foi preso pelas polícias
militar e civil de Guaramirim depois' de ser parado
em uma blitz rotineira no centro da cidade.

NOTA DE FALEOMEIiiTO
Morreu aos 49 anos, vítima de acídente de

trânsito, ESMERALDO CAMACHO. A

fatalidade lhe retirou a vida e deixou um vazio

muito grande entre seus familiares e amigos.

Homenagem da equipe. do jornal COR�
REIO DO POVO e do escritório contábil A
COMERCIAL ..

A e3IDAADAÇio DO TiA_oro DI'
JAiAGllVJA 10 IlVJlL í '1Jt0111VllLe

-

IAITA 'lAVai OOMA
co.cOlm�Açio RiAMIAI AI ..
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