
Encontro reunirá 104 Manolo· Otero fala de Cl'G leodaio Ribeiro

municípios em Jaraguá seus 20 anos de carreira promove rodeio crioulo_.,. -
- ...

. AII& ..
.

_ .
- �

Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

Está confirmado a presença O cantor romântico Manolo
de 104municípiosnoHEncontro Otero encerrou sua turnê em

Catarinense de Conselhos Santa Catarina quarta-feira e

Municipais de Educação que' aproveitou para revelar um

acontece nesta quinta-feira (20), pouco de seus20 anos decarreira
em Jaraguá do Sul. e de seu mais novo trabalho .
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ÁLCOOL E AÇUCAR !'

Usinas do Paraná buscam mão-de-obra nop�
. '. .' ·�·I ,}

,
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.

-
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Enquanto em Jaraguá do Sul o desemprego está cada vez maior, ;n�! �
�JookasfCP estado do Paraná, as usinas de álcool e açucar estão procurando mãq-qyõ;�.h.

obra fora do estado para trabalhar na safra deste ano. A escassez é tão-
grande que as empresas oferecem prêmio em dinheiro para os :' _":' .:':

trabalhadores mais produtivos e até um carro usado no final da colheita, Os

,

salários, neste ano, estabelecidos pela Associação dos Produtores '�s2."'\'�.;,"
Alcool e Açucar do Paraná está variando de R$ 300,00 a R$ 500,00, além

.

'

.. ' ,�,
-

de cada empregado receber na plantação, almoço quente diário. Pägíaa 6
'

;. '.

MULTlVACINAÇAO

Crianfasde zero a cinco anos recebem a gotinh4 contradoe"fa
,/

Ultimo diapara vacinar

contraparalisia infantil.
Só hoje, último diá da Sul, a meta era imunizar

vacinação contra a para- cerca 9 mil crianças de

lisia infantil em todo o pa- zero a cinco anos. A se

ís, o estado deverá vaci- cretaria municipal de Saú

nar cerca de 500 milde atende até às 17 horas

crianças. Em Jaraguá do em 13 postos.
-
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Jaraguá do Sul, 15 e 16 de Junho de 199'

EADITORIAl . �

,

d -;JA -' Carta aberta
.

mascara ,a presluencza A vingança contra a' universidade

O
.

* Moacir Loth
s recentes episódios envolvendo estrelas, restaurantes e, por incrível que

pessoas ligad� ao esporte profissional em pareça, deixando de . pagar os salários O governo federal, derrotado instância de 'decisão é a

Jaraguä do Sul, reflete no desempenho do daqueles que trazem o pröprio retomo para no Congresso na questão da assembléia-geral, portanto,

Jaraguá Atlético 'Clube dentro de campo. o clube: os jogadores. Os mesmos, na hora aposentadoria especial do trata-sé de uma questão de

.Mesmo .ficando 'em quinto lugar num de rescindirem os contratos depois do esta- p-ofess<r 1Dliv�rsitário; parece categoria, uma questão sindical,

campeOn�to que.•. :,está entre os piores, tanto dual, receberam notas promissórias como que escolheu a universidade Ou melhor, é a cate-goria que
. pública federal como "a bola da entra em greve; não aUFSC.

dê renda como de índice técnico, do país, o garantia de pagamento. Esqueçam. O clube
vez". Neste sentido, para Neste'sentido, não cabe à

clube passa por uma situação inusitada na afundado numa criseintema não deverá pa- pressionar as Ifes, embora o administração enviar listas, '

sua história. O comentário é um só: "que garjogadores e credores e aindapor cima, o ministério da Administração cortar salärios, fazer 1rabalho de

picaretagem, .heín?", referindo-se a atual presidente do Jac, na reunião deste mês com, (Mare) já tenha repassado o carrasco. "Somos representantes
diretoria que conseguiu levar o nome da os conselheiros, deverá' entregar o cargo: dinheiro, decidiu reter os salários· da UFSC junto ao Mec e não do

cidade, negativamente, para os quatro desespero? Não. Estratégia para se livrar das das universidades em greve .Mec junto à UFSC", esclareceu

di idas dú íd
.

di " h" parcial ou total. O. Mec, em o vice-reitor Lécio José Botelho,eantofde'SanUi, CaWina,.passando inclusi- VI e, sein VI a m car um capac o
. ' documento assinado pelo . após conversar com ·os 11

ve, cheques semftUndos em hotéis quatro para comandar o clube até dezembro.
secretário-executivo, Luciano diretores do centro e as direções
Olíva Patrício, exige a dos colégios agrícolas.
infamação sobre o percentual de A gravidade da crise levou a

grevistas para, só então,repassar Associação Nacional dos
os recursos do pagamento. O . Dirigentes das Instituições
Mec também decidiu reter o Federais de Ensino Superior
auxílio-alimentação e o vale (Andifes) a convocar uma

1ransp<rte referentes a abril e reunião extraordinäria em

mil são habitantes. Geralmente não há muito maio. Brasília, objetivando negociar
interesse das mulheres no assunto que

A ifitenção do ministério, ao umasaídacomacúpuladöMec.
prejudicar grevistas, não- A contradição é que enquanto a

envolvem a política, talvez por ser uma
grevistas e fazendo tábua rasa

.

Andifes negociava, inclusive
profissão mais séria. Exercer o cargo de uma em relação a pensionistas e com Bresser, o ministério da
senadora ou deputada não é o mesmo que aposentados, é jogar o conflito Educação encaminhava o fax

representar uma peça de teatro ou desfilar para den1ro de cada instituição, determinandoocortedesalários.

para grifes famosas o que traz glamour a isto é, aprofundar a divisão para Fica a pergunta: por que o corte

qualquer modelo, mas sim enfraquecernão só omovimento só foi feito no Mec7

grevista como fragilizar a Otratamento discrimina-tório
ser competente e analisar as .

própria universidade pública. denuncia claramente uma ação
coisas perfeitamente para A admínistraçêo da UPS.C, de confronto com as

fazer o que é melhor para o eleita pela comunidade univer- universidades federais, cujo
país. Na história da política

.

sitária, evidentemente não projeto de autonomia deve ser

há mulheres que se des- interfere na greve que, além de encaminhado entre julho e agasto
tacam, um exemplo é _ da legítima, é um. direito cons- ao Congresso. Vem n1Jl!la hora

titucional. A universidade não em que a propaganda contra as

primeira deputada eleita no Brasil em 1933, aceita achantagem imposta pelo Ifes cresce junto à imprensa O
Carlota Pereira de Queiroz, um ano após as govemo�gue, ao deslocar o eixo artigodo deputado federal Paulo
mulheres conseguirem o direito de votar. Ou da luta para den1ro da instituição, Bornhausen (dia 22 de maio), na

então algo mais recente como a senadora pressiona grevistas jogando Folha de São Paulo é outro

negra e favelada Benedita da Silva que se centra eles os que 1rabalharam e sintoma do que vem por aí.

elegeu em 1994 com dois mílhões de votos. provocando' a ira de quem. não Já houve tempo, em casos de
tem nada com isso (pensionistas extremo autoritarismo iguais a

Além dessas, outras lutaram para chegar e aposentados). este, em que os reitores
no poder, e você também pode, afinal quan- A comunidade universitária decidiram, coletivamente,
do se tem opinião formada adquirimos o precisa entender - não só agora, colocar seus cargos à disposição .

. respeito e a confiança dos outros. no momento mais agudo - que a * Jomalista

Estudante, 15 anos

A mulher se integrando apolítica
* Giselli Silva

As eleições municipais estão chegando,
serão no mês de outubro. Em motivo de uma

mudança na Lei Eleitoral será exigido no

mínimo 20% de mulheres caQ.didatas em

cada partido, o quejá é um começo bastante

significativo, atinal nós representamos mais
da metade dos eleitores brasileiros.

Mas, mesmo com muita
-

gente ajudando a defender os
. 20% de candidatas, aindahá

quem pense que a mulher
não tem competência para
um. cargo como este. Os
cidadãos não deveriam

impor certas críticas a respeito disto, jã que
as mulheres estão envolvidas em! todos os

ti d fi
- li

pos e pro issoes. i'

B, demonstrando serem tão cp.pazes de
exercitá-las quanto o homem. Com base
nisso vemos que a mulher pode muito

cooperar na luta por um país melhor.

Apesar que a participação dela na política
ainda é meio precária, há chances de melho

. ra. Este ano, no total, cerca de 500 mil candi
datos vão participar das eleições, destes, 100
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ELEiÇÕES

PPB, indeciso, define seu

futuro nos próximos dias
J� do Sul- A oficia

lização dacoligação entre o PPB
e PMDB, não aconteceu esta I

semana Mesmo com a reunião

envolvendo
membros
dos dire-.

tórios, in
clusive

'olildo lIio
IlIdltou seu

tOlldldo/o
com a

participa- cis ele'ties
ção do de-

putado estadual Ivo Konell, pré
candidatopeloPMDB àconven

ção, o acordo não foi firmado.

Nestaterça-feira08),oPPB
realiza uma votação com os 44
membros do partido para
escolher com qual sigla se coli
gará para disputar às eleições.
Uma cédula com PFL, PMDB e

PTB será entregue a cada

pepebista. O resultado deverá ser

divulgado lia quarta-feira.
No entanto, o partido mais

forte para a coligação com oPPB

Neves: opçãoju,,'o com PFL

é o próprio PMDB. Caso
confirme a junção, Konell será o

cabeça-de-chapa e o vice terá

indicação do Partido Progres
sista Brasileiro: a disputa então,
fica com Gilberto Menell, que
tem.apreterêncía do deputado, e

José Carlos Neves.

Porém, se o PPB se coligar
.com PFL e PTB, o partido terá

autonomia para indicarum nome

para encabeçar a chapa: neste

caso, Moacir Bertoldi é o nome

mais forte.

SURPRESA
• • PTB e PSDB

PT surpreende e indica .1 .
•

.

,uevem se unIr

Mussinato ao Legislativo nestas eleições
Jaraguá do Sul - O Partido

dos Trabalhadores swpreendeu
na convenção municipal e

escolheu o professor Dionei

Walter da Silva, junto com

Lauricema Soares Volz para
concorrer ao pleito de outubro.

Jair Mussinato, um dos líderes

do partido e indicado como certo

para encabeçar a chapa pura do

PT, desistiu na última hora e op-

tou em concorrer à Câmara de
Vereadores. A estratégia da sigla
é eleger um petista no Legislati
vo, fato inédito em sua história
em Jaraguá do Sul. COm esta

definição, o PT descarta a

hipótese decoligar-se com o

PDT - único partido cogitado
para a aliança - e disputará às

eleições deste ano com chapa
única.

Jaraguá do Sul - Mesmo
afirmando que não formalizou a

coligação com o PTB, membros
do PSDB deverão oficializar a

união nos próximos dias.
Na dobradinha, Alfredo

Guenther (PTB), atual vice

prefeito seria indicado para ca

beça-de-chapa e Irineu Pasold,
pelos tucanos, como vice.

DIREITO DE RESPOSTA
,

Em primeiro lugar gosta
ríamos de deixar claro que nada

temos contra o CORREIO DO

POVO, semanário que vem

cumprindo as suas ftmções de

Úúonnar ao público da região os

acontecimentos e veicular

material pr6prio. Em segundo
lugar ressaltamos que nada

temos contra qualquer pessoa �
administração deste jornal.

Porém, nos sentimos extre

mamente ofendidos pelo "jor
naista" Charles Siemeintcoski

que através de uma matéria quis
,dar um furo de reportagem,
precipitadamente. Além disto,
tentou denegrir a imagem de

figuras ilustres do PSDB, e por
conseguinte do pröprío PSDB,
num ano político.

Ressaltamos:
1. Que realmente nos encon

tramos dia 30/5/96 por volta das
14 horas em frente à prefeitura
(o jornalista, lrineu Pasold, Lio

Tironi, Otaviano Pamplona e a

nossa pessoa - Vicente Caropre
so), quando estávamos vindo de

almoço em casa de famiiares
comemorando o aniversário da

esposa e ao saínnos nos encon

tramos e fomos cumprimentar as

outras pessoas citadas. Estas

pessoas já estavam conversando
há algum tempo, e ap6s um

"brado" no meio da rua do sr.

Lio Tironi este dissera o seguin
te ao rep6rter: "pode publicar -

está fechada a primeira coliga
ção".

Logo ap6s a nossa chegada
ao local fomos interpelados pelo
dr. Otaviano Pamplona que nos

.
disse .que deveríamos fechar

logo a coligação pois sairíamos
na frente dos outros. Neste
momento ponderamos que não
era ainda a prioridade do PSDB
o fechamento da coligação por
eles proposta e que o nosso Dire
tório havia se reunido e dado as .

diretrizes do tipo de coligação.
Isto foi ouvido por todos os

presentes, menos pelo jornalista.
Logo ap6s, chegou o jornalista
e confirmou uma entrevista com

o sr. Otaviano durante a tarde

•

5PEfOPRESS
MPRESS

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41
(Anexo Prédio Confecções Sueli)

FONE/FAX: (047) 371-2552

para confinnar a "tal da coliga
ção - feita apös um berro na

praça". Solicitou que confírmäs

semos a "coligação", e de pronto
pedimos para que fosse falar
conosco a partír das 17 horas em

nosso local de trabalho. Mas
nã%i.

E publicou aquilo que bem
entendeu, e da forma que ficaria
mais bombástica: a sensaciona
lista.

2. Perguntas ao jornalista:
qual a forma de tratamento dis

pensada peloPSDB ao CP até

agora? Como se pode celebrar
uma coligação de partidos. em

praça pública, sem deliberação
da Executiva ou Diretörio reuni

do?
Prezado "jornalista", até po

deremos celebrar a coligação
pretendida (?) pelo CP, mas so

mente com insmanentos legais
partidários existentes. O PSDB
não tem gente que manda e

desmanda sem partícípar do
Diretõrio: Talvez você estejamal
acostumado com a política local.

É muita pretensão de vossa

parte tentar matar. dois coelhos
com uma paulada só. Coligar e

denegrir ao mesmo tempo!!:! A

quem interessa isto??? E num

ano político!!!
Jornalista amigo, não temos

rancor entre os nossos dentes.
Temos o dom de saber perdoar.
Mas não admitiremos, jamais,
sermos tratados de forma tão
baixa e histérica como fomos.
De nossa parte e também do

PSDB, continuaremos a infor
mar os acontecimentos pohtícos
semanalmente através de relea

ses como vem sendo feito, e sem

discriminações a nenhum veícu
lo de comunicação. já há algu
mas semanas. Alguns publicam

, outros não. Mas solicitamos que
este jornal tenha aquilo que há
de mais importante na

informação: a verdade e o

respeito pelas pessoas.
Sinceramente,

Vicente A. Caropreso
Presidente do Diretório

Municipal dó PSDB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Campanha contra apoliomielite iniciou em Jaraguá do Sul no início da semana em 13postos

MULTIVACINAÇÃO

Mais de 500 mil crianças
. .

devem serimunizados hoje

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fa
___....-,__,;;._M_A_L_H_A_S�L_T_D_A. brica: Jacquard, Soft, Cotton, Moleton, Meia Ma

lha lisa e estampada, Stanflex, Xadrez, Listrado, .

para 'atender confeccíonistas do ramo de malhas.

F lorianópolis/Jaraguá
do Sul· o dia nacional de va

cinação contra a paralisia
infantil, hoje (15), deverá

mobilizar
cerca de
20 mil

, voluntä
rios em

toda San
ta Cata-

Me/oi
roe/llo/ eelto

de 'mI/si
em JOltllu6

rina. A

expectativa da secretaria es

tadual de Saúde que espera
imunizar cerca de 550 mil

crianças de zero a cinco anos, e

aplicar 800 mil doses de vacina

Sabin, contra a paralisia, além
de 80 mil vacinas de tríplice é
60 mil anti-sarampo, "Vamos
tentar nos manter em primeiro

lugar no ranking brasileiro de

vacinação", garante o

governador Paulo Afoaso Vieira,
revelando que desde 1981 não é

registrado nenhum caso de

paralisia infantil no Estado.

famílias .carentes, Até quinta-:
feira, a coordenação da cam

panha não tinha números oficiais
de quantas crianças foram
vacinadas contra a poliomielite
no município. Estima-se, no

entanto, que mais de cinco mil
receberam a dose em quatro dias
de campanha.

O vírus pohovírus, respon
sável pela poliomielite, ataca

organismos fracos, e atinge
principalmente, braços e pernas.
A campanha centra a paralisia
infantil é feita no Brasil desde

1980 e o último caso registrado
no país, da doença, foi no início
de 1989. Este ano o tema da

campanha é "Vacine seu Atleta" ,

em uma referência às

Olimpíadas de Atlanta.

Expectativa

Em Jaraguá do Sul, segundo
informou a coordenadoria da

campanha, 8J�00 crianças são

esperadas para a vacinação, que
iniciou segunda-feira passada em

13 postos espalhados pela
cidade.

'

Este ano, a secretaria muni

cipal implantou o ambulatörio
móvel, que percorre bairros da

periferia para a aplicação das
doses nas próprias casas de

POSTO DE VENDAS JUNTO À FÁBRICA.
ROD. SC-416 N° 27�7 - RIO CERRO U.

FONE: (047) 371-0099
. FAX: (047) 371-1045

JARAGUÁ DO SUL. - SC

Jaraguá do Sul, 15 e 16 de Junho de 1996
.

MARATONA FOTOGRÁFICA

Prazopara entrega dos

lilmes é segunda-feira
Jaraguá do Sul - Os 34 ins

critos no concurso da I Maratona

Fotográfica - 120 anos de

Järaguä do Sul têm até esta

segunda-feira (17) para entregar
na secretaria de Cultura o filme,
lacrado, com fotos coloridas,

A partir da próxima semana

a comissão organizadora do
concurso começa a revelação dos
filmes e inicia o julgamento das
melhores fotos.

Todos os participantes'
receberam dez temas e o ven

cedor será conhecido depois da
somatöria de pontos de cada

categoria. Os três primeiros
colocados receberão máquinas

fotogräficas e prêmios em di
nheiro.

De acordo COOl ocoordenador
da' maratona, Sadi Lenzi, o

principal objetivo do concurso é

registrar aspectos sócio-culturais
dc município em seus 120 anos

de fundaçã.o. "Além de despertar
o interesse pela arte de

fotografar", lembra.
Para Lenzi, que esperava

entre deza quinze inscritos na

primeira maratona, os 34

participantes estão garantindo,
até agora, o êxito do concurso.

"Vamos pensar em dar continui
dade neste projeto nos próximos
anos" .define. '

NOTA DE AGRADECIMENTO
A família enlutada de:

Carolina Mafra Garcia

ainda consternada com seu

falecimento, ocorrido em

09/06/1996, agradece a todos que
compareceram ao sepultamento,
mandaram flores, coroas e

condolências. Convida para culto

que será realizado neste sábado

(15), na Igreja Evangélica
Assembléia de Deus, no bairro
Caixa D'Água, em Guaramirim.

DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAMENTO PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FlANElADO E ESTAMPARIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRONOMETRISTA
NEULSI 973.8068

RECEPCIONISTA CONTRATAÇÃO IMEDIATA
JUCIANE 375.1365 ... ...
TEe. ELETRONICO

- ELEANA 371.1054

OUTRASVAGAS
ABERTASNA
HU.ANA

AUXILIAR DE COZINHA
CALDEIREIRO

COLOCADORDEC�
CONFEITEIRO

C()STUREIRAMAQ. RETA
COZINHEIRA INDUSTRIAl.

FREZADOR
MARCENEIRO

PINTORDE MÓVIES
VENDEDOR PRACISTA

'ABAIXO,OS
ANúNCIOSDE

QUEM SE OFEREC;E
PARA TRABALHAR.

AUX. DE PRODUÇÃO

Aux. ESCRITÓRIO
RICARDO 973.8302
DESENlDSTA TÊXTIL :
ÂNGELO 376.0228

MOTORISTA
ILOOMAR 372.2804

SERVIÇOS GERAIS
SIMONIA

.

374.1180 .

ASSISTENTE ADM. .

WANDERLEY 371.3829

uma Parceria .

CORREIO DO POVO - HUMANA,

reMPRESA DE NíVEL' �

I INTERNACIONAL I �
HUMANA
o\UEIlIOIIIA EM l1li

ADMITE IMEDIATAMENTE:

INFORMA

'DESENHISTA I PROJETISTA
Jl @ CURRíCUL�S CAIXA POSTAL 200

. INFORMAÇOES NA HUMANA

Programa de Prevenção de Risco Ambiental

PPRA
A finalidade desse programa é definir as ações. e

procedimeatos, corretivos e preventivos, necessários para
controlar os riscos laborais (físicos, químicos e biológicos)
diagnosticados lia empresa.'
É parte integrante do. Programa, o. Laudo. Ambiwtal referido.
na antiga NR 9, que além de reconhecer e avaliar os riscos
laborais. de cada posto de trabalho, também recomendava,
para todos aqueles considerados nocivos - fora de controle,
urna série de medida capazes de minimizar ou neutralizar
totalmwte esses riscos. A adoção. dessas medidas ficava a

critério. das empresas, que na quase absoluta totalidade,
contrariando. aquilo. que poderíamos definir como. bom senso,
se posicionavam insensíveis as recomendações capazes de

prevenir doenças e proteger a integric,lade tisica dos
trabalhadores expostos.
A diferença agora,·é que a nova NR 9 passa a exigir das

empresas, justamente .a implementação. das medidas de
controle necessárias e suficientes para a eliminação. ou

minimização. dos riscos existentes nos locais de trabalho.
O programa fixará as metas e os prazos, levando-se em

consideração. as disponibilidades da empresa, para a adoção.
das medidas de controle, O que fica claro. é que a fiscalização.
do. Ministério do. Trabalho, atravéS de seus Agwtes de

Inspeção, quer que
.

as empresas fiquem comprometidas
. permanentemente com a "excelência" de seus locais de

trabalho, Anualmente o. programa será refeito. e novas

medidas serão. implemwtadas. O não. cumprimento, daquilo.
que ficar estabelecido, certamente será passível de grande
interesse por parte da fiscalização.
É comum ainda, muitas empresas referirem em seus

programas as medidas de controle já adotadas na empresa,
Como. forma de revigorá-las, mantendo-as "acesas" na

memória dos responsáveis pela sua manutenção, afim de que
fique salvaguardo sua contínua observância, Outras
enipresas, avançam além .dos riscos previstos no. dispositive
legal e incluem em seus programas os riscos ergonômicos
(NR 17), os de acidentes e os agentes considerados

periculosos, referidos na NR 16.
O importante é entender que a legislação. não. está exigindo. a

execução. de um programa "modelo" a ser seguido. pelas
empresas, e sim, que haja urn comprometimento das mesmas

no sentido de tornar seus locais de trabalho. saudáveis, se

ainda não. forem, para o. exercício. do. trabalho,

(GAlF��@�U[l[l�(GC91@[?��UA
Ambiente Familiar

admite:

1 CAIXA: SEXO FEMININO, CI EXPERIÊNCIA
E CONHEC. DE INFORMÁTICA.

5 ATENDENTES: SEXO FEMININO.

INFORMAÇÕES NA HUMANA

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) - AUDIOMETRIA ( PCA )

RECRUTAMENTO E. SELEÇÃO - CURSOS NA ÁREA DE RH
RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.25�240 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Fone: (047) 371.4311 Fax: 372.1091

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESAIHUMANA
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INFORMAÇÕES NA HUMANA

.

ELETRICISTAS DE MANUTENÇÃO

FERRAMENTEIROS
com conhecimento de matrizes e

experiência em manutenção,
PROCUREM A HUMANA!
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CORREIO DO POVO - I) .EcONOMIA
ESCASSEZ

Jaraguá do Sul, 15 e 16 deJunho de I'"

"

"

Jaraguá do SpI - O Pro

grama de Desenvolvimento

Municipal (Prodem) espera
até o final deste mês uma

resposta do coordenador

regional do Sebrae, Norberto

Koentopp, em relação ao

pedido de auxílio técnico para
a elaboração de um plano de

desenvolvimento econômico

para o município,
De acordo com a secretária

executiva do Prodem, Hen
rieta Neves, a solicitação de
assistência técnica foi enviada
em abril deste ano. "O
objetivo é estabelecer prio
ridades na aplicação dos
recursos e ordenar o cres

cimento econômico, social e

cultural dacidade", explica a

secretária, acrescentando que
está p-onto o levantamento do

perfil sócio-econômico e

. cultural da região, elaborado

Falta mão-de-obra na área rural no Paraná
Curitiba - Está faltando

mão-de-obra na área rural. A

confinnação é da Associação dos
.

Produtores de Álcool e Açucar
..

doParaná

(Alcopar), Impl.tIS
uma das

"

m a is' fHlltflm /IItIIS

�ejudica-: ptlM tllMl1
das pela

lltlbolhodo,.

de-obra intensiva,

Agora as 27 usinas de álcool
e açúcar do Paraná, que em

pregam cerca de 27 mil traba
lhadores no corte de cana, bus
cam böias-frias em Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul e até
na Bahia.

Outra alternativa que as

usinas estão adotando para atrair
a mão-de-obra" é a criação de

concursos de produtividade,
incluindoCarro usado na premia
ção, e sorteios por assiduidade
ao serviço, além de oferecerem
refeições quentes no campo e até

pagam mais pela produção.
Dados da Aleoper indicam

que as usinas paranaenses em

pregam, em média, 2.500 traba
lhadores por unidade durante a

safra e mantêm de 700 a 800

empregados na entressafra,
peincipalmente para o plantio.
Este setor responde por 20% da
mão-de-obra utilizada no setor

rural, apesar de ocupar menos de
2% da área agrícola do Estado",
garante o presidente da

associação, Ermeto Barea,
Com a colheita de 22 milhões

de toneladas de cana em 273,1
mil hectares, o Paraná irá

produzir 1,1 bilhão de litros de

�cool e 18,6 milhões de sacas

de 50 quilos de açucaro

escassez

de pes
soal para trabalhar na colheita da

cana-de-açucar, Isto porquê
neste período do ano, a safra de

algodão está terminandoe o café

já começou a ser plantado, man

tendo nestas duas culturas, mão-

Poucos �mpregtU1os co"ti"uam trabtilharulo 1UJ colheita de ctmll-tle-açucar 110 ParaM

Com instalações "modernizadas" atende
você quartas, sextas, sábados e domingos,

·com promoções que vão premiá-lo com

alegria e lazer.
Venha! Sua sorte continua aqui!

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

Jereoue do Sul - Santa Catarina

AuxfLlO

Sebraepoderáfechar '

parceria com Prodem

a partir do projeto Jaraguá
. 2000 e do Censo Indústrial de

1991, envolvendo, inclusive, a

classe empresarial.
A implantação de um plano

de desenvolvimento econômico

nasceu da necessidade;
segundo Henrieta Neves, de

. administrar c; Fundo de
Desenvolvimento Municipal,
onde o objetivo do projeto é
idêntico ao Prodem, "mediante

execução do programa de

financiamento, destinado
exclusivamente aos setores

produtivos", salienta Henrieta,
Segundo a secretäria-exe

cutiva, de agosto de 1995 até
mês passado, 20 projetosjá fo- I
ram atendidos através do Fun
do de Assistência ao Trabalho, '

o que representa 159 novos

empregos, e outros 30 estão

inscritos. Neste projeto foram
investidoscerca de R$ 752 mil.

Rua Expedicionário Gumercindo da
Silva, n"BO 1"andar, .ala 2

Fone/Fax: 371-1788 - Jaraguá do Sul - sc

. Para nós, seguro nio é só

garantia de riscos

Seguro é Preatavio de Sérvivoa .

SEGUROS

GARCIA
...
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Beira-Rio é campeão
do Torneio. Varzeano/96

No domingo (9), foi
disputada a final do xiv
Torneio Varzeano Raul Valdir

Rodrigues defutebol, no campo
do João Pessoa. Beira Rio e

Atlético Paraná, fizeram 'um

jogo emocionante e. bastante

disputado, com o Atlético
Paraná saindo na frente ainda
no primeiro tempo. O artilheiro
Arivélton aproveitou e chutou

forte para abrir o marcador da

final. O atlético continuava bem
colocado em campo, no entanto

na segunda etapa o Beira Rio
voltou mais determinado e

empatou com Marcos. No final
do tempo normal o árbitro
Simão Benicio Marcelino

expulsou Itamar do Beira Rio e

Alvandi do Atlético. Na

prorrogação, com os dois times

cansados, pouco futebol sé viu,
mas o Atlético continuou

ficando mais tempo com a bola,
mas. não aproveitou a

superioridade nas quatro linhas.
Na única chance de gol Herbert

aproveitou um cochilo da boa

defesa do Atlético e fez Beira
Rio JxO. No finalzinha de uma

prorrogação nervosa o árbitro

lfxpul�ou Hudo e Paulo, do.
Atlético, por agressão. Final
BeiraRio JxO Atlético Paraná.

O técnico Rogério Tomazeli,
da equipe campeã utilizou na

partida os seguintesjogadores:
Paulo Rubini; Milton Petry;
Alaércio Müller; Airton

Bussarelo; Airton J. Tasca;
Marcos Demarchi; Itamar

Mozer; Edson Tasca; Jefferson'
L. dos Santos,' Marcos do s

Santos,' Herbert Kreis; Moisés

Kasmirski; Ivonei Lombardi,'
Beethowen M. Domingues.

Napreliminar decisão de 3°

e 4° lugares, Kiferro 3xJ Sto.

Antonio, Arivélton Becker do
Atlético Paranâfoi o artilheiro
da competição, enquanto o

goleiro Paulo Rubini do Beira
Rio o menos vaiado.

..

Beira-Rio Campeão do Va17.ellllli/l996

Jaraguaense Ivan Sacht vence em M:afra

. Iaraguaense é

vice-campeã
mundial de karatê

juvenil

Futsal com

campanha
espetacular é

campeão nos Tese

Jac disputará
campeonato

brasileiro da série C

Bicicross

participa de
mais uma etapa

do Brasileiro

Mafra - O jaraguaense
Ivan Sacht conquistou mais
uma vitória no Campeonato
Catarinense de
Automobilismo. A prova
iniciou no domingo com Ivan
Sacht largando no pole
position da categoria "N".
Liderou a prova com larga
vantagem até o momento em

que o Pace-Car entrou na

pista e foi dada a bandeira
branca devido ao 'acidente
ocorrido na curva 1.
Liberada a pista, Sacht
demonstrou que veiopara ser

o campeão da categoria,

1· Divisão da liga
prossegue neste

finalde semana

I

o CIIpiliio do Beira-Rio Nillon

Petry recebe o troféu de Campeão
Varzeano/1996

andando na frente até o final
da prova e disparandona
liderança do Campeonato.
essa foi a terceira vitória de
Sacht no Campeonato
Catarinense, ele venceu as

etapas de São Bento e

Joaçaba. Asprôximas provas
de Sacht serão no próximo
final de semana dia 16. pelo
Campeonato Brasileiro de
Fôrmula Uno em Goiânia e

no dia 23 em prova extra a

qual foi convidado a

participar na inauguração
do autódromo no municipio
de Rio do Sul.

Christian FiJ!ipaldi
consegue boa

. classificação na

Fórmula 1ndy
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Jaraguâ do Sul classifica 6 modalidades para a fase final dos lese
No último sábado foram femenino além do basquetebol classificados nesta fase regional

disputadas as finais do ,vÔlei feminino não conseguiram disputada em Jaraguá do Sul de 3
masculino e feminino e do futebel

'

classificação. A homologação. dos a 8 de junho foram:
de salão, últimas modalidades a

conhecerem os seus campeões na

fase regional Leste/Norte do.s

Jogos Bsoolares de Santa Catarina.

NovoleibolmasculinoJaraguádo
Sulperdeu a final para Joinvile por
2 sets a 1. No feminino, asmeníeas
bem posicionadas em quadra e

aproveitando o apoio da torcida
venceu São Bento do Sul por 2xO.
No ültímó jogo dos Jogos
Escolares, deu novamenteJaraguá
do Sul no Futebol de Salão com

,

uma campanha irrepreensível9x3
em cima de Itajaí, Os meninos do
futsal demonstraram

personalidade, e não encontraram
nesta fase regional adversário A

altura, mas sabemque na fase final
-

os adversãnos serão mais fortes.
As modlllidades de Jaraguá do Sul

que conquistaram tro.féus de 1°

lugar (Futsal, Voleibol feminino e

Tênis de Mesamasculino), troféus
de 2° lugar (Voleibol masculino;
Xadrez,masculino e .feniin'ino).
Estas .. modalidades estão

garantidàs para a fase- finál dos
Jesc. Handebol masculino e

Futsal:

Tênis de Mesa masculino:

Vôlei feminino:

Vôlei masculino:

Xadrez masculino:

A fase estadualdosjogos escolares acontecerá
de2 a 7dejulho na Cidade de BIomenau.

laraguá do Sul "ente fácil.a.filllll do fotsal

.laraguaense é
..vice-campeã Amizade mantém A1)]IFMEperde jogo 1

. Mundialde Karatê
. a' liderança n«

em São Ludgero
.

Primeira Divisão A equipe de Futebol de Salão da vitória, cedeu a pressão e

da ADJIFME não esteve bem saiu de quadra derrotada. O
em quadra e perdeu o jogo único gol da ADJ/PME foi

disputadoemSão l.udgeropela assinalado por Alemão. O
Primeira Divisão do pröximo compromisso da
Catarínense de Futsal pata a .ADJ /PME será no sábado

Incqplastpor4xLSegundo o dia 22, às. 20:30 horas, no

técn,ico Manoel Dalpasquale, Ginásio Arthur Müller em
,

o Maneca, a equipe errou

muito e principalmente por
falta de experiência.numjogo

,�m que a Incoplast precisava

laragu4 tio Sul marca mau um ponto na.final do ,,8ki

feminino nos Iesc -

A jaraguaense, Patrícia classificação, foiconvocada para a

,Pedroso, passou momentos Seleção Brasileira, tendo se

difíceis ria preparação mas apresentado no dia 17 do mês A SER Amizade manteve a
conseguiu o vice-campeonato no passado � Presidente Prudente, liderança do Campeonato da l
mundial disputado de 6 a 9 deste São Paulo. Esta fase foi das maa Divisão de Jaraguá do Sul, com os

mês em Johannesburgo, África do dift;eiç, poiç as atletas passaram por resultados da Isa rodada:
-

Sul. Até cJ1egar no mundial, a 1Dl1 período de adaptação do fuso Caxias 4x3 Es1rella; Joio Pessoa
atleta passou por verdadeiras horário com a Áfri::a do Sul. Os Ixl Amizade; Guarani OXO CnJz de

"pedreiras" que foram superadas. treinamentos ini::iam As 2:00 horas, Malta e Jaraguã lx2 Vitória. A
No dia 27 de abril deste ano, caféàs8:00'horasaJmoçoeAs14:00 classifi::ação da la Divísão é a

Patrícia Pedroso, participou ein horas,jantar. Amudançanohorário seguinte:
Brasília, do Campeonato Brasieiro de treÍlamento e o forte treinamento 10 Amizade com 28 pontos
de Karatê, modalidade kumite foi recompensado com a 2° Vitória com 26 pontos
(luta) Infanto Juvenil. Nesta etapa participação de Patricia Pedroso, 3° João Pessoa com 26 pontos e 2

- na Capifal Federal ela flC� em 2° conquistando o vice-campeonato vítórias a menos que o Vitória

lugar. Devido a sua performance, M1DldiaL Patrícia Pedroso, retomou 4° Aliança com 22 pontos
foi convidada para o Campeonato para o Brasil na madrugada de 5° Estrella 18 pontos
Mundial. Conseguindo a. ontem, sexta-fen (14). 6° Jaraguä 17 pontos

rCruz de Malta com 15 pontos
8" Caxias com 8 pontos
9" Guaram com 5 pontos
A 16a rodada marca os seguintes
jogos, sábado 15:
Em Nereu Ramos: Estrella x João
Pessoa
No Henriqne Bernard: Amizade x

Guarani
'

No domingo dia 16:
No Alo Rio da Luz: Vitória x

Aliança
No estádio Eurico Duwe: Cruz de
MaltaxJac
OBS: Os jogos na la Divisão -

iniciarão As 15:30 hs., e no

aspirantes As 13:30bs ..

jogo válido pelo returno, '

centra a mesma Incoplast. A

classificação da Primeira
Divisão apresenta:

ChaveA ChaveB

ntos

12 AABB-11

62 Coleglal- 3 pontos 62 Lages - 2 pontos
.

Nota de Fa�ecimento
Faleceu no dia l3 de junho o sr. Sérgio SabeI vítima de
edema cerebral, Desportista da cidade teve em vida uma

participação efetiva junto a sua comunidade, seu jeito
extrovertido e camarada certamente deixará um vazio muito

grande junto aos seus familiares e amigos, ao Sergínho
como intimamente era chamado só nos resta orar para que
encontre, 'o mesmo que teve em vida: a Luz Divina.
Aos familiares nossos sentimentos.

CORRFlOOO POVO
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Confira a História
"A Htstõrta de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só i importante se

o seu tempofoi bem empregado.
8uioderta,_

..r)Jjf!.I��,,,7"
- Em 1876, lembra-se quepelo decreto de 07-01-1865, o governo conclamava
os brasileiros a prestar serviços de guerra - 'Os Volu1Jtários da Pâtria': Jourdan

antecipou-se. E mais, voltou ao Paraguai, em 1894, em busca de elementos
elucidativos, para seus novos livros. Com relação ao dr. Marcel Genoue,
urologista, residente em Berchem-Antuérpia, na Bélgica, morador distante 40
km; de Namur, o CORREIO DO POVO escreveu um artigo com o titulo
'Descobrindo a terrado nossofundador', carta esta datada de 17-02-1993 e

constante da edição de aniversário de Jaraguâ do Sul, em 24-07-93, págs.ll/
12, onde ele relatava a visita quefizera a Namur, viu os registros de Jourdan e

de seu pai, Carlos Maria, e tomava conhecimento que o pai do fundador de

Jaraguä erafarmacêutico, estabelecidonumprédio na ruaprincipal de Namur;
ainda existente; e que seu av�possuia uma ouriversaria, que ambos, pai e av�
não eram certamentepobres e os informames não sabiam dizer a razão de ter

emigrado para o Brasil. É o que falta para co11Ípletl;lr. ..

.éil:tê�:r
- Em 1926, o governo estadual mantinha na sede de Jaraguâ as Escolas do

sexo masculino e feminino, em separado, com professores próprios. Apenas
acontecia quea do sexo masculino, na atual esquina das ruas 4 (Pres. Epitácio
Pessoa) e 29 (Emilio Carlos Jourdsn) da sede do distrito, fazia seis meses que
estavafechadaporfalta deprofessor e de casa - dizia a imprensa - "despejada
quefôrapelo dono que a requeria, permanecendo os 'tarecos'na rua". Criticava
se a autoridade escolarpor essafalta de cuidado e atenção.
-Realizavam-se eleições à Câmara Federal, em virtude da vaga deixada, pela

,

renúncia do sr. Adolpho Konder; candidatando-se para essa vaga o dr. Victor
Konder, ilustre catarinense que no Rio de Janeiro seria um árduo defensor do

povo, comentava a imprensa. 'f

.Nii("""�1'!!!I·""'j,-i:-�-e!l-:s1Il""":V--a. \

-Em 1936, o Tiro de Guerra 4 O' 6 comemorava na Sociedade Atiradores
"JARAGUA" o baile de conclusão da turma de 1935, com apresentação de

ginástica e orquestra 'Guarany', da vizinha cidade de Joinville.
-Era publicado na imprensa local, para fins de registro de seus estatutos a

'Sociedade Escolar' "Três Rios do Sul",' sediada à Estrada Velha e entidade
fundada em 1J de outubro de 1925.

.

.,rttL
......

,II!J!MIII!�-�:_-!esu-nijl"�
-Em 1986, a Circunscrição Judicial de Jaraguâ do Sul recebia a visita da

corregedora geral de Justiça, desembargadora Thereza Tange os juizes
corregedores Nestor José da Silveira e Francisco Oliveira Filho
participaram de várias reuniões uma delas com os advogados deJaraguâ
do Sul, São Bento do Sul, Rio Negrinho e Pomerode, tralando de assuntos

especifieos ligadas ao judiciário, ocasião em que os advogados
jaraguaenses, representados pela Subseção da OAB e pela Associação de
classe. reivindicavam mais uma vara para a Comarca, bemcomo a vinda
de um jui: cooperador e a agilização para o preenchimento do cargo de
titular da 2" Vara, vago desde a satda do dr. Carlos André Moreira para
Concôrdia.Afora isto tratou-se sobre outrosproblemas que envolviam os

trabalhosforenses.
-o presidente da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, Genir Destri.
acompanhado pelo vice-presidente Herry Egon Krieger e pelo tesoureiro
Amaro João Ferreira, visitavam Jaraguâ do Sul, quando mantiveram
encontro com o presidente da Subseção da OAB, Humberto Pradi.
Garantiram os visitantes a liberação de Cz$ 120 mil, destinados à

construção da sede conjunta dos profissionais liberais de Jaraguá do Sul.

A Colônia do Rio Serro (com
"s", da época), segundo o

Dicionário Dustrado Urupês,
quer significar "espinhaço:
aresta de monte", ao passo que,
hoje, o Rio Cerro (com "c",
segundo omesmo dicionário),
quer significar "outeiro:

pequeno monte penhascoso".
Tanto um como outro retIrata a

topografia da região.
Na forma admitidapelo decreto
n° 129, de 29-10-1900, era

concebida a colonização nas

administrações do então

governador, o 'engenheiro
Hercílio Pedro da Luz e do

engenheiro militar, o major e

futuro general Feippe Schmidt,
concediam Título de

. Concessão de Terras, segundo
o memorial e planta da "COlônia
Rio do Serro", .arquivada na

Diretoria de Viação, Terras e

Obras Püblicas, assinados pelo
secretário geral dós negócios
do Estado e os governadores,
tais como: CeL Vidal de Oiveira
Rainos, Cei: Pereira e Oliveir�
CeI. Julio Rudolpho Horn (este
como presidente do Congresso
Representativo, no exereício do

. cargo). As áreas variavam de
tamanho, nunca menores de
1. 50Omz. Na planta os lotes de
Wi1helm Weege faziam frente

'para a rua 15.de Novembro. De
acordo com as escrituras

compulsadas a primeira
aquisição era feita por Caetano

Deeke, em' 16-02-1905,
seguindo-se aquisições em

1911,1912,1913,1914,1920,
·1922atéasuaextinção.eml923.
Apareciam nomes de

compradores, tais como

Caetano Deeke, Richard'

Weege, Walter Marquardt,
Wilhelm Weege, Carl Weege,
Gustav Weege, Hermann

Weege, JlÍio Hudler e Henrique
Seil Apareciam, também, como

extremantes nomes como

Augusto Volkmann, Max

Blumenthal, Felippe Frenzel,
Albert Rahn e Alexandre
Carsten.
Mesmo com o título' de
concessão de terras,
sujeitavam-se ao regulamento
expedido pela Diretoria de

Terras, . Colonização e

Agricultura, para terras

ven�idas, legitimadas ou' Estafolomostraatlivisaentreos munkípiosdePomerotle
revalidadas, entre outros o de e Jaraguádo Sul, na Serra deJaraguá. O marco registra
ceder uma área de dez metros o encontro do Presidente Washington Luiz e o Ministro
de largura para estradas de VICtorKonder, inaugur;ado pelosprefeitos Arnoldo Hass

etl!. e çinco ara camibhos e Roland Dornbusch. E a atualSC-41.6.

A commildade cresce e se

transfOI1IJlpelo trabalho. De

cadamn e de todos.

vi::inai>, comunicações de ficarem devassadas estas,
sítios ·e povoações, indicar lugar que menos

indenizados terrenos e prejudique na abertura de
benfeitorias pelo preço de caminhos particulares, a

'alienação feita pelo Estado; respomabilidadedeservrem-se
sujeitar as minas que forem . dos caminhos por danos

. descobertas nas mesmas cansados à lavoura; todas as

terras, poís.. o Estado terras alienadas pelo Estado,
concedia apenas o solo e a qualquer título que seja,
reservava-se o domínio deveriam ser cultivadas ou
sobre o sub-solo, para aproveitadas dentro de dois

efeitos da indústria de anos, contados da data do

mineração; concessão para título defmitivo, sob pena de

tirada de águas serem levadas à hasta

desaproveitadas e passagem pública, nas mesmas

delas mediante indenização condições de cultivo, sem

das benfeitorias que forem direito a reclamação do

prejudicadas com os concessionário, a quem seria

trabalhos quando .a entregueoprodutodavenda,
derivação não contraríe deduzidas as despesas
interesse idêntico do respectivas; todos os

possuidor, assim como possuidores de terras

cessão
.

pelo preço de medidas e demarcadas eram .

aquisição das terras obrigados a conservar os

marginais as quedas d'água marcos e mais especiabnente
aproveitáveis para fins de os marcos de referência,
utilidade pública; a colocados' na sede da

obrigação de dar caminhos propriedade e a ter

para servidão de vizinhos, perfeitamente abertas e

respeitadas as seguintes desembaraçadas as picadas
regras - haver encurtamento divisórias, sob pena de

notõrío de distância, não multa. Com a emancipação
de Jaraguá, em 1934, e a

criação da Comarca do
mesmo nome, eram

registrados no Registro de
Imóveis do Of. 'Mário
Tavares.
Fritz Von Jaraguá - 06/96.

cortarem casas, cercas,

pomares, terras em cultura
ou quaisquer benfeitorias

que possam sei

prejudicadas, não passarem
em proximidades de casas de

residência, de modo. a

ALTA lECNOlOGIA 6M
MATÉRIAS-PRIMAS PARA

. AUMENTOS'
'

Fone (047) 371-2277

Jara$Juá do Sul - SC,Duas �odGS
_

Industrial
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No último final de semana o CTG Laço Jaraguaense esteve na cidade de Ilhotapor octqião do
.

VI Rodeio Crioulo Interestadual do CTG Galpão da Amizade. O rodeio teve a participação de
130 equipes num total de 520 laçadores. O CTG Laço Jaraguaense alcançou o 5° lugar em

equipe, mas o maior destaquefoi o peão Jair (/oto) deste CTG, que conseguiu um honroso ]O

lugar sendo. o melhor laçadordo rodeio na disputa individual. Trouxe comoprêmio um troféu e

uma novilha.
.

IRENE
CABELEIREIRA
TUDO EM CORTE, PENTEADO,
PERMANENTE, ÁCETINAGEM,
nNTURA, ETC.

Rua Domingos Sanson em frente à

ESQUADRIAS DE ALUMíNIO BENTO
Fone: (047) 372-0728

Voo Lalau - Iaraguã do Sul- se

Rua João PlaninScheck, 407
Fonae: (047) 372-0524 - 371-4647 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL- SC

Jaraguaense,juntamente comseuspiquetes
filiados, estarão irmanados no primeiro
rodeio crioulo do CTG Leodato Ribeiro, na

cidade de Schroeder. O CTG parabeniza o

patrão Flávio Ribeiro pela iniciativa de

começar a cultuar a tradição gaúcha neste

município, sendo que até então não havia
sido realizado nenhum rodeio nesta cidade,
fazendo com que agora o município de
Schroeder esteja presente no calendário
tradicionalitas gaúcho de Santa Catarina e

abrindo as suasportaspara a visita de todo
o povo catarinense

�111 Ro�cio Cri�lo
No prôximo final de semana dias 21, 22 e

23/6 o CTG Laço Jaraguaense estará mais
uma vez levando o nome de Jaraguá do Sul

para mais um evento que é o XXIII Rodeio
Crioulo do CTG Chaparral da cidade de

Joinville.

COMlDACAMPElRA
Perdiz ao Cabernet

Sauvignon e pinhões
Ingredientes (paraquatro pessoas)
8perdizes
sala gosto ,

." pimenta-do-reino branca
1 colher de chá de sâlvia
1 colherde chá de tomilho

SOg de cogumelosfrescos
SOg de baconfatiadofino
* xícara de azeite de.oliva
1 colher de sopa de ervas da Provence
2 cebolas
2tomates
1 talo de alho-porô
1 garrafa de vinho Cabernet

20g depinhões
noisettes de batata e cenoura

Modo de fazer:
Tempere as perdizes com sal, pimenta,
sálvia, tomilho e uma taça de vinho e

reserve. Numa assadeira adicione o restante
. do vinho. Pique as cebolas, os tomates, o

alho-porô e as ervas da Provence.
Acrescente azeite e junte este molho às

perdizes. Deixe marinar por 30 minutos.
Leve ao fomo brando por uma hora. Se
necessário adicione um copo de água à
assadeira. Depois de assadas reserve as

perdizes e passe o molho em peneira fina.
Leve-o ao fogo e junte os .. cogumelos, o

bacon, ospinhões, as noisettes e asperdizes.
Aqueça e sirva.
Receita de: Gano e Bombacha - Churrascaria

�ODÍZIOSDE-CARNES
BUFFET POR QUILO

NOVIDADES:

JAVALI,BÚFALo"
OVELHA

Despachante
CONFIE EMQUEMSEIIFRE ESTEVE AO SEU LADO

.

"MAIS QUE UM DESPACHANTE, UMAMIGO"

RuaJorge Lacerda, 169 - Fone: (047) 372rV79
Jaraguá do Sul- SC

Filial: Barra do Rio Cerro, Rua Angelo Rubini, fJ72
Fone: (047) 376-8421

BR 280 N° 5.249
JARAGUÁ DO SUL - SC

Anexo ao

Portal de Jaraguá

I

Ga;sUsGaráaadeSegunll
Jaraguá do Sul - SC

371-3633

CARGAS
RODOVIÁRIAS E A.ÉREAS

NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

Jaraguá .de Sul
371-0297
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4 - CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul, 15 e 16 de junho de 1996

-Camisetas
bordadasde

. qualidade e

bomgosto
Posto de vendas anexo àfábrica

RUA 26 DE JUUIO, 18&6 -1ElJFAX (047) 372-1749'
JARAGUÁ DOSUL

.

Rua Marina Frutuoso, 391

FONE: (047) 372-0081

JARAGUÁ DO SUL- SC

mttt!ült...,
Máquinas para empacotamento

.

RuaAraquari, 136 - lUta d!l Figueira
FONE: (047) 312-0540 - FAX: (047) 372-3203

Jaragwí do Sul- SC

R��iiD_ê
JÓiAS - RELÓGIOS E PRESENTES

À VISTA OU PELO CREDIÁRIO
Av. GetúliO Vargas, 9-Fone: 371-1562

Av. MarechalDeodoro,.44! � Fone: 372-0038

DIAGNÓSTICO- TRATAMENTO
PREVENÇÃO EM CARDIOLOGIA

,

.

Dr. Cássio Fontoura
Dr. Carlos A 8eltrami

Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 26 - Fone: 372-0814

Jaraguá do Sul
.

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

Rua João Planinscheck, 4tJ7
Fonae: (047) 372-0624 - 371-4647 - 371-6276

JARAGUÁ DO SUL- SC

JLhiliar �aus
A CAMPEÃ DOS PREÇOS BAIXOS

TODA liNHA DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS EM 6 PAGAMENTOS

CONFIRA NOSSAS PROMOÇÕES
JARAGUÁ DO SUL - SCHROEDER
GUARAMIRIM E MASSARANDUBA

BA ARIA
Panificadora e Confeitaria
DELICIOSAS TOR:rAS E o FRANCESINHO

MAIS GOSTOSO DA CIDADE

AGORA EM 3 ENDEREÇOS
MAL. DEODORO· EPITÁCIO PESSOA·

. PROCÓPIO GOMES

UlU!lll-se pelos laços sagrados tio matrimô,,;o 1I0je (15)
a brtl8i1eira-omericmta LiJuIa Melissa e MarkAJttllo"y.
A cerimô"ia religiosa terá lugar"a OldSI. Mary's
Cllurcll "a Eul Tllirlee,,11I Streel, 123 "a aprazível
Ci"ci""ati, Ollio-USA. Li"da Melissa é fillla de

George, oficial de polícia de Ci"ci""ati e Clara
Wedeki"d Rose", brasileira-calari"e"se de
GutJramirim. Mark A"llIo"y éfililo do casal Delmer
FlallZ. O ba"quete aos co"vidados após a cerimô"ia

religios(J "0 Riverlow"e Ce"tre, ."a KeUogg Ave"ue,
601.

Aniversaria
neste

domingo
(16), RosaM

Beatriz
Sch1nÖckel

Buerger,
fillutdo

casal

Eugênio
YlCtore

Brunhlltll
Mahnke Sch1llÕckei e esposa do empresário trineu B

residentes no Jardim Social em Curitiba. Rosane (naß
Iodo do esposo e 4a miie) recepcionará os familiares e

no Chalet Suiss«, nq gastronômico bairro de

Felicidade, em Curitiba. Um beijo especial dos fillwsA.
e Vi' .

apaixonados do

quenunca,
Denis Marques

e Isa Carlini.
Ele

aniversariou no

último dia II•.

f«.�.-fl cota

am;gl'f( e

cOlwi((c:1r1S.

HOMENAGEM - a Fifa vai homenagear o ex-jogador Zico, em julho. Ele receberâ
a Ordem do M6rito durante o quinquagésímo congresso dá entidade. Al6m de Zico,
serão homcnageadoa Henry Kissingcr e o falecido Bobby Moote, capitão da seleção
inglesa que conquistou a Copa do Mundo em 66.

RAINHA DO FOLCJ..ORE - o Grupo Folclórico Morgenstrahl promoverá no

próximo dia 29, na Sociedade Amizade, o baile e escolha da Rainha do Polelöte do
\W.e do Itapocä. A Banda Baváría arúmari. a noitada,

NIVER - regístramos, embora com atraso, ao aníversäro do deputado Ivo Konell,
transcorrido no 03 deste mes. Cmnprimentos especiais da esposa eecaia, dos filhos
Fedra, Alencar e Ivo (Fofo) e também da Deise, Camíla, Bianea, Lucas e do

pequeno Caio. Parabéns.
.

o Colégio Evangélicó Jaraguá promoveu na noite da última sexta

feira (14) o concurso deSinhô e Sinhá. Aqui vai a catinha linda dos

participantes, (em pé) Karla Raiza Pasquali, Galindo Uns, Luana .

Murara Rodrigues, Fernatula Carla Ceren, MorganaBarbosa Camilo,
J as amigos Waldenir Lui:z Freiberger (f'!"?

Angelo Margute Junior, Gustavo Felipe da Costa, Rodrigo Augusto eAryberto Léo Banuscheck, sócio! da StúIiI
Zerbien, (agachadas) Maria JuttIl Scluuleck, Thebny Mann Woiskye FM, em Viena, a bela capitalda AustrilJ, ,tA

Priscilla Jane Griebeler:
.

.

tour tkférias.

FLORI'CULTURA FLORI/A
ARRANJOS - COROAS - DECORAÇÕES

Rua Bernardo Dornbusch, 2433
.

Fones: 372-0695 e 371-8146

Jaraguâ do Sul - sc

�alhtls
a/hias

O MELHOR EM MALHA PARA 'roDA
F_UA EA MODINHA DESTA ESTAÇÃO

Rua João Január:io Ayroso, 686
Fone: 372-2497 - 973-9873 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Consultório Médico
ORA. MARCIA NIPPES GASPARINI

Clfnica médica - Medicina do Trabalho e Homeopatia
CRM-6294

.

ORA. MARLENE IN�S DA SILVA
Nutrioionista
CRN22287

ORA. MARGARETE GELLERTOA COSTA

Psicóloga (Infantil)

I
1··..rnlN1[p�rn®@.··1

.•YfPff�J:!i,J!
����••�.�.�jl�••����l��I.1�.��;���:

* COMPUTAÇÃO GRÁFICA
EXIGE: EXPERI�NCIA EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA,

COREL DRAW, ETC ...

* OPERADOR GRÁFICO
EXIGE:

.

EXPERI�NCIA EM GRÁFICA,
PRINCIPALMENTE EM ACABAMENTOS EM Gur HOTINA

Candidatos deverão metcer entrevista pele
fone: (047) 371-2552 ou na Rua Barão do Rio BI co, 41

"O pioneiro em alizamentos e a melhor escova da cidade"

.Experiência reconhecida em rodo o país
(Permanentes, reflexo, tratamento de pele, etc...)

R. José FDntana, 45 • próximD à prefeitura

MILCORES ,TINTAS
- Tintas automotivas - Imobiliárias

- Complementos para Pinturas
- Artigos para Solda

R. CEL PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 1550 S/12

DISK-TINTAS 372-2422

Dr. Oalisbor Marcelo Weber Silva

ENDOCRINOLOGIA
CRM-SC: 5149 CPF: 447124059-53

DlJUEJES, 7JREÓlDE, OBESIDADE, OS"IEPOIIOSE,
CRESCIMENTO, DISTÚRBIOS DO 'COI..ESTEfIOL E

DAS GLAftDuLAS
Rua João Picolli, 253 - 10 andar

Fones: 372-3786 (consultório) 433-7525 (residência)

Medicina do Trabalho - Fratura. - Urgincla.

I,ínica São Camilo'
Dr.' Marcos Fernando F. Subtil

!lillill!!�!!II.lil.!!!�!!.liii!!!�!!!III.f!!
Doen9a. de Coluna, Le.6e. do e.porte - Vrdeo Artro.coplil
e Cirurgia. do Joelho

Exame.: adml••lohal., deml••lonal. e perl6dlco.
HoNriO. atendimento: 8:30 II. 11 :30 e 14:00 II. 18:30h•.

I,
PERCA PESO AGORA

PERGUNTE-ME COMO?

FONE: 372-2059'

.............

.,,:
.
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. JARAGUÁ DO SUL GUARAMIRIM
,.

VEICULaS NOVOS
,.

VEICULaS NOVOS

,.

VEICULaS USADOS

Agrale 1800 - Carroceria branca 93

Jeepe Javalli - Turbo Diesel bege 91
M. Benz 1218 - Truque Chassi branco 91
VW 7.90 - Carroceria amarelo 90
VW 7.90 S cl Baú vermelho 90
Ford Cargo 1418 - Truque Chassi azul 89
VW 7.90 S cl Carroceria vermelho 89
VW 7.90 cl carroceria amarelo 89
VW 7.90 S - Carroceria amarelo 88

VW,7.90 - Carroceria vermelho 87
VW 7.90 - Carroceria cinza 87
VW 7.90 S - Carroceria prata 87
Ford Cargo 1618 - Chassi Truque branco 87
Ford Cargo 1615 - Toco Carroceria branco 87
F4000 bege 87
VW 13.130 Toco - Carroceria branco 86

Ford Cargo 1517 - Carroceria verde 86
ónibus Urbano r517 - Carroceria
Caio cl 39 lugares laranja 84
Chevrolet D 60 - Carroceria branco 81
F 4000 - Carroceria vermelha 80

M. Benz 1113 - Carroceria branco 79
M. Benz 1619 - Chassi Truque amarelo 79
Ônibus Urbano LP 1113 - Carroceria
Veneza II cl 33 lugares . laranja 78
Veraneio Diesel verde e prata 74

Escort GL 1.8 verde OK

Corsa Wmd branco OK

Corsa Pick-up roxo ÖK

Goll branco OK

Goll prata OK

Uno Mille verde OK

Uno Mille prata OK

Goi Plus gas, branco OK

Gol CLI 1.6 gas. v. verde. unigue OK

Parati Atlanta 1.8 completo prata. OK

Kadett GL 1.8 Trio-al.-dir., reg. preto .oK

Vectra GLS 2.0 Ar-al.-trio, reg. branco OK

Mille EPI 4pts - V.E, TR, des, L.T, Al alpine OK

Palio 16V 4pts. - D.H, LT, des, V.V.

TR, V�E laranja OK
<t'

Escort Hobby gas. completo - rodas prata OK

,.

VEICULOS USADOS
Kadett GSI branco 95

Chevette Marajó branco 83

Monza Hatch marrom 82

Escort GL cinza 90

Escort XR3 prata 86

Escort L vermelho 86

Del Rey Guia azul 83

Uno Mille branco 89.

GollOOO . bege 95

Fusca 1300 L
'

cmza 81

Peugeot pick-up
Uno Mille
Fiorino
Escort GL
Belina GL
Del Rey
Santana

Chevy 500
Fiat 147

Parati

branca 95
vermelho 92
branca 91
a.ml 88
marrom 85
branco 82
branco 87

prata 85
branco 86

azul 86

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES
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JataguádoSul� 15 e16 dejunho de 1996 CLASSifiCADOS CORREloDOPOvo-3

. APTOS PRONTOS
Edlf. Alberto Martlngon;
• Apto. c/ 112mz - 2! andar - 2 qtos e demais dep. c/ garage. portio e portaria
eletrônica - R$ 19.100.00 entrada + uaumir parcelas de condommio em

consllUção. R$850.00 entregaJullol97
.

Edif. Dltlnthutl - RUtI Mtlrlntl Frutuotlo
- .Apto 502c/214mz-3! andar-8Ilfte+ 2qtos .• sacada. diurrasq. inclviwal. dep.
empregada, 2 garagens. salio de lestas, piscina - Entrada R$ 37.000.00 +

assumirparcelas ele COI'Idom mio· R$ 980,00 chaves FEV/98.
• Apto 304 - entrada R$ 37.000.00 + asaumir parcelas de condommio - R$
873.00 -chaves- FEVl98

.

Edlf. Amtlrtlnihutl RUtI Adolfo Stlctlrl - Itli dtl RUtI Amtlzontltl

(SCAR)
- APto c/30Omz. temosclsponfveis apartamentosn! 301. 302. 501.
Entrada:43.8cub(R$17.231.79)e assumir parceiasde3.85cubs(R$1.438.00)
Construção: Proma Const. e pe'A�m sis�ema de condomfnio.

- Casa de alv. Nova 3 pavimentos c/450mzde área construfda. terreno 800mz
- R. Tomaz F. de Goes c/ Inda vista - R$ 180.000.00
- Casa alvenaria c/ 200.00ínz• na RJa Ollvia Chiodini Pracli. 33 - Jaraguá-
Esquerdo - R$ 80.000.00
-Casaalv.18Om· áreacosnllUfda. Terreno420mz-R. HenriqueBortolni-R$
35.000.00:" Financ. Caixa EconOmica Federal R$55.00 m6s.
"Casa mádeira c/ 11 Omz- Vda Lalau-Terrenoc/522mz• seee,deesquina - R$
40.000,00
-Casa dealvenariac/150m·. terreno 7500m2-Rua BerthaWeege-Entrada R$
54.000.00+ 12xR$3.500;00
- Casa de chácara c/ 270mz em alvenaria c/ toda inlra-estrutura. piscina. dois

galpões. terrenoc/31.00Omz- R.Bemardo A Schmicl(pertodoaalio Vitória)
-Ilhada F"tgueira - R$110.000.00
- Casa de alvenaria 123mz• Balneário Camboril - Troca-se por apto em.

Jaraguá.
- Casa em alvenaria c/80m2- RJa Jos6 Picolli - R4-25.000.00
- Casa em alv. c/ 140m"- Rua Dom ingos Sanson. 590 "R$ 58.000,00
TERRENO,S
- Terrenocr'598mz- RJaJos61heodoro.Flbeiro-lhadaFigueira- R$12.000.00
- parcelado.

.

- Terreno cr' 28.26Qn". no trevo que vai a BUnenau cr' 180m de frente p/BR 413.
conII!ncbumacasaclamadeirad15OmZ+�aIv_riacr'2OOmZ-R$170.000.00
- Terren027.000mZ. Chácaraem ÍgJasC1aras. Pertmetro Ubano - R$45.000,00,
- Terreno-Lot. Champagnat-378mz-R$21.000.QO
- Terreno cr' 10.000m". c/ 49m de Irente c/ Jos6 T. Ribeiro (próic. trevo) R$
45.000.00
�Terreno c/2.250 - R. BertaWeege (plano a seco c/ RioJaraguá aos Fundos)
-R$40.000.00
- Terreno em Navegantes. com 400m·. cantral a SOOm da praia - R$15.000.00
GALPÃO INDUSTRIAL

Galpão InWalrial. estruklra montada. cobertura paga. com área de400.0Om·. e

o terreno com 854.0Omz. Rua Joio Franzner. em Irente à Igreja Sio Wz

Gonzaga. Pr6co R$39.800.00

LOCAÇÃO
- Lojas- R. Eleonora S.·Praci EeI. Anturioc/35m2- R$ 300.00 - c/ 42.24mz- R$
300,oo-c/53.47m·-R$400.00
- Loja c/ 42mz R. Bernardo Dombusch. 590 - R$ 300.00
- Loja cl 45.65m' cr' ap..elho de ar condicionado R. Eleonora S. Pracl. Ed.

Anklrio - R$ 3SO,oo
- Lojas - R. Guil1enne Hering-(perto Capilé) - R$ 300.00
- ßptocr'3qtos+ dep. empregada. central. EdlffâoJaraguá. 8!andar. R$'850.00
(Semi mobiliado)
- Loja cr' 82m2 R. Marisa Frutuoso. 909 - Ed. Asther- R$ 400,00
- Casa alv. 120m' - R. Manoel F. da Costa (Joio Pessoa) - R$ 300,00
- Apto. cr' 3 qtos - R. Eleonora S. Pracl (Centro) - R$ 550.00
- Apto. 2 quartos - R. Guilhenne Hering. 70 - R$ 500.00

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

... W@[iJbll@
Gol 92 branco

E$corl oonverclvel 88 amarelo.
Escorl GL 88 praia II

. Monza SLE 88 branoo
GoI CL 89 branco
Escorl L 85 vermelho
Escorl L 84 branco

Del Rey rua 86 prelo ,.

GoIL 84 bege
Fiorlno c.y 87 vermelho
Fusca 84 bege
Fusca 78 bege
Selina II 79 LDO branca
Unos 91 . prelo
Pampa GI 90 branca
Prêmio CS 86 verde
Uno nille eIeIr. 84 verde
Passai 85 vermelho
Escorl XR3 88 ami

Opala 79 marrom

Opala Comodoro 90 branco

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

�AUTONOVO
_ VEíCULOS
Pointer CL11.8 gas prata met... 94

Uno Mille Eletronie gas. azul mel : 93

Uno S 1.5 gas cinza ehumbo 91

EscortXR3 ale; �ordô met... , .. : 88

Gol GL 1.8 ale. bordô mel 88

Voyage G11.6 gaseinza met.
:

88

Voyage LS (c/rodas -scm) ale. prata 86

Fusca 1300 gas. azul 73

Chevette SL ga5. bege ; : 79

Moto Xl..X 350 gas. pretalvermelha 87

Chevette SL ale. dourado ·Sm 83

Voyage S gas. cinza 83

VEíCULOS EM Ó1lMO ESTADO!
PCErrAMOS SEU VEPICULO USADOI OFERTAS
ESPECIAIS E ANANCIAMENTO .cVÉ 36 MESES

�-\

Parecer Comerciai

Incorporafio
Vende - Administra

Comprá - Aluga
DEFRONTE AO FÓRUM· CRECI 00177O-J

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

R. JOINVILLE. 2050

FONE/FAX(047) 371-1574/97:;-9753

CADEIRA DE DENTISTA·
Vende-se cadeira elétrica (Dobi-Atlant) a

qualpode ser usada por dentistas ou .

médicos oftalmologistas (oculista). Valor

R$ 400,00 o'; a combinar. Tratar pelos
fone: 372-0007ou 371-1424

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

14,00 testada total da área de 427,5Omz - com água, luz,
fundamento e lajota - Preço R$13.000,00 - Barbada
- Dois terrenos próximo aFaculdade total da área 840,OOmz
R$12.000,00 .

- Terreno situado no loteamento Díco, 2Km ap6s Botafogo,
contendo área de 3 80,OOmz esquina - R$ 9.000,00.
- Terreno na Rua Guilherme C. Wackerhagen - pr6ximo ao

F6rum - 385,OOmz - 65,00plmz - negociável.
- Terreno com 840,OOmz - maís construção de um prédio c/

560,4Omz - pr6x. da Argi. - na Walter Marquardt - R$ 60.00p/
mZ - negociável.
- Terreno com duas casas defronte ao Material de Constr.
Winter - R$ 35.000,00 (negociável) - barbada.
- Terreno com 600,OOmz- na Rua João J. Ayroso -lateral com

excelente casa de madeira - nova � R$ 27.000,00 - negociável.
- Terreno situado nos Trevos - GM, JS, Bt., MS, JO, SCH e

CO, contendo a área de 19.62Omz, com 331,6Omt. de frente
p/BR-280 - Preço R$10 parcelas de R$15.000,00 (Troca-se
por carros e Caminhões).
- Vende-se área comercial na RuaMaria Ubelina da Silva - Vila

Lenzí, contendo 4.828,5Om' c/ testada de 6Omt. ao preço R$
110.000 (Negociável)
- Vende-se terreno no Azaléias c/729m2• Entrada 14.000,00
... ASsumir Financiamento.
- Vende-se uma mini-chácara com 5.000mz. Localizada na

Rua 492, Elpidio Martins, bairro Vlla Lenzi, área isolada por
10 x R$ 5.000,00 (Negociável)
- Vende-se uma área de 22.00Omz localizada na Rua 267, José
A. Pereira, Bairro Czerniewicz ao preço de R$ 5,00m.2
(negociável).

'

- Vende-se apto. no Balneário de Camboriti- Todo mobiliado,
3 qtos, sala, coz., copa, etc. 3° andar - garagem coletiva

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

2.300 - n0740 - Preço r- R$ 40.000,00 (negociável) - Troca-se

por apto em Curitiba-PR. .

Vende-se 7.50Omz com Edificação de Galpões em 2.20Omz
iocalizados 100mt londe do asfalto (BR-282 - Sentido Nereu '

Ramos - (ao lado da Recreativa Breithaupt) ao preço de R$
150.000,00 (Negociácel).
- Aluga-se sala defronte F6rum - R$ 300,00

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

PROCURA-SE CASAS E
SALAS PARA ALUGAR

POSTO MARECHAL LTOA.

�JLiquigás*COMBUSTíVEIS FILTRADOS
*SUPER TROCA DE-ÓLEO
*LAVAÇÃO COMPLETA
*LAVA RÁPIDO
*LAVAÇÃO ÁGUA QUENTE.
*LANCHONETE

FONE/FAX (047)

372-0705 * 372-1888 * 371-0905
Avenida Marechal Deodoro·da Fonseca, 961 - CEP 89251-701 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Adquira sUa fIonda C tOO Dream atravês do c:x:msórdo Regata
com prestações à partir de R$ 120.23 em 25 meses

CASAS EM ALVENARIA
, LOCAL: RUA LOURENÇO KANZLER N2 616 � VILA LENZI

,

DEPEND�NCIAS: 04 quart,os, 02 salas, cozinha, 02 banheiros, churrasqueira, lavanderia,
dispensa e garagem e permanece o ar condicionado.

Valor: R$ 650,00
LOCAL: RUA OLIVIO BRUGNAGO NS! 555 - VILA NOVA

DEPENDÊNCIAS: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem
Valor: R$ 400,00

APARTAMENTOS
Local: Rua Theodoro Ribeiro, 1'123593 - Ilha da Figueira

Dependências: 02 quartos, 02 sàlas, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem
Valor: R$ 350,00

Local: Avenida Marechal Deodoro Ribeiro, n!! 855 - Centro - Edit. Menegotti
Dependências: 03 quartos, sala, cozinha, 02banheiros, lavanderia, dependênciasc;le empregada.

Valor: R$ 450,00

SALA
Local: Rua José Theodoro Ribeiro, n!! 3593

'

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

VILA NOVA- CENTRO - APTOS. no VILALENZI-
Casaem EDIFíCIODUNKER Terreno Terreno cl

Alvenaria cl 1 quartos e demais lerrenoel (No coração da cidade), 2 aptos 733,50m2-
suíte e 1 quarto dependências. 660,00 m2

por andarr - Em condições Edificado cl
e piscina A.a:MIKFieder,7G- edit. c/casa prédio comercial

R$ 50.000,00 em alvenaria direto com a construtora

SCHROEDER- CENTRO-Rua C�RO-
Terreno cl Terreno cl Terreno cl 2.500;00m2, Walter MarqUàrdt Terrenoel

3.645,45m2 fazendo frente à Av.
- Excelentes 311,83m2,

'lotes frente ao edit. cl casaedlt. cl casa Marechal cl 28m: Ao lado Supermercado em alvenariaem alvenaria
do Centro Educ. SIGMA Breithaupt

JARAGuA- NOVA CZERNEWlCZ FIGUEIRA - Lot. Bruns - AMZADE- CENTRO -

ESQUERDO- BRASfuA
- Terrenod Casa em Alvenaria, cl Apto. e/2 qtos. - Terrenoel Barbada - apto. no

Condomínio das Terrenoel e demais dep. 705,40m2 Edf. M1ner(1 quarto.
Azaléias -

510,00m2 ,730,OOm2 176,00m2 (Surte + 3 quartos R$ 18.000,00 edit., cl casa
demais c1epend&nci·

'Terreno cl
edlt. cl casa edif. cl casa - Garagem p/2 carros) + Finanela- em alvenaria as). Frentep'

1.061,82",2 Prefeitura·

em alvenaria em alvenaria. R$ 70.000,00 mento R$ 25.000,00 R$22.000,OO

Terrenoel
4.192,50m2

edificado clcasa

em alvenaria

lotes financiados em 10
meses - Pr6x. ao Fórum

e ao Breithaupt

Terrenoel
500;00m2, edil.

e/easaem
alvenaria

Casa em

Alvenaria e/2
suites, demais

dependências

Barbada casa
,

em alvenaria cl
03 qtos.
Apenas

R$ 33.000,00

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

Im.obiliária

Menegotti CRECI550-J

ÓTIMO SITIO - Com área de 20.000,00102, localizado em Rio Cerro II contendo casa 'em
alvaneria com 182,OOm2. Valor R$ 60.000,00 (negociável)

CASA EM NEREU - Localizada na Rua Padre Antonio Echelmeyer nS! 67 casa em alvenaria,
contendó 180,OOmz. ótima casa

CASA- MISTA - Localizada na Rua Água Claras n!! 627, contendo
02 quartos e demais dependências

TERRENO COM 5.000,OOm2- Localizado em RiOCerro II às margens da Rodovia SC 416.
,

Valor R$ 45.000,00. Aceita-se carro ou pagamento parcelado.

AIMOBILlARIAMENEGOTTIDISPOEDOSSEGUINTESIMOVEISPARAALUGAR:

Regata AV. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MEHEGOTTI - 1'! ANDAR· SAlA 107/108

FONE: (047) 37H)031 -JARAGUÁ DO SUL - sc

..

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jamguá do Sul, 15 e 16 deJunbo de 1996

HABITAT
MC-...Jf31l lAR A

c�tCI <IJ�D

TERRENOS
Terreno cl 420m2 - Tifa da Mosca
Terreno de 15x34 Rua Leopoldo Janssen
Terreno cl 1.02Om2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno cl 460m2 Rua João Januárlo Ayroso
Terreno cl 450m2 Vila Rau

'

Terreno cl 440m2 Bairro Água Verde
Terreno cl 513m2 fundos We g I
Terreno cl 31.0oom2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno cl 2.60Om2 Rua Jolnville - ótimo ponto
comercial
Terreno cl 430m2 Loteamento Versailles
Terreno cl 589m2 (esquina) Ilha da Rgueira
Terreno cl 400m2 Rua Marcelo Sarbi
Terrenocl532m2- EstradaNovapróx. Posto Marcolla
Terreno cl 500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno cl 500m2 (esquina) Rija Henrique
Marquardt
Terreno cl 1 0.000 e casa de alvenaria, ótimo pl
empresa- Rua Wolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.60Om2 Rua Marcelo Sarbl- Vila Lenzi
Terreno c/70.000m2clarrozeiras e 2 fontes deágua
natural em Nereu Ramos.
Terreno cl28.0oom2frente parao asfalto em Nereu
Ramos.
Terreno cl 1000m2 R. Carlos Vasel
Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno 1150m2 - R. José Emmendoerfer
Terreno 1800m2 - R. Joäo Januárlo Ayroso
Chácara 115.0oom2 Ribeirao Grande
Terreno de 450m2 - Rua José Emmendoerfer
Terreno de 37.0oom2 - Vila Amizade

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

Schroeder
Casa em alvenaria cl 160m2 - Rua Henrique Sohn
Casa mista - Loteamento Gorupá - aceita carro no

negócio.
Casadealv.c/95m2terrenoc/370m2em Três Rios
do Norte

"

Casade alv. cl 1 oom2terreno cl 538m2- Bairro Água
Verde
Casa de alv. 215m2 - Praia de Itajuba

_ Casa de alv. 100m2 - Barra Velha

• Casadealv�220m21 sulte+3dormitórios-RuaMax

_ Ziemann .

.

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

C próx. Malwee.
Casa em constr. 220m2, terreno 420m2 - Lot.

E Pirmann.
APARTAM:NTOS

_ Apart. em construçãoc/z ou 3 dormitórios, entrega
_ em meados de 96, rua Gumercindo da Silva (Ioca
_ uzaçäo Privilegiada). Financiamento
_ próprio. Consulte-nos.
- Apart. Condornlno Amizade cl 2 qtos. Entreda
- facilitada. '

: Apto Ed. Isabela cl 123m2, - 2 dormitórios + sufte e

_ demais dependências. '

_ Apartamento novo cl 135m2 no centro (parcelado)
..
_ ALlJGA.SE
- Casa de alvenaria c/3 dormitórios em frente grupo
- escoteiros.
- Casa cl 2 dormitórios - Rua João Nunes - próx
-

Hosp. Jaragué.
: Apartamento adormäöríos Ed. Cardenia

_ Apartamento 2 dormitórios Rua Max. Ziemann.

-
-
-

RUAFELlPESCIIMIDT, �
(AO IADODAlooIFERRAGDfS)

FONE: 371-8009 .

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORRDoooPOvo.5

Vende-se casa com 196m1-
bairro João Pessoa, pröx.
Supermercado Costa,
terreno com 1400m1

(2Ox70), pomarcom várias

frutas, murada, com 2

garagens, churrasqueira.
Valor à .combinar

(negociável - troca-se por
carro, terreno). Contato
com Sr. Waknor em horário
comercial Fone: 372-3927.

Compra-se carro.

, Pagamento à vista pl
vender. Somente em ótimo
estado. Tratar fone 371-
1574 ou,973-9753.

Procura-se moça pldividir

quarto e apto., na Rua
Reaioldo Rau, 400, apto 31.
Tratar no local ou pelo'
fone 372-0406 cfHeicke

Vende-se loja completa de
alimentos naturais. Tratar

fone:973-3150-lt$7.000,00
comFábio.

Aluga-se galpão 75Om1 cf

* VENDEDORES
* CAIXA com

experiência em PDV
* ANALISTA DE

CRÉDITO
* CREDIARISTA
* GERENT-E,

Com experiência em loja de eletro-eletrOnicos· -, )nr���.e,�,sados
comparecer com Curriculum para entrevista, nos dias 1'0/0'6"6':11/06/
96, à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 210 a partir d�$)O:OO horas
- Jaraguá do Sul/SC

"

área de escritório tijolo à vista,
um vasto estacionamento, sem

uso, próximo ao "Shopping
Club'', Contato pelo fone: 372�
3394.

Compra-se 2 telefones (371 ou

372). Tratar pelo fone 372-2907

após às 19 :OOhs cl Fabiane. DRI�JK'S ç BºBIDAS,
.;.:. ,.1"

"

�
..

,

.. <.:.• �

R. José Nar/odl)j.,.1;B�"
Ana Paula,J/' '.,('

Jaraguá do S��� SC

Vende-se apto. 2 quartos e

demals dependências. Valor R$
3.500,00. Residencial Manguitu.
Contato Rua CeI. Procópio
Gomes, 1473 clArlindo

Q9�Q7� IMOVEIS·

371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

CREC11741.J

COMPU • VIIDI • ,LOll1A • ADMlllSllA • IICOIPOU

Imóvel EndereçolPonto Rer.m2 Qtos' Gar Bairro

Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 75.000 Semi acabado/Negociáveis
CasaAlv. 140 3 1 Lot. Papp R. José Papp, 357 55 ..000 +15.000 fmanc. plSFH

CasaAlv. 190 4 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6 .562m2 - Parcela
CasaAlv. 130 4 2 Lenzi R; Elpídío Martins, sln 34.000 Aceita terreno/carro
CasaAlv. 240 4 2 Lot. Papp RMarcos V. Girolla, 474 85.000 Aceita carrolIm6vei - valor
CasaAIv. 115 3 1 Centro R. Ferdinando Pradi, 118 80.000 Aceita ten:eno até 40.000
CasaAlv. 133 3 1 AnaPaul!l R. Francisco Hrusckha, 159 25.000 Casa em construção/Troca

' ';

CasaAlv. 180 4, 2 Centro R. José Eminendoerfer, 1390 80.000 Troca pl apto em Blumeneu

Apto OK 166 3 1 Centro Ed. Ana Paola - 30 andar 27.000 +Fmanc.CEF
Apto OK 78 2 1 Amizade Res. Amizade - 30 andar 18.000 + Financ. CEF -13 anos'

Apto OK 153 3 1 Centro Ed. Schiochet - 120 andar
'

50.000 + Fínanc. CEFlFica Cozinha

Apto OK 175 3 2 Centro Ed. JulianaIRua da CEF 65.000 Ent. 06196 � Trocapl casa 1,;,:.,,6
•

SalaComl 113 Centro Ed. Florença-T" andar 50.000 Salacomerci&l
, . 'i

'v

SalaComl 25 Centro Shopping Jaraguá Box 44 23.000 + 2 CUB mês/A��l8'ftoca
PontoCom 32 Centro Mal. Deodoro, 91 8.000 NegociáveislParéelado
Lote 601 JguãEsq. Condomínio Azaléias 27.000 Aceita parcelar/telefone
Lote 448 ÁguaVerde Rua Francisco de Paula 15.000 10Omtsap6s sinaleiro
Lote 450 Amizade Res. Versalhes m 11.000 Negociáveis .:t,

Terreno 11000 Nereu Ap6s Nereu - BR 280 8.500 Propício para I)ld�tria :;

"

Terreno 9000 - Vieira Ao lado do Posto Bogo 160.000 Vende tudo ou:áre'ä�enor
Terreno 7000 - Nereu Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar

'

1

Terreno 2608 Nereu RuaAndré Voltolini 32.000 Negociáveis .1
,,\ <�

Lotes 465 Figueira Residencial Piazera I 6.000 Ent. 2.000 + 48 x225
Lotes 385 Amizade Residencial Behlíng 10.000 Ent. 5.000 + 5 x 1.000 .

Lotes 630 VtlaNova Pr6X. F6rum/Rádio RBN 35.000 Ent. 15.000 + 10 x 2.000
Lotes Vários - StaLuzia Residencial Geranium 6.000 Ent. 700 + Ti x 150
Lotes --Vários - VtlaRau Residencial Renascença , Diversos 40% entrada - Saldo pate.
Lotes Vários - VtlaLenzi Residencial Piermann I Diversos 40% entrada - Saído pare.

_ ,�''r,.:

Lotes Vários - Barra Residencial SaUer
,

Diverso' 40% entrada - Saldo parco
Chácara 180000 - Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15 80.000 Casa alvo - Aceita trocar

Chácara 111500 - - Garibaidi Ribeirão Hún aros- KPl13 20.000 Sem moradia - Troca/ arcela

Lindo lote no Condomínio Azaléias (Jaraguá-Esquerdo) Res. Geranium (Centro de Santa Luzia)
Área 601m1 (Plano - todo aproveitável) Lotes com toda infra-estrutura (Tamanho médio dC 500m2)

À vista - R$ 27.000,00 (Aceita-se telefone ou parcelar)
À vista a partir de R$ 6.000 até 8.000 ou - Entrada de l,OOO +

�. ,

36 x 250,00 sal. Min. - ou entrada 700 + 72 x 150 sal .:�.�
',\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-APARTAMENTO
............RuaFerdinando Pradi, 45
-_.Edifício Virgínia - 32 andar
t--.......01dornitório + sala + cozinha + BWC
..............Área de serviço + garagem. Todo
.......--1mobiliado. Valor R$ 25.000,00 + Financ.

-,

�TERRENO
.-....... Loteamento Champagnat

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

.25CASA DE ALVENARIA
ÁRuaJaime Gadotti, 750 - Vila Lenzi

�
rea3.1 00m2 - COnst. 230m2 - 1 suíte +
2dormitórios + 2 BWC's + sala de Estar +

Salade Jantar + Sala de TV + Cozinha +
Areade serviço + Garagem pl 2 aut. +

churrasqueira + despensa + piscina.
Valor R$ 170.000,00 .

,_

�

,��

� SALA COMERCIAL
Rua: Reinoldo Rau - Centro

.6§ Empresarial Market Place -

área: 90j39m2 - R$ 18.500,00
+ Financiamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaraguádoSul, 15e16 dejunho de 1996 C LASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORREIODOPOVO.'

Larl_óveis
Av. Mal. Deodoro, 141

VENDAS
Terreno 15x30mts na rua João Planischeck
Terreno Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. - Bairro Sto. Antonio
Terreno na rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts
Casa de alvenaria com 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. cl fina�c.
Casa de alvenaria com 113m2 na rua Alfredo Carlos Meier no Bairro Centenário
Casa de ALvenaria: com 120,00m2 na rua João Wiest Júnior
Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água
Chácara em Corupá com :l31.'000m2 com toda a infra-estrutura

.

Quitinete rua Arquimedes Dantas - Vila Lenzi.

� INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

,."

PROMOÇAODA
,SEMANA...

Apto. 02 dormitórios, Ed.
Ciprianes loteamentos

Rua: Adélia Fischer

(Próx. ao Hotel Etalan)
R$ 25.000,00
(Negociáveis)

- Casa de Alvenaria com

,02 dormitórios, terreno
com 300m2, Jaraguá

Esquerdo
R$ 13.000,00
(à combinar)

- Terreno na Praia do Grã (5
unidades) a 500m2 da praia.

(Prontos para construir)
R$ 3.000,00 (cada)

APROVEITE!

LOCAÇÃO
- 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 Orhélia Hertz sln2• Valor R$130,00.
- Sala comercial: Rua Leopoldo Mahnke, n2 46 - Centro

•••••••••••••••••
I �� •

; CRECIW 1589'Jd, ;
I I
I Ba..... Sul .
I I...õveis I

; Fone: (047) 372..:2734, ;
I I
• I I'i Vende I

TERRENOS
I Lotes' no Res. Imperador, próx. Arroz Urbano, 30% entrada •
I salado 30x - total R$ 10.000,00

'

•

I•
Lotes na R. Virgílio Rubini, na Barra, 30% entrda, saldo 5x _

Itotal R$ 9.000,00

I Terreno d 334m2 Loteamento do DICO, na Barra - R. P. •
Albert Schneider - R$ 6.500,00 •,I Terreno d 1.763m2 - Rua 25 de Julho, Vila Nova - financiando

II em 12x - total R$ 85.000,00 I
I

Terreno d 1.234m2 Rua Virgílio Rubini, na Barra - R$ I28.000,00
I Terreno d 37.291m2 - R, Frida Piske, na BARRA, 500 metros I

da Malwee - R$ 160.000,00 todo plano • II otes no Lot Hanemann, na Barra - 50% entrada, saído em IOx

I - total R$ 10.000,00 •
I

Terreno cl 35.00Om2, após Posto Marcola - BR-280 - R$ I17.000,00 - 50% entrada saldo em 6x.
'

I srrro •

,I'I
Sítio d 62:000m2, na Tifa Papp, distante 3.5OOms da Malwee I- R Exp. da Malwee - R. Exp. Arnold Homburg, com casa em

I alvenaria 'de 155m2, casa caseiro d 50m2, piscina 7xl1, .ägua, •
I

negociável. aceita, apto. casa no negócio - R$ 50.000,00. •CASAS

II Casa em alvenaria d 160m2 - Rua Pastor A. Schneider, na Barra •
- Aceita carro - R$ 32.000,00 •I Casa em alvenaria d 180m2, 3 qtos, 2 BWC, garagem, na

I BARRA. Aceita carro, terreno, com 50% entrada e saldo a •
combinar - R$ 55.000,00'

II - Casa de madeira d 3 qtos, garagem e lavanderia em alvenaria •
I-R. Botafogo, 73, na Barra R$ 22.000.00

'

•
I:.OCAÇÁOI Loja comercial cl 33m'. Rua Luis Salier, BARRA - R$ 180,00 •

I Galpão em alvenaria d 100m2, R. Bertha Weege, 2490 - R$ • II
230,00

•- Casa em alvenaria cl 2qtos e demais dependências, Tifa

I Mosca. na BARRA - R$ rro.oo •
I

Apartamento 3 qtos, terraço, garagem - R. João J. Ayroso, •2412. Jaraguá-Esquerdo " R$ 390,00'

I• Casa de madeira, 3 qtos. garagem. Rua Abramo Pradi - Barra •
I

-U�OO
•- Casa em alvenaria. 2 qtos, garagem - R. Verônica D. Rosá,

I na Barra - R$ 350,00 •
•

- C<!Sa de madeira. 2 qtos, garagem. Rua 634. Tifa dos Martins
• I- R$ 250.00

I
- Casa de rnaderra, três qtos. garagem. .Rio Cerro Pequeno. •defronte Nanete - R$ 250.00

I - Casa de madeiráTqtos, garagem. - R. João J. Ayroso, Jaraguá- ,.
I Esquerdo, n" 700 - R$ 380.00. • II RUA ANGELO RUBINI. 1223 SALA 9 •
• •
I •
I •
I •

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

TERRENOS
Terreno cl 1.540,OOm', pröx. S�ar (Centro) - R$
100.000,00

.

Terreno Rua João Planinscheck cl 896,OOm2 - R$
90.00,00
Terreno cl 5.184rß2 Rua 199, sem nome - Vila Nova -

R$ 140.000,00
Terreno no Condomínio das Azaléias _ R$ 26.000,00
Terreno cl 350m' - Loteamento Ana Paula IV - R$
7.500,00
Lotes na rua Paulo Klitzke (esquina), bairro: Amizade
Mauro - R$ 15.000,00
- Terreno cl 1.600m' + Casa em Alvenaria na Rua
Epitáeio Pessoa - R$ 160.000,00
Terreno Rua 456 - Sem nome cl 445m2 - Ademar Elhert
- R$ 7.500,00
Terreno Rua Domingos da Nova d 326m2 - R$ 55.000,00
Terreno São Luiz - R$ 12.000,00

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

Loteamento Vila Rau .terreno d 548m2 - RS 40.000,00
Casa em construção (alvenaria) d 120m2 - Ana Paula IV
Lote 140 - Financiamento + 16.000,00
Casa em alvenaria d 190m2 - Jardini Lenzi - R$ 60.000,00
Casa em alvenaria cl 120m2 + casa de Madeira - R$
30.000,00
Casa em alvenania cl 100m' - Tifa Martins - R$ 30.000,00
Casa em alvenaria em construção Ana Paula IV Lote 113 '

- R$ 7.000,00
Casa em alvenaria d 60m2 Loteamento Liodoro Rodrigues
- Lote 79 - R:) 15.500,00

.

APTOS

Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer diaam' 7° andar -

R$ 50.000,00

Lotes f"maneiados a partir de R$ 2.500,00 de

entrada

Loteamento São Cristóvão II -

Loteamento Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi

Loteamento Ouro Verde

371·1136·

I
I
I
I
I
I
I
'I
I
I
I

·11

I '

1
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CORREJODOPOvo.8 , PUBLICAÇÕES LEGAIS J8l'{lguádoSuI, 15el' dejunho del'"

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349

EDITAL

,RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10

Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus docu

mentos pela Iei, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 20.562 de 05-06-1996

MARCOS AUER E SANDRA STENGER

Ele, brasileiro, solteiro, professor, 'natural de Joaçaba, neste Estado,
domiciliado e residente em Estrada Garibaldi, filho de Maria Aloisia Auer.

Ela, brasileira, solteira.do lar, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada e

residente em Estrada Garibaldi, nesta cidade, filha de Valdir Antonio
. Stenger e Anésia Szirkowski. Stenger.

EDITALN° 20.563 de 07-06-1996

MARCOS JAIR FROEIß.,ICH E GIOVANA REJANE GAEDTKE

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

residente na Rua José Theorodo ltibeiro, 2.988, Dha da Figueira, nesta

cidade, filho de Curt Froehlich e Traudi Froehlich.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório "natural de Massaranduba,
neste Estado, domiciliada e residente na Rua 404, n" 49, em Jaraguä
Esquerdo, nesta cidade, filha de Nilson Gaedtke e Silvia Klemz Gáedtke.

EDITAL N° iO.564 .de 07-06-1996

EDILSON BUT1ENDQRF E CLAUDIA ZICK

Fle, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraguä do Sul, domiciliado

e residente em Jaraguasinho, nesta cidade, filho de Elmo Buttendorf e

Isolde Klabunde Buttendorf

Ela; brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada

e residente na Rua Bertha Weege, 1.435, em Barra do Rio Cêrro, nesta

cidade, filha de Raulino Zick e Iris Priebe Zick.

EDITAL N° 20.567 de 10-06�1996
LUIZPAULOMEINERZEDANIELA IDENDLMAYER

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Saudades, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua FriedrichWillian Sonnenhol, 13 5, Bairro

Baependi, nesta cidade, filho de Edemar Antonio Meinerz e Aurélia

Meinerz.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Ney Franco, Bairro Baependi, nesta cidade, filha de

Edgar Hiendlmayer e Astrid Hiendlmayer,

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandeí passar o

presente Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório,
onde será a�xado por 15 (quinzeLdias.

-

PATRICIATAVARESDACUNHAGOMES TabeliãeOficiaideTftulosdaComarca
.

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na fOrma da Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham nesteTabelionato para
Praesto os Títulos contra:

Aldo de Souza· R. Av. Mal. Deodoro, 1014 - NElSta;
Amoldo Meier - R. João Oaríos Stein, 216 • Nesta;
A1bertoBianchini· ME· R. RobertoSeidel, 1217- Corupá;
Caimam Transportes Ind. e Com. Ltda�· R. Mal. Castelo Branco, 1803- Schroeder;
Com. Representações Ltda.• R Frederico Curt Vasel, 483 - Nesta;
Oontecções Gnomos Ltda.• R. José Theodoro Ribeiro, 355 - Nesta;
Edio Tomaseli - R. Paulino Silveira· Nesta;
Eunice Zapella· ME - R. Itoupava Açu - Nesta;
Elétrica Volwe Ltda. - R. João Franzner, 765 - Nesta;

.

Betro Mecânica Foscolos Ltda. - R. Erwino Menegotti, 10- Nesta; .

. Gramix Acessórios para Ceifadeiras - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Nesta;
Ind. de Artef. Borrachas BM Ltda.• R. João Marcatto, 40 - Nesta;
Ind. e Com. Transp. Periquito Ltda. - R. Mal. Castelo Branco, 4670 - Schroeder;
Industr. Comer. Transp. Periquito· R. Mal. Castelo Branco, 4670 - Schroeder;
Ind. de Maq. KP Ltda. - R. B� 280 PT Eng. 2225 � Nesta;
Ind. Artefatos de Borrachas BM Ltda.• R. João Marcatto, 40 - Nesta;
Indústria de Máquinas KP Ltda. - R. BR 280 nr 2225 - Água Verde - Nesta;

.

Indústria de Máquinas KP Ltda.• R. BR 280 PT Eng 2225 - Nesta;
Ind. de Máq. KP Ltda. - BR 280 Engel 2225 - Nesta;
José Sebastião Batista - R. Preso Epitácio Pessoa, 279 ._ Nesta;
Jair VoInei Esser - R. Domingos da Nova, 1407 - Nesta;
JPP Souvemirs Ltda. - R BR 280 Km 63 - Nesta;
JPP Souvemirs Ltda.• R BR 280 Km 63 - Nesta;
JPP Souvemirs Ltda.• R BR 280 Km 63 - Nesta;
Joalheria Preciosa Ltda.•R Angelo Rubini, 2820 - Nesta;
José Kosloski • R. Francisco Hruschka, 671 - Nesta;
José Pereira - R. Três Rios do Norte s/n - Nesta;
Luiz Antonio Franzner - R. Walter Marquardt, 2747 - Nesta;
Lurdes Agostini • R. Barão do Rio Branco, 72 • Nesta;
Luiz Antonio Negti • R. Guilherme Weger, 166- Nesta;
Maria Alves da Silva· R. Prof. Antonio Estanislau, 539 - Nesta;
Marcos Aurélio Ferreira dos Santos· R. 329, 279 - Nesta;
Maura Marlene Pereira - ME - R BR 280 Km 78 - Nesta;
Marezana Calç. e Confec. Ltda. - R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
Marezana C�lç. e Confec. LIda.• R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
Marezana Calç. e Confec. Ltda.• R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;
Marliza Jahn Doge· R. João Planischeck, 456 - Nesta;
Macocentro Mats. Constrs Centro - R. João Pessoa, 1845 - Nesta;
New Star Malhas Ltda. - R. do BR 280 Km 57 n2 1149 - Nesta;
Osmar Carl- R 519 n2 270 - Nesta;
Otavio Vailati - R. Amazonas, 488 • Nesta;
Pedras Jaraguá Ltda. - R. Joinville, 4133 - Nesta;
Refrigeração Tex Frio Ltda. - R. Cei. Bernardo Grubba, 290 - Nestà;
Hevencar Veic. Part. - ME - R. Cei. Procópio G. de OUveira, 616 - Nesta;
Rei dos Botões Com. Aviamentos Ltda. - R. Adolfo Tribess, 400 - Nesta;
Rei dos Botões Com. Aviamentos Ltda. - R. Adolfo Tribess, 400 - Nesta;
Sergio Pedro Aski - R. Antonio Bernardo Scnmidt, 132 - Nesta;
Starpe Calç. Conf. Ltda. - R. Av. Mal. Deodoro, 173 - Nesta;
Serralheria Norwill- R. Campo Alegre s/n - Nesta;
Sociedade Salvita - R. Leopoldo Malheiro - Nesta;
Tania Maria de Oliveira - R. Domingos da Nova, 334 - Nesta;
Três Rios Confecções Ltda. - R. Roberto Ziemann, 3720 - Nesta;
Vanderlei Kleinschmidt - R. Afonso Bartei, 200 - Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a

devida intimação, faz por intennédio do presente edital, para que os mesmos com

pareçam nesteTabelionato na ruaMhur Müller, 78, no prazo da Lei a fim de liquidar
o seu débito, ou então dar razão porque não o faz, sob a pena deserem os referidos

protestados na fonna da Lei, etc.

KElJaraguá do Sul, 13 de junho de 1996

Tabeliã
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e-mail clnagel@netuno.com.br
Jaraguá do Sul, 15 e 16 de junho de 1996 - CORREIO DO POVO- 5

ca

o Garota Divina, !(JJ).
queapontará.a Q9� rq)ivina ��

representante do Q7lÃ
Coregio Divina
Providência ao

Rainhados
Estudantes, será

Iwje (15) na botJle
Notre Dame. A

lra

er;

. destaque da

eração "teen ", troca idade na

rça-feira (18). A festa pros amigos
convidados será em sua residência.

E - grupo. de jovens NA EUROPA - o casal Dr. José Benedito de Campos e Nldia em
de Jaraguâ e Arrarai tour pela Alemanha, enviando belo cartão de Munique. Merci.

Guaramirim marcando
a dia 13 de julho FESTA - a Comunidade São Luiz Gonzaga do Jardim sãO Luiz no

ximo o grande baile Jaraguâ Esquerdo ultimando os preparatívos para a grande festa
animação do musical anual, que será nos dias 22 e 23. Além de Missas Festivas, serviço

!po e Alma. Será no tIC bar é cozinha, atrativos especiais, jogos, música ao vivo, show
que de Eventos de com a cantora Viviane e. ampla área de estacionamento. Vale

conferir.
'

MeiisstJ Maba

o simpátieo casalAlberto e Bertha Maiochi subiu tUJ

altar no dia30 de maio partl receberas bençãos pelos
60 anos de matrimônio. A comemoração das Bodas de
Diamante foi no Clube Atlético Baependt para
familiares e convidados com lauto almoço e à noite na

residência do casal um café como nas bons tempos

a;

a;

a;

O casal Quirino Vergílio e Inez GoUardi Bona
comemorou Bodas de Ouro no último dia 1", em

cerimônia realizada na Igreja São Judas Tadeu. Após
a celebração, os familiares e convidados foram
recepcionados na Recreativa Breithaupt.

'

NOS EEUU - a empresâria Rosaßc 1àcschncr (Hotel Etalan) com

a filha Nadine afivelando malas para visitar, maia lima vez, a terra
do TIo. Sam. A viagem de passeio e compras será por Las vegas,
San Diego, Los Angeles. llhas Honolulu, San Francisco e arredores,
Boa viagem!

Com organização impecável está sendo realizado o 1" Rodeio Crioulo Interestadual
tio CTG Leodato Ribeiro, em Schroeder: Hoje (15) o baüão será animado pelos
Garotos de Ouro, que repete a dose amanhã e terá ainda apresença do Estampa
Serrana. Provas campeiras, churrasco gordo e um local envolto pela natureza

aguardam os que cultuam a tradifão e o público em geral
I I' Prefeito Hilmarde Schroeder,

Mário, patrão FláYio, Ivo,
Gilson e Fidélis (Brahma),
recepcionarão os visitantes

Patrão Flávio
com Chico

Ronchi e o piá
Paulinho

os

lROCOU IDADE - no último día 2, Janete de
Fátima Ferreira Pires. CUmprimentos especiais de
seu "admirador secreto" e de toda a turma.

• O Clube Guaramirim e Danceteria
Paládio promovendo hoje (15) o

concurso Garota Paládio 96. Na

passarela I Q lindas candidatas

disputando o título e prä galera
promoção especial de cuba e cerveja.

• Sociedade Alvorada do Rio Cerro IT
realiza hoje (15) mais granõe festa de

Rei com extensa programação. Os
sócios sairão em caravana para busca
do rei Raimundo Rahn, às 14 horas. O
baile será a partir das 22:30 com

animaçlio do !I1IIsical San Marino do
Rio Grande do Sul.

• Hoje (15), logo mais às 18 horas, no

supermercado Dreitbaupt da Walter

Marquardt, sorteio de .mais um Uno
Mille zerinho e seis valiosos prêmios.
Vá torcer por seu cupom. É o ültímo
sorteio da promoção Förmula Certa
Brei tbaupt.

• Bscola Municipal Atayde Machado da
TIra des Pereiras, promove hoje (15)
a partir das 15 horas a sua tradicional
Festa Junina, Completo serviço de bar
e cozinha, comes e bebes juninose bingo
com bons prêmios.

• Surge mais uma escolinba de futebol na
cidade. É a Academia de Futebol "O

Pequeno e a Doia", comandada pelo
professor Alfredo G. da Silva o Bíro

Diro, que teve passagem por vários
dubes brasileiros, entre eles Fluminense
do Rio, Ceará, Operário do Paraná,
Jnventus e Dlumenau aqui em Santa
Catarina. As aulas serão diárias no.

estádio João Lúcio da Costa do João
Pessoa.

• Veridiana Atanásio foi eleita no 61timo
sábado na boate Notre Dame a Garota
São Luís 96 e ainda ficoucom o título
de a mias simpática. Ela cursa o 10 ano

C e representará o Colégio no Rainha
dos Estudantes, dia 13 de julho no

Daepeodi.
• O amigoVaiadares inaugurou e.comanda

o restaurante e petisqueira Recanto
Chlio Preto em Guaramirim, nà antiga
reaeativa Sulcones. 'T:->das as' noites e

nos finais de semana. uma opção a mais

prá você.

• Nos dias 7 e 8 de julho será realizada a

If1Gincana Municipal de Guaramirim,
em promoção do aube Verde Vale.

• O Grupo des 13, formado por casais
enconlristas de nossacidade, promoveu
na noite da 61tima quarta-feira, dia dos
namorados um encontro de

confraternização com cerca de 70
casais, na acolhedora AADD. A
comissão organizadora contou com

Aldo Souza da Joalheria Flisabetb, José
Ramos da Daimar, Lourival Conti da
Vavo Malhas e Libreto Russi da
Comercial Uva.

• Os grande "maítres" Ruben e Seni
Arenbardt são os novos ecônomos da

Associação Atlética banco do Brasil

(AABB). Prä quem tem paladar
apurado, é s6 subir a colina e reservar

para festas, almoço e jantares.
• O show musical Anchieta, Canto e

Dança, do Colégio Anchieta de Porto

Alegre tem apresentações marcadas

para Jaraguä do Sul, Guaramirim e

Scbroeder no pr6ximo inês de julho. O

grupo, que comemora seus 30 anos de
existência, é formado com 33 cantores,
30 dançarinos e vários instrumentistas.

• Hoje (15) é dia de Festa Junina no

colégio São Luís. Começa às 18 horas
com muitas atrações, além dos comes
e bebes juninos. A festa. que já
tradicional na cidade, com certeza

reunirá toda a família Marista e a

comunidade.

Ogarotão Eduardo Pires (Dudu) assopra
velinha nesta segunda (17). Pelos dois

aninhos, beijos da Vl!VÓArminda e do Opa
Capitão.
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OS FILMES MAIS ,PAMOSOS

D� HOLLYWOOD
Foram escolhidos os 100filmes maisfamosos de

Hollywoód" em 100 anos do CINEMA.

Confira à/gumas curiosidades....

.os AUSENTES
Misteriosamente, algumas décadas deste século não emplacaram
nenhum filme entre os mais vistos da história. São elas, as de: 10,
20,40 e 50.

OS vovce
Dois filmes dos anos 30 constam da lista: Branca de Neve e os

Sete Anões, de 1937, e ...E o lknto Levou, de-1939.

DE GRAO EM GRÃO ...

... os produtores dos "filmes em

série" enchem seus cofrinhos.
A campeã, ê lógico, a trilogia
Guerra nas Estrelas, com

809.149.050 dólares acumulados
, só nos EUA.

Em seguida vêm as séries: Indiana

Jones com US$ 619.416.531;
Batman com US$ 598.051.734 e

Esqueceram de Mim com US$
459.346.759.

RÁPIDO NO GATn.HO
Cinco filmes lançados em 1995já estilo entre os maisfamosos
de Hollywood: Batman Eternamente, Toy Story, Apollo 13,
Pocahontas e Ace Ventura - Um maluco na África.

elilleil8A8e
VOCÊ SABIA QUE...

(Renn Close, Chevy Chase e Lois Lane são alguns dos mais de J.200 nomes
de ruas escolhidos pela população da cidade inglesa de Reading num

recente plebiscito? A cidade já está sendo chamada de "maiorfã-clube do

mundo"pelos mais entusiasmados.

NACIDADE...

BOATE MARRAKECH
) "

DAKOTA ELITE 1996 GAROTAS/GMA
"A maior seleção de modelos do Dia 15 de junho será a eleição da Garotá
mundo acaba de chegar � Sigmaeanoitedosnamorados. Comduas

Jaraguá do Sul". É o Dakota Elite caíxas de cerveja,
1996 Model Look. Confira, sexta-

feira dia 14 de junho às 23 horas lANÇAMENTO
Lançamento da Griffe ADRENAL1NA

BOUNHAS VOADORAS PURA. Imperdível. Dia22 de junho.
'

Noite Top 100 com as Bolinhas
Voadoras. Agora as noites normas

GAROTA:DUARTE

são especas. Nas NOITES TOP
No dia 29dejunho seráescolhida amais

,

100 com as BOLINHAS
bela estudante do Colégio Duarte,

VOADORAS você paga só R$ 5.00 Magalhães. Quevai ser representante no

pelo ingresso, e até a meia-noite Garota Estudantil em julho. A melhor

ganha um crédito de R$ 2,00 para
torcida leva 2caixas de cerveja,

gamarnosbaresdaMARRAKECH. GARaJ'AJUUUSKARSTEN
Váconferir dia 21 dejunho às 23:00 Dia 6 de julho será a eleição da Garota ,

horas. JuioKàrsten. Vá eprestigie.
BOATE NOTRE DAME

GAROTADIVINA

Neste sábado, 15 de jwiho será a

vez do Colégio DivinaProvidência

escolher sua representante para o

Garota Estudantil.

GRUPORAÇA
O grandioso show de pagode
será dia 22 de junho, com o

Grupo Raça. Uma ótima

pedida.

CASSINO
(C•••ino, EUA,
f996J
Direção de Martin

.Scorsese.

Duração: 2h57.

Elenco com: Robert de

Niro, Sharon Stone, Joe

Pesei, James Woods e

A1an King.
No inicio dos anos

70, a máfia de
Kansas City nomeia
para dirigir seu

cassino em Las

Vegas, o Tangiers,
um de seus

principais homens de confiança, Sam "Ace"

Rothstein. Os negócios caminham bem até a

chegada de Nicky Santoro, vigarista barato

que chama a atenção das autoridades e se

envolve com a mulher de "Ace", a ex-prostituta
Ginger. As filmagens foram feitas no Riviera
Hotel em Las Vegas, e algunspersonagens são

baseados na vida real.

Sua paixão fascinou uma mulher.
Sua coragem inspirou um pais.
Seu coração desafiou um rei.

CORA çÃ O
VALENTE
(Br.v.....rt,
EUA, f996J
Direção: Mel Gibson.

Duração: 2h57.

Elenco: Mel Gibson,
Sojhie Maceau e

Patrick McGoohan.
Na passagem do
século 13 pa--'a o

século 14, o

camponês William
Wallace enfrenta
os ingleses e

torna-se herói da

luta pela independência da EScócia.

Coração Valente foi indicado para 11 Oscar

e ganhou cinco: melhor filme, direção,
fotografia, maquiagem e efeitos sonoros. Os

guerreiros "multiplican-se" na tela graças.
aos efeitos da computação gráfica.

s: A s:. 4,:rI -: � ...:

i_\)t'li! J':\J;:Jj'\ �l!ln"IY(tH""') 1,1/, ""ll,,,

'M HU.,."...\.)",,,.. }� ..llJ·,çne\HH:) 1.(1<11' hO 0,1",)<,'1 ",cl!">,,, .OS SUSPEITOS
mt;;"'-q ,.;;;(a
� sli&...üHl'..... ·

(T... Usual

SwpsctsJ
.' r Direção: Bryan Singer

Duração: 1h45

��-=---'''''''�--.�-_.-.� Elenco: Stephen Baldwin,
..."............"., Gabriel Byrne, Chazz

Palminteri.
.

Cinco homens são

presos em Nova
York como suspei-

.� tos de um crime.

Por falta de
provas, eles são
libertados e, em

bora não se co

nhecessem antes
do "encontro" ná

delegacia, decidem aplicar golpes juntos. A
aventura termina em Los Angeles, com um novo

crime cometido poruma pessoa de identidade
misteriosa: Keyser Soze. Os Suspeitos ganhou
o Oscarnas duas categorias em que concorreu,
melhor ator coadjuvante (Kevin Spacey) e

melhor roteiro original.
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GUERRA É GUERIM!
Depois que a Azaléia anunciou sua nova coleção
de calçados de plástico nos pés de Cindy Crawford,
a concorrente Grendene não fe; mais segredos
sobre a nova garota-propaganda. A cinderela
Claudia Schiffer vai calçar a nova Melissa

primavera-verão, em fotos e emfilmes para
televisão. Ela chega aoBrasil no dia 9 de julho,
quando participará de uma entrevista coletiva e de
um desfile promo,vido pela Grendene para lançar
oficialmente a nova coleção. Toda aprodução está
sendo planejada pela agência Talent, que vai

veicular a campanha a partir de agosto.

Cindy Crawford em um anânclo da Azallia quejá está
com veiculação nacional

(Beatriz Sasse

CZJma brasileira abala Paris

!f
,
i

Depois de mostrar seu talento no palco, no

cinema e na tevê, ela derreteu o coração de
um charmoso diretor de teatro .. !

Agora, depois de Isabella Rossellini e. Juliete

Binoche, Cristiana Reali com seus 31 anos,

oito vividos no Brasil, e uma beleza

inconfundível é o novo rosto da Lancôme,
uma das maiores marcas de cosméticos do

mundo.

r

* Passar batom em um restaurante, ou nafrente de um homem, hoje em dia não-tem-nada-demais.
Mas não vá exagerar, nada de se pentear, passar blush, etc... -.. . ..

* Beijar um homem na bochecha na apresentação pode, sõ não pode se ele for idoso QU s.e vocé

conhecé-lo em uma situação profissional:
.

* Uma mulherfumar na ruaját um reflexo dos tempos modernosfaz tempo. Masfumar num shoPPfng, .

numa loja, ou no restaurante t estritamente proibido. .

* Se você se deparar com alguma mulher que vive exigindo cavalheirices masculinas como abrir q
porta, ceder o seu tugir no ônibus, assinar cheque em branco para ela gastar, balance a cabeça e

... diga: "Não-tem-nada-de-mais!"
....

Arte no peito em nome da, paz
As griffes M.Offlcer e Dzarm,
mais o artista plástico Rubens
Gerchman se uniram contra a

violência e acabaram de lançar
a campanha Beije o Mundo.
O projeto traz 12 estampas em

camisetas inspiradas na

famosa série do artista que
retrata beijos de casais em

diferentes situações. Essas
camisetas serão
comercializadas em todas as

lojas das etiquetas e o resultado
das vendas vai viabilizar

projetos de arte com artistas

brasileiros emergentes.

o que será das crianças?
O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, pediu ao Congresso que

aprove-lei permitindo que as crianças e adolescentes sejam julgados
como adultos em tribunais federais, em casos de crimes violentos e

envolvendo armas e drogas. Ele ficou chocado com o caso de um menino

de 10 anos que matou a pancadas uma menina de 18 meses.

Só faltava mais essa: em vez de receber tratamento psiquiátrico, uma

criança de 10 anos ir parar na prisão. Seria de perguntar também qual
a responsabilidade que as autoridades dos principais países têm sobre
o aumento da violência no planeta? Ou será que o fato de todo mundo

estar se matando por aí é obra do coração?

Não é de hoje que a M.Officer
e a Dzarm unem moda à arte.

Carlos Miéíe, diretor da

confecção há algum tempo
começou a 'apostar nessa

parceriapor acreditar que a arte

pode salvar o mundo.
"A arte sensibiliza as pessoas,
tornando-as mais humanas. E o

beijo simboliza o carinho pelo
nrundo, combatendo o universo
violento que nos cerca". defende
o empresário. Foi por isso que
apostou na parceria com

Gerchman.O artistafazdobeijo
.

uma imagem constante em suas

obras, que j4 somam mais de
100 telas só com esse tema.

Anova iniciativa de Miéle vem
.

se juntar a outros projetos que
são desenvolvidos.' pela
empresa. Desdea valorização
do cinema (através.de filmes

publicitários produzidos
especialmente para salas

comerciais) até a produção de
diversos eventos artísticos e

culturais, como os já
consagrados Painel M.Officer
e Arte Dzarm - considerado o

maior concurso de arte para
jovens no Brasil .

r,;I;::'��: l_i·
..

t :��� :� Móveis em Rattan,
.::

�I..... :r.... i: Junco. Cana-cl.índia
::� 1: e Decoraçõe.:�::- :.:.:.:. :.:.:.:. :.:.:.;.;.:-:.: .:.:.:. :.;.;.:: '

; .". ' '......... . .

Cfíbras naturais, arie, beleza e bom goslo

�--------�-------------------------------------------------'II

AGORA PARA MELHOR SERVI-LO,
EM NOVO ENDEREÇO

,

RUA JOINVILLE, 2263
FONE: (047) 372-3096 - JARAGUÁ DO SUL - sc

. I
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;;ANOTAÇOES
Destaque positivo da final, além é lógico da presença do público, o

futebol do artilheiro da competição Arivélton Decker do' Atlético.
Além da capacidade em fazer gols, Arivélton demonstrou uma força
de vontade multo grande. AlIás em detenninado momento quando um

companheiro seu se machucou, deu UDJa dura no massagista que
demorou para socorrê-lo, fazendo ele mesmo o atendimento.

Biro-Biro, ex-jogador do Jaraguãe com passagens por grandes clubes do

futebol brasileiro, estará a partir do sábado 22, com sua Escolinha y Academia
de Futebol "O pequeno e a Bola", à todo vapor. A intenção é revelar garotos e

encaminhá-los para o C.R. Flamengo do Rio •

Parabéns a garota Patricia Pedroso, vice-campeã mundial juvenil de

karatê, modalidade kumlte. Patricia é fera.

Organização impecável, a dos Jogos Escolares que encerraram-se no dttimo
sábado em Jaraguá do.Sul. Todos da Fundação Municipal de Espo�;'com

. muito trabalho, realizaram um trabalho elogiado por todas as delegações..
Trabalho nota 10.

. ,

Somente depois do brasUelro poderemos afinaar com segurança, que
o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Fm São Pauló, o nível das

equipes do interior no último Paullstão foi o pior dos últimos 10 anós;
e por Isso o Verdão não encontrou maiores dificuldades para vencer a

competição. Quero ver no Brasileiro.

Uma pena a desclassificação do Grêmio Portoalegrense na Taça Libertadores
da América. A derrota por 3xl para o América na Colômbia, foi inesperada.
Mas com baixo rendimento de jogadores importantes da equipe gaúcha como:

Adilson, Luciano, Arce e principalmete Carlos Miguel, colaboraram para a

desclassificação. Resta o gauchão.
.

Chega a fase semifinaJ o Campeonato Municipal de Futeból de Campo
do Schroeder. Os classificados foram conhecidos depois da rodada de

domingo, 8, com os .segulntes resultados: Caiman Malhas 2x2 Rancho

Bom;
Central Ox:2' APP e Aliança Ox:4 C�erclaJ. Os jogos das semifinais

que acontecerão domingo, 16: ComerciÍlI x Rancho Bom; Caim_
Malhas x AlIança. A gran'ae final será noproximo dorôingo ctia 23.

Depois de 4 anos volta a ser realizada a loa Gincana Municipal, numa promoção
do PX Clube de Guaramírim, As inscrições poderão ser feitas pelos telefones.

373-0845, 373-0097 e373-0073.AComissãoOrganizadoralembraqueo�'.
por equipe será de R$ 100,00, com a renda da promoção sendo distribuída
assim: 90% para a construção da sede do PX Clube de Guaramirim e 10%

para a Apae.

Estive acompanhando a final do Campeonato Varzeano realizada no

último domingo, 9, no campo do João Pessoa. Um público excelente

prestigiou a final com destaque pará os torcedores do Atlético Paraná,
que saíram desolados com a perda do título, mas, contentes pelo futebol

apresentado pelo Beira-Rio e Atlético Paraná.

O Campeonatode Seniores de Jaraguä do Sul, prossegue neste final de semana

cornos seguintesjogos. Sábado, 15:
13:30 hs.: Veto Schroeder x'Vitória
15:30 hs.: Paraná e Arsepum
13:30 hs.: Ponte Preta x Cruz de Malta
15:30 hs.: Indumak x Cruzeiro
13:30 hs.: VilaLalau x Estrada Nova
15:30 hs.: SantaLuziaxGaribaldi
A rodada será complementada no domingo com:

8 :30 hs. Guarani x Aliança
10:00.: Amizade xFlamengo

"

I
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Apesar dos inúmeros

problemas encontrados
em Carapicufba, São
Paulo, a equipe de
Bicicross Duas Rodas
Industrial de Jaraguá do
Sul conseguiu vários
troféus nas etapas do
Brasileiro d'isputadas nos

dias 8 e 9 de junho.
Segundo o diretor da

equipe, Valdir Moretti, os

pilotos jaraguaenses
enfrentaram inúmeros

problemas, como:

alojamento sem as mínimas

condições, com dois
chuveiros para mais de 300

pilotos, refeitório

desorganizado e a pista

toda esburacada causando conquistados, ganhou o 2°
lesões em pilotos de várias lugar na classificação para
equipes. Mesmo assim a o estado de Santa Catarina.
Duas Rodas Industrial, As colocações dos pilotos
com os troféus de Jaraguá foram:
Robson Teiles, cruizer 16/17 - r e 5° bgar .

Salete Moretti, cruizet 35/39 - 3° e 5° lugar
. Anderson Reis, cruizer 25/30 - 3° e 2° lugar
Bárbara Biehr, feminino 12/13 - 5° e 3° lugar
Joyce Moretti, feminino 14/15 - 6° e 5° bgar
Salete Moretti, feminino acma de 16 anos - 6° e 5° lugar

.

Marcos Alves, master 5° lugar
ClademirbIeski, master 4° bgar
Claudio Liptimberger, Jr. 16 anos - 6° lugar
Robson Telles, Jr. 17 anos - 3°e4° lugar
Rafael Koning, Jr. 17 anos - 5° lugar
Agora a equipe se prepara para mais uma etapa do
Catarinense em agosto e do Brasileiro em setembro em São
Paulo ..

Duas
Rodas

representa
Santa

Catarina
no

brasileiro

Confirmado; Jaraguâ Atlético
Clube disputará o brasileiro

Na quinta-feira (13), ficou definida
oficialmente a participação do Jaraguá
Atlético Clube no Campeonato Brasileiro da
Série C. O Jac ficará num grupo com equipes
de São Paulo, provavelmente Botafogo de
Ribeirão Preto, Araçatuba, Santo André e

Ituano, estes dois últimos enfrentaram o

tricolor ano passado na competição. Dos 5
do grupo classificam-se 3 para a fase seguinte,
que será eliminatória. Ano passado o Jaraguá
fez tuna excelente campanha-ficando entre os

8 melhores, com um número de 106

participantes. Dos jogadores que disputaram
o úlmo Campeonato Catarinense, Alair

deverá permanecer no João Marcatto.
Daniel Pereira, lateral, Toninho, volante e

Rogerinho atacante do Brusque além de Júlio

César, meia do Marcílio Dias; estão nas

pretensões do tricolor. O técnico Abel de
Souza deve solicitar a contratação de pelo
menos mais õreforços. O Brasileiro terá início
no dia 18 de agosto. e a Copa Santa Catarina

no dia 21 de julho .. O presidente do Jae,
Ângelo Margutte.participou ontem (14) da

reunião da Associação de Clubes, quando
apresentou uma proposta que já recebeu os

primeiros protestos principalinente do
. Brusque. Deixar o Brusque de fora das

disputas da Copa Santa Catarina, incluindo 9

campeão da Segundona, valorizando esta

competição.
Juniores

A equipe de Juniores do Jac, não saiu
do empate em OxO no clássico disputado
no sábado (8), centra o Joinville no

estádio João Marcatto. O jogo foi válido

pela 88 rodada do Catarinense de Juniores.
O

.

Jaraguã agora enfrenta neste sábado

(15), o Brusque, na cidade de Brusque.

Altairdeve jietlrno Jaepara o Bmsileiro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Christian Fittipaldi consegue Fórmula 1 faz oitava etapa
sua melhor posição do ano �!���ub��'!!!!u��ma�?va.S����

MichaelAndretti. Mesmo' Tasman, se envolveu em (Davene/Kibon) volta ao circuito completando 90 GPs e não havia
de Montreal para o Grande chegado emprimetro em nenhuma

assim o 2D lugar foi a acidente com Greg Moore Prêmio do Canadâ, neste corrida fJ!l aquele momento de
melhor colocação do ano (Forsythe), foi para o box, domingo (16), para a oitava sua carreira na F-1. Depois de
de Chrisüan. Émerson voltou para a corrida mas etapa do campeonato. Foi nessa Montreal no ano passado, a

Fittipaldi abandonou em seguida bateu contra o pista que o brasileiro obteve sua Ferrari voltou a vencer em 1996

depois de tocar otmuro de muro e abandonou a prova.
melhor classificação no ano com o alemão Michael

passado, 'quando chegou em Schumacher; na última etapa, na

ptoteçõo eterproblemasna Raul Boesel também não segundo lugar. Espanha. A Ferrari l a atual
concluiu a prova. Gil de Seu companheiro de equipe, recordista em vitórias, com 106.

Ferran(TanglKibon), largou. Martin Brundle, esteve em Aprova de Montreal acontece no

em r fe: uma brilhante Silverstone na semana passada circuito Gilles Yilleneuve. O

'd h 3D testandoo diferencial da Jordan . nome e umahomenagem aopilotocorri a e c egou em' .

Peugeot. "0 problema que morto em um acidente no treino
tivemos na corrida da Espanha livre para o GP da Bélgica, em 8

pode estar ligado a essa peça", de maio de 1982.
.

contou Rubinho. Ele abandonou Yilleneuve corria no carro

oBrasilesievebempróximo
do r lugar no GP de Detroit
de Fârmula Indy, com.
Christian Fittipaldi (Newman!
Hass). O piloto aproveitou a

pista molhada para
permanecer por 64 voltas
nesta posição. No entanto a

10 voltas dafinal, errou numa

freada efoi ultrapassadopelo
companheiro de equipe

suspensão, mesmo

problema que fez André
Ribeiro, abandonar a

prova. André Ribeiro, da

C/asslficáção do GPde Detroit:

1º Michael Andretti, EUA

.\

2º Christian Fittipaldi, Brasil

3º Gil de Fetten, Brasil .

4ºMark Bludel, Inglaterra
5º Eddie Lawson, EUA

8º Raul Boesel, Brasil

16º Maurício Gugelmin, Brasil

Cla$Slficação do Mundial:

1º Jimmy Vasser - 98 pontos
2ºAI UnserJr. - 75 pontos

.

<t-

3º MichaelAndretti - 71 pontos
4º Christian Fittipaldi - 58 pontos
�º Gil de Fe"an - 55pontos
-gg André Ribeiro - 43 pontos
11 ºÉmerson Fittipaldi - 29 pontos
13ºMaurício Gugelmin - 28 pontos�
15º Roberto Moreno 24 pontos
21º Raul Boesel- 11 pontos Próxima prova domingo, dia 23, em Portland

Indy Lights terá prova dia 23 em Portland
A briga entre a Indy Ligius e a

Indy continua. Tanto que neste

domingo haverá duas provas,
uma na Indy e outra na Indy

Lights em horários

diferentes em Portland,
Oregon, EUA. Nilo
interessado nesta brigao

Tony Kanaan (KibonlTang) da Indy Lights pode disputar a

Indy ano que vem

a prova quando ocupava a

segunda posição, por causa de
um problemà ligado ao cãmbio.
"A equipe estâpensando em usar

uma nova versão do motor

Peugeot, mas apenaspar(lMagny
Cours", acrescentou.

A equipe do brasileiro estä

empolgada para essa corrida.
Foi no circuito canadense que a

Jordan fe,Z uma dobradinha em

1995, com Rubinho chegando em

segundo lugar e Eddie Irvine,
atualmente correndo na Ferrari,
terminando em terceiro. Ambos os

pilotos tiveram de diminuir o

ritmo no fim da prova,
preocupados com o consumo de
combusttvet.

Também foi uma prova especial.
para o francés Jean Alesi, que
obteve suaprimeira vaõria no dia
do seu aniversarto. com uma
Ferrari. Desde a corrida da
Alemanha de 1994 que a

escuderia italiana não vencia

número 27 da Ferrari, o mesmo

que levou Alesi II vitória em 95.
Neste ano, o filho de Villeneuve,
Jacques, faz sua estréia nesta

pista, pela equipe Williams.

Campeão da Indy no ano

passado, o canadense irä correr

em casa neste domingo, na pista
que leva o nome de seu pai.
Em 1995,foram consideradas 68
das 69 voltas para o resultado

oficial. A medidafo! adotadapor
causa da invasão da pista pelos
torcedores. A única alteração
aconteceu entre o sexto e o sêtimo
colocado. Mika Saio foi
ultrapassado ppr Luca Badoer

porque parou na pista com a

invasão dos torcedores. Saio
havia caldo para .sétimo,
recuperando sua posição com a

decisão da Fia de não computar
a última volta.
GPdo Canadâ - 8"etapa: Circuito

Gilles Villeneuve - 4,430 km - 68
voltas (30J,240km)

"

piloto Tony Kdfiaan deu um

show naprova de Michigan,
,

recebendo inclusive uma

visita no seu boxdo ator/

proprietário da Newman

Hass, Paul Newman. Em

Michigan Tony Kanaan MO
venceu a prova por muito

pouco. Seu carro apresentou
problemas elétricos a seis

voltas dofinal. O brasileiro

foi muito bem na pista oval,
e bastante elogiado pela <

performance. Tony
Kanaan corre pela equipe
Marlboro Tasman, e na

prova do dia 23, espera
somar pontos e quem sabe Gil de Ferran (KiboniTang) depois de travar um duelo com

subir no pâdio. Christian Fittipadi
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PROJETO

Educação ambienta/ganha
espaço dentro âo Unibanco
Jaraguá do Sul - Depois

de cinco anos desenvolvendo um

programa direcionado ao meio

ambiente, o Unibanco começa a

distribuição de mudas e a.

implantação de projetos para a

preservação ambiental. O
Unibanco

PI'OfIOIIItI i
d.ellvolvldD

Ecologia,
criado em

1991, já
patrocinou
200 pro-

jetos no

setor em

122 municípios brasileiros - 11
só em SantaCatarina - entre eles

Chapecó, onde foi oonstiuído
um centro de educação

116 tllltD OliM

emlodDpoís

ambiental aos estudantes da

região.
Preservação

Dos 200 projetos aprovados
pelo Unibanco no programa de

preservação do meio ambiente,
68 são viveiros de mudas nativas,
que já estão produzindo mais de
cinco milhões de mudas; 45

projetos são de· educação
ambiental, atendendo cerca de
500 mil crianças em todo país; e

33 são de coleta seletiva de lixo
e reciclagem de material. No

entanto, informa a superinten
dente regional de marketing
corporativo, Sandra Martinelli,
outros projetos encontram-se em

fase de implantação. "Mas que

deverãoser colocados em prática
ainda este ano", revela,
acrescentando que todos os

projetos selecionados pelo
Unibanco Ecologia são de �

entidades representativas das

comunidades, como Rotary e

Lions: Club, além de grupos
assistenciais.

Em Jaraguá do Sul, o,

UnibancoEcologia implantouno

início de 1993 o projeto de

reciclagem de lixo, colocando em

pontos estratégicos do município,
coletores para a separação do
material. O recurso arrecadado
na época com a venda do lixo

reciclado, foi destinado à creches

municipais. UIIUI tlIu linhas doprojeto Ide mru/4s cultivadas em viveiros

ADJORI�
DEFLORIANÓPOLm

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA·
FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1981

Abrindo O caixa
RECONHECIMENTO

O�o�M�����oo
rápido porque o Sebrae vem mvestíndo no

segmento hUcmposCOln o levantamento de

problemas e soluçÕes. A Metodologia de

Resolução de Problemas está juntando
dadose ações concretas. Osjornais devem

este �(l()IJhecúnento.

TERRA

A guerra'pela terraestâmal explicada.
O governo ainda tem quase 40% do

território brnsileiro como terras devolutas

mas quer desapropriar terra � particulan:s.
A igreja

é
uma das meiores latifundiãrias

mas quer dividir as terras dos outros.

Propnetärios e sem-tetra se trucidam para
aumentar os Títulos da Dívida Agrãria em

circ�ção que só J;lCrvem paraendividar o

Tesouro e assentar sem dinheuo uma série

de posseiros. Neste assuntoda terraé preciso
baixar a poeira.

OPROBLEMA
A instalação da CPI da Transparência,

esta semana, pela Assembl6ia Legislativa �

Santa Catarina, paraexaminar as contas do

governo 00 Estaoo, trazà cenauma "novela"

bastante conhecida dapopulação braàleiIa,

que �ão vale a pena ver de novo, mas que
vai ter, no mínimo, quare'nta e cinco

capílnlos,

-Serão longos quarenta e cinco dias,

prorrogáveis conforme as ncocssidades das

inv�ti.gações, on� osdeputadosestaduais,
ao invés de apreciarem os projetos de

inte_ do Estadoe oos catarinenlilCs, vão

ficarexaminanoo�talhCs contãbeisde um

processo financeiro que deveria estar a

disposição de todos os cidadãos

catarinenses, numa linguagem acessível e

consistente.

Isto se trata, na verdade, de uma

disfunção da arte de administrar. Não

ínteressaao governodo Estado porque, além

de gerar desgaste politico, dá a eventuais

opositores conteúdos de utilização ünica ei

exclusivamente partidária, principalmente
num ano eleitoral. E não ínteressa ao

contribuinte, que acaba pagando para
sustentar um contexto onde 6 relegado a um

papel �cundário.
Para evitar este cenário, a prefeitura de

Florianópolis, montou uma estrutura

dif�nciada de administJação participativa
dentro de um conceito deliberatívo; não

apenas consultivo, onde a população,
através de representantes eleitos, ínteifere

,

no orçamentoe checaas contas.Segundo o

se�tário � Mnanças, MárioZimmeunann,
a partir.do ano que v�m a,tr��parencia já

.

implantadaserá�mocrali2adavialntemet.

ASOLUÇÃO'
Orientada através de 13 .regiões, a

administraçãoparticipativadaprefeitura de

Florianópolis, obedece às deliberações e

presta contas a 39 conselheiros e 13

coordenadores regioneís, eleitos pelas
comunidades destas regiões, que têm

reuniões semanaise acionam (, Executivo

munícípel sempre que entendam neces

sários.

A cidadã Patrícia Barreto, rnoraaora do

bairro Campechc e coordenadorada Região
Sul confirma que a transparência existe:

"Todas as informações solicitadas têm sido

apresentadas, Anossa preocupação, hoje, 6

contas da prefeiturana hora que quiser,
independente da estrutura da

administração participativa: "N6S lemos

a prestação de cóntas formal, temes os

belancetes.iqueestão dlspo'nfveis na

prefeitura, ou no 'Ii:ibUnal de Contas. Mas

esta 6 uma ínformação de linguagem
complexae que,porexigênciaslegais, nem

sempre espelha exatamente o fluxo

financeiro" .

O secretário informa, ainda, que a

�feitura �cisaavançarmais, Íloentanto
tem buscado alternativas para esta

questão. "Queremos fazer com maior

periodicidade, masprocedemos jápor três

DEPRIMEIRA

O governo do Estado está

reconhecendo o trabalho realizado pelos
jornais do interior. Ele está incluindo

praticamente todos eles em um processo
de mídia. � uma forma de demonstrar

consi�ração pelas comunida�slilCrvidas

porestes jornais que merecem tJatamento

digno de suaimportAnáa. AAdjori-SC foi

o canal, mas o mérito 6 daqueles que
continuam teimando em fazer jornal.

A FORÇADA UNIÃo
O Se brae, a Fampesc, a Caixa

Econômica Federá! e a Adjori.SC estão

juntos no Plano de ,M,Il!1ernização e

Padronização � FJnpreS�Jornalfsticas.
Vdi ser o novo perfil operacional dos

jornais. Equipamentospadronizados, oez

encontrosde especializaçãoe treinamento

durante o ano, saneamento empresarial,
tudo dentro da àova visão. Parte-sc da

empresa como ela estä agora.ainda que

com problemas. Projeta-se sua nova fase

reequipada. E sõ então lilC decide pela
injeção de �dito. Pode virar modelo:

dinheiro ou reparcelarilento só para quem

tiver nov�f6rmutã emp,�sarial.

com a execução das obras orçadas. A à produção de cartazes que mostram
prefei tora tem argumentado problemas quanto a prefeitura arrecada, quanto gasta .

finanocirose nós temos solicitado empe- e em q!1e áreas estâ gastando. A:fixani.os
nhonocumprimentodasprioridadeS". este material em ônibus. Produzimos,

.

O secretário Märio Zimmermann
. também, umjemalpara díssemínes estas

admite as dificuldades na alocação de informações.
recursos e argumenta que o processo de AÇÃO COMUNITÁRIA
estabilização daeconomia trouxe problemas
tan to para o setor público quanto para a

iniciativa privada; questões que envolvem,

portanto, a crescimento do volume

financeiro da folha de pagamentos dos

De acordo cemo depoimento de·

Patrícia Barreto, csie processo só está

sendo possível porq�e as comunidades

estio envolvidas e mtefillldas à decisão
,

política daprefeitura de Florian6polis de

funcionãriosmunicipais,porexe�plo., ser ttansparente. Para ela·, exigir
Mãr:io Zimmermann explica, tambem, ..

transparencia6 um:aresponsabilidade do

que o florianopolitano pode ter acesso às c,ontribuinte.

!
I.

.,
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II ENCONTRO ESTADUAL

J araguá do Sul- Aconte
cerá nesta quinta-feira'(20), o n
Encontro Catarinense de Con
selhos Municipais de Educação.
Mesmo

'Obj.'lvo i
Iof/o/,e.f DS

sislellltls
do .dl/lO/io

sendo em

Jaraguá
do Sul, o

evento

será pa
trocinado

pelo con

selho de Bíguaçu, e.faz parte da

proposta de continuidade do
trabalho de implantação dos
conselhos de educação e sua

estrutura a nível estadual.

Segundo a professora Iris

Barg Piazera, do Conselho

Municipal' de Educação de

Jaraguá -do Sul, já estão
confirmados no encontro 104

municípi�s, reunindo repre
sentantes dos conselhos �
secretarias de Educação, além
dz universidades e fundações
educacionais. O primeiro eh

contro aconteceu, ano passado

em Rio do Sul, com a,

participação de 32 muniéípios.
De acordo com a professora

Iris, o aumento do número de,
participantes demonstra o

interesse e anecessidade de mais
autonomia por parte de cada

município na área educacional.

"Quanto mais próximas as

decisões mais adequadas elas

serão", resume Iris Barg Piazera,
apontando a autorização de

funcionamento das escolas que
integram o sistema municipal de
ensino como um exemplo de

independência que a implantação
do conselho possibilitou à
secretaria municipal de

Educação.
Cadastro

Atualmente apenas 28 dos
263 municípios catarinenses têm
conselhos constituídos e somente

sete - Jaraguä do Sul, Joinville,
Itajaí, São Miguel do Oeste,
Florianópolis, Nova Erechim e

Rio do Sul - com competências
delegadas pelo Conselho

Estadual de Educação, o que
significa licença do Estado para
outorgar e fiscalizar o fun
cionamento das escolas que,
fazem parte do sistema muni

cipal.
O nEncontro Catarinense de

Conselhos Municipais de

Educação acontece naFundação
Educacional Regional Jara

guaense (Ferj), a partir das 8
horas e a previsão para o

término, às 18 horas. A função
sócio-política-educativa dos
conselhos municipais de

educação, a contextualização
histõrico-legal des conselhos na

realidade brasileira, são os

principais temas que serão
abordados durante o encontro,
que tem o objetivo de orientar a

Criação e funcionamento dos
conselhos municipais" de

educação, incrementar a gestão,
democrática da educação e

aprofundar o intercâmbio para o

fortalecimento dos sistemas

municipais de ensino.

QUADRILHA

Festival resgata tradições de São João

, I

Jaraguá do Sul- A secretaria

municipal de Cultura e Lazer,
promovem no dia 22 de julho, o

VIII Festival Municipal de
Quadrilhas nas modalidades de

dança da quadrilha, pau-de-fita,
cantigas de roda alusivas aos

, festejos de São João e coral

típico. O festival é direcionado
às escolas dasredes municipal,
estadual e particular de ensino,

Municípios sereúnempara-rTabela para doações
,I discutirem o ensino em SC vemjunto comfatura

recreativas e grupos de jovens.
,

De acordo com' o diretor da
Divisão de Cultura, Sadi Lenzi,
o evento está sendo aprimorado
a cada edição, já que se trata de
uma das promoções mais antigas
realizadas pela prefeitura na área
cultural. A novidade para este

ano, segundo Lenzi, serä no

desfile que começará na Walter

Marquardt (próximo ao Fórum)

e terminará no Parque Municipal
de Eventos. Fm 1995, 26 grupos
participaram do Festival de

Quadrilhas, com oiédia de 30

pessoas por quadrilha.
.

.

Tradições
O principal objetivo do

festival, salienta Sadi Lenzi, é

resg�tar as tradições da festa de
São João e promover a inte-:

gração escola-comunidade.'

"MULTIPLIQUE VIDAS·

ti 371-1422

Jaraguá do Sul - A Asso

ciação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul (Acijs) está
dando continuidade a campanha
"Multiplique Vidas", que tam

bém tem parceria da Celesc.
Terceiro município no Estado

a adotar este programa para
beneficiar hospitais, a Acijs
espera, até o fmal deste �,
começar a investir n� hospitais
Jaraguá e São José, com recursos

arrecadados na campanha.
Ao receber em sua casa a

conta de energia elétrica, o coa-

sumidor tem anexo a fatura uma

tabela para doações. Para pes
soas tisicas (residenciais), a taxa

mínima para contribuir com a

campanha é de R$I,OO enquan
to para pessoas jurídicas (empre
sas), o valor inicial édeR$ 5,00.

Para doar. o consumidor terá

que assinalar o valor da contri

buição, que será descontada na

próxima conta de energia elé

trica, ficando automaticamente
cadastrado para o desconto

mensal, porém, podendo res-
,

cindir as doações a cada 30 dias.

LOCALIDAIIE

I'CONTA -IRUUENCIA
.lARADUA DO SUL 012H28 IS I 07101 01 01 054&00

Autorizo debitar mensalmente em minha fatura de energia
elétrica, a quantia abaixo a,sinalada com "X", em favor do

Hospital e Maternidade de Jaraguá - Uni.o Saúde.

I'ESSOA ftSICA

( ) RS 10,00 (Dez Reaia)

( ) RS 7,00 (Sete Reaia)

( ) U 5,00 (CiDCO Reais)

( ) '$ 4. ,00 (Quatro R.aia)

) '$ 3,00 (Três Reaia)

) R$ 2,00 (Doia Reais)

( ) R$ 1,00 (Um Real)

( ) OUTROS, RS __ ,00

PESSOA JURtDICA

( ) R$ SOO ,00 (Quinhentos Reaia)

G ) RS 200,00 (Duzentos Reaia)

( ) RS 100,00 (Cem Reaia)

( ) R$ SO ,00 (Cinquonta Roais)

) RS 25,00 (ViDto o Cinco Reais)

) RS 20,00 (Vinte Reais)

( ) R$ 10,00 (Doz Roaio)

( ) R$ 5,00 (Cinco Reais)

( ) OUTROS, R$ ,00

OIS.: Entr_r •••i..- onde fi..."
o P.II......to .. conto dit

_rlli••16tricà

'ara suspender a contrlbulp1o,
procure o Escri t6rl0 •

Cel.se

Loodidld.

'-------Iiii"�ura-----'

Motl.1o tltllllb.1a t4 dotlfMS qu. vem anexo a latu� da Celesc

A GlIDAA&AÇiO � viA.oro II
JJAiA�OOA 10 �OOIL í '1PO���'llLg

iA�VA IA'li OOMA
CO'.ClIIlIlTIVlAÇiO DI AAIA� A�

IPAiVI�: IMIDI�Vill I A\OfOi�VA�g

o/JÁ M A�A��(LO�IO �

--- - -
..
-'--_--
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- CAMPANHA'

I,

..

DOE UM AGASALHO
E G. E UM ·SORRISO

,

,

E O slogan da Campanha que está sendo desenvolvida pelos
. funcionários do Banco do Brasil S/A da Barra do Rio Cerro-Jaraguá
'do Sul (SC), com o apoio da Nanete Malhas e da Igreja 'Nossá

Senhora das Graças, para arrecadar agasalhos em geral (roupas,
.

calçados e cobertores) que as pessoas têm enventualmente
I

entulnedos em seus armários e que podem ajudar outras pe9soa�
,

,a serem felizes. (a não passarem frio neste inverno).
-

'

Os agasalhos arrecadados estão sendo distribuídos pela Pestors! da
" r·'

.

•. ;'

. Igreja Nossa Senhora das Graças, da Barra, que está essistindo
,

•

• •
1� I

.',

aproximadamente 27 famt1ias cadastradas, e demais carentes, tezenao

.
uma distribuição justa a quem precisa.

A campanha não tem orezo definido, sua duração continua pols a .

resposta obtida está sendo muito boa. Participe você também!'
-

. POSTOS DE ARRECADAÇAO: ,

BANCO DO BRASIL AG. BARRA

CAPELA NOSSA SENHORA DAS,
, GRAÇAS

, Os agasalhos ou calçados
__ esquecidos em sua casa

PODEM FAZER UMA CRIANÇA PELIZ! '

APOIO:

NANETE MALHAS
REALIZAÇÃO:

L '

I· .

. I

I

I'

II
II

II
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FALECIMENTO

A morte da "vó" Anna
Gomiack Buchmann
J araguá do Sul • o des�

parecimento da veneranda
senhora Anna Gorniack

Bud1mun
deixou

profunda
mente

abaladas.
C ON

BUCA,

DOllollllllo

ptllllt/�VtI
olluolmellie

. do (ollbuto

que quer significar Convenção
dos Buchmann de Campo

. Alegre, que ao longo dos anos

transformou-se numa ruidosa
reunião de reencontro dos
descendentes dos Buehmann,
que a cada nova convenção
crescia de número para se

tomar um grupo de algumas
centenas de pessoas, fato

sempre muito comentado pela
imprensajaraguaense.

Anna Gorniack Buchmann
era um dos esteios dessa

organização, agora acaba de

deixar esse fabuloso grupo,
morrendo no Hospital São

José,.às 18 horas do dia06 de

junho, aos 85 anos comemo

rados em 11-02-96. Ela era

nascida em Ca!DP0 Alegre,
filha de Miguel e Barbara Leik
Gomiack e era Viúva do nosso

sempre lembrado Harry
Buchmann.

Família
Deixa a extinta os filhos

Ary, Nery, Darcy, Daisy, Ana,
Marlisa e Miguel D'Artagnan,
casados, deixando ainda 27
netos e 26 bisnetos.

INFORME PROMOCIONAL

HOMENAGEM

o seu corpo foi velado em

sua residência, na Reinoldo
.

Rau, 276, nesta cidade e foi
dada à sepultura; às 16 horas

do dia 7 dejunho, no Cemitério

Municipal de Jaraguá do Sul,
centro. Aos enlutados a nossa'
expressão de pesar. (E.V.S.)

Rubem e Zêni voltam à gastnmomia
Depois de afastado por al

gum tempo na arte de comer

bem e preparar boas igua
rias, o sr. Rubem Arenhardt
e sua esposa Zêni voltam ao

ramo em que se tornaram
conhecidos em toda a.região,
especialmente no maior clu-

be da cidade - o Clube Atié:- Adélia Piazera Fischer, na

tico Baependi. Desta feita' saída da ponte Senador
voltam a servir os seus Abdon Batista ..

amigos e admiradores, nas Procure conhecer as insta

dependências da AABB - lações da AABB, que com as

Associação Atlética Banco' reformas introduzidas estão

do Brasil, no morro do Stein, .muito mais aconchegantes.
com entrada pela Rua 13 -

. Vá e confira... (E.V.S.)

VIDA ROTÁRIA

Rotarianos em recuperação
Florianópolis - A frequência

às reuniões semanais são ponto
fundamental para a Vida regular
de um Rotary Club. Ocorrendo
onãocomparecimento à reunião
do clube a que pertence poderá
recuperar a sua frequência num

Rotary Club co-irmão nos

próximos dias que se seguem a

nova reunião.

A foto que estampamos dá
um exemplo de recuperação de

frequência de rotarianos do

Rotary' Club Florianópolis, o

Segundo mais antigo clube do

0-4650, . quatro deles recu

peravam no Rotary Club

Florianópolis-Estreito .

Nos fundos um grande
quadro na parede, mais uma

.

obra artesanal do companheiro
Ângelo Ribeiro, lembrando a

fundação do clube, em 28 de
fevereiro de 1958. (E.V.S.)

n AGRADECIMENTO
I'lll:tttttt� Illltllltliill, A família enlutada de

11111 Anna Gomiak Buchmann,

.. ;�:::::I:�:�:�:: e:"::o:;;'
'ili�\',:':ill:iiii;:;:l[:[il[I:[i[ii:II::i:i::::;�::::�i:iiii[�iiillliiii: agradece a todos os amigos que 8

-

Otto, aos enfermeiros do Hospital

coroas e

_ �:::I�::'S' na Igreja Malrez São

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"0 melhor momento de minha carreira é

sempre aquele que estou realizando agora"
"Dizem que sou mulherengo, mas atual
mente estou sem um grande amor"

Muitos podem seguir o meu estilo de

vida, mas, Manolo Otero sâ existirá um"

Manolo Oterofala de seus 20 anos de carreira
CP: Qual foi o período nestes

20 anos de carreira que pode ser

considerado o melhor?

MO: Tive muitas épocas
diferentes. O sucesso parece
como ondas do mar, sobem e

descem, mas acho que devemos
considerar o melhor trabalho

aquele qu� ainda está por vir.
CP: E o próximo disco será

lançado em julho aqui no Brasil.
MO: Pois é, terminamos

,

recentemente de gravar Tudopor
-Amor, que contém 18 músicas
inéditas. Vamos apresentar este

novo trabalho na volta ao Brasil,
marcada para julho, agora nos

grandes centros, como Rio de

Janeiro, São Paulo e Belo Hori
zonte.

CP: Mas por quê lançar,
depois da Espanha, o Tudo por
Amor aqui no Brasil?

MO: OBrasil éminhasegun-

MO: Eu, meu filho de 22 anos
e minha mãe, apenas.

CP: Entãoo coração de Ma

nolo Otero está vazio atualmen
te? Como fica aquela imagem de

mulherengo, que algumas
mulheres <> intitulam?

MO: Depois domeu divórcio,
não encontrei um verdadeiro

amor, o que acredito que poderá
surgir ainda..

por Amor, que será lançado no

mercado brasileíro em julho.

CORREIO DO POVO: C0-
mo foi sua estréia como cantor?

Manolo Otero: Em' 1966
comecei a me apresentar nos

cabarés espanhóis. Depois tive
uma rápida passagem pelos
palcos, dançando, e mais tarde
resolvi me entregar integral
mente a música.

CP: Seu estilo sempre foi o

romântico, JIl�S também ·t'eve
momentos em sua carreira que
você deixou de lado os boleros.

Umaopção?
MO: No início cantei de tudo,

inclusive, dancei. Passei pelo
rock and roll, country até chegar
em canções românticas. Em

geral foi uma experiência boa.

Conheço um pouco de cada

estilo .

PETERSON IZIDORO

Romântico mas ao mesmo

tempo politicamente incorreto,
ManoloOtero chega aos 47 anos

cheio de graça. Depois de 20

anos de

carreira,
corri di-

(olllo/lor6 O

/tilltotnellio
de Tudopor
flmor emJu/llo

v e.r s o s

trabalhos

por todo
o mundo,
só no

Brasil lançou 18 discos, este

cantor espanhol que começou sua

carreira cantando e dançando
rock and roll, conta como foi

estrear em um palco para apre

sentações há duas décadas em
boates do interior da Espanha,
até seu mais novo álbum, Tudo

da casa, tanto no coração como

nopatrimônio. Tenho um aparta
mento em São Paulo, onde fico

quando faço turnê pelo país, e

venho, a lazer, pelo menos duas
.

vezes por ano para cá com minha
família, O povo é cmtagiante, di
ferente do da Europa, onde fiquei
recentemente oitomeses, maspor
trabalho.

CP: Você falou em família...

. VOCE PRECISA,O BESC COMPRA,
Pessoas jurídicas, pessoas físicas (autônomos, profissionais liberais, firmas i n d i v i d u a i s ,

p r o f i s s i o n a i s I i g a d o s a a t i v i d a des a g r o p e c u á r i a � e a g r o i n d u s t r i a is). C o n sul t e o B E SC.

BESC
o Banco de Santa Catarina

LEASING BESC
Todo bem q u evo c

ê

quer.

Ir
II

I

I.

I '
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FLAGRANTE

Irmãos são presos caçando
no Morro do Boi em Corupá

C orupá • Duas pessoas'
foram presas em flagrante
quinta-feira a tarde, no bairro
Ano Bom, acusadas de caçar
animais silvestres no Morro do

Falos: Cê_ JlA'lkesICP

Boi.entre
Cocupá e

São Ben
to do Sul.
Os ir
mãos Ro

berto, de

40 anos, e Lourival Fodi, 37,

Polklo Pick-upfoipararsobre três veículos estacionados

.lItDlllf06

�Illmols
sl/v.',"

Imprudência no trânsito
Jaraguá do Sul- A impru- polícia, ocondutor daPick-up

dência do motorista da Pick- perdeu o controle do veículo e

upRanger, placasLWX-5400, acabou chocando-secom três
causou um prejuízo de R$ 12 carros que estavam esta

mil para Adolfo Gnmfeld, 11'0- cioaados dentro do estabe

prietário de uma garagem de lecimentode Grunfeld. Ambos
veículos usados. No laudo da veículos tinham seguro.

estavam com um macaco, um

tucano e um Inhambú (família
das codornas), dentro de casa

quando receberam voz de prisão.
Segundo o comissário Van

derlei Zoeatelli, a movimentação
na casa'da fazenda onde Roberto
Fodi trabalhava era estranho
durante o dia. "No relatório o

comissário salienta que focam
feitts rondas até o momento da

prisão, no final da tarde" , afirma
a 'escrivã Sandra Ronchi.
, Ontem os irmãos afirmaram

Roberto Fodi.e seu irmão Lourival: crime contra afauna

Poluição do Rio ltapocu
preservação do meio
ambiente mais pouco se faz,
o que deveria acontecer é

uma maior atenção e

cobrança da população e

dos órgãos de imprensa, às

empresas que destratam e

poluem o Rio ltapocu, rio
este que já foi símbolo de·

.ríqueza da cidade. O

vereador. Ruy Lesmann
também preocupado com o

descasocomo Rio, levantou
a questão na Câmara.de

Vereadores, na última
sessão.

Espera-se que as empresas
se concientizem e que os

órgãos responsáveis pela
punição aos culpados
tomemalguma providência.
E que não se esqueçam da

importância da preservação
do meio ambiente.

que os .animais foram mortos por
três caçadores, mas confirmaram
a existência de armas na

propriedade. "Vimos a hora que
alguns homens saíram com

,

espingardas na mão e acenaram

para mim", garante Roberto

Fodi, enquantoLourival avisava

que estava apenas visitando seu

irmão.
Ambos foram transferidos

ontem à tarde para o presídio de
Joinville, e responderão por
crime federal contra a fauna.

A questão do meio ambiente

sempre muito comentada

continua acriarpolêmica, afinal

tanto se fala,Falta de
em cuidado e

impunidade preservação,'
em relação a

mas nenhuma I

poluição providência é

tomada. Com tudo isso a

imprensa localcontinua a fazer
a sua parte cobrando dos

reponsáveis alguma atitude..
E esta semana a questão da

poluição do Rio ltapocu foi
levantada pela Rádio Jaraguä.
O que está sendo cobrado é

uma maior ação em relação an

combate à poluição e não tanto

tempo gasto com burocracia e

com a criação de Secretarias e

nenhuma ação na prática que
resolva este problema tão

grave. Afinal, tanto se fala em

II

I MORTE NADELEGAClf'

Inquéritopara apurar caso está instaurado
Jaraguá do Sul - A delegada

Jurema Wulf instaurou inquérito
para apurar as circunstâncias do
caso envolvendo o operário
Rosélio Nielzen Miranda, de 24

anos, morto com um tiro dispa
rado da anna do comissário Ingo
Mário Thiem.

ameaçou suicídio derramando

gasolina sobre o próprio cotpo e

dentro de seu veículo, estaciona
do no pátio na DP.

No entanto, depois de tentar

entrar na sala do comissário,
Miranda ameaçou pegar o

revólver de Thiem. Neste

De acordo. com testemunhas

que acompanhavam o relaciona-

. mento do casal, as brigas eram

constantes. Porém, a decisão de
morar na mesma casa pode ter

sido a peça-chave para a

tragédia.
Segundo a mãe de Miranda,

os familiares da namorada não

permitiam a união, obrigando-os
a se encontrarem somente uma

vez por semana, o que levou a

vítima a tentar o suicídio.

Miranda morreu depois de instante, a reação do comissário
tentar invadir a delegacia para foi imediata: a anna disparou e

agredir sua namorada, que foi acertou na altura do peito da

registrar queixa. contra ele vítima, que morreu duas horas

domingo passado. Antes, porém,
,

depois no hospital.
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