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Galeria vai resolver o Encontro analisa novas

problema das cheias melhorias para a saúde
Uma galeria com quase 150

metros de extensão está sendo
construída na rua Erwino
Menegotti para solucionar o'

problema das cheias naquela
região.

A Fundação Catarinense de
Cultura lançou esta semana três
concursos literários para todo o

Brasil. Os prêmios chegam aR$
85 mil para os vencedores da

etapa estadual.

Membros da área dç saúde e

profissionais ligados amedicina
participaram da l- Conferência

Municipal de Saúde, realizada
no final de semana passado, em
Jaraguá do Sul. ,

Tem sempre um

Jeito de fazer
m�/hor
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ÁREAS CLANDESTINAS

Promotoria vaiagir
• •

com mas ngor na
.

fiscalização de lotes
A partir de agora quem for flagrado construindo

em loteamentos clandestinos poderá ser preso e terá
a obrademolida. A determinação foi da Promotoria
Pública domunicípio, que fiscalizará commais rigor
as 102 áreas que estão irregulares. Uma campanha
de conscientização começará a 'ser instituída nas

escolas municipais, estaduais e particulares de
ensino orientando os alunos dos riscos para quem
construir nestes locais. Membros da Defesa Civil
estão cadastrando famílias que já residem

clandestinamente. Página 5 Prefeitura quercoibir aproliferação de casas em loteamentos clandestinos

Convenção define amanhã PSDB e PFL acertam para Prefeitura e ORT

união de siglas em Corupá disputar contra Ivo Konell deverão fechar

Neste.domingo, tOdO:os partidos �e Corupá realizam Depois de anunciar sua candidatura para disputar às acordo em julho
suas convenções municipais para discutirem sobre eleições-deste ano, o deputado Geraldo Werninghaus, do
coligações. Pepebistas e pefelistas se reúnem somente para PFL, terá ao seu lado um forte aliado, o PSDB. que aceitou

a homologação da união ao pleito de outubro. Página4 acoligação. Página 3

Projeto já foi elaborado, res
tando apenas a aprovação da Câ
mara de Vereadores. Página 6

Cursos AutoCAD 13
Básico e.Avançadofor Windows.
Rua Adé/ia Fischer, 12 - em frente ao Hote/ Eta/an
Fone: (047) 377-2933 - Jaraguá do Sul - SC
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EDITORIAL

Umapartida de futebol
N a edição passada, crucificamos a

diretoria do Jaraguá Atlético Clube pela
atual situação financeira do clube. Porém,
agora vamos analisar um outro ponto. A
falta de capacidade do Conselho Delibera
tivo, carro-chefe dequalquerempresa, é que
está sendo QcP9.I1to negativo da adminis

tração de Ân�&,1b ttI�J:gutte. Se por um lado
o presidente também tem seus erros, por
outro Ismar Lombardi - leigo no esporte -,
o "todo poderoso" do conselho é o respon
sável direto pela falênciado Jac. Os números
de conselheiros pagantes é uma vergonha
(apenas 33, enquanto 96 estão cadastrados).
de,IJ}.Qnstntndo a falta de controle e capa-
,,".1 .

_'

�

cidade de quem responde pelo setor dentro
do clube. Detalhe maior quefoí defínítívo
ne,gativamente - para a imagem de Ismar
Lombardi dentro do esporte profissional foi
na reunião envolvendo diretoria, conselheí-

,.
,

. .

\',
ros e o próprio patrocinador da equípe,
WanderWeege, há quinze dias. Com pouco
mais de dez minutos de conversação, Lom
bardi símplesmente alegou um compromisso
inadiável (enquanto a pauta da reunião era

sobre o próprio conse1ho e a renovação do

patrocínio, que foi firmado), e abàndonou o
encontro. Resultado: Dias depois tanto dire
toria como patrocinador souberam o com

promisso inadiável: uma partida de futebol!

tAilisentadorills eaumentosjustos ""

''i'.;'�� "

.

;,�,
.

,.

* JoséCastilhoPi"to

"1'�
. Em fevereiro do ano passado ocupávamos

· este espaço com o artigo intituladfi. "É difíCil
· governar o Brasil", no qual afirmávamos que
isso ,. ocorria devido não só ao tamanho
continental e populacional deste nosso país
màs, também pela falta de patriotismoque
por sua vez facilitava o cooperativismo, a
corrupção e principalmente
as mor-domias milionárias. à
muitos "figurões" nacionais.
E dentre esses felizardos
haviam alguns que tinham e
continuam possuindo duas,
três, e até quatro ap9.sen-
tadorias cujos rendimentos sornados à
outros

. salários alcançavam, conforme o

caso, dez:'�q,.àtoru;',deZenove. vinte e três
·

e vinte e sete mil reaispor mês, e que é um
ótimo oroea�ªo;:,f ,

Não obstante essa concessão à ditosas
criaturas de classeelevada, muitas das. quais
era e Sã� cblÍgrêssistas que fazpouco tempo
aumentáram 'seus próprios salários em nada

menos de 100%, os operários que na sua

maior parte executam um traba1ho não raro

penoso, foi aumentado em apenas 12%, um
aumento que é um verdadeiro deboche a

sofrida classe do operariado. E não

generalizando, enquanto muitos ditosos.
conseguiram várias aposentadorias, um

contingente enorme de
brasileiros com tempo
suficiente de trabalho e

tendo encaminhado todos os'
documentos exigidos, há
anos está aguardando
aposentadoria inclusive um'

nosso amigo, aqui de Jaraguä do Sul que
trabalhou anos e por invalidez adquirida no

serviço vem tentando aposentar-se, já Jaz
. quatro anos, e até agera nada conseguiu, o
que demonstra que neste país essebenefício
é concedido "sem demora" e com o mesmo

acerto das "aposentadorias e aumentos

justos".
* Jornalista

EXP.EDI!ENTE EugênioV1çtorSctlmäckel
CORREIO DO POVO DiretorGeral
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Carta abe�il.
A oportunidade
de ser mãe

* Paula F. D. Moretti

Recordo com emoção do

nascimento de meu filho.

Daquele momento divino que
me fez sentir com mais inten

sidade a existência de Deus.

Recordo também da visita

queminhamãeme fez naquela
ocasião. Do abraço apertado e
de como passei a compreendê
lamelhor, amá-la e respeitá-la
mais depois de dividir com ela

a experiência da maternidade.
Gostaria de encontrar.

palavras q�e pudessem des
crever com fidelidade meu

pensar e meu sentir sobre o que
vivi, mas nãoasencontro,
A condição de mãe tem me

oportunidade para evoluir é

aprender, pois: não posso
ensinar aquilo que não sei. Não
passo dar � outro seraquilo que
não tenho.

Aprendi quesermãe éamais
nobre missão que tenho, pois
cabe a mim encaminhar meu

filho no que diz respeito a sua

vida psíquica e espirituàI..�
Dentro dessa compreensão,

.

tenho encontrado na ciência

log�ófica elementos que, �

possibilitam educar-lhe com

novos conceitos, com novos

valores é com uma moral1iilais
.

elevada. Tenho podido 'Íhe
ensinar a viver de forma mais

feito pensar, viver e sentir de consciellte e eom uma conduta
forma diferente. Tem me mais acertada. Tenho lhe

.

ensinado a gostar de trocar urn

passeio ou urna viagem para
estar com meu filho,

Tenho aprendido a gostar de
sujar com alegriaminha roupa

. brincando comeleno parqueou
na areia. Tenho aprendido a

ouvir com alegria seu choro,
pois eSse choro me lembra de

,
.'

sua existência.

Nesse sentido, a Logosofia
tem me levado a compreender
que sermãe é umaprerrogativa.
e unia oportunidade. Uma

ensinado a amar e respeitar seu
pai, a descobrir neleseu maior

exemplo, aver emNa ausência
urn gesto de amot, pois essa

ausência significa esforço para
nos proporcionar uma vida

mais estável e segura.
Posso vislumbrar para meu

filho urna vidamais consciente

e feliz, e isso me faz cada vez

mais gratapelaminhacondição
demãe. ,

* Professora e docente de

Logosofia
.

Artigos para6.naAberta,enviar paraAv.Marechal Deodoro da Fonseca, 122, 10 andar,

8ptJsslI/odo/los
, , S OS OllmSII/OS

)jIlS/OS uls/sm
sm IIOSSDpoís

t I W&ft!lM�Smcro e· lli:!I&fii��
372-2992 [l��

CENTRAIS TELEFÔNICAS - 'FAX - TELEFONES
CELULARES E ACESSÓRIOS'

Cef Procópio Gomes de Oliveira, 1550 -, sala 9
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Definido:PFL ePSDBfecham coligação
J araguá do-Sul • Agor� é

definitivo. OPSDB irásecoligar
nestas eleições. Depois de quase
fechar com o PTB, do prefeito
Durval

Vasel, os

tuc a no s

decidiram

pela união
com. o

PFL, do

'o///dtJS
tOm p/tllIO
de love/llo
/dill//ttJS

deputado
estadual Geraldo Werninghaus.
O acordo foi firmado quinta-
'feira à noite, depois de duas
horas de reunião. Agora,·a chapa
entre PFL e PSDB é composta
pelo próprioWemingháus, como
cabeça-de-chapa, junto com o

\ bioquímico Irineu Pasold.

.Ontem opresidente doPSDB, P'!

Vicente Caropreso, salientou a

importância da coligação com o

PFL: "Vamos unir duas forças da'
política jaraguaense. Uma que
tem experiência na Câmara de

Deputados e outra que trabalhou
. diretamente com o povo em uma

das áreasmais precárias em todo

país: a saúde".

Com a união PFL-PSDB, •

ambos com planos de governo
idênticos, tucanos e pefelistas
continuam as visitas nos bairros
analisando a atual situação.
"Ouvimos muita reclamação,
entre elas o transporte urbano,
pavimentação; e, principalmente
a falta de apoio da atual adminis
tração. Vamos trabalhar em cima

FoIos;�

lrineuPasolde Geraldo Weminghaus: chapa contra Ivo Konell

disto na campanha", revela Vi

cente Caropreso, acrescentando
que

-

o pröximo bairro a ser

visitado serã o ltapocuzinhoe
.

Depuúulo esúuluallvo Kon'ell, peloPMDB e...
'

'

...GilbertoMenell., do PPB: tkJbradinha'neskls eleições

GILBERTO MENELq_;

PPB reúiie diretóriopara homologar candidatura
Jaraguá do Sul - Os 44

membros do diretório muni

cipal do PJ>B se reúnem nesta

terça-feira (25) para a homo

logação da candidatura do
'

empresário Gilberto Menell

para disputar as eleições.

Por 33 votos a favor e 12 con

tra, ficou definida a aceitação dos
pepebistas em se coligarem com

o PMDB, do deputado Ivo
Konell. "Vamos somente oficiali

zar o nome de Menell pelo parti
do e definir os candidatos à

Câmara de Vereadores", avisa o

presidente do 'PPB, Errol

Kretzer, acrescentando que
Gilberto Menell será vice na

dobradinha com Ivo Konell.
"Não abro mão da cabeça-de
chapa", salienta o deputado.

A partir desta semana ��
dois diretórios-sentam àmesa
e começam a discutir o plano
de governo para a campanha.
"Já temos traçados alguns
pontos fundamentais", definiu
Gilberto Menell. '

• MPRESS
"

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

F�NE/FAX: (0"47) 371-2552

Peíelistas pedem
.

para deputado
aceitar Proposta

OdeputadoGeraldoWeming
haus, .que .oficializou sua

candidatura para prefeito
domingo passado, afirmou que só
aceitou, ,o convite porque o

diretório municipal, .além do

pröprio presidente nacionaldo

partido, Jorge Bornhausen,
indicou seu nome 'COD:lO o mais
forte dentro da sigla.

Antes deWeminghaus, o'PFL
tinha Valdir Bordin, atual

presidente- da Câmara de
. Vereadores, eomo pr.é-candidato.
Bordin, no entanto, estava sendo
colocado como segunda opção,
tanto p�ra PMDB e V-PB" na
época, �id9S}q�"�pn-àvam
umacoligáção eóoí"osPefelístáS.
"Precisávamos reerguer o nome

do PFL na cidade, que estava fi
cando de lado. Por isso aceitei o

convite", observa o deputado.
Porém, Werninghaus Jogou

contra seuspróprios eleitores que
na eleição para deputado
estadual, afirmou que cumpriria
até o fim seu mandato. "Minha
saída da Assembléia pode até
ser benéfica. Caso consiga a

eleição, teria respaldo junto aos

deputados. Quem ganha com isto
é a comunidade", samnt:a�

Até o início de julho, quando
os candidatos precisam se insere
ver.no Tribunal SuperiorEleito
ral, Jaraguá do Sul terá penas um
representante em Florianópolis;
Udo Wagner. O peemedebista

f� J

Ivo Konell e o pefelista Geraldo
Werninghaus disputam às

eleiçõesmunicipais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Encontro de amanhã define Fundo assistencialrepassa
. l· ..

"

-

.'

t
.

p�'DD .' ..PlI) r .'

verbasparaApae e creche
co 19açao en Te cD e ri: '. '

Jaraguá doSul-o secretãrío parcelas. As duas. primeiras
de Habitação .e Ação Co- foram repassadas neste mês e o

munitäria, Ademir Izidoro, en- restante está previsto para até

tregouestasemanaà.Associação dezembro deste ano. Cada
de Pais e Amigos dos Ex- parcela é de R$-2.226,00.
cepcioaaís (Apae) .e a creche

. Segundo Soraia, uma das
Constância Piazera, cheques vantagens da criação do fundo é

,

referentes a verba administrada a descentralização e prestação
pelo Fundo Municipal de diretade contas, que deverão ser
Assistência Social. feitas 60 dias depois da entrega

D� acordo com a assistente das parcelas.
social e presidente do Fundo

.

O dinheiro será usado para
MUnicipal de AssistênciaSocial, cobrir custos com alimentação,
Soraia Müller, o recurso é da material didático, limpeza e

extinta Iba e serä entregue em 12 reparos nas sedes das entidades.

CORupA

Cd��J�; }Es� m�ada
pará amanhã (23), a reuniãopara

, a homologa�o dácan4iliatura e

aoãcialízação da coligaçãoentre
PPB, "e
,PFL Os. lJI_bef vtJl

.dcres pe- .. ,

, ,

,
los dois-�jdÄs ,�bém, serä
definido BO encontro deste

domingo....
'

.s '; " co" I;' .

.
.
ºcaji4i4atojá escolhido entre

,�PeP,e��� e que ir� comandar
a d9bfattiJü):i�� o ex-prefeito
-,,'.;'J- l \".:.-!",_

ÁaüAVERDE
_"

",

Otto Ernesto Weber, apoiado dopartídoperäaofícíalízeçãode
para disputar novamente a sua candidatura. Nome forte na

cadeirado Executivo. Enquanto sucessão de Adelino Hauffe,
isso, o pefelista e ex-vereador Tamanini liderou todas as

LuizCieply é indicado para vice. pesquisas encaminhadas pela
Cieply também concorreu nas

'

siglaparaap,ontaromelhornome
eleições de 1992 como vice- 'para -disputar as eleições. No
prefeito' na chapa pura do PFL, ,eptanto, o nome do vice na

'

� ae.abou sendo derrotado pelo sucessão do PMDB ainda está

P.MDB deAdelinoHauffe. sendo mantido em sigilo.
COlÜo-mado Se por um lado as definições

já começaram para a cadeira no

Executivo, os nomes ainda não

foram' lançados à Câmara de
Vereadores. Até o início da

semana; nenhuma mulher tinha
se apresentado paraconcorrer ao

.

pleito de outubro.

E l no PMDB que as .defi

nições começam a ser tomadas a'

partir da próxima semana. O
entãe secretário de Obras da

ges(ão de Hauffe, Luis Carlos
TamaniDi aguarda a convenção

.

Obra vai coibir enchentes na região
.Jarag'üi' do 'Sul .�

\ Uma

gate�ia' semi-celuÍar com 130

jnetroSde eXtensão a partirdeWB
.

rieehoao lado do Samae, na rua
Êr�ino Menegotii, passando
pelo leit� daquela artéria e pelo
p�q�e fabril da Metalúrgica
Erwinó Meilégotti: que..está
Send� implantadapela prefeitura,
deverá acabar com as enchentes
na r6giãô,· 'incI�indo as casas

construíd�s na rua dos ÉSco-

teir<>s,�' ,:;, : "' ,
"

A g,!lleo.a' terá tubulação com ,

quase��fi'riei,bs de altura J?OI'
I

três de Ià,rgura, e ��g�1I1d9 o Galir;üz será entregu« no jinaJ'de agosto e custará,R$ 300mil
prefeito' Durval Vasel,,' "a

"

reivindicação para sanar o, palhar, a obra estará concluída

problema das cheias está sendo no final de agosto-e o custo total
resolvido"."

"
.

'i da galeria é de R$ 300 mil. A
De acordo comasecreteria de ' construção é idêntica a que a

Obras. se omau te�� não atra- prefeitura realiza ,tia 'BR-280,
,

,J

também para coibir enchentes.
"Com estas obras, mais de

400 famílias não terão mais
problemas com alagamentos" ,

definiu Vasel.

AGRADECIMENrrO,eE CONVlfrE
PARA MISSA DE �SÉTIMO DIA

I

j:�:�:�j����l�l�l�l��
. ,
. .'

Pai pátio, mie Irene, innãs Vanessa e Pernanda de

JONES CmODINI,
'aindaprofundamente consternados com o falecimento de
seu tííbo e írmão, agradecem a parentes, emígos, vizinhos,
aosque enviaram coroas, flores, telegramas e, a todos que
o acompanharam até a sua l1ltiniamorada.
Agradecem em especial ao sr.Wander e sra. LaueítaWeege,
a sra. Terezínha Chíodíní Silva e, aos senhores Carlos,
Edi e Zimauro Cbi.odini e famílias. ','

"

�

Agradecem ao Hospital Dona Helena (nIe), a equípe
médica, em especial ao dr. Navarro, ao corpo de

enfermagem, em especial a Renate, '

Ao H.ospital São José (Jguá), a equipemédica, em especial
ao dr. Vicente e ao dr.Maikel e, ao corpo de enfermagem,
em especial a Olecír, As enfermeiras Ana e Angela,
A.oS doadores de sangue-e, as empresas que cederam seus

funcíonãríos, A Unimed pelo pronto atendimento..
A.oS padres de Jaraguã do Sul, J.oinviIle, Guamiranga e

Corupã, em especial ao padre Claudíonor pelas palavras
de conforto. Aß irmãs dóColégio Divina Provídêncía,

Outrossím.convídam para Míssa de-Sétimo Dia, ql!e será

celebrada no dia 21.0õ.96, às 19:90h.ol'as na IgrejaMalriz
I São Sebastião em Jaraguá do SuVSC.

'

..

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fa

MÀL�AS LTOA. brica: Jacquard; Soft, Cotton, Moleton, Meia Ma
POSTO DE VENDAS JUNTO À FÁBRICA. Iha lisa e estampada, Stanflex, Xadrez, Listrado,
ROD. SC-416 N° 2727 - RIO CERRO II. '

'

.
'

, • •
. ..

F.ONE: (047) 371-0099 para atender confeccienistas do ramo de malhas.
FAX: (047) 371-1045

JARAGUÁ DO Sl1L - sc
DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAMENTO PARA

TECIDOS EM MALHA: RAl\1A, FlANElADO E ESTAMPARIA

",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Campeonato na EstaçãoEcológica do Bracinho
o Clube de Canoagem

Kentucky de Jaraguä do Sul,
realizou comsucesso noúltimo

domingo (16), o 1 Aberto Rio
Bracinho de Descenso, na

Estação Ecológica do

Bracinho, em Schróeder, A
prova foi válida pela quarta
etapa do Campeonato
Catarinense de Canoagem,
sendo a primeira etapa de

provas de descida, e contou

com o apoio da prefeitura
municipal de Schroeder,
Celesc, Malhas Caiman e

Posto 25 de Julho.
As, provas de descida,

também conhecidas como
.

provas de águas brancas (devido
a formação de espuma pela
força das águas), são realizadas
em rios de grande dificuldade

para canoagem, ou seja, rios que
apresentam fortes quedas de

água, refluxos, pedras no meio
do caminho, etc.

Participam da prova trinta
e um canoístas de Jaraguá do

Sul, Schroeder, Piçarras,
Ibirama, Blumenau, Doutor
Pedrinho, Benedito Novo e

Camboriú, os quais puderam
mostrar toda a: sua habilidade

para o público presente.
O rio Bracinho exigiu muito

esforço físico, habilidade e

técnica dos canoístas.

Ocorreram muitos tombos e

quebra de caiaques,
principalmente entre os

principiantes da modalidade.

Para amaioria dos canoístas
o rio foi considerado excelente,
mérito atribuído a Celesc que
gentilmente liberou grande
volume de água pelo leito"
natural do río, tornando aprova

'

seletiva e bem disputada. '�.�'._,,,,,...,,,,,,,,"_.. _

."

,

Alessander Lenz; poderá
participardeprova na Califórmia

No final de' semana passada (15 e 16),
opiloto de JetSki que participa na categoria
Free Style, Alessander Lenzi, mesmo
afastado por mais de 3 meses pelo fato de

ter sofrido uma intervenção cirúrgica no

joelho, conquistou o primeiro lugar nas duas
baterias do Campeonato Paulista realizado
em Ribeirão Preto - S. P. (primeira etapa) .

• �
Nesta prova esteve presente o vice

• campeão Mundial (profissional) Douglas
Carvalho. Alessander Lenzi recebeu
convite para participar da última etapa do

Campeonato Norte Americano no mês de

agosto na Califórnia.

"

.

Saem as chaves
âe 'Iaraguä do

" Sul-nos Iesc

fasefinal ,

II

51 duplas estão

classificadas no
lnterbairros de '

Vôlei de Areia

A[)l/Agricopel/
São Luts

classifica-se no
Futsal Infantil

Denância de
tentativa de

suborno no futebol
da ]ODivisão em

Jaraguâ do Sul

Emoções
.,

continuam hoje
na IICopaMuky
no Beira-Rio'

ADllFMEjoga
com São Ludgere
no returno da ]O
Divisão de Futsal

MfLCORES TINTAS
- Tintas automotivas - Imobiliárias

- Complementos para Pinturas
- Artigos para Solda

R. CEL PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 15505/12

DISK-TINTAS 372-2422
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Vem aíos Jogos &co1ares de Jaraguá do Sul
A Fundação Municipal de

Esportes estará realizandomaisum
grande evento esportivo. Desta verz

a organização será dos Jogos
Escolares de Jaraguä do Sul, os
JBTS, que será dividido em duas

categorias: até 14 anos e de 15 à 17
anos. A primeira categoria, até 14

anos, será classificatõria para os

Jogos Escolares da "Semana da
Pátria". A expectativa é de um

númeFo recorde de participação,
pois a cada evento reaizado pela,
PME em Jaraguá do Sul, cresce o

interesse de atletas e escolares em

participar, o que deve ser

comprovado mais wna verz com a

realização de mais wna edição dos

JBTS.OsJogosEsco1aresdeJaraguá
do Sul, acontecerão no período de
11 à 18 de julho, com o Congresso
Teeneo marcado para o dia 1° 4e
julho no Espaço cultural da Praça
Ângelo Piazera, às 17:30 horas. As
inscrições poderão ser feitas até o

dia 28 destemês dejunho. Maiores
informações sobreosJETS, naFME
oupelote1efone 372-1300.

,Definidas as chaves e tabela
da fase final dos Jesc

Naúltima terça-feira (18), emBlwnenau, foirealizado o Congresso
Técnico da fase final dos Jogos Escolares de Santa Catarina, que
será disputado de 2 à 7 de julho em Bfumenau, Jaraguá do Sul, na
fase regional, classificou-se nas modalidades de basquetebol
masculino e femíníno, futsal, tênis de mesa masculino e voleibol
masculino e feminino. Os grupos ficaram assim definidos:
BasquetebolmasruHno Voleibol feminino
Chave "A", Chave "C"
1 - Jaraguã do Sul 1 - Jaraguä do Sul
2 - Florianópolis 2 - Brusque
3 - Lages, 3 - SãoMiguel do Oeste
4 - Içara 4 - São José
Basquetebol feminino
Chave "A"
1 - Jaraguä do Sul
2-MaÓ'a
3 -Tubarão
4 - Joinville
Futebol deSalão
Chave "C"
1 • Jaraguá do Sul
2 - Agrolândia
,3 - ltajaí
4- Capinzal
Tênis de Mesamasculino
Chave "C"
1- Jaraguä do Sul
2 - Crcaíma
3 - Concórdia

4-Chapecó
Voleibol,mascuHno
Chave "B"
1 - Jaraguä do Sul

,

2 - Blumenau
3 - Chapecó
4 - MOlTo da Fumaça. '

Jogos de Jaraguá no
primeiro díade dísputa, I

biaJ.uetebol:
8:00hs.: basquetebol
feminino: Jaraguã xMafra
1 (J:OOhs.: 'basquetebol
masculino: Jàraguä . x

F1orianópo)is

Futebol de Salão:
15:00hs.: Agrolândià x

Jaraguá

Tênis deMesamascuHno:
14:00hs.: Jaraguá xCrciema

Voleibol masculino e

feminino:
9:00 hs.: Jaraguá x São José,
feminino
12:00hs.: Jaraguá xMorro da

'

Fumaça,masculino

ADJIAgricopellSã'o Luís
classifica-$e no Infantil

O futebol de salão, nas categorias de base, continua conquistando
bons resultados para Jaraguá do SUl. A equipe da ADJ/Agricopel/São
LUÍß, participou no último final de semana, da última rodada do 10 turno
do campeonato Estadual, na categoria infantil.

,

No primeirojogo a equipe jaraguaense empatou' com o Colegial de
Florianópolis, ein OxO. Na segunda partida, num jogo bastante
emocionante e decidido na melhor colocação em quadra dos garotas
de Florianópolis, 6 de Janeiro 6x3 ADJ!AgricopellSão Luís. Mesmo
assim com uma ótima campanha a ADJ!Agricopel/São Luís terminou o

10 turno infantil em 10 tOgar, com o Colegial de Florianópolis terminando
em 20 lugar. Os dois times estão classificados para a próxima fase do
Estadual Infantil.
Mirim: Começou ontem, sexta-feira, o returno em Jaraguä do Sul o

Campeonato Estadual Mirim de Futebol de Salão. A competçãe
prossegue rieste sábado (22) às 19:00 horas, no ginäsío de esportes
Arthur Müller: ADJ/Umano xAstel de Florianópolis. Este jogo será

preliminar de ADJIFME x IncoplastlSão Ludgere válido pelo returno
do catarinense da Primeira Divisão de Futsal.

Está chegando ao seu final o 2°
,

,Campeonato Interbairros de
Vôlei de Areia, em 'duplas.
Participaram da la fase, a fase
eliminatória, 176 duplas, estando
classificadas 51 duplas sendo:
9 no mirim feminino e 6 no

mirimmasculino, 18 no juvenil
masculino e mais 18 duplas no
juvenil feminino. A fase final
será no próximo final de

semana, sábado (29) e domingo
(30), com os jogos acontecendo
na cancha de vôlei de areia, da

: praçaÂngeloPiazera. Os jogos
começam nos sábados às 8 :00

'

horas, prosseguindo durante

nos

,.

'�

Fasefinal do lillerbairros de Vôlei deAreia será dias 29 e 30

todo o dia. A premiação será Interbairros de Vôlei de Areia
feita após os jogos do domingo. é da professoraNatália Lúcia
A organização do Campeonato Petry.

Teve início ontem a: n CopaMuky afirma que a €o�petição ano

de Futsal no ginásio de esportes ' passado além de excelente nível

do, Centro Educacional técnico, foi exemplar dentro e fora

Evangélico. A promoção e de quadra, devido o

organização do campeonato é da comportamento de atletas e

Liga Jaraguaense de Futebol. No ,dirigentes, além é lógico da

ano passado 39 equipes torcida;' Os campeões do ano

participaram da competição, num passado foram: Beira-Rio
total de 134 jogos realizados, � um

'

(fraldinha); Colégio São Luís (pré
excelente número de gols 1.082.' mirim);A. AUrbano (mirim); 1. E.

Rogério L. Tomazelli, diretor Sigma (infantil); I. E. Sigma
administrativo e técnico, da Liga, (infanto) e Homago (juvenil).

, Jaraguaense de Futebol de Salão, Ontem na abertura do campeonato

Prossegue hoje o campeonato de

Futebol de Salão do Beira-Rio

Festival de vôlei e
basquetebol teve 42 equipes
Estarão participando sábado e

domingo, dias 22 e 23; do Festival
Esportivo de Voleibol e

Basquetebol em Jaraguá do Sul,
456 alunos/atletas.

O festival.inicia no sábado dia

22, às 8:00 horas mesmo horário

previsto para o início das

competições no domingo, com
encerramento às 18:00 horas. Os

alunos/atletas ficaram assim
distribuídos: 240 no vôlei 16

equipes, no feminino e ,6 no

masculino; nä categoriamirim, Já o
basquetebol contará com a

partcjpação de 6 equipes nomirim,
8 no mini que vai até 11 anos e 4

equipes no feminino até 13 anos.

Desde sábado até o encerramento
do festivál, serão disputados DO

total 82 jogos, sendo que o

voleibol será disputado na quadra
do Colégio Divina Providência e

basquetebol no Colégio São Luís.
O objetivo é a revelação de novos
valores nestas modalidades, que
poderão ser utilizados nos centros'
de treinamentos (escolinhas), e

,

posteriormente integrá-los às

seleções e' equipes que

foram disputados 4 Jogos. A n
, 'Copa Muky de Futsal pr<!ssegue
hoje, sábado (22), com os jogos
sendo disputados no Beira Rio
Clube de Campo:
13 :45hs.: infanto FMElCorupá x
Supermercado Dois Amigos
14:45hs.: infantoAnnalweexI.E.'
Jangada
15:45hs.: infanillAnnalweex C. E.

Evangélico
16:45hs.: infantilFMElCorupáx I.
E. Jangada

representam Jaraguä do Sul em

competições oficiais. A promoção
do festival é da prefeitura'
municipal de Jaraguá do Sul,
secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer e Fundação Municipal de
Esportes.

Colégio São Úlís campeão dofestivtilde VôleiMirim no anopassado
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SÁBADO/DOMINGO, 22 e 23 DE JUNHO DE 1996
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.

OUTRAS VAGAS ,
.

,

R_ISCADORI CORTADOR
.,

ABERTAS·NA ,
,

I ,

( HUMANA
,

I
,

,

PARA CONFECÇÃO.
.
,

..

CHAPEIRO (LANCHES)
I

,

COLOCADORDECALHAS .'
. CONHECIMENTO TECNICO

CONFEITEIRO '"

COSTUREIRAMAQ. RETA EXPERIENCIA COMP-ROVADA
COZI�HEIRA INDUSTRIAL

DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR - .

ELETRICISTA DE MANUT.

FERRAMENn:IRO :

SEXO MASCULINO
"

'-
.

,

FREZADOR
. "

I

MARCENEIRO I
I

,

INFORMAÇÕES NA HUMÀNAPINTORDEMÓVIES .
. .

-

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

-ABAIXO,OS
-' ANÚNCIOS DE

QUEM SE OFERECE

PARA TRABALHAR.

AUX. DE PROllUÇÃO
CARMEM " 973.8474

,

AUX., ESCRITÓRIO
'

CARLA 371.3864
, AUX. ESCRITÓRIO
MAR 371 7014
AUX. ESCRITÓRIO

RICARDO - 973.8302
DESENHISTA T XTIL
ÂNGELO ,376.0228

MOTORISTA
ILDOMAR 372.2804

SERVIÇOS GERAIS
SlMONIA " 374.1180

WANDERLEY 371.3829

"

CRONOMETRISTA
NEULSI 97�.8068
RECEPCIONISTA

mCIANE 375.1365 I
C

371.1054, ELEANA

(Ç1l��ngm�!?�m@@
uma Rarceria

CORREIO D9 POVO - HUMANA

AMBULATÓRIO MÉDICO,PARA EMPRESAS
MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) - AUDlOMETRIA ( PCA ) .

.

REC�UTAMENTO E SELEÇÃO - CURSOS NA'ÁREA DE RH
RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89,255-240 - JARAGUÁ DO SUL - sc

,

Fone: (047) 371.4311 Fax: 372,1091

A HUMANA É PARTE DE SUA 'EMPRESAI, ,

i HUMANA
ASSESSORIA EM RH,

Os resultados deste trabalho certamente atingiram não somente aos

candidatos, que, encontram, dificuldades em situar-se
profissionalmente, 'como também as-empresas contratantes uma vez

que, é de conhecimento que uma das maiores dificuldades encontra�

'hoje'
num, l'focesso seletivo é encontrar pessoas que atendam a nova

.

exig�cia do. mercado de trabalho da "geração qualidade", que tem na

sua base pessoas que sejam capazes de perceber .dificuldades,

'E'·Xp··ERIÊNCIA' 'COMPROVADA
'

apresentar soluções e principalmente que gostem e respeitem sua
.

profissão, seja ela qual for.

SEXO FEMININO I

I·· BOM G���OE�����RAÇÁO),
PROCUREM A HUMANA!

... .. .. --------------------------------���

\

(Çt!\[F�Q@�� [6[6Q(Ç[H]@ [p���t!\
admite:

1 COZINHEIRA: COM EXPERIÊ�CIA
2 CAIXA: SEXO FEMININO, CI'EXPERIÊNCIA

E CONHÊC. DE INFORMÁncs.
S ATENDENTES: SEXO FEMINI�O.

" ,

,

INFORMAÇÕES NA HUMANA

INFORMA

ASSISTENTE
. ADMINISTRATIVO

DOMÍNIO EM:,
.

l!..,'FATURAMENTO
2- CONTROLE CONTÁBIL E,FISCAL
3- CUSTOS
4-COMPRAS

\

5- ROTINAS DO SETOR DE PESSOAL
.

@ CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200
INFORMAÇÕES NA HUMANA

5':: /)

t'�VJ
HUMANA
ASSf6&()IlIA f"'!_ n�

\ ,
,

\
'

r:
-

VENOÃS-"

A partir do mês de julho a HUMANA passatá a .oferecer mais um

serviço voltado para a comunidade com O- objetivo de "promover aos
candidatos a emprego, esclarecimentos sobre a nova realidade das

campos de trabalho, visando orientá-los sobre a importância de
buscarem uma melhor qualificação de s�as hibilidades'proflSsion'8is,
contribuindo com isto para aumentar suas póssibilidad�s de ing,essllf
no mercado de trabalho,:',",:Par�!J�to a HU"'ANA está, propondo aos

candidatos a fOn;Il!lção de ,grupos, onde poderão discut1í:, questões
fundamentais PIll'IÍ este desenvoIViinento', como .

li auto-estima, a

realização pessoal através da satisfação, profissional, o compromisso
com a empresa como reflexo de um trabalho. sério, a percepção do
trabalho como necessário ao SER de forma globa,l 'e não somente como

fator ,ecoriômic9 e os fatores fundamentais quê' 6'9n1ljbuem para o

sucesso dotrabafho em equipe.
" ,

A metodologia utilizada para desenvolver-se este' programa baseia-se
no auto desenvolvimento do sujeito através da percepção de si e da
realidade' vivida, a partir,de .técnicas como dinâmicas de grupos,
reflexão' da situa,ção, atual e as relações que se estabelecem a partir .

dela, atividades para desenvolver a criatividade e ainda o fornecimento,
de informações sobre os órgãos de ensino de Jaraguá do Sul e região.
Acreditamos que através do convívio com as pessoas que formarem

.

estes grupos e observação da projeção individual de cada participante,
poder-se-á descobrir-se novos sujeitos, pois neste processo se visa a

oportunidade, de ao mbslllo tempo proporcionar espaço para. o

indivíduo intrumentalizar-se e descobrir em" si potenciais e
, ha!>ilidades, que muitas, vezes . desconhece. Outro' fator . significante
deste trabalho é a apreensão de elementos obscurecidos por' fatores
que ,envolvem o processo de seleção. Favorecendo' a 'relação :de '

" empatia e estabelcendo vínculos entre selecionador e candidato, o

mesmo sente-se mais a vontade 'e seguro para mostrar s�us
conhecimentos e desejos, complementando.as avaliações pelo nível
dé escolaridade, observações de- registros em carteira de trabalho,
baterias de testes e entrevistas individuais.

O presente projeto será coordenado pela Assistente Social da empresa
- Verena Mehler e desenvolvido pol Janice Anacleto -' estagiária de

Serviço Social di> convênio Universidade Regional de Blumeneu -

HUMANA,
' ,
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Consultório Médico
ORA. MARCIA NIPPESGASPARINI

Cltnic« médica - Medicina do Traba.lho e Homeopatia
CRM-6294

DRA. MARLENE INÊS DÁ SILVA
, Nutricionista;

CRN22287 \,

/ DRA. MARGARETE GELLERTOA COSTA
I ,

Psicóloga' (Infantil)

I ltl
'CADEIRA, DE DENTISTA

, Vende-se cadeira elétrica (Dobi-Atlant) a
. quaipode ser usadapor dentistas ou �

médicos oftalmologistas (oculista). ,Valor l

R$ 400,00 ou a combinar; Tratar pelos fones:
;;372 -OOÓ7 ou 371-1424

, '
'

,
PRECEMlLAGAOSAPARAPAOSPSaDADE

_.

Ô criador doMundo. tudo que disseste: peç1as e receberás. 'embora nas alturas em vossa

glória, inctinai os vossos ouvidos a esta humilde criaturapara satisfazer-me o desejo,
ouve minhaprece, âPai amado e fazei que vossa vontade eu tenha a-graça� ttJIIUJ

almejo (pedir). Deus, supri agora -todas 'as minhas necessidades, segundo as suas

riquezas, sempre acima; presentes, imutéveis e abundantes em minha vida 'e� isso I

, seja feito pelo poder em nome do vosso Adorado Filho, Jesus. 'Citar esta prece pela
manhã? vezes. Mandepublicar no 3° dttl: observe no 4°dia o que acontece. Z-M.S ,

(

. ,

Essen haus RestauraniePizzaria, antigo Gênova é a mais nova opção
'em gastronomia da Cidade. No almoço a melhor comida caseira em

kilo da região com oito alO tipos de saladas e 03 a 04 tipos de
carnes. Serve também a tá carie e a noite pizzas e lazanhas.

"Essen Haus Restauranie e Pizzaria.fazparte do seu cotidiano na

Barão do Rio Branco, �95emfrente '

Barão Video Locadora - Fone: 372-26Bl

ESSEN HAUS RESTAURANTE E PIZZARIA

Dr. Oalisbor Marcelo Weber Silva

ENDOCRINOLOGIA
'

, éRM-�C0.149,," , CPF: 447124059-53'
DIABElS, 'TlIlEÓlIJE, OBESID� OS'JEPOIIOSE.
CRESClMBVTO, DIStúRBIOS DO COLESJEIkJL E

DAS GÚMXJLAs
Rua João' Picolli, 253 - 10 andar'

, Fon�s: 372-3786 (consultório) 433-7525 (resídência)

línica São Camilo
.

Dr� Marcos Fernando F. Subtil,

.....:Jl;.:lil.I!II!I!liil!IIIIIII.,11
Medi.. -do T.....lho - Fratura. - Urgincla.
,Do de Co"na, Lea6.. do eaporte - Vrdeo ·Artro.õopla
e Ch:u do JoéÍhó '

'

\
.. .

ba....: .....Ialonal., deml••lonal.!e perl6dlco.
Hol'6" atendimento: 8:30 It. 11 :30 ,e 14:00 It. 18:30ha•

PERGUNTE-.ME COMO?
I '

FO',N te: �3,72-�2'059

.

©[LÕ�D(ÇjL%
,,::=:==='='======:::::: ,::===========�I

I DR. DOUGLAS F.. c. ANJO'
!

DR. NELSON' EICHSTADT '\ '" \

, Angiologia -. Cirurgia Vascular, -' Microcirurgia naso � sinosal - cirurgia do ronco
, Varizes: Tromboses e Doenças A�ifi.cj'ais

"

- videoendoscosiel
'

, Fone: ,371-4932, ,
Fones: 372-0617e 371-0942

,�'------�--------------------'�------�--------�--------��

I OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
Ora. ElenlC. D. J. Marsi - Otorrinolaringologia
Cirurgia Plástica dà Fãre .. Nariz e Orelha

Fone: 371-4935

ORA: DENISE MULLER T. OLMOS

Gine,col�gia e Obs�etrícia
Preventivo do cäncer- Fone: 371-0942 .'

)
,
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JaraguádoSuI, lle13 deJUDho deI"'

,

'CRECl187.... , '\
EMPAlENDIMENTOS IMOBIUÁAlOS L'lDA.';

APTOS EM CONSTRUç6ES
Edit. P.fl1n/a - R. Jos4 Emm.ndHrfer
- Apto. c/ 111m" - � ..dar, cl 2 qlos e demais dep., garagem, portio e portaria
eIeIrOnica - RS 25.000,00 + saldo paroelado em rue, entrega chaves em janJ117
- Aplo cl nm'" - li andar, 1 qlo. e demais dep., garagem, portio e portaria
eIeIrOnica - RS 17.500,00 + saldo paroelado em rue - chaves Jan/97
Edlt. Alberto "arangonl - R. 26 de Julho
- Aplos c/ 112m" - � andar - 2 qlos e demais dep. c/ garagem - poiIlo e portaria
eletrônica - R$ 19.750,00 anlrada + astUIIW paro. oonclomll)io em oonstruçl. RS
650,00, anltega Juflol97
Edlt. Olanfhus • ,Rua Marina Frutuoso

_

• Aplo 502 c/214m" - 3', andar - lUae + 2 qlos., sacada, churraeq. Indvkllal, dep.
,empregada, 2 garagens, sallo de Ie"", pleofna - Entrada RS 37:950,00 +

as8Ulllir paroelas de condomlnio - RS 980,00 chaves FEVI98.
- Apto 304 - anlrada R$ 37.870,00 + aslUmir paroela. de conclomlnio. -. RS
873,00 -Ittaves - FEV198

.

Edlt. Amaranfhus RI.!!a Adolto Saoa,1 - laf da Rua Amazonas
(SCAR}

'.

- Aplo c/ 300m", temos daponlvels apartamenlos n" 301, 302, 501.
Entrada: 43,8 cub (RS 17.231,79). aSlUmt paro_ de 3,65 cubs (RS 1.436;00)
CmIlIUÇIo: Pi'oma Canil. e Planej. Uda. em sillema de eondomlnlo.

CASAS
- Casa de IN. Nova 3 pavimentos c/ 450m" de Ir.. oonstrulda, terreno 600m2
- R Tomaz F. de Goes c/linda vista - R$ 160.000,00
- Casa alvenaria c/' 200,00'"', na RIa OUvia CIIiodlni Pradi, 33 - Jara9J"
&querdo, - RS 60.000,00

'

- Casa IN. 160m" Ir.. collltrulda. Terreno 420mt - R HenrIque BoiIdIInI - RS
35.000,00 + ArIane. Caixa Econ6mIca Federal R$ 100,00 m6s.
- Casa madeira c/110m" - Wa Lalau - Terreno c/522m2, seco, de es""na - R$
40.000,00
- Casa de INenaria cl 150m", terreno 7500mt - RIa BertIIa Weege - Entrada R$
54.000,00 + 12 x RS 3.500,00
- Casa de chácara c/ 270m" em INenaria c/ toda Infra-esirut..a, pisána, dois
galp6es, terreno c/ 31.000m" - RBemerllo A. &:hnic:l (perto do sallo Vl6ria) -

Ilha da FigueIra - RS 110.000,00
- Casa de INeneris 123m", Balneário Camborill - Troca.... por apto em Jera9Jf'
- Casa em alvenaria cl SOm" - RIa José PIcoII - RS 25.000,00
- Casa em aN. c/ 140m" - RIa Dorringos SenSOR, 590 - RS 58.500,00

•

TERRENOS
- Terrenoc/5911m" - RuaJosé Theodoro Ribeiro -Ilha da Rgueira - RS 12.000,OO�
- paroelado.
-Terreno,C/28.269il)", no trevo �e vaia Blumenau cl 160m de Irente pieR 413,
contendo uma casá de madeira c/ 150m" + galpio de aNeneris cl 200m" - R$
170.000,00'
• Terreno 27.000mz, Chécara em Águas aaras, Perlmetro Utbano- RS 45.000,00
- Terreno - Lot. Chernpagnal - 378m" - R$ 21.000,00
- Terreno cl 10.00Om", cl 49m de Irente cl José T. RIleiro (prÓ!(. trevo). RS
45.000,00
- Terreno c/2250 - R Betta Weege (plano a seco c/ RIo JeraguA aos Fundos)
- RS "0.000,00

•

- Terreno em Navegerltes, eom 400m", central a 500m da praia - RS 15.000,00
GAtplo. INDUSTRIAL

Galpão InduslriaI, eslrut..a montada, cober1ura paga, eom Ir.. de <4OOl00rR', e
o terreno eom 654,00'"'. RIa joio Franzner, em Irente à Igreja Sio Luiz
Gonzaga. Préco R$ 39.800,00

LOCAÇlo .

• Lojas· R. 8eonora S. Ptad .Ed. Anturio c/ 35m" - R$ 300,00 - c/ "2,2"m" - R$
300,O\) - 6/53,47m" - R� 400,00

'

- Loja c/ 42m" R. Bem.do Dombuach, 590 - R$ 300,00
• Loja c/ 45,65m" c/ ..,...Iho • _ condiCliclMdo R 8eonora S. Prad, Ed.
Anturio - R$ 350,00

'

- Lojas • R. Glillerme Hering - (per1o Capllé) - R$ 300,00
- Loja c/ 35m" - R Glilherme Hering, 70 - Edf. é-ica - R$ 350,00
- Aplo cl 3 ql08 + dep. empregada, central, Edillclo JeraguA, 8" andar, RS 850,00
(Semi mobiliado)
• Loja c/ 62m" R. Marisa Ffutuoso, 909 - Ed. Asther - R$ "00,00
· Casa aIv. 12<rm" • R. Manoel F. da Costa (Jolo Pessoa) - R$ 300,00
- Apto. cl 3 qlos . R. 8ecnora S. Prad (Canlro) - R$ 550,00
- Apto. 2 �ar1os ,�, GJilherrne Hering, 70 - R$ 500,00
· Apto. cl 1 '_o . R. José Emmendoerfer. 1549 • Ed. Hor1ência - 3" andar - R$

370,00

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

CLASSIFICADOS

95
92
93
9<4
9<4
96
90
90
89
86
86
86

'

88 - eon:,er.lvel
86

811
M
83
M
88
81
82
77
74
78

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gaSCJIila 1."

gasolina
gasolina
aleool
aleool
aleool
ale'ool
aleool
aleool
aleool
aleool
gasolina
gasolina
aleool
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina
gasolina

CORREloooPOvo.3

Rua Joinville n° 3573
Fone(0471371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - SC

'arecer Comerciai

Incorpora910
Vende· Admlnl.tra

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

FOMEIFAX (047) 372·2990
CELUlAR 973-9089 • JARAGUÁ DO SUL· sc

,

I

'1

6AUTONOVOVEI'CULOS. ,

Pointer CU 1.8 gas prata met... 94

Uno Mlle Eletronic gas. azul met... 93

Uno S 1.5 gas cinza chumbo 91

Escort XR3 ale; bordá met.. 88

GolGL 1.8ale.bordömet. r 88

Voyage G11.6 gasCinza met. : " 88

Voyage LS (c/rodas +som) ale. prata 86

Fusca 1300 gas. azul 73

Chflvette SL.gas. bege 79

Moto Xl.X 350 gas. pretalvermelha 87

Chevette SL ale. dourado Sm 83

VoyageS gas. cinza 83

VElcULOS EM Ól1MO ESTADO!
ACErrAMOS SEUVEPlCULO USADO! OFERTAS
ESPECIAIS E FINANCIAMENTO ,qé 36 MESES,

- Terreno na nha da fIgueira - Rua lO, José T. Ribeiro com

14,00 testada total da área de 427,5'Om2 - com água, luz,
fundamento e lajota - Preço RS 15.000,00 - Barbada
- Terreno situado no loteamento Díco, 2Km após Botafogo,
contendo área de 380,00m2 esgyjna - RS 9.000,00.
- 'Ierreno com 840,00m2 - lilâiSr construção de um prédio CI

5OO,4Om2 - próx. da Argi - na Walter Marquardt - RS 00.00 pi
m2 - negociável.
- Terreno situado nos Trevos - GM, JS, BL, MS, lO, SCHe,CO,
contendo a área de 19.62Om2, com 331,6Omt. de frente pl BR-
280 - Preço RS 10 parcelas de R$ 15.000,00 (Troca-se por
carros e Caminböes).
- Vende-se área comercial na Rua Maria Ubeüna da Silva - Vtla

Lenzi, contendo 4.828,50m2 c/ testada de OOmt. ao,preço RS
110.000 (Negoàável)
- Vende-� terreno no Azal� c/729m2• Entrada 14.000,00 +

Assumir Financiamento.
- Vende-se uma mini-cHácara com 5.000rlí2. Localizada na Rua
492, ElpidioMartins, baÍrro Vtla Lenzi, área isolada por 10 x'�

, 5.000,00 (Negoàável)
- Vende-se uma área de 2:2.000m2 localízadaua Rua 2õ7,José A.
Pereira, Bairro Ct.eroiewicz ao preço de RS 5,00m2�negociável).
- Vende-se apto. no Balneário de Camboriti - Todomobiliado, 3
qtos, sala, COZ., copa, etc. 3° andar - garagem coletiva - in_terfooe
- Condoniínio - RS 50,00 - 700mt da praia - Rua 2�300 - n° 740
- Preço - R$ 40.000,00 (negociável) - Troca-se por apto etil'
Curitiba-PR.
Vende-se 7.500m2 com EdificaÇ!o de Galpöes em 2.:2OOIJl' -

localizados lOOmt londe do asfalto (BR-282 - Sentido Nereu',
Ramos - �ao lado da Recreativa Breithaupt) ao preço de RS,'
lSO.OOO,OO (Negociácel).·

'

- Aluga-se sala defronte Fórum - RS 300,00
- Casa mista Rua Fco. de Paula, com 100m2., 3 qua r t o � ,

salas, coeínhas, banheiro, garagem, murada - excelente - RS
25.000,00 (negoàável).
- Casa ao lado da Conf. Monica - Jguá. Esquerdo, de Madeira, 3
quartos, sala, cozinha, banheiro, etc. - R$ 27.000,00
(neg_ociável).
- Casa no Morro do Acaraí de madeira, 3 qu'artos, sala, cozinha,
banheiro, etc., ao preço de RS 25.000,00 (negociável).
- Loja com todo estoque localizada na Rua Reinoldo Rau - Tudo
por RS 15.000,00 e negociável.
- Apto. Edif. Menegotti - 3 quartos, sala, dispo empregada,
cozinha, etc. Sem�agem - RS 38.000,00 - negoêiável- Aceita
se casa.
- Terreno Lot. Divin6polis - Dha da fIgueira - Pro. Ántena de
Rádio - RS 6.000,00, medindo 14,00 de frente por 26,45 nos

lados.
- Terreno com 420,00m2. Próximo a Faculdade - PreçO - RS
7.000,00 - Parcelamos.
Duas casas de acabamentos médios no Ana Paula I, por RS
23.000,00 (negoàáveis).

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

DO MESMO MODO QUE VOCÊ ESTÁ
LENDO ESTAMENSAGEM, MAIS DE
10.000 LErrORES ALTAMENTE

QUALIFICAOOS PODERIAM Efn'AR
LENDOSEU ANÚNCIO.

JORNALCORRe0DOPOVO - 77ANOS
(047) 371-1919 - (047) 372-3363

ALUGA-SEGALPÃO CENTRAL
PIDEPÓSITO, ETC. - 250M2

POSTO MARECHAL LTDA.

�Liquigás. , .
.

_..,.

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

",

Avenida Marechal Deodoro·da Fon.eca, 961 - CEP, 89251-701 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CENTRO - Casa CENTRO - APTOS. no VILA LEN!ZI -
Casaem em alvenaria cl 3 EDIFíCOOUNKER . Terrend Terreno cl '

Alvenaria ch 1 quartos e demais Terrenocl (No coração da cidade) 2 aptes 1.600,OOm2, 733,50m2, '

suíte e 1 .quarto dependências. 660,00 m2 "

por andarr - Em condições edif. cl casa Edificadocl
e piscina Ra:MlKFI9CIer,70- edit. cl casa

R$ 50.000:00 em alvenaria direto com a construtora em alvenaria prédio comercial
o.

FlGUEIRA- 'SCHROEDER- CENTRO - Excelenfe, 'CENTRO- CENTRO-

Terreno cl.
I

Casa em Terreno cl Terreno CI 2.500,OOm2,
Excelente TerrenQ cf

cobertura no 'Edit.
364,OOm2 alvenaria c/2 3.645,45m2 fazendo frente à Av. Riviera cl

" 311,83m2,
surtes, demais edit. cl casa

"

246,OOm2.- prõx.
edif. cl casa ,

dependências em alvenaria
Marechal c/28m. Ao lado

ao Beira Rio em 'alvsnarla
do Centro Educ. SIGMA Chbede Campo

ÁGUA NOVA CZERNlEWlCZ FIGUEI'RA - Lot. Bruns -, CENTRO -

VERDÉ- BRASli.:IA
'

- Terrenoc/ Casa em Alvenaria CI
' Barbada - apto. no

Terreeoc/ Terrenoc/'
730,0Qm2 176,OOm2 (Suíte + 3 quartos

Edf. Miner�1 quarto,

434,00m2s1" 510,OOm2,
derilliis depencItnci.

edit. cl casa edif�c/casà - Garagem p!2 carros)
�

. as). F ren tepl'

benfe�orias Prefeitura·

em alvenaria R$ 70.000,00 R$22.000.00

VILA NOVA - Excelentes'
Barbada casa lotes financiados em 10 -C�aem
em �enaria cl

03 qtes, meses - Próx. ao Fórum",
' alvenaria cl 2 '

Apenas e ao Breithaupt '
•.

quartos -

R$ 3ß.000,OO MOBIUADA

"". !o

, Menegottí

TERREtoDs
450,OOm2 - Amizade - AS10.000,OO

� SBS,97m2 - Centro - R$ 50.000,00
420,OOm2 - Czerniewicz - R$ 10.doo;00
392,OOm2 - Amizade - R$ 16.000,00
S7B,OOm2 - Vila Rau - R$ 19.600,00

, r ·r

CASA MISTA
90;00m210calizado na Rua Águas Clarlls apenas AS 20.000,00 (negociável)

,.

) '. ,

.1

SITIO
Com área de 20.ÕOO,OOO')tcontendo.·01 casa em alvenaria com 1S2,OOm2

loéalização: Rio,Ceroro II. Valor negociável.

A IMOBILIÁRIA MENEGOTTI DiSPÕE PARA
.

ALUGAR OS SEGUINTES IMÓVEIS

CASAS
,Áua Lourenqo Kanzler n9 616, contendo 03 quartos; 02 salas, cozinha,

lavanderia, dispensa, churrasqueira, 02 banheiros, garagem.
Valor R$ 650,00 para um ano.

; t: .

Rua Ó'lfvio Br�gnago�n9 565 contendo 02 quartos, sala, cozinha,
• ,

� ':; ·-'an17llhder.i,a, garagem ebanheiro.' .�
-.

-.,'

Valor: R$ 400,00Adquira suaHonda C 100 Dream através do OOnsórdo Regata

!
comprest:a� à partir de R$ 120,p3 em 2S meges

I Regata

':.
,

')
.'.

Rua João Planin,scheck, n9 1817, contendo 03 quartos, sala, cozinha .

.

lavar:lderia, banheiro e garagem
Valor: 8$ 450,00

AU. MAL DEODORO DA FONSECA. 8SS
ED. MENEGOnl - 1" ANDAR . SAlA 107/108

FONE: (047) 37H1031 - JARAGUÁ 00 su SC
Regata Comércio de Motos Ltda.
�i1ial: R. Adélia Fischer, 239 - �.(047) 371-2190 • J�Taguá do Sul" SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sábado/Domingo, 22'e 23 de junho de 1996

.
"

seOpquestpa' de
appesento

. ,

Câmapa de Blumenou
em Jopaguá do S�I

Irá se apresentarneste domingo
(23), às 19 horas no Centro

Recreativo Marisol. com

entradafranca, a Orquestra de
Câmara de Blumenau. O

I

repertârio abrange desde o-

barroco, atéo contemporâneo,
passando pela MPB e pela
música sul-americana, a

Orquestra de Câmara de

Blumenau, por sua

virtuosidade, consegue
satisfazer o público do mais

variado gosto musical.
A Orquestra em seus 14 anos de

existência, ji realizou mais de
450concerlos'no Brasil e 16 na
Europa, além de 4 gravações
para rádios européias, gravou

12 LP's e 5 CD's entre eles 2 na

Europa emais 3 CD's ainda em

fase de preparação para
lançamento, atuou também na

Alemanha, Suiça, ,{ustria e

Tchecoslováquia nos anos de

90, 92 e 93. Para este ano a

OCBlu está preparando uma

turnê européia.
Desde 1993 a OCBlu vem

contando com a honrosa

presença do maestro Claudio

Ribeiro, na qualidade de
''Associated Conductor" da

Orquestra. Em 1994 a Orchestra
IntemazionaleD'Itâlia o elegeu"
"Embaixador Artfstico" no

Brasil.. A partir de 1995
Cláudio Ribeiro tem atuado
também junto a Orquestra
Sinfônica de Porto Alegre -

OSPA, como seu "Regente
Titular".
No programa serão

apresentadas músicas de J. S.

Baçh, C. Webster. A. Vivaldi; P.
'Kreisler; G, P. Handel, S.

Rachmaninov e B. Marcello,
que contará com aparticipação
de alguns solistas infantis

Rafael S. Ferronato, Talita S.

Ferronato, 'Stefanie S.

Ferronato e a violinista

. : �
,

.�. !

� -'�{

[araguaense Cristine Mq.r-
q.uardt.

"

Um espetáculo que vale a pena

prestigiat; já;�''1e .Jaraguâ do � ,�
Su} conta c0'!l:,,pQuC,(!S shows
desteporte: c. '< \' '"

.
;, �". ;

f

A Camerata da'S�[,r';
Florianópolis � Ainda repertário programado
repercute nos meios da para a 23D 'Temporada ,",
cultura artística a de Concertos' da Pr6-

I

.

.
. ,.-

.

t' ,

recente apresentação da Müsicq de
Camerata da Sociedade Florianâpolis.
Cultura Artística - 'Scar, A �'p'róp6sito desse

.
de Jaraguá do Sul, na evento vale lembrar que
capital do Estado, a Camerata já realizou
"quando apresentou-se apresentações em

com muito, sucesso no Assunção, no Paraguai,
Teatro Alvaro de:, em Curitiba, Blumenau,
Carvalho. Brusque, Caçador,
Afoto mostra o instante, Chapec á, Criciúma,
em que as" jovens \:Jtajaí,l: Joaçab a;

.

aguardam o instante do Pomero de, além dos
reg resso, . depois de costumeiros concertos
terem sido aplaudidas

l

em Jaragu
â do Sul.

em pé pela execução 40 ,(E.V.S,.)' ,\
.;\ �.!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Confira a His,tó,ria
"A História de '!-ossa gente nãopode ficar só na

saudade ", Q Passado só I importante se

° seu tempofoi bem empregado.
.�.Ita._

d{.r!�I�
-Em 1876, a passagem de Jourdan por Jaraguá, então conhecido
orAlto ltapocu, encontrou no discurso do Tenente-CoronelAntonio
Gonçalves Meira, em 19-07-1988,' uma referência à descoberta de
Jaraguá, que sala a público, nO "Globo'! - RJ, em 14-05-76,
descrevendo o relatório que a Provtncia de Santa Catarina mandara
ao ministro daAgricultura. Na 6G-feira da paixão, Caffiet; seu sogro
esteve aqui. Onde estava Jourdan? Descendo a serra que subira
ela futura D. Francisca, ocupado em medições? Conta Carlos

Ficker em sua 'Crõnica da Colõnia Dona Francisca - a História de
Jo.in}liU.�' - que Item abril de 1�74 'foi substituido o engenheiro da
Estrada Dona Francisca, dr. Eduardo José de Moraes, por outro
engenheiro, o sr: Étienne Douat, francês naturalizado.
Poucos meses depois" o Governo Imperial nomeou o Coronel Emilio
Carlos Jourdan. para ajudante nas obras 'Ia Estrada da -Serra".

J)Jíl��s�Wr?
-Em 1926, uma grossa pancadaria acontecia na Estrada Rio da Luz,
'num baile doSalão Julio Mathtas. Carlos Carwanecke e Otto Keske
de há muito tempo não eram mais amigos, por ciúmes e rusgas com as

moças que'frequentavam bailes e domingueiras, saindo do entrevero o

rimeiro com duas costelas quebradas, e era aberto "rigoroso"
inquérito, enquanto o ofendido era fecolhido ao. hospital deJoinville.

'

-Na Estrada Ribeirão' Alice, da região de Garibaldi, a população
local era sacudida com uma infausta noticia, segundo a qual, o

restimoso cidadão e lavrador Julius Hackbarth, enforcava-se no

domingo, com 40 anos de idade e informava-se o tresloucado gesto
teria ocorrido por incompatibilidade de genios com a esposa.

."ri/l'i#1iiiir?
- Em 1936, ocorria-em vinte de maio o falecimento da estimada
senhora Ida Klug, nascida Wehrmeister, aos 30 anos de idade e os

'amiliares agradeciam pela imprensa local ao st: dr. Álvaró Batalha
a assistência médica e a solidariedade humana durante o diflcil
transe, que enviavam flores, coroas e-manifestações de pesar, bem como
agradeciam especialmente as palasras consoladoras do reverendo
astor Kirstnet; da cidade de Timbá. .

- O jornal semanário "JARAGUÁ", que se editava' nesta cidade, dava
grande destaque

à nottcia que circulava no Pais, que dava como eleito
até então, no Brasil, 351 vereadores � vinte e dois prefeitos municipais.
Ricardo Gruenwaldt, farmacêutico, era o diretor do semanário

íaraguaense e, com as recentes eleiçiJlirB, era eleitopresidente da Câmara
de Vereadores de Jaraguâ .

."qíT.'--A-�-:AMV-;-iJI'....--:.
:..

- Em 1986, repercutia ainda o 67" ano de existência, no então distrito
de Jaraguá, do municipio de Joinvilie, com o tttulo de O CORREIO DO
POVO, que passou tempos depois para CORREIO DO POVO. Dizia o

editorial que, "como distrito de Joinville que afinal se safa vencedor
de uma disputa com Paraty, pela posse de Jaraguâ; a administração
regular começou em 22 de julho de 1898, onde Max Schubert, Wctor

Rosenberg e depois Henrique Piazera; este último de 19J 1 até 1920,
podiam gerir apenas modestos orçamentos que eramjixadospelo Conselho

Municipalde Joinville, A pequenapopulação dividia-se entre a conveniência
ou não. de ficar submissa à ordens superiores, com impostos f! serviços,
nem sempre condizentes com os desejos dos moradores e aumentava
dia-o-dia o desejo de emancipar-se, com um governo autônomo, desejo
que veio somente em 1934, em meio de uma revolução liderada por
Getúlio Vor as e Nereu Ramos, de ois de Ion as 'ornadas cfvicas. II

liiliiiliiiiiliiililil!I�llliiiiliiiiililiiiliiililii!lilililiiilililillllll(IIIII.lililiillililiiiliiilili�iliiiliiliiiiiliiiiiliiiiiiiilliliiilit
RIO DO aERRO E aUA Hnn·ÓRIA (11 ) � APONTAMENTOa

Na região da ex-ColOnia Rio discriminação das terras O que foi encontrado foi
do Serro existiam ainda devolutas da ex-ColOnia Rio um levantamento de toda

. terras devolutas e com Serro, constituídas pelo ex-Colônia Rio do Serro,
frequência pretendentes arruamento da referida realizado por Renato

requeriam ditas terras que colönía, no distrito de Piazera, &ença n° 644 -

eram medidas para efeito de Jaraguä, município de L.P., do CREA da 8-
venda aos ínteressados, Joinville, marcou o dia 8 de Região de Porto Alegre -

muitas vezes tais requeri- novembro de 1926, às 10 RS, onde aponta, em

mentos partiam de antigos horas da .manhã, para cores distintas, as áreas
proprietários ou proprietários audiência pdblica prepa- pertencentes a Bertoldo
que pretendiam ampliai' a sua. ratõría, que terá lugar no Volkmann, Comunidade
gleba de terra. Num desses Salão Teuto-Brasíleíro da Evangélica, ! Wígando
casos, um tal de Alberto Sociedade dos Atiradores de Roeder e Ricardo Roeder,
Ravache requeria terras Rio do Serro, Jaraguá. apontando a área total
devolutas naquela região e Ficam convidados todos os (inclU$ive ruas), somando
conversando com o Agente condôminos e donos 268.264m� e um mapa da
do 5° Distrito do legítimos dos lotes pagos da medição e demarcação de
Comissariado Geral do referida ex-Colônia Rio lotes urbanos perten
Estado, ficou sabendo Serro, especialmente os srs. centes ao "Guilherme
ponnenores da ex-Colônia de Alberto Rahn, Augusto Wilhe1m Weege, sitos no

Rio do Serro e entendeu de Volkmann, 'Guilherme. lugar Rio Serro - Distrito
acionar aquele comjssariado Wilhelm Weege e João de Jara� - Município de

.

para . requerer como Müller (seria João Moeller), Joinvílle; assinalando:
devolutas as terras que munidos dos seus títulos Área: 1500m�

.

formavam o arruamento. definitivos, a compare- Perímetro: 160 m.L

Saía, então no jornal de cerem na referida audiência É sinal de que à luz, do
Jaraguá - CORREIO DO afim de alegarem e Regulamento n° 129, de

POVO, em português e jU$tif�arem a bem se seus 29 de outubro de 1900, o

alemão, nas edições n° 389 e direitos. O que para constar então Agente interino do
390, de 30 de outubro e de lavrei o presente edital e 5° Distrito em Joinvile -

06 de novembro de 1926, mais outros de igual teor João Paulo Schmalz,
páginas 3 o edital do seguinte que, serão afixados na sede assim já entendesse no

teor: "EDITAL - O agente (lo de Jaraguá e publicado pelo memorial da medição e'
5° Distrito do Comjssariado "Jornal de Joinville" e demarcação da
Geral do Estado, CORREIO DO -POVO. concessão.
'PROCÓPIO MOREIRA, faz Agência do 5° Distrito de Dizia o "Art. 43 - Além das

público para o inteiro
-

Comissariado Geral do condições gerals a que as

conhecimento dos interes- Estado, em Joínville, em 21 terras vendidas,
.

sados, que, em virtude de outubro de 1926. O legitimadas ou;
d'wna petição apresentada Agente (ass.) PROCÓPIO revalidadas são sujeitas,
nesta Agência em 19 de . MORElRA.Embora .procu- em virtude de leis e

outubro de 1926, por parte rássemos nos arquivos do regulamentos anterior,
do sr. ALBERTO RAVACHE, Estado pela solução dada ao ficam mas obrigados a:

€oncessionário de terras dQ edital de convocação acima� 1° Cessão de uma Zona de
Estado, requerendo uma nada achamos que pudesse dez metros de largura para .

audiência pública para esclarecer o caso da petiÇão estradas de rodagem ...

"

:
efetuar a medição e do sr. Alberto Ravache. Fritz "on Jaraguá • 06/96

.��
�'i�
�

Esta é uma foto "istórica do negócio de Wilhelm Weege. -Tinha como gerente Paul
Koch que aparece no centro'; de barba e chapéu e suamulher com 3 filhos. Iohann
JuliusMoeller, adquiria Itpropriedade que apassouparaRichardRoeder. No lado
direito umamulher com criança ao colo er(l Benha KonellRahn, esposa doprofessos
Albett Rahn. A areee ainda Tekla Rahn Braun, com quatro filhos:

I
/lLTA TECNOLOGIA EM

A comuoJdade cresce e se Duàs Rodas MATÉRIAS-PRIMAS PARA

.
transfonmpejo trabalho.De, Industrial

I AUMENTOS

. cadamne de todos. Fone (047) 371-2277

Ja�agu' do Sul - SC
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Bolicho Estância Peão Farrapo
Localizado à 2km do'

Parque Malwee, o

Bolicho Estância Peão

Farrapo oferece' um
programa perfeito a

todos quanto gostam,
praticam, ou

simplesmente.
simpatizam com o

t r a d i cio n a I i sm o

gaúcho. Foi pensando
nisto que Liomar
Mesch e Adir Cerutti, '" �.-...._

sendo sócios cen- Pista de dança no interior do bolicho

traram seus propósitos, um lugar onde se . éanta somente músicas gaúchas ao vivo",
pode encontrarmomentos de encantamento conta Adir, que mostra-se satisfeito com

longe do concreto da cidade, saborear o o negócio. Com menos de um ano o _

churrasco .feito a capricho, a música bolicho ja formou um grupo de adeptos
campeira para dançar e tomar um quesemanalmentesereúnemnolocalpara
chimarrão amigo, adicionado a todos saborear o suculento churrasco servido na
esses detalhes o atendimento acolhedor e tábua preparado àmoda gaúcha e tomar

a cordialidade que agrega os amantes da uma cerveja bem gelada.
tradição. "Nosso objetivo agora é de começar a

"Ê nas quartas-feiras que se reúne o promover nos finais de semana torneios
maior número de pessoàs no bolicho, de tiro de laço (vacaparadas.fazendo com
devido a presença de um conjunto que que os laçadores se divirtam e, ao mesmo

tempo treinem para os

mini-rodeios que
.

acontecem na região",
diz Liomar, "anexo ao

local temos pousada
para cavalos com

acompanhamen to
veterinário, e cavalos

1

para venda", finalizou.
Maiores informações
poderão ser obtidas

pelo telefone
(047) 372-3797.

Baias onde são alojados os cavalos

COMÉRCIO
DE CARNES

------------------

E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

Despachante CllO
CONFIE EMQUEMSEIIIPRE ESTEVE AO SEU LADO

" MAIS QUE UM DESPACHANTE, UMAMIGO"
RuaJorge Lacerda, 169-Fone: (047)372-1:779

Jaraguá doSul - sc
Filial: Bana do Rio Cerro,RuaAngeloRubini, 972

Fone: (047) 376-8421

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

JARAGUÁDO SUL- SC

-

COMVN1CADO
oXXIIIRodeio Crioulo da cidade de Joinville

realizadopelo CTG Chaparral que ia se realizar
neste final de semana, foi transferido para dia

28 - 29 e 30 destemês em virtude do mau tempo

PARABÉNS
Na última quinta-feira dia 26/06196 a prenda
Crlstlane Pedrotti, noiva do patrão Augusto
Demarehi Junior (Nil;Jho) c.olheumais uma flor no
Jardim da vida. Muita saúde e felicidades,é .e que
te deseja todaehlruzada doCTG Laço Jaragua�se.

\

RODÍZIOSDECA�S
BUFFETPORQUÍl.o

NOVIDADES:
'JAVALI,BÚFALO

OVELHA

" BR 280 N° 5.249

JARAGUÁ DO SUL • sc
Anexo ao

Portal de Jaraguá

• ....v.. .i...
CARGAS

RODOVIÁRIAS,E AÉREAS
�CIONAIS E

INfERNACIONAIS

Jaraguá do Sul
371-0297

Cassi.6Ga!daadeSeguIOl '

Jaraguá do Sul- SC
371-3633

MOINHO
JARAGUÁ
Empacotamento de

Cereaismarca JARAGUÁ
D�ribuidorRaçõesSANTISTA

TEL: 372-3nS
'

Fti>rK:a: AJaFapeSchrridt. 129
doSuI-OC

IRENE
CABELEIREIRA
TUDOEM CORTE, PENTEADO,
PERMANENTE, ACETIN.AGEM,
TINTURA, ETC.

Rua Domingos Sanson em frente à
ESQUADRIAS DE ALUMíNIO BENTO

Fone: (047) 372-0728
Voo Lalau - Jaraguá do Sul- se

Pássaros importados,
filhotes de cães, gat�,
pavão, faisão, galinhas

de raçagigante e

rações.

Atravessando a

ponte Mario Grubba

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�
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Camisetas

l!et!LQtoa i�����
Posto d�' "�ê�as anex� àfábrica

RUA25DEJUUIO, 1856-TElJFAX (047) 372-1749
JARAC;UÃDQSUL

Rua Mar!na Frutuoso, 391

FONE: (047) 372-Ooa1

JARAGUÁ DO SUL- SC

G*�Wijt...,
,'�ãq,uinas para empacotamento

'

"
'

Rua,AFaquarl, 136,- Ilha daFigueira
FONE: €047) 372-0540 - FAX,: (047) 372·3203

Jaraguádo Sal- SC

I
.I
"

Av. G�tú/io Vargas, 9 - Fone: 371-1562

,Av. Mar,êchalDeodoro, 443 - ,,"one: 372-0038

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
PREVENÇÃO,EMCARDIOLOGIA

Dr. Cássio Fontoura'
Dr. CarlosA Belttami

RuaDr.WàldemJr'�Mazurechen,26' - Fone: 372-0814
,'Jâtaguá do Sul

COMÉRCIO
DE CARNES

E FRIOS
..A melhor carne da cidade -

,
Rua,João Planinschack, 407

é,I, " f..Qnée: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
"

"JARAGUÁDO SUL- SC

��tHar ·3t{aus
,

A CAMPEÃ DOS PIfFÇOS BAIXOS

tODA LINHA DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS EM 6 PAGAMENTOS

cbNFIRA NOSSAS PROMOÇÕES
JARAGUÁ DO SUL - SCHROEDER
GUARAMIRIM E MASSARANOUBA

BA ARIA
Panificadora e Confeitaria
DELICIOSAS TORTAS E O FRANCESINHQ

M,AIS GOSTOSO DA CIDADE

AGORA EM 3 ENDEREÇOS
MAL DtODORO· EPITÁCIO PESSOA·

,

PROCÓPIO GOMES

Colégio Duarte Magalhães ia Barra escolhe a

sua representante ao Rainha dos Estudantes,
no próximo
sábado, (29)
na Boate
Marrakech.
São
11 as

candidatas.
RoSlJlfll GIITcia

e-mail clnagel@netuno.com.br
Jaraguá do Sul, 22 e 23 de junho de'1996 - CORREIO 00 POVO- 5

J'

FabÜlJleLemlce LeilaB. Piltz Pa/rÚ;ÜlOdwtl'ln, lá_aCampregher
Patrão OsmarDalmolin do
CTG Charruade Joinvi/le,
cO,m os laurasMarcelo

Dalmolin, José âeSousa,
LeonelPereira,Albano
Juniot;AirtonMorais,
Sebastião Reginalâo e Ismael

Zabel, campeões do ]ORodeio
Crioulo do CTG Leodoto,

.;; \ �,�'

,�.�� ;::'<,;��::�����:::
NA ACATS -:' eniJ��Uiio' Bruno'.' .,'t',� _,' ',',o

Breithaupt, de Comércio e Indúsq
'Breithaupt, eleito' vice-presidente

'

Acats, Associação Catarinense

Supermercados.
�)

, .,. �

ORQUESTRÁ - amanhã (23) às
,

horas na recreativa Mansol. Even.
Culturais Itaú apresenta a Orquestra
Câmara de Blwneriau com o reg
Cláudio Ribeiro. A promoção é

FWldaçãoCultural, com entrada

DECORTEC - inaugurou na noite
última sexta-feira (21) suas instal

�

na rua João Butschardt, 855, junto
Trevo de Guaramirim, a Deco
Tubomobili e Persianas Bueno.

coquetel foi dos mais coriconidos.

MARISTAS - no próximo domingo (30j
será levado a efeito mais um encontro

de ex-alunos Maristas, a partir das 10
horas. Interessados em participar
devem confnmar presença até o dia 28,
sexta-feira, pelo fone 371-0313.

Guaramirim promove nos prõxmos
.

7 e 8 de julho, a 10a GincanaMunic'
.

O QG de dístribuição de tarefas será,
EscolaAlmirante Tamandaré. No dia 7,
baile e show com Kafuringa no Parque
de Eventos e no dia 8, soirée

, encerramento.

A engenheira e

artísta plástica'
MaraRosana

,

Vieira Kreis

(Sra. Raulino
Kreis Junior),
expõe seus
trabalhos na

OjicinadeArte,
narua Ioão
Jtlfluário
Ayroso, 268 até
opróximo dia
16deagosto. O
maior valor
desta mostra éa

coragemcom
queMara
expõe-se através
de seus quad,ros,
mostrando

semprepresente
a graça e-o

lirismoque
emanam deSUlZ

simpática
figuTtL

CasalamigoEgolf e Rosane Taeschner (110telEtalan).
Ela com a filhaNadine, afivelando malas para II- tetra

do TÚJ Sam, em tour deférias

A cada ano, no dia I"dejulho incia-se o an!, rotário e o

Conselho Diretor, órgão máximo do clube, elabora a
progra11Ulfão e ações que deveriiiJ serdesenvolvidas no

1 período. Afoto mostra a reuniiío de trabalhopresidida
pelo rotariano Amaral, o rotariano Dietrich (em pé)
apresentando assuntos de suaAvenida deSetviços e em
primeiroplano, ii esquerda, o ex-governador do Rotary

, Mario de Souza.

são as 18 candiÍ:lqtas ao Garota Euclides da Cunha, promoção que
ntece hoje (22) no BstrelaemNereu Ramos, com animação da banda

A gatinha linda Ana Luísa, filhll til
Rogé� eMarinês RonchiErsc/ÚIIIJ
nafoto ao /ado damamãe (candidtJ4

I

a vereadora), festejou mais uni
aniversário no último sábado (IS)"
/ado demuitos amiguinhos.

Agrande pedida hoje (22) é curtir o Grupo Raça na boateNot,. ,

Dame a partirtJas 23 horas. O Grupo Raça, com sete an�s de
'Ucesso, éfomuuJoporPaulinho, Délcio, Totonho, Va/nei eMarley
rapresenta o show "Feitoprá Você".

Garotiio Jonathan Alves comemorou seus 13 anos na

última quarta-feira (19). Nafotq com os innão$Djenison .

e David. A festa foi pros familiares e prá galera mais

chegada.

BAEPENOI - a diretoria social do

Clube Atlétic6 Baependi oferece '

coquetel em sua sede no próximo
dia lOde julho, ocasião em que
serão apresentadas � 'candi<Jatas
das escolas que participarão do

concurso Rainha do� Estudantes.
Merei pelo convite.

RODEIO - o 10RodeioCrioulo <lo
CTG Leodato Ribeiro foi SUCesso
absoluto. Mais de 80 CTGs de

todo o estado, aIguns dQ Paraná
e do Rio Grande, coroaram a

inauguração. p patrão Flávio

'O espfrito se enriquece com aquilo que recebe, o Ribeiro agradece a todos que
. colaboraram, direta ou

COração cQm aqUilo que dán•
indiretamente, princtp'alDlente aVictorHugo comissão organizadorá:

�alhas
afilias

'o MELHOR EMMALHAPARATODA
FAMíuA EAMODINHADESTA ESTAÇÃO

Rua João Januário Ayroso. 586
Fone: 372-2497·973-9873 - Jaragwá do Sul- sc

Falo: Art·CIk:k

O concurso Rainha dos
Estudantes, que o

Baependi realiza no
-pró�imo dia 13 dejulho,
,com a Banda Studium 7
de Criciâma, será o mais
concorrido dos últimos
anos. Até omomento 18

educandários
já

confinnaram
presençano

evento.

Apresentamos
aqutmais

Elitllle da Silva
Cd:UiaOeschler

cinco
cäncorrentes

MariI'; Gonçalves cSchiFte,Reuters
InstitutoF.duc.Jangada ,Escola WlaRau

Stllldra Fmerich
Col.Alvino Tribess

FLORICULTURA FLORIJA
ARRANJOS - COROAS - DECORAÇÕES

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

Jaraguá do Sul· sc

A'riana Gumz troca idade na

próxima quarta-feira (26).
Filha de Moacir e

Aparecida Gumz, vai

com,emorar a data com

ftimüia,res e amigu,inhos

• Sociedade Atiradores Independência
do Jaraguazinho promove hoje (22)
mais um baile de Rainha, Às 13 horas
os sócios concenaam e marcham em

busca da rainha Herta Schmidt. O baile

começa às 22 Moras com animação do
conjunto 1° de Maio Mus ic de

Blumenau,

eA Associação Recreativa Weg
(Arweg) promove hoje (22) a partir
das 17:30 a sua tradicional Festa
Junina. Queima da fogueira, sho� de
fogos, apresentação (olc1pr-ica: e

! arrasta-pé com oMusical 'Hannover.

Agradeço ao diretor SOldai Wilson

Nort, a geBtiieia do convite.

• Colégio.Euclides da Cunhade Nereu

Ramos promove hoje (22) a partir
das 22 ·holms na Sociedade Estrela o

baile d�' escolha da G�ota'ElIêlides
,,;

, 96, que réprt;se�tar.á o colégio no.

Rainha d<5s �stu<4mtes".,no rtiês,ße
'julho pr6�4qlOiflB,�etiendL '

' :

• No pr6x'uno:íilfi'à" Ö'6 de jú!no na,

,Socied3.dé VieitefiS:e bàile/show :,óoIri
Fogo; de' Chão i(ltuí:Biri,va. A

promoção é cl'!, p'iqu�te .,Ar'!lada
Campeira. '

,

'"
. ,.,

_'.:; \".,
'

• Mais úm leilão de cavâlos Màllgalllfga
está marcado para o próxiníô' dih 06
de julho em �,oinville no Jativoca.A

partir das',�?!,hotas, ó�iint��sados
poderão adq\Íirir al!�ais 4�' 6,timà
qUaIidader�ös, para cavalgadas e

passeios e :UgwJS potl'd�. .i, ,"

• Empresários Roberto' .Bt,e�thatip,t
(Diretot':�m�rcial de Com. e,1nd.�
Breíthaupt) eleito vice-presidente
estaduakda Anamaéó, 'Associação
Nacionál dos Comerciantes �'e
Materiais de Cönstrução para .biênió
9,6/98,. Parabéns. .

'

,

.

'

• "

• Neste domingo (23') no pavilhão A,
do Parque de Eventospalestrasobrê ,,',

Filosofia, En,ergética Japonesa oöm
Thomas Pulich, um dos mais

brflhantés apresentadores de Santa

Cataririk Participe.
'

• Presidente do Clube Arlésico
Baependi Lincoln Ristow e o diretor
socialÀmo Henschel (oram perfeitos
enfitriões na recepção a um grupe de
amigos da imprensa local, comando
daPM e comissão do baile do Hay.-ai.
A carne ficou por conta do mestre
Arno.

'

"

• O Circolo Italiano deJaragJ,!âAbSy.lI
corretamente comandado ��,�äBir
Danna, ultime os preParati��s',pàrª li'

.

6" Noít� Italiana que ácontecerá no
pr6ximp dia 20,' de' julh.o, ,na
progIlamação'feStivades 120 allOS da
cidade. O gtup0 gaúcho Ricordi e o

catarmense :Oito In 'Itáli,a Já estão

conflnDados.
.

• A Rede Feminina de Combate lIO
Câncer promove no, próximo 03 de

julho, a Tarde de Jogos Beneficentes,
tradicional da entidade. Os cartões

estão a venda com as vohmtárias.

e O empresário Dorval Mareatto Junior
foi eleito e empossado presidénte do
Sindicato das Industrias do Vestuário
de Jaraguá do Sul, com abrangência em
Guaramirim, Schroeder, P0merode,
Massm:anduba e, C6rupá.

.Com um trabalho belíssimo da
NetUno (dos amigos Hélio e

Marangoni) a Duas Rodas está

interligadaa Internet, oferecendouma
gama de informações da empresa"
seus pl'odutos e sua filosofia de
trabalho. O endereço é

bt ://www.duasrodas.com.br.
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FONE: 371-2444
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O·mundo perto ..de você

Você tem wo encontromarcado com omundo dapu/p-fiction dos anos 30 no Teledne,
. Não deixe de comparecer. Vocêpode despertar a ira do vingado!: Cuidado! Vem aí...

OSOMBRA
Bastante fiel aos conceitos originais de Walter Gibson. O Sombra traz no papel

principal o boapinta Alec Baldwin, que encarnou muito bem afigura do herõi e de

seu alter ego Lamont Cranston. O grande charme ficou por conta da glamourosa
.

Penelope Ann Miller; que emprestou aMargo Lane, curvas que nem o Sombra.
imáginava que existissem. Porém a grande personagem dofilme ficou-sendo aNova
York dos anos 30, que, graças aos efeitos especiais, deu um show àparte.

Ofilme tem a intenção de resgatar as nuances dospu/ps e das novelas de rádio,
neste aspecto, o filme tperfeito. Portanto, finja que está sintonizando o dioJ daquele
rádio com tela de madeira e faça siléncio. Deixe pouca luz, aguarde a abertura. A
trilha sonora de Jerry Goldsmith dá ó climaperfeito enquanto letras sinistras flutuam
na sua 'IV para anunciar o filme. Deixar de assistir seria um ato de vilania
indescrtnvel. E o Sombra saberá!
O Sombra, sábado, dia 22, no Teleeine d(zNET, TVporassinatura.

NACIDADS...

BOATEMARRAKECH

LANÇAMENTO
Lançamento daGriffe ADRENALINA
PURA. Imperdível.Dia22 de junho.

GAROTAI)UARTE
No dia 29 de junho será escolhida a mais
bela estudante do Colégio Duarte

Magalhães.Amelhor torcida leva 2 caixas

decerveja.

GAROTAJUUUSKARSTEN
Dia 6 de julho será a eleÇão da GarotaJulio
Karsten. Aeleita vai representar seucolégio
na eleÇão daGarota&tudanti noBaependí
no dia 13 de julho. Vá e prestigie.

U2COVER

Prepare-se! Em agosto naMarrakech,U2
Cover de São Paulo vai agitar a galera.

VíDEO

BOATE NOTRE DAME

GRUPORAÇA
O Grupo Raça vempara Jaraguâ do Sul, neste sábado, dia 22 de junho, às 23

horas, para lançar o seu 4°CD, que tem um repertõrio totalmente moldado apartir
da experiência vivida nos shows surgindo apartir daio tftulo: FEITOPRA VOCÊ.

() Grupo Raçajáfaz sucesso há sete anos, jävendeu mais de 200mil c6pias sõ do
3· disco, DA AFRICA À SAPUCAI e atualmente t composto por Paulinho
(cavaquinho), Délcio (banjo), Totonho (pandeiro), Mongol (tantã), Yalnei

(repique) � Marley (ganzâ). Os ingressos estão a venda nos locais de costume,

garania o seu e vá dançar com o Grupo Raça omelhor do pagode.

o PECADO MORA AO LADO
Direção:BillyWider comMarilynMonroe, TomE��Evelyn
Keyes.Duraçõo: Ih45min.
RichardSherman, um editor de livros casado hásete

anos.ficasozinho em casa durante o verão, quando
suamulher; Helen, e ofilho, Ricky; viajampora apraia:
Ao descobrirque umajovem modelo aspirante aatriz
semudoupara o apartamento de cima, ele imagina-se
conquistando a garota. O PECADO MORA AO

LADO. é amais célebre sequência deMarilynMonroe
que tem seu vestido levantadopelo vento do metrô.

LIVRO
CRIMES HEDIONDOS - Aspectos

Políticos - Jurídicos da
Lei nll 8.072/90

Foi lançado no dia
i4 de junho no

auâit âri o da

Ass o ci a ç ã o

Comercial e

Industri al de

Jaraguâ do Sul. o
livro Crimes

H�dio"dos

AspectosPolíticos
Jurídicos da Lei

II· 8.072/90 d�
João JoséLeal. Na
obra. publicada
pelaEditoraAtlas,
de Sijo Paulo, o

autor realiza uma

apurada' epreciosa andlis� jurfdica dos pontosmais
importantes:e controvertidos da Lei dos Crimes

Hediondos, "filha natura!" daonda de sequestres que
vem ocorrendo no Rio de Janeiro, em São Paulo e em

outros aglomerados urbanos brasileiros apartir dofinal
das anos 80. O caso do sequestro do empresário carioca
RubemMedina teria sido agotad'âguaparaque certos

segmentos da midia e a opinião pública, manipulada
pelo sinistro discurso do movimentopenal da Lei e da
Ordem, pressionassem o Congresso Nacional afim de

aprovar aLCH. sem contar o crime bárbaro contra a

atriz Daniela Perez. Uma obra destinada ao estudo e à

discussão.

,',' '.',',.
.

........

....... ..
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Beatriz Sasse'

�meméntâS de Qtjâfltâ (7uiann«
o amor ao próximo, a eterna luta para

diminuiro sofrimentodasCrianças abandonadas
(nas ruas ou mesmo em orfanatos), e dos
velhinhos nos asilos, bem como o total apoio -

direto e indireto - à regeneração dosmeninos de
rua, fazem parte do dia-a-dia de um grupo' de
senhoras da nossa sociedade. E essas senhoras

foram eleitas as Beneméritas de 1995 e neste

sábado,22dejunh�vlloserhomenageadasna
Grande Gaia Caiarinense e tem como local os
salões do Clube Doze de Agosto, em

Florianópolis. Na opottunidade irão receberum
troféu de cristal. idealizado especialmente por
Levi Bini de Blumenau. Também serão

homenageadas as mais elegantes e as anfitriãs
de 1995.
Além dos mais de 700 convidados e as 60

,

senhoras homenageadas, já está confirmada a

presença de Clodovil, Manha Rocha, coiffeur
Jamben, ator Hugo Gross, estilista Eugência
Fleury, juntamente com os mais famosos
telejomalistas dopais e mais de 70 conceituados '

colunistas sociais do territóriobrasileiro.

O cantor Roy Caetano irá se incorporar à
Orquestra Stagium JO para algumas
apresentações. Outra novidade: cerca de 30

bailarinos do Grupo Shapanã irão apresentar
coreografiaspremiadas emfesttvais de dança no
Pais, a decoração está por conta da equipe de
AldoDuarte, quepromete criar a superprodução
do ano.
Eis as homenageadas: Eliane Peressoni

Vieira;AngelaRibeiro (Tubarão/Horianápolis);
Anita Hoepcke da Silva; Angela Amin, Arlene
SchutzMansur; AureaCarioni; Alcione Rauer
daSiiveira; Carmem.Lúcia Vianna(Blumenau),'
CléideGrando;DeniseRoza (Brusque);Donalda
Kalef(Joinville); Elenita Gerlach Koerich (São
José),' Elke Willecke (Blumenau); Elizénia
Becker; HelenitaKozucbowiski (Sombrio); [vete
Appel da Silveira (Joinville); IvoneMaldaner;
Jane Bulcllo Vianna; Maria de Mello; Rita

,

Parizotte (Lages);Rosana Driessen (Caçador);
Sônia Capela,' Taisa von Linsinghin Tavares

(Mafra); Yera Karam Kleinubíng e Rosane T: Y. '

Vailatti '(Jaraguá do Sul), que atualmente

preside a Apae, já foi presidente da, Rede
, Feminina de Combate ao Câncer «tez paf!_e da
diretoria doLions Clube de Jarag'úa dósu:

,

Rosane T. Y. Vailatti será homenageada em

Florianõpolis
' '.

Microempresárlas
"'"

reunem-se
associaçõesI

comerciais e indústriais do
Brasil-em convênio com a

Câmara deMunique e Alta

Baviera (Alemanha), trouxe
para a Associação
Comercial, Indústrial e
Agrícola de Guaramirim e

para a Associação
Comercial Indústrial de

Jaraguá do Sul, a sra.

As
t.·,·

.

afazeres domésticos, com a empresa, já que as mulheres adiante seus Interesses.
criação dosfílhos, porisso \

ainda não conseguiram E é-isso que àstÂ�lll�re�
se tomamais fácil tanto aqui chegar até os órgãos mtcroempresãrias de
no Brasil C'QlnO na responsáve�s pelas decisões Guaramirim ., 'estão
Alemanha. Mas existe uma .de leis e projetos. buscando, 'um' äp,oio, um
diferençaquantoaabertura Mas as mulheres não incen'tiyó',' /",' ,'::mais
demicroempresas aqui e na ficam paradas, por isso op,ortunidad��,};:)?�'sca�
Alemanha, lá para se abrir, começaram a se reunir,,' soluções pará. .

'seus
uma empresa é necessário formando núcleos deapoio pro1:)l�ma:� ria empresa.
ter formação específica, é e' incentivo, tornando-se , "Mónik� Osvald, qu�
preciso 3 anos de mestrado, mais fortes, passando a está. há: muito tempo a
emaís Sde prãrícatestãgio), exigir mais horários de frente de um,'desses
por ísso oshomens se-voltam ' cursos, p a le stras , núcleos de
mais para esta área. Por adequando-os aos seus aperfeiçoamento de
outroladoasmulheresse horários e afazeres mulheres dtz que não basia
especializam em outras doméstico s, afinal as as mulheres esperarem
áreas, ern: outras" mulheres tem dificuldade pelas dects ões .'çips

.,
; profissões, mas quando se de participar de palestras hom�ns" elas, tne�,�as
casam com homens onde ,a maioria, são precisam \.tt)u4àr a sua

empresäríos. abandonam homens, porque .ö s própria mente. r,
"

as suas atividades e homens costumam formar A partir disso, espera-
"passam a cuidar' da nücleosindividuais, para .se "

que
'

as

empresa com o marido, já cada função, para .cada microempresãrtas de

que é muito difícil uma ramo da empresa, .e as Guaramírím, logo
mulher abrir uma empresa. mulheres ao

é ontrario consigam ;:,formar u,tTI
Sendo assim, as mulheres formam apenas um nücleo. núcleo, eleger a sua

tem dificuldades para Afinal todos os mei�,s diretoria e participar mais
reivindicar seus direitos necessitam de uma ativamentedas'rescluções
Como, participante da ass9�iaç�o para .levar

"

em relação à�,�mpresas�"
'. .'

.
. ...... �., _"

Monika Osvald, da
Alemanha.

.

Ela veio para palestrar
sobre as mulheres nas

microempresas, a criação de
, núcleos de apoio a mulher

empresária.
Segundo ela, o trabalho.

do homem na empresa é

mais técnico, e-não precisa
se preocupar com os

Sra. Monika Osvald, da Alemanha, esteve 'em

Gua_ramirim para palestra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENHA AQUECER SEUFILHO NESSE INVERNO, COMO CONFORTO,
O CARINHO EA ,ELEGÂNCIA IJA lUlUMODA BABY·

I

EM FRENTEAO POSTO'DE SAÚDE
R. REINOLDO RAU, 116
FONE: 372-2699
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HABITAT
MC�)1311 lAR A

C�[(�I 4.J�D

TERRENCS
Terreno cl 420m2 - Tifa daMosca
Terreno c/1.02Orn2·Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno cl 460m2 Rua João Januérlo Ayroso
Terreno cl 450m2 Vila Rau
Terreno cl 440m2 Bairro Água Verde
Terreno cl 513m2 fundos Weg I
Terreno cl 31.0oom2 Vila Nova �róx. Fórum
Terreno cl 2.60qm2 Rua Joinville - ótimo ponto
comercial
Terreno cl 430m2 Loteamento VersallIes
Terreno cl 589m2 (esquina) 'Ilha da Aguara
Terreno cl 400m2 Rua Marcelo Barbi
Terrenoc/532f112-EstradaNovapr6x. PostoMan:ola
Terreno cl 500m2 frente pll:..agoa - Barra do Sul
Terreno cl 500m2 (esquina) Rua HenriqUe
Marquardt '

Terreno cl 1 0.000 e casa de alvenaria, ótimo pl
empresa - RuaWOItgangWaage (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600m2 Rua Marcelo e.bi - VIa Lenz!

Terrenoc/28.0oom2frenteparaoasfaloemNereu
.Ramos.
Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) waNoIra
Terreno 1150m2 - R. José Emmelldoerlar
Terreno 180Om2 - R. 'João Januárlo "'"*'

. Chácara 115.000m2 Ribelrao Grande
Terreno de 450m2 - Rua José Emmelldoadar
Terreno de 37.000m2 - VilaArnIzD'
totes cl 400m2 - próx. São Luis Gonzaga

CASAS
Casa em alvenaria cl 260m2 - terreno cl 154OnP
Schroeder
Casade�Iv. cl95m2terreno c/37Qm2emTrIs RkJa
doNorte .

CasadeaIv. c/1 00m2terrenocl538m2-BaInoAgua
Verde
Casa de alv. 215m2 - Praia de Itajuba
Casa dê alv. 100m2 - aarra Velha
Casadealv.22Om21 sufte+3dormitórlos-R,ua,Max
Zlemann

'

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

_ próx. Malwee.

• Casa aIv. 100m2, 3 dormitórios - Nereu Ramos

_ (parcelar)
_ Casa alv. 180m12, 3 dormitórios - Rua João

C Doubrawa.
APARTANENTOS

E Apart. em construçäoc/z ou 3dormltórlos, entrega
"julh0/96. rua Gumercindo da Silva (localização

_ Piivilegiàda). Consulte-nos.
- Apto Ed. Isabela c1123m2 - 2 dormitórios + surte e
- demais dependências.
= Apto. 155m2 - Edif. - Edif. Schiochet entrada +

_ financiamento. '

_ Apto. 96m2 - Edif. Imigrantes (parcelar)
•
- ��

,

: Casa de alv�nariac/3 dormitórios em frente grupo
_ escoteiros.

• Casa el 2 dormitórios - Rua João Nunes - próx.
_ Hosp. Jaraguá.
- Apartamento 2 dormitórios Rua Max. Ziemann.
- Quitinete - Àua Joinville em frente Arweg
: Sala comI. - Edif. Picolli

•

_ Galpão indl. 130m2 - R�a LepoldO Janssen.

-
-
-

RUAFEUPESCHMIDT,1S7
(AO IADODA 1001 FERRAGENS)

"FONE: 371-8009

Vende-se casa com 196m2 -

bairro João Pessoa, pröx.
Supermercado Costa, terreno
com 1400rd (2Ox70), portar
com várias frutas, ninada,
com 2 garagens,
churrasqueira. Valor à
connínar (negociável - troca

se por carro, terreno).
Contato com Sr. Wabmr em
horário corrercial, Fone: 372-
3927.

Vende-se uß,lll lanchonete

conapleta no centro de

Jaraguá, com anplo
estacionanento. 'fratar Rua
Presidente Epitácio Pessoa,
o-SSS.

Vendem-se apostilas de

portape. para exames

....1di9oa de 1- e:Z' graus.
"Ac:onpDIw gat.ito.
Buner 24 e 2S de agosto
96" .., "Ahdon Batista".

InfGiIlllÇ6es: caixa postal
sn
CliP: 19251-91O -lIraguádo
SaI- SC 08 pelo 973-S104

Vendo Uno 1.5 It. ano 89 ca-

prata - impecável - RS
6.800,00. Tratar cl Spliter.
Fone 371-6409.

direção hidráulica + som

371-1953.
pelo fone 371-3333.

Pick-up/68 - 4 marchas -

gasolina em bom estado.
Contato 371-1071 cl Sr.
José.

Vende..se Escort/92,
gasolina, metálico cl

opcionais, impecãvel.
Aceito troca. 371-1953.

Vende-se cârrara fria (com
portas vertical), com

utilização para floriculturas
ou bar-lanchonete e

acessórios. Valor RS
1.500,00. Tratar 372-0284,
ou 4254971.

Terrpra 95195 - 16V,
corrpleto, rumos b. couro,

29.000km, branco, gas.,
üníco dono. Vende-se ou

troca-se pl D20. Tratar
fone 372-0259 cl Jair.

Vende-se Voyage/84, 5

marchas, branco, ótimo
estado. 371-1953.

Vende-se Gol/93 GI 1.8,
gasolina, cinza met.,

excelentetl Aceito troca.

371-1953.

Procura-se moças para
dividir aluguel de

apartamento na rua'

Reinoldo Rau, 400 apto. 31.
Tratar pelo telefone 372-
3040 com Cleide ou 372-
0406 com Ariane (Horário
comercial).
Rapaz procura eßl'l"ego de

desenhista, faz caricaturas,
desenhos para estarrpa de

�..

camiseta e montagem
Tani>ém fotolito. Tratar
fone 973-9098.

Vende-se Opala' 83,' �
marchas, vidro.elétrico +

VENDOUM

CONDICIONADOR DE AR,
CONSUL 7.500 BTUS.

NACAIXA
PELA BAGA1ELA DE

R$ 500,00
TRATAR PELO FONE

371-1919/372-3363 COMLAUS.

Vende-se Bscort L/95 cl
som alarme, bateria na

garantia, carro de particular.
Tratar cl Sr. José pelo fone

371-1011 ou cl Sr. Irineu

.
'

o':;
RuaAntonloC. Ferreira197

CREC11741..J

COM'U • VIIDI • LOTIII • IDM.IIITU ••Ico••on

.' Qtos Gar Bairro EndereçolPonto ReC. Preço Inrorma�ões Gerais

Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 75.000 Semi acabadoJNegociáve�
CasaAlv. 140 3 1 Lot. Papp R. José Papp, 357 55.000 +15.000 financ. plSFH
CasaAlv. 190 4 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.562m' - Parcela
CasaAlv. 130 4 2 Lenz! R. Elpídio Martins, sln 34.000 Aceita teÍreno/carro
CasaAlv. 240 4 2 Lot. Papp RMarcos V. Girolla, 474 85.000 Aceita carrolJmóvel - valor

CasaA1v. 115 3 1 Centro R. Ferdinando Prad!, 118 80.000 Aceita ten-eno até 40.000
CasaAlv. 133 3 1 AnaPaula R. Francisco Hrusckha, 159 25.000 Casa em construção/l'roca
CasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Emmendoerfer, 1390 80.000 rocapl apto em Blumenau

Apto OI{ 166 3 1 Centro Bd. Ana Paola - 30 andar 27.000 + Fínanc, CBF

Apto OI{ 78 2 1 Amizade Res. Amizade - 30 andar 18.000 + Financ. OBF - 13 anos

Apto OI{ 153 3 1 Centro Ed, Schiochet-12° andar 50.000 + Pínanc. CEFlFica Cozinha

Apto OK 175 _3 2 Centro Bd, Juliana/RuadaCEF 65.000 Ent. 06/96 - Trocap/ casa
SaiaConli 113 Centro .Bd. florença-lO andar 50.000 Salacomercial

SaiaComi 25 Centro Shopping Jaraguá Box 44 23.000 + 2 CUB mês/Aceita troca
PontoCom 32 Centro

.

Mal. DeOdOFO. � 1 i 8.000 Negociäveis/Pareelado
Lote 601 JguáEsq. Condomínío Azaléias 27.000 Aceitaparcelar/telefone
Lote 448 ÁguaVerde Rua Francisco de Paula 15.000 100mts após sinaleiro
Lote 450 Amizade Res. Versalhes IIi� 11.000 Negociáveis
Terreno 11000 - Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Propício para Indllstria
Terreno 9000 - Vieira Ao lado d? Posto Bogo 160.000 Vende tudo ou áreamenor
Terreno 7000 Nereu Pröx, Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 2608 - Nereu RuaAndréVoltolini 32.000 Negociáveis
Lotes 465 Figueira Residencial Piazera I 6.000 Bnt. 2.000+ 48 x225
Lotes 385 Amizade Residencial Behlíng 10.<>0\\) Ent. 5.000+ 5 x 1.000
Lotes -630 VliaNova Pröx. FórumlRádio ,�BN '35.000 Ent, 15.000 + 10 x 2.000
Lotes Vários - StaLuzia ResidencialGeraníum 6.000 Bnt. 700+72x 150,
Lotes Vários - VilaRau Residencial Renascença Diversos 40% entrada- Saldo parco
Lotes Vários � Víla Lenzí Residencial Piermann I Diversos 40% entrada- Saldo parco
Lotes Vários - Barra Residencial SaUer Diversos 40% en trada - Saldoparco
Chácara 180000 - Ganbaldi Estr. Garibaldi - Km 15 80.000 Casa a1v. - Aceita trocar
Chácara 111500 - Ganbaldi Ribeirão Hl1n �os - Km 13

Lindo lote no Condomínio Azaléias (Jaraguá-Esquerdo) Res. Gcranium (Centro de Santa Luzia) ,

�ea 601m2 (Plano - todo,aproveitável) Lotes com toda infra-estrutura (Tamanho médio de 500m2)
A vista - R$ 27.000,00 (Aceita-se telefone ou parcelar)

À vista a partir de RS 6.000 até 8.000 ou - Entrada de 1 ..000 +

36 x 250,00 sal. Min. - ou entrada 700 + 72 x ISO sal. M!ß.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua: Irmão leão Magno, n" 248
loteamento Champagnat
Terreno: 756,00m2 - Consto 203m2
,Área da Churrasqueira: 140,OOmZ
0.1. - t suite 'I' 2 dorm . .;. sala de estar-+' sala de jantar +
sala de TV + cozinha + despensa ... ár'êa 'de serviço + lavabo

�+dep. e�regadà +�ragem + p�ina + ,churrasqueira.
�'yalor do Imóvel: R$ j 50,000,00 -,

� h ..

�
Rua: 28 de Agosto, esg. cl Rua: João Maluta Jr. -

Guaramirim _

,Área: 142,OOm�- Edifrcio Nelson de Bem
�0.1.- 01 surte -f2 dormitórios + sala de estar + eala.de jantar'
+cezínha + 1 BWC social + área de serviço + porteiro
eletrônico + garagem.
Valor do imóvel: R$ 69.000,00

TER�ENÖ COM PRtOIO
� Âua: Joinville n2: 4.386

-

Área do Terreno: 1.314,OOm2
� Área-dcrPrédio: 600,00m2

Frente: 72'jOOm
� Valor do imóvel: R$ 250.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Lar IlDÓveis.

',.'

Av. Mal. D'eodoro, 14r '

VENDAS
Terreno tsxaornts 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 n� tot. Vicenzi e Gadotti Ltda. cl financ,

. Casa de alvenaria com, 113m2 na rua Alfredo Carlçs Meier no Bairro Centenário
casa.da ALvenaria: com 120,00m2.na rua João Wiést Júnior,

IOhäcara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água
Chácara em Corupá com 131.000m2 com. toda a Jntra-estrutura
Quitinete rua "Arquimedes Dantas - Vila Lenzi.

.

,

�� '.

,

INTERIMÓVEIS
eREeI0914-J

PARAMOR·AR·
BE:M(.�.

Terreno com 450m2
. (15x30)

Rua: 314, Jguá Esquerdo
próx, Colégio

Cristina Marcatto.
Só R$ 10.000,00

Apartamento com, 01
dormitório, e com móveis

embutidos -

Edifício Virgínia (centro)
R$ 24-.000,00 +

financiamento

-: 'Casa em alvenaria com
230m,;2 ;. Terreno com 450m2

(com piscina)
Rua: José Pavanello

(próx. ColéçioOmaqo)-

Preço R$ 120.000,00
(á comqinar).

\
\

COMP,REBEM

- 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 Ornélla Hortz sln2• Valor R$ 130,00.
- $ala comercial: Rua Leopol�o Mahnke, n2 46 - Centre

.

LOCAÇÃO

TERRENOS ..•.
- . I

Terreno cl 1:540,00m2, -próx, Scar (Centro): - R.$"
100.000,00 '....

"I'Terreno Rua João Planinscheck cl 896,OOm2 , ,R$.
90.00,00
Terreno d 5.184m' Rua 199 sem nome - Vila Nova: -

R$ 140.000,00

'I,'Terreno no Condomínio dás Azaléias - R$ 26.000,,00
Terreno cl 350m2 - Loteamento Ana Paula IV i, R$
7.500,00
Lotes na rua Paulo Klitzke tesquina), bairro: Amizade-

IMauro - R$ 15.000,00
- Terreno cl 1.600m2 + Càsa em Alvenaria na Rua

. Epitácio Pessoa - R$ 160.000,00
Terreno Rua 456 - Sem nome d 445m2 - Ademar Elhert
- R$, 7.500,00 ;.1Terreno Rua Domingos da Nova d 326m2 - R$ 55.000,00
Terreno São Luiz - R$ 12.000,00

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

ILoteamento Vila Rau terreD(� d 548m2 .: RS 40.000,00
Casa em construção (alvenaria) d 120m2 - Ana Paula IV
Lote 140 - Financiamento + '16.000,00 I
Casa em alvenaria d 190m2 - Jardini Lenzi - RS 60.000,00

ICasa em al,!e'naria 'cl 120m2 + casa de Madeira - RS
30.000,00

.

Casa em alvenaria c/100m2 - Tifa Martins - RS 30.000,00
Casa em alvenaria em construção Ana Paula IV Lote 113

I- RS 7.000,O,!
Casa em alvenaria d.60m2 Loteamento Líodoro Rodrigues
- Lote (79 -, RS 15.500,00

'

APTOS

Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer d 100m27° andar _, IRS 5Õ.000,OO

I
. ,,1

Lotes ('manciados a pàrtir de R$ 2.500,00. de
entrada

Loteamento São' éFistóvão II -

Loteamento' Camposamplero
Loteamento Constantino Pradi

Loteamento Ouro Verde

371·1·136
.;.' ,.',,' ..

•..........•.�..•
I' �,;:' I

:CRECIW 1589J_' :'I�==:I I
I Ba..... 'Sul I

= Imóveis =
'. \I' Fone: (047) 372-2734 I
• I
,

I II
I •
I I
I "II.

,I Vende I
/ TERRENOS

I
'

• Lotes no Res. Imperador) pröx. Arroz Urbano,. 30% entrada
.'

'1 salada 30x - total RS 10.000,00 I

II
'Lotes na R. Virgílio Rubini, na Barra, 30% entrda, saldo 5x -

Itotal RS 9.000,00
.

I Terreno d 334m2 Lotealnento do OIÇO, na Barra � R. P. I
- Albert Schneider - RS 6.:500,00 II Terreno d 1.763m2 - Rua 25 de Julho, Vila Nova - financiando

• em 12x - total R$ 85.000,00 III I•
Terreno d 1.234m2 Rua Virgílio Rubini, na Barra - R$

III!: 28.000,00 I :

• Terreno d 37.291m2 - R. Frida Piske, na BARRA, 500 metros I'da Malwee - R$ 160.000,00 todo plano .•

I'
I ates no Lot Hanemaan, na Barra - 50% entrada, saldo em IOx

I - total RS 10.000,00 I
•

Terreno cl 35.00Om2, após Posto Maroola • BR-280 - RS
.

.. 17.000,00 - 50% entrada saldo em 6x. I ,

I SÍTIO '

I
I

Sítio d 62.00öm·, na Tif� Papp, di�te 3.500ms da Mal.,wee 'I I_'oR. Exp. da Malwee - R. Exp, Arnold Hamburg, com casa em

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

negociável, aceita, apto. cisa no negócio - RS 50.000,00. ICASAS
"

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

I BARRA, Aceita carro, terreno, com. 56% entrada e salde a Icombinar - RS 55.000,00
• - Casa de madeira cl3 qtos, garagem e lavanderia em alvenaria I II,' - R. Botafogo, 73, na Barra RS 22.000,00 '. I'LOCAÇÃO o

I
.
Loja comercial d �3m2, Rua Luis Satler, B�RRA - RS 180,00 I,

I Galpão em alvenaria d 100m2, R. Bertha Weege, 2'190 - RS I
. D�OO

"

I'II - Casa em alvenaria d 2qtos e dernais dependências, Tifal
I I

Mosca, na BARRA - RS 170,00
- Casa em alvenaria, 2 qtos,. garagem - R. Verônica Demarchi, III' na Barra - RS· 350.00

I "'1'- Casa de madeira, 2 qtos, garagem, Rua 634, Tifa dos Martins
- RS 250,00

_-

I - Casa de madeira, 3 qtos, garagem, - R. João J. Ayroso, Jaraguá- 'I '

I Esquerdo, 0° 700 - RS 380,00. I
- Loja cl 77m2 - Rf Alberto Schneider, l.J87. na BARRA - RS

I,1/275.00 I,

: RUA ANGELO ,RUBINI, 1223 St.LA 9 :
I·· I
I I
,I I

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09
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CORRElODQPOvo ..8
,

PUBl�ÕES LEGAIS

ALUGUEL
I

DETRAJES'
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 18'4 '

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Mafgot AdeUa Grubba Lehmann, Oficial do ,Registro Civil do 1°
Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz
saber que compareceram neste Cartório exibindo Seus documentos

, ,

pela leí, afim.de se habílítarem para casar os seguintes:
,\

, ',EDITAL N° lO.S68 de 1l-06-1996-
ADEMIR KRUEGER E DIR'cLEI GIANI BONESSI

El�; brasileiro, solteiro, operário, nanrral de Jaraguã ao Sul, donici1íado e
,

residente naRuaAlvin Carlos Krueger, 75, Barra do Rio Cêrro, nestaCidade,,
,

filho de Waldo Krueger e Ilsa- Prochnow Krueger.
Ela, brasileira, solteira, cestureíra, natural de TJ1Oß)budo Central, neste Estado,'
domicilia�'e r�ideßté ,Da Rua Wolfgarig Weege, Barra do Rio Cêrro, nesta
cidade, filha'de HiÍ�io, Bonessi e Terezinha Bonessi, '

r

EDITAL 'N° lO.S69 de 17-06-1996
JULIO CÉSAR HENRIQUE E ERONIDÉS STRINGARI

Ele, brasileiro; divorciado, analista d� projeto, natural de Blumenau, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Neco Spézia, 142, em Jaraguã-

. "

Esquerdo, -nesta cidade, filho, de Irineu Martim Henrique e OrodinaMartim

Henrique.
' -

'f

, . , ,

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Luís Alves, nesteEstado, domiciliada
e residente na 'Rua Neco Spézia, 142, em Jaraguã-Esquerdo, nesta cidade,
filh� d� Leonardo Stringari 'e Holanda Fontanive Stringari.

EDITAL N° lO.S7S de 19-0"-1996
VOLNEY REINKE E GISLAINE FERREIRA KLOSTER

,
,

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguä do Sul, doniciliado e

residente na Rua Conrad Riegel, 142, neSt� cidade, filho de Elniro Reinke
e Anita Böshammer Reinke. '

-

Ela, brasileira, �olteira, secretãria;' natural de Boqueirão - Guarapuava,
Paraná, domiciliada e residente na Rua Manoel Luís da Silv�, 134, Vila
Nova, nesta cidade, filha de Aleí Klostere,de Marlene Ferreira Kloster.

f
•

, -

'EDITAL N° 20/576 de 19-06-199'6
.

ADEMIR PORATH E ANNY MARA DREWS
'

Ele', brasileiro, solteiro, operärio, natural .de Jaraguä do Sul, domiciliado e
.

rlJSidente ein Rio 4a Luz II, nes� cidade, filho de Arthur Porath e Wanda

,
'Lemke Porath.

'
-

Ela, -bra.,ileira! ,solteira, auxiliar de costura, ßa�ural de Jaraguá do Sul,
domiciliada.e residente emRjo Cêrro II, nesta cidade, filha de Atido Drews
e Aninga Kuester Drews. -

,ijDITAL N° lO.S71 de,19-06-1996 '

IVALDO KLEGIN E VALQUIRIA DUWE

Ele. brasileiro. solteiro, auxiliar de tinturaria, natUral de Pouso, Redondo,
neste' Estado, domiciliado e residente na Rua Wolfgang Weege, em Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, filhQ de Horst Klegin e Elisabeth Klegin.
Ela" brasileira'l soltei'ra. costureira, naturil de' Nova Sant� 'Rosa, Paraná,

, dorriciliada e residente na Rua BeJ;tha Weege, Barra do Rio Cêrro, nesta

,cic;tade, f,ilha de Walfredo Duwe e Alice Duwe.
I�:

.

E p�ra que çhegue ao conhecimento (Ie todos, mand.ei passat o

presente ,Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório,
onde ser� afixado par 15 (q�iDze) d,ias.

- I

'Jaraguá do Sul, 22 e23 deJUD'ho de 1'"
. i

:EDITAt
'PATRICIATAVARESDACUNHAGoM:sTabelläeOftclaldénulOs�comarcadeJaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarllila, na forma da Lei, ,tc. ,

'

, .

, , \ - ,

Faz saber a todos quanta este editai virem que seacham n,este Tabelionato ,para Protesto
os TItulos cOntra:,

' ,

'.'

Airton Sudbrac,k - R. Francisco Ascher, 60 - Nesta;
Alo!'r Bastos - R. Domingos da Rosa sIntI - Nesta;
Aga Transportes uda, - R. Alvlno Stein, 57 - Nesta; ,

'

Alana Produtos de Limpeza Ltda - R 25 de Julho, 662 - Nesta;
Com. de Mal. Constr. Vlelra'Ltda. - R. Francisco f.lruschkas/n!! -,Nesta;

, CG Com. de Peças Ltda. - R. José' Emmendoerfer, 1544 - Nesta; ,

Clrlneu Fagundes - R. l;3arão do Rio Branc_o, 650 - Nesta;
Carlos Roberto Franclscon - R. Bernardo Dornbusch sIntI - Nesta;
Delaton Com. Metais Lav Banh Ltda. - R. João JanuárioAiroso, 1189 - Nesta;
Dlab Apud - R. 28 de Agosto -Nesta;

,

Engepasa, Engenharia dó Pavimento S/A � R. Jolnvllle, 1016 - Nesta;
Eva da�lIva Chagas - R. JolQvllle, 4885 - Nesta;
EcJvlno Hass - ME - R. Rio da, L!Jz II - Nesta;
Escolas SID - R. Relnoldo Rau, 330 - Nesta;
Gustaw Servo come.Ltea - R. Gustavo Bruch, 210 - Nesta;
Gllmar Caetano da Curl;la - R. Fundos Lanchonete' Dois Irmãos - Nesta;
Heis Welss Allm. Beb. Istaimara - R. Portaria Bradesco - Nesta;
Ind. Com. Caiç. Jaraguá Ltda - R. eernardo-Oornbusch, 1131 - Nesta; ,

Instaladora Elétrica Jaraguá Ltda. - R� Gustavo Frledmann, 81 - Nesta; ,

Instaiadora Bertoldl Ltda - R. Joaquim Francisco de Paula,_ 1000 - Nesta;
lnd, de Móveis Strelowltda. - Estrada Rancho Bom - Schroeder;
Iva Baade - R. Rio de Janeiro, 887 - Nesta;
Jaraguá Brinquedos - R. Exp. Jeäo Zapeta, 88 - Nesta;
JoSé Rogêrlo Molla - R, José Menegottl, 35, - Nesta;
Julio Cesar Braz - R. Bernardo Dornbusch s/n!! -Nssta; ,

Julio Casar Braz - ME - R. Bernardo Dornbusch sIntI - Nesta;
'JPP Solvéntes Ltda - R. BR 280 Km 63 - Nesta; .

lojas de Calçados Montenegro Ltds. - R: João Pessoa, 1234 - Corupá;
'Marclo Luiz Rocl:ta - R. Ernesto Lessmann s/n!! - Nesta;
Mawl Com. Rep; Ltda, - R. Carlos Eggert, 309 - Nesta;

, Mereado Dona MariaLtda, - R. Mal. Castelo Br�co, 3329 - Schróe,der;
Mathe Com. Repres. Exp. Imp. Ltda - R. Guilherme Koelhet, 285 - Nesta;
Metaitlk IndClstrla MetalClrglca - R. Rudolfo (!je Paiva Lopes, 40 - Nesta;

, Móvejs Ouallbel Ltda, - R. João Planlnscheck, 2113 - Nesta;
Marezana Caiç. Cenf. Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 429 -- Nesta;
-Marezana Caiç. Conf. Ltda. - Av� Mai. Deodoroda Fonseca, .429 '" Nesta;
Marezana Caiç. Conf. Ltda. - Av. Mai. Deodero da Fonseca, 429 - Nesta;

. Marlalvo Felesbino'.. R. CeI. Bernardo Grubba, 199 - Nesta;
MariaT. Lanchet e Cia. ltda - R. Amazonas, 355 - Nesta;
Mario A, G9rlzaga santos / Josellta T. A. '" R. Mánoel Francisco da Costa, 1850 - Nesta;
Nilson José Berlanda & Cla. Ltda. - R. Cei. Vldal Ramos, 1198 - Nesta; " \
Orlando Bosse, - ME - R.':Nereu Ramos, 323 - Nesta;
Oraclo Vaderlel da Conc�lção - ME - R. Tulutl, 2855 -Nêsta;
pà Comércio de Velcul9� Ltda. - R. Relnoldo Rau,' 801 - Nesta;

.

'

Partner A�lonamentos Elétricos Ltda. - R. Procópio Gomes, 1626 - Nesta;
Rac IndClstrla e Comérclp Ltda. - R. ,Joaq�lm Francisco de Paula, 4484 - Nesta;
Rockbor lnd, Com. Art. Borrachas Ltda. - R. Leopoldo Jánsen, 210 - Nesta;
Réalce Empresa Jornalrstica - Av. Mal.Deodoro, 88 - Nesta;' ,

'

Reviscar Mec. e Auto Peças Ltda. - R. Roberto Ziemann, 37?0:- Nestà;'
Renato Nietow - R. ßaribaldi - Nesta;

,.

.

.

'

Waldir Krueger - ME - Ernesto Frie, 136 - Nesta;
, Virginia Cordeiro Prust - R. Alvlno Vogt s/n' - Nesta;

Vslmof,VallaUi - R. Barão do Rio Bramco - Nesta;
Zonta ComérciQ Repres. Ltda - Av. Nereu Ramos, 141 - Nêsta;

-

Zonta Com. Repres. Ltda. - Av, Nereu Ramos, t4� - Nesta;
Zonta Com. Repres. Uda; - Av. Nereu Ramos, 141 - Centro - Nesta.

I ' 'i

,

E, cof't:lo os ditos devedór�- nAo foram ençontradas ou se recusaram a aceitar a devida
. intimação, faz' por intermédio do presente edit�I, para que ,os mesmos compareçam
neste Tabelionato na rua Arthur Maller, 78, no prazo da Lei a fim d� liquidar oseu débito,
ou então dar razão porque não ·0 faz, sob a pena de serem os referidos protestados na ,

forma da Lei, etc.
'

.

-

KElJaraguá do Sul, 20 dê junho de 1,996
Tabeliã

Referente a intimação de p.rotesto de título, (Jue se de'upor
I.nsuficiência-'de endereço, c(}ntra VERENA

,
.

FALLGA1TE� CPF 292.253.379-49, infom:amos que,
está devidamente quitado, não constando nada que,a

I. desab(}ne.
, \ ARTAMAMETALMECÂNICA .

R.:' Jorge Gzerni�wicZ, 1020 - Jaragüá do Sul � Se
I

, .'

f' l
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A possibilidade dó afastammto
do Jaraguá Atlético Clube das

disputas do Carrpeonaro Brasileiro
da Série "C", e da Copa Santa
Catarina no segundo semestre, foi
analisada na reunião de sexta-feira

(21), do Conselho Deliberativo do
Grêmio Esportivo Juventus. A crise
financeira é o principal problema
da diretoria do Jaraguá, problerra
que vem afetando a grande maioria
dos clubes de futebol, mas tem se

agravado em Jaraguá do Sul. O
fechamento desta edição, foi
antes do ,encerramento da
Assembléia Geral Extraordinária,
mas entre outros assuntos o

presidente do Conselho, Ismar
Lombardi, abordou. a situação
financeira do Jac.' Caso participe
das competições a' diretoria do

Jaraguá, principalmente Mareio

Schünke, diretor financeiro, vai

no
ter que fazer milagre para pagar
os atrasados. Só os jogadores têm
dois meses, já entrando no

terceiro, para receber.' Para
diminuir o valor da folha de

pagamento, o presidente do

Jaraguá Atlético Clube, Ãngelo
Margutte, afirmou que irá reduzir
o salário dê todos os jogadores e

comissão técnica, que ficarem no

João Marcatto. Até aí tudo bem,
pois o Jac não é o único com

problemas financeiros. Acontece

que mesrm reduzindo a folha de

pagamento, a diretoria encontrará

problemas para saldar a mesma,

porque a dívida do clube é muito

grande. Quinta-feira (20), a

Fundação Municipal de Esportes,
através do seu presidente Jean

Carlo Leutprecht, repassou ao

Jac, 6 mil reais. Este valor refere
se a metade do repasse mensal da

semestre
PME ao clube, o que deve dar um

pequeno alívio para a .diretoria.
Caso participe das duas

competições, segundo Ângelo
Margutte, a contratação será

apenas dentro de Santa Catarina.

Alguns jogadores corro Júlio
Cesar do Marcílio, Daniel Pereira,
Geovani, Toninho e Celso do

Brusque estão nas cogitações. Se
o Joinville conquistar o returno do

quadrangular final do

Catarinense, e consequenterrente
o título estadual, o início da Copa
SC, será no domingo dia 14.

Juniores: A equipe de

Juniores do Jaraguá fecha a sua

participação no turno do Estadual
da categoria enfrentando hoje em

Jaraguá do Sul, às 15 horas, o

Criciúma. O Pigueirense já
conquistou antecipadamente o

turno e garantiu vaga na final.

Tentativa' de suborno em jogO' da
Primeira Divisão em Laraguâ
O final de semana não foi bom para
o futebol amador emJaraguá do Sul.
A equipe do SCC Estrella, recebia
em seu carrpo em Nereu RaIDJS, o
João Pessoa, em mais um jogo
válido pela Primeira Divisão da Liga
Jaraguaense de futebol. Até aí tudo
transcorria norrmlrrente. O Estrella

errpatava com o João 'Pessoa em
. OxO. resultado final do.jogo, quando'
no intervalo o trio de arbitragem foi
abordado 'por Adilson Teixeira

Dutra, jogador da equipe local e

Lourival Demathe, diretor de futebol
do Estrella. OS IIl:SIDJS ofereceram

150 reais para que o trio de árbitros,
favorecesse o Estrella. Diante da

negativá. o diretor de futebol do

SCC Estrella, Lourival Demathe,
agrediu com um tapa no rosto, o

auxiliar Arildo Persch, Apesar da

pressão e da agressão sofrida por
seu auxiliar, o árbitro André 'Brim,
Filho. conduziu o jogo até o final.·

Ern cada rodada a Liga Jaraguaense
de Futebol escolhe umjogo que é

filmado por Dércio José Junkes,
contratado para este trabalho.
Coincidentemente .este jogo .estava
sendo filmado, inclusive com

algumas imagens da tentativa de

suborno e a agressão. Por volta das

17:30 horas, Dércio José Junkes CJIle
fihmva o jogo, foi abordado por
Silvonei Grether, que tambéméatleta
do Estrella, que simplesmente se

apossou " da fita, devolvendo-a

sexta-feira ao presidente daUF, Ralf
Manke, A queixa sobre o fato foi

registrada na Delegacia de Policia
em Jaraguá do SuL Segundo
informações do presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol, Ralf

Mauke, todos os fatos estão

registrados na súmula entregue
pelo árbitro André Film> Filho e os

atletas e dirigentes envolvidos no

caso serão levados a julgarrento

pelo JJD da Liga. Segundo o CBDF,
tentativa de suborno, artigo 288

capítulo 2: dar ou prorreter qualquer
vantagem ao árbitro ou auxiliares

para influenciar no resultado final
da corrpetíção: eliminação. Adilson
Teixeii:a Dutra, deve ser levado· à,
julgamento por tentativa de

suborno, bem como o dirigente do

Bstrella, Lourival Dernathe, que
também vai responder pela
agressão ao auxiliar Arildo Persch,
segundo o CBDF, parágrafo 3° do

artigo 288, para réu prírrärio, de 30 a
360 dias de suspensão. Ralf

Manke, ressalta que "devido a

realização de julgamentos pela
Junta de Justiça Desportiva da Liga
de 15 em 15 dias, sendo que a últirm
aconteceu na semana passada, os
envolvidos poderão ser suspensos
pelo prazo de30 dias. Neste período
os ·envolvidos deverão ser

julgados", finalizou Ralf Manke,

""

ANOTAÇOES
- No sábado. (22), prossegue a�CopaMalweede Vo.leibo.l, com
os seguintesjo.go.s:
14horas:MalweelJaraguáx MalweelPo.mero.de - feminino.
15 haras: ArwegxAvaí - feminino.
16/wras:KarstenxAGV-feminino.
17horas: Karsten x�do.n Baptista - masculino.
18 horas: Malwee x Bo.tafo.go.lCüuma - masculino.
19ho.ras: Rebasamissão xNetzSch - masculino. I,

- O· C. A. Baependi na rodada realizada em Jaraguâ do Sul, da

Copa Norte de Bolão, conquistou o r lugar com 1.761 pinos,
seguido do Gloria de Joinville com 1.753 pinos. Aliás, o Glória é
ltder da Copa Norte com 35pontos.

'

O C. A. Baependi está em 4" lugar com 23 pontos.

-lAmentável, a tentativa de subo.rno no Campeo.nato. daPrimeira
Divisão, o. ábitro. Andre Fü/w,juntamente co.m seus auxiliares
Arildo.Persch eMarcelinoXavier,fo.ram interpeilldos no intervalo
do.jo.go. entre o. Estre/la e Jo.ão Pessoa. Um dirigente e um atleta

(lo. Estrella, ofereceram 150 reaispara que o. trio favoreeesse o.

seu time. Co.m ceneza serãopunido.s exemplarmente.

- Todos esperamos que no final de semana dirigentes e atletas se

preocupem apenas com a partida, e não com o pessoal que
trabalha. A LJF, tem realizado com muita competência e

honestidade a organização das competições, e com certeza não.

será esse caso isolado que irá denegrir a imagem do nossofutebol.

- Naminha coluna dasemanapassada, eu dizia que o.Palmeiras,
co.nsiderado. /wje o. melhordo.Brasüe um dosmelhores do. mundo.

pela crônicapaulista, sópo.deria confirmar isso. no Campeo.nato.
Brasüeiro quando enfrenJariagrandes times.Nil ,"I'IIlÚistÍÍO"deste,
ano, o. níveltécnico.»fo.idospiores, senão o.pior do.s últimos anos,
e nãopo.deríamos tomarporbase àquela co.mpetição.

- Nãoptecisamos esperar tanto. O Cruzeiro colocou água no chopp
do Palmeiras em pleno Parque Antártica na vitória sobre o

"Yerdão"por 2x1, conquistando assim com muita competência a
Copa do Brasil. Na hora "h", dois dos principais jogadores do
Palmeiras falharam, Amaral, que errou a bola no gol de empate
do Cruzeiro e Veloso que "presenteou" Marcelo com o gol do
ututo.

. - Um ótimo.programapara este sábado. (22) à noue, para quem
gosta do. futsal, às 19 horas no. ArthurMüHer, têm campeo.nato.·
mirim, e às 20:30 horas, serâa vez daADJIFM,E, tentardevotver
a derrota imposta pelo. Ineoplast de São. Ludgero., sábado.
retrasado. Bstejog» será o.primeiro. do. returno.

- O Jaraguáse encontramais ou menos nesta situação: "seficar o
bicho come, se correr o bichopega". Caso participe do Brasileiro
daSérie "C" e da CopaSanta Catarina, pode aumentar sua divida;
se ficar de fora não terá receitapara os "pepinos ".

- Na reunião. do. Conselno Deüberativo. do.Jaraguá otuem à noite,
entre outros assuntos, discutiram a vWbilidade da participação'
do. tricolor nestas duas competições. No fechamento. desta coluna
não sabíamos ainda o. resultado daassembléia, mas a verdade é

que alguns conselheiros iriampropor o. afastamento. do. Jaraguá
do.ftaebol no segundo semestre.

- Acho que esta não é a saida. Talvez apenas o afastamento do
Brasileiro, mas nãopodemos nos esquecer que o campeão da Copa
SC, pode garantir uma vaga para a Copa do Brasil no anO que
vem. Basta depois vencer o campeão catarinense.

- Descobrimuro apelido. do. ba4inhoNiltinho., alémde "celular".
Mentirinha. Porque não sei.

- Palavra de um jogador do Jaraguá, sobre a intenção do

presidente Ângelo Margutte em baixar o valor da folha de

pagamento: IfÉ preferivel ganhar menos mas receber, e será que
vamos receber"?
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IndyLights terá
mais uma etapa
neste domingo

Hélio Castro Neves'-estó:em 12° na lnily Lights

A Fórmula Indy Lights, é o primeiro colocado na

considerada o vestibular para classificação do campeonato
a Indy e acontecendo no com 95 pontos. A disputa foi

.

mesmo local, numa espécie, de tão acirrada que ambos

preliminar; terámaisuma etapa acabaram se tocando e

amanhã no circuito misto de deixan.do a corrida. Hélio

Portland/Oregon. A fase das Castro Neves.ida Tasman, vai
corridas em misto começou na ter um carro novo para esta

última prova, einDetroit, onde prova e terá maior trabalho
os brasileiros jä puderarri dar porque irá se preocupar em

. umapequenaamostradecomo acertá-lo. Outra é que Hélió
. podem ser competitivos. -Tony Castro Neves,' não conhece a

.. Kanaan; dà>Marlboro Tasman, pista, onde nunca correu. O
foi o pri'riÍeito�il�to brasileiro a piloto brasileiro tem sido muito
vencer na categoria este alio. elogiado por causa da sua

Ele ganhou a corrida de excelente preparação física,
Detroit e entrou na briga direta que deve somar a seu favor

pelas primeiras posições do nesta prova. Hélio Castro

campeonato: "Nos ovais eu tive Neves (KibonlTang) está em
.

"

dificuldade, mas agora à coisa 12° lugar naIndy Lights com
vai ser diferente. Nossas 24 pontos. A novidade da
chances são maiores", disse sétima etapa da Indy Lights
Tony. é a estréia de um novo piloto

Gualter Sales, da Brian da Marlboro Brazilian Team.
Stewart, também foi destaque. O curitibano Maurício

"

Ele Iargou êrn segundo lugar e Sa lviero
'

participa pela
disputou roda e roda a liderança

.

pómeira vez da categoria na

da última prova com o corrida de amanhã, em

canadense David Portfand. correndo pela
Empringharn. da Forsythe, que equipe McNei II Racing.

prova dia' 9/6) André Unser estava mais baixo.
Ribeiro estava na prova Jimmy Vassei; atuallíder da
quando teve problema por Indy com 98 pontos chegou
causa da batida que sofreu em 2°..
de Greg Moore, da Nos testes de pneus que
Forsythe. fazia para a Goodyean o

No intcio da semana o piloto brasileiro'Christian

piloto da Marlboro Brasilion Fittipaldi levou um susto

Team, André Ribeiro, treinou muito grande. O piloto de
na pista de Mid-Ohio, Fórmula Indy, estava à 352

quando a Honda testou quilômetros/hora; quando
componentes que serão perdeu. o controle do carro e

utilizados no motor versão/ bateu' contra o muro da

97, ano que vem. No ano Michigan/Speedway.
passado André Ribeiro, Christian Fittipaldi depois
largou em 20° na prova de do acidente, afirmou que
Portland e chegou em 14° não se lembrava de quase
lugar. nada, só que perdeu o

O vencedor ano passado, controle do carro e devido à
Al Unser' Júnior, da 'alta velocidade que vinha, só
Marlboro, foi desclassificado percebeu quando parou efoi
depois do fim da prova

-

socorrido, por integrantes
porqueseu carro-não estava da Marlboro Braztliàn
dentro das normas. Team que estava ajudando

A altura mínima exigida nos testes. Apesar da
do fundo' do carro' em gravidade do acidente,

. relação ao $010 é de duas Christian Fittipaldi nada
polegadas, mas o carro de sofreu.

Christian bateu e assustou sua equipe

Pela primeira vez nesta

temporada; os pilotos da
Fórmula Indy participam
de uma corrida em um

circuito misto permanente,
com a 9ß etapa do

campeonato na pista de

Portland, em Oregon
amanhã, domingo (23). Até
agora as corridas foram
feitas em circuitos ovais ou

de rua. André Ribeiro da
Marlboro Tasman, disse

que é muito diftcil apontar
umprovável resultado para
essa corrida. "Mais uma

vez, a p rova será uma

incógnita. O campeonato
está tão competitivo que se

.

torna complicado dar uma

opinião «, André' Ribeiro,

afirmou' ainda que quer
somar pontos para não se

distanciar dos lideres, disse
ainda que seu carro já
demonstrou estar bem tanto

em circuitos ovais como

mistos. Em Detroit, última

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOTEAMENTOS CLANDESTINOS

Promotoria vaiprocessar quem construir ilegalmente·
PETERSON IZIDORO

J araguá do s� - Quem
construir casa em loteàment�
clandestinos estarä correndo o

risco de ser preso. A deter-

minação
é da Pro
moterí a
Pública,
que irá

agir CODí

mais rigor
na fisca

lização pará conter a proli
feração de Iotes sem infra
estrutura.

Jomlu6 do
SullemlDI
lo/eolMlI/os

I//e,ulo/.

Flagrante
Esta semana, -fiscais da

Defesa Civil notificaram wna

família que iniciou a construção
em um dos 102 loteamentos

irregulares existentes no

município, "Quem construir a

partir de agora, poderá ter, sua

casa demolida, além de res- Pllmplo"a: proc�sso crim�para q".�", co"struir i1�ga""�"t�
pender processo crime", avisa o

secretário de Planejamento semestre começarem a regula- "-
Atualmente cerca de 15 mil

Otaviano Pamplona, acrescen- mentação das áre.as. "Apartirde pessoas residem em loteamentos

tando que até semana passada, agora, quem se estabelecer em irregulares em Jaraguá do Sul, o
todosos lotes foram cadastrados 'Ioteamento clandestino, estará que representa qu�sp iO% da

para, a partir do próximo irregular", revela o secretário. populaçãodàcidade.
,./

Campanha nas escolaspara crnscientizáção
Depois de investir na lega

lização dos loteamentos clandes
tinos e fiscalizar novas constru

ções, a secretaria de Planeja
mentopretende, agora, fazer wn�
campanha de conscientização
nas escolas das redes municipal,
estadual e particular de ensino.
A partir de julho, cartazes e

panfletos demonstrativos de co

mo não construir casas em lotes

irregulares, serão distribuídos e

incluídos no curriculum escolar

do aluno. "Investir na educação
é a melhor altemativa para a

conscientização comunitária",
avisa Pamplona, calculando que.
a campanha é' direcionada à

crianças a partir de 8 anos.

"Daquihá 20 anos, estas mesmas

crianças já estarão cientes dos

problemas em adquirir um lote

irregular", avalia o secretário,
Crescimento

.

O percentual de aumento

populacional em Jaraguá do Sul,
quase 7% ao ano, é um dos prin
cipais fatores para a existência
de loteamentos irregulares. Isto
representa cerca de 7 mil pessoas
procurando moradia, ocasio
nando na proliferação das áreas
clandestinas. (PI) .

, CONFBR�NCIA ;,

Saúde tem novasmetas
;, �:

,',,', ,;, ../'" ..

ipara osproxtmos anos.
t

Jaraguã do Sul - A neces- Jaraguä do Sul. o secretário
sidade de descentralização do revela.que e mUÍúcípib eStá

Sist;emaÚnico de Saúde (Sus), entre as poucas Cidades!
de aumentar a verbaperc�ita brasileiras éredenciadáS:\>élÓ"
no m:unicípio, de contratar ministério daS�úde na géstãê'
mais profissionais, da. for- semi-plena, o que significa"

, mação de agentes de saúde e maior independência nas

de apoio para a instalação de ações no setor.

wna escolade .auxiliares de Representántes
i enfermagem foram 9S prin- Durante 'ii .conferência
cipais assuntos discutidos foram eleitos os delegados que

, t durante a 1· Conferência representarão Jaragoá do Sul
, Municipal deSaúde, realizada :/'ib.a Conferência Estadual e

nos dias 14 e.15 deste mês. Nación.al da Saúd'e,";'q'ye
( . '.' '. "

"

" .' .. �

O objetivoda conferência, acontecem em ?juillof'�m
segundo osecretário de Saúde,

_ ,�Iorianópolis 'é((Bfasi'lia/
Airton Weber, foi o de ques- irespectivamente.'· '" Oito
tioaer � municipalização da t,(elegados, s'endo' 'quatro

,
saúde e discutir ações que'" .rePresentantes dos tJsfumo,S,

� ;�' ,

promovam a aproximeção (la aoi� 'dos: prest'áaJr'e�i de
comunidade com as ações de serVi� e dois rcpresentân:tes
saúde desenvolvidas em do poder púi)llco.

ii 371-1422
(,-,

.

IA III!JA\"D IAÇAo,; IP>O viA.IJ1'O fP),!
JJIA�A«tllJJA 00 �l!!lo. �, 1f)@���'lo.�

�A�fA IA'li llDA\A

'�O.CIJI��A.çAo H AA\�À� A�
/

. IPAifl$: 1PI1P>1�f:il� I 'A\Of@il��fA�(I

wA �.�.Ú\\\�flJgR.O�"
. ,/\
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ACORDO

Çónvênio entreprefeitura
e ORTdeveráserfechado

"I "",'! . '

J'araguá do ser-

.

A pre-.' Pomerode , não tem fins grupos privados e entida�es
feitura munícípal deve fiFD!� 'lucrativos e mantém-se à públicas de SantaCatarina, além
convênio com a Organização disposição 'das secretarias' de 'profissionais liberais, em

Regional deTurismo(OKf), que municipais de turismo' para fórum permanente de discussão
recente- elaborações de projeto da área. e encaminbamentodosnunosda
me n ti � ,110/./0/6, Por setratar de uma entidade política implantada 110 turismo

.

teve,esta-" não governamental, aORTreún� DO Estado;

,Mo ápro...;. ./0 110

vado n� (ÔIlltJlM d.
, r euüfã o. "

.realizada'. ,.,."do/.
, ,

'em Jara-;
: ',,-'- �

-

.. ,.'1; • 'I

,

guä, 4q SllJ"cQ i)r�jeto de lei

s�licifa!14o, �p�0va,ção do

convênio, f9i • enviáda, esta

semanaâCâmarade Ve�a40res.
- D�, á.:;@;éto co� .()�,l'f?jeto, a
Organização, Relio��l de

Turismo teta à responsabilidade
.

de desenvolver ttab8Iho.s na área
de . tur.i;mo regional. 'Em
contJ:apat1j� fiçar(autorizado

, pará os.muni€;ípios qu� integram ,

.
a Rota ,4o�, Jn},igrantes, ã,

promoverem despesas para a

implementação dos projetos.
"

Benefícíes
"

'A cooperação 'técni'ca e

,fip,aneeira estabelecida ii partir
,'da��ássinat-ura 'do convênio

},:;._ _.,' ��,! 'i�." .
'

pös�il).iH.t#�'�;Q�r a realização
dê�tividad�s d��íono âmbito

,

do {lirismo 'integrado. A Or

ganização Regional.do Turismo,
salienta opresidente da entidade,
Fr�cisco Canela Teixeira.' de

"

,-�,.-, ... , ..

Reunião commembros dáORTdefiniu osprojetospara a área

BBETZ�E ALIMENTOS

Joinville - Apresentando um .desing bastante moderno, a
Bretzke Alimentos de Jaraguá do Sul, assessorada pela T<Jl
Mídia, participou entre 15 e 17 deste mês, da 9" Feira
Catarmense de Supermercadistas. O estande desenvolvido pela
T�Mídia teve como-tema "Alimentos doFuturo", .res$altando
a tecnologia e a qualidade que envolvem a fabricação dos

produtos Bretzke.
'

'A estrela ,dtt todas as quatro feiras' de supermercadistas
(Apas/SP - AcapslBS - Acats/SC - ExpoagasIRS), foi o Boom,
uin növoproduto damarcaBretzke, à base de proteínas vegetais,

. e sem colesterol, onde o consumidor só precisa adicionar água, .

,

ao conträrie de outros achocôlatados que utilizam leite. OBoom
.

aparece em três versões:' Boom Chakalak (chocolate),
Morangak (Morango) e Bananak (Bànana). O slogan proposto
para a nova linhà de produtos da empresa é "A Explosão de
Saúde do Século XXT'.

LEILÃO DIA: 05/JU.LH0/9� ÀS. 10:00HS.
TERRENO URBANO C/1.470m2 EM MASSARANDUBj:\'

NA RUA VL. 38, contendo; 02 casas em alvenaria em bom estado c/94,58m2 cada ume. + Terrenos rurais c/projeto de
. reflorestamento em Jaraguá do Sul, Joinville, Ilhota, Gaspar, GI./arupa, CampoAlegre, Garuva, Araquàri, São Francisco do

Sul, SãoBento, Casa de altopadrão em Joinville, 'terreno de praia em São Francisco do Sul, Tetreno indl. c/galpão em
,Recife (PE), 02 salas ComI. no Rio de Janeiro (RJ) e qivs., outros imóveis. Serão vendidos um a' um em leilão público dia:
1 05ljulho/96 às 10:QOhs em São Paulo, na Av. PaulIsta, 735 - Piso Térreo (ctuo-Homs).

Serão aceitos-lances via fax (011) 5584-0405 • Tel: (Ó,II) 558g·7944 • CARVAL,.HO LEILÕ�S

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

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Para nós, seguro não é só
. ga rantia

_

de riscos
.

Seguro é Prestação de Serviços'

SEGUROS
GARCIA·

f
' f

o

J

RUII Expedicionário Gumercindo dll
\ Si/VII, n*' 90 11lllndllr, S""" 2,

�, -'.''- -

,

\_
-

.

Fone!Fllx: 371·1788 ':'J,árllguá dp sot- SC
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INCENTIVO

Abertas inscrições para os s7s7�:;; Específicos abre
concursos literários em SC parceria para franquias
FIorian6poHs • O gover

nador Paulo Afonso Vieira e o

diretor-geral da Pundaçãc
Catarinense de Cultura (FCC),
Paulo Arenhart, lançaram dois

prêmios
nacionais S.IÕO rll/to

d.III'Smile um

concurso

estadual
naáreade

11m ptimlos
dlsl/lbuídosliteratura.

Estão abertas as inscrições para
a edição 96 do Prêmio Cruz e

Sousa de Literatura, para o 2°
Concurso Nacional de

Dramaturgia Álvaro deCarvalho
,

e para o 10 Concurso Estadual
de Monografias Oswaldo,

Rodrigues Cabral. "Premiações
coma essas são formas de
mocráticas de promovera cultura
e possibilitar o' surgimento de
novos talentos", lembra o gover
nador.
A segunda edição do

Concurso Nacional de Dra

maturgia Álvaro de Carvalho re
pete as regras do ano passado,
Serão premiados textos para
teatro nas categorias aduhç e

infantil. Os primeiros colocados
em cadaárea receberãoR$ 3mil.
A premiação total é deR$ 16mil

para participantes de todo o

Brasil.

PauloAfonso lirinr fIO .11&0""'0 queofieializou os trêsCOII&Ut'SOs

uma forma de abrir mais espaço
Para este ano, o PrêmioCruz emotivar os escritores do nosso

e Sousa de Literatura traz Estado", salienta Paulo Afonso

novidades, A primeira é a Vieira:
Ü1élusão de uillanova categoria. Caso algum participante de
Além de poesia, conto e Santa Catarina fique entre os

romance, concorrerão ainda vencedores nacionais, ficará
trabalhos de literatura infantil. , automaticamente forada seleção
Podem'se inscrever autores de estadual. Com essas mudanças,
todos os.estados brasileiros. Os o Prêmio Cruz, e Sousa de

primeiros colocados em' cada Literatura vai entregar cerca de

uma dessas qu�o áreas recebe- R$ 60 mil, o dobrodo valar dos
rão R$·lOmil.-Outra modifica",: " prêmios em relação ao .ano

ção � a distribUição de mais de passado.
R$ 20 mil somente para Santa

'

'Para se inscrevei: em um dos

Catarina. Osmelheres trabalhos .'
três concursos ligue para (048)

dos autores ceteríaenses em cada 224-3800, com CharlesNarloch,
categ�a. receberãoR$ 5mil. "É diretor da FCC.

No'Vidades

. A rede comercial que está
sendo montada pela Sistemas

Específicos prevê três níveis: a
franqueadora, que desenvolve e

Joinville - Atuando há seis ' dá manutenção no produto; as
anos no mercado nacional,' a franquias, responsäveis pela
SistemasEspecíficos - software comercialização 'e assessoria

house - com matriz em aos clientes e as revendas, que
Joinville, está buscando novos respondem às franquias e São

parceiros no mercado para responsáveis pela comercia

ampliar seu' número de lização dös produtos. Pela
fraDquias, e revendas em todo ,'tabela da ��presà, 'as fran

país. A empresa trabalha no ,qUias trabalb�'com ospercen
desenvolvimento de sistemas' tuais de 70% "sôbré a venda,

,

integrados de administração 50% sobre' a qianutenção
para indústrias: comércio e mensal e 100%: sobre a asses- '

cooperativas agropecuárias.
' soria Já para as revendas, �

C<iil este tipo de iniciativa, percentuais são: 50% sobre a

segundo o diretor da Sistemas
-

venda, 50% sobre a manuten

Específicos,Décio.Marcellino, 'ção mensal e 100%' sobre a

a empresa tem se dedicado assessoria. Estes 'dois últimos

muitomaisaodesenvolvimento ,'serviços são prestadas pela
'dós sistemas, o.que cónsequen- revenda somente nas. regiões
t�.nênt� tem' trazido um onde nãohooverem franquias. '

'

aumento substancial lia A SisiemaFBt's�§Í'fiços'
qualtdade dos produtos., também prevê até o final.deste

'

"Estamos a� mesmo tempo ano que terá homologado,.ltO
dividindo o trabalho que tem 'franquias e 30 revendas-em
'que ser realizado, ampliando todo país. "A idéia é no futuro

. 'nosso mercado e ,daIido' opor- central izar o-controle das
"tunídade para outräs empresas. franquias e revendas e a

Só conseguiremos o cresci- distribuição dos produtos em

mento desejado através de São Paulo", acrescenta Décio
parcerias sérias e competentes" , .Marcelline'..
desta-cou. .Ó. -

'

Os interessados em abrir '

franquia. na região deverão
entrar em contato com a

Sistemas Específicos, pelo
telefone 433-1697.

s: '}"';,"

. !!··i�<;�,·········;II_:··.··"· .

;' rll., 1. i:=5:dia
'e

\
•

"

,e Decorações....... , -.\.:. .. ' ;.:: : , ,.······1:-:···········,·····,···············

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

, 'EDITAL' DE .CONVOCAÇAo
Convocamos os SenhoresMembros do Diretório

.

Municipal de Jaraguá do Sul, parauma reunião a ser realizada no

próximo diá29.06.96, às 17:00hs, nas dependências da Sociedade
Esportiva e Recreativa Víeirense, Rua Dona Maiilde, 20I - Víla Lalau, com a

seguinte:

ORDEM DÓ DIA "

I) Escolha e homologação dos candidatos a vereadorpara as eleiçõesmunicipais
de 03.1.0.96

>'
•

2) Es�olha e honwiogação dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeitopara asmesmas

eleições; 'I,
.

3) Definição sobrepossíveis coligações;
4) Outros assuntos de interesse de nosso partido
Jaraguá do Súl (S'C), lSde junho de 19..96

UOnRONI
Presidente

Cfíbras naturais. arie. beleza e bom gosto

AGORA PARA MELHOR SERVI-LO,
EM-NOVO ENDEREÇO

; �.

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

."',

"; .� .
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CATARINENSES EMCURI'fIBA

Colaborador do
'''CORREIO'' na

festa gos 120anos
'Curitiba � Realizou-se na

tarde de 'sábado, 15-6-:96 na

capital paranaense uma inte
ressante reunião de 'catarinas"

residentes,

Rellll/io 'lo/-programa
da pela
e x ma.

sra. Ilca
, Rau De

Mio, filha 110 'otel
do grande
empresário do passado e nome

de ,rua, Reinoldo Rau, que
atravessáa cidade de norte a sul.
A reunião realizou-se na

aprazível residência do elegante
bairro curitibano do Batel, com
um café da tarde de fazer inveja
amais requintada confeitaria.

De há muito o sc. Luiz José

Sant'Ana, viúvo da sempre
lembrada Ermínia Frederica
Fischer Sant'Ana, de tradicional
família local,manifestava desejo

, de um encontro "para matar a

saudade dos bons, tempos e

reviver alguns episódios com a

atualidade".
"

No decurso do café e, depois
de um passeio pelo jardim, foi
lembrado o tempo do sc. Luiz J.
Sant'Ana, quándo veio ,à Jaraguã

,

do Sul, nos idos de 1931, quando
assumia a contadoria do então

,

Banco Agrícola e Cemercial de
Blumenau, constituído pela
família Hering, que tinha como
gerente o sc. Victor Decke. Foi

quando conheceu a sua futura

esposa. Além de integrante do

110 ,./dille/o
de SOllt'llIlO '

"Jazz Band Jaraguä", os

interesses bancários o levaram

para Joinville, gerenciando
aquela agência e desbravando o
interior catarinense - Mafra,
Canoinhas, Caçador, etc. etc. até
que', inaduro já, entregou-se a,
uma merecida aposentadoria,
embora goste de lembrar aquele
passado que não o larga,
especialmente agora quando a

cidade desponta como terceiro

parque industrial diversificado
doEstado.

Dando asas ao pensamento, o
muito estimado sr. Luiz José

_"

Sant'Ana deverá comparecer,
como no passado, com um

interessante trabalho enfocando
aspectos daqueles bons tempos,
colaboração que certamente
valorizará a edição come

morativa dos 120 anos de

fundação de Jaraguä.do Sul.
Na oçasião foram batidas

,

diversas fotograflas. Numa

delas; que acompanha esta nota,
mostra a residência em estilo

suíço, mostrando da 'd' para a 'e',
o senhor Luiz José Sant'Ana, a
senhora Ilca Rau DeMio, atrás
a filha de Luiz Sant'Ana,
Elisabeth, nosso diretor E. V.

Schmöckel, e o filho do sr.

Sant'Ana, o advogado Fausto.
A colaboração para o

aniversário dos 120 anos de

Jaraguá do Sul, está sendo
, aguardadacom ansiedade, como
contribuição para o resgate da
memória jaraguaense. (EVS)

,

Queremos

homenagear todos os
profissionais da área
de marketing e

principalmente os
empresários que
acreditam que a

propaganda é a arma'

donegócio.

Diretor do CPEugê"io VictorSchmöckel em fre"te a casa de Luiz José Sa"t'Â'I'UI, em Curitiba
'

.comurucaç ão

• Cobrança Simples
• Cobrança Direta

'

• Cobrança Escritural
• Cobrança Simplificada

Consulte seu Gerente. "

Pensou bem, pensou Besc.

BESC /IJJIJ '.'",
o BANCO DE SANTA CATARINA
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