
Cinco membros· das
executivas do �B, PL'e PDT
escolheram, por voto secreto, o
candidato a vice da coligação.
Fagundes teve oito votos centra
sete'de HansReider, do PL.

Tem sempre um
jeito de fazer

melhor

.

Dioneipromete,,;;o co"fro'lllllr-se com tUl"e1'8ários

PI' aposta em novas

propostaspara vencer
o PT de Jaraguä do Sul pretende conquistar o

eleitorado apresentando propostas adnúnistrativas
para a cidade e .mostrando as realizações de

prefeituras governadas pelo partido. Pela terceira.
vez, a legenda lança candidato ao Executivo, o
professor DioneiWalter da Silva. PágIna 5

A diretoria do Jaraguá Atlé
tico Clube acertou a contratação
de quatro reforços para o

Campeonato Brasileiro da série
"C" e Copa Santa Catarina.

Caderno de EIportes

SUCESSÃO -

Biblioteca

Toda a decoração do interior
da Ótica Hertel, em estilos

modernos; de Jaraguá do Sul, é
o destaque na terceira edição do
caderno Arte em Oecor.r
desta semana. /

o deputado estadual prefeito, Alfredo Guen
Ivo Konell (PMDB), ther (PTB), confirmou a.

candidato a prefeito, . candidatura à sucessão.
acredita que será vence-. municipal. Ele criticou a

.

dor com 40% dos votos. coligação PMDBIPPB

Segundo ele, a popula- afirmando que ficou

ção vai 'reconhecer a surpreso com a união
admínistração realizada

.

"dos doismaiores adver
entre89 e 92 paragaran- sários políticos da
tir a vitória. O atual vice- cidade" . Pági..as 3 e 5
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PPB porquestões políticas., "'IALt�O';DE.;;,r\
Müller afirmou que o candí- , «r, '/":'�llr,!i!};;�iii ''';':,;'t;,
dato a prefeito pela aliança, ;SERv.!I,e'S·,��:·, : t
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ser vice nachapa com o tam
bém deputado estadual Ivo
Konell (PMDB). Página 4

A coligação entre PFL e

PSDB, paradisputar a suces
sãomunicipalde Jaraguá do
Sul, foi definida pelo presi
dente do díretõrío pefelista,
Augusto Münér, como maís
uma alternativa ao eleitora
do. Segundo ele, o partido
não compôs com PMDBI

. ..

!\I\ ..\vllee. jo�to5"("" ....",oqr.ç..

Pedro Fagundes • PDT Jae começaareestruturar Hertel em des
� o vice de Guenther equipe para campeonatos edição no Arte em Decorar

CurSDS AutoCAD"13
Básico 'e Avançado for Windows
Rua Adé/ia Fische" 12 - em frente ao Hotel Etalan
Fone: (047) 371-2933 - Ja,aguá do Sul- sc
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EDITORIAL

.

; Partido, política' epoder
Seja qual for o resultàdo d_ novela q\J.e se

tralisfOlDlou as negociaç6es políticas de Jaraguá do
Sul, uma coisa é certa: os políticos acreditam
piamente que as flliaç(Jes partidárias slo apenas uma
fOlDla legal pata se candidatar. ,'O prefeito,Durval
Vasel (Pl"ß) afirmou que 7S% da populaçlo votam
eI:D candidatos e do em partidos. As coligações,
com vista ls eleições muniCipais de outubro,
mostram que os polítioos jaraguaenses apostam na

voz do povo; Pormais estnmha que possa parecer, '

a aliança PMDB e PPB vingou. Já está confirmado
o nome do dêputado estadual Ivo Konell.(PMDB)
para encábeçar a chapa tendo como vice o

empre$ário OOberto Menell. A princípio, niJlguém
acreditav. que os partidos pudessem se unir porque
eram' adyetsátios ferrenhos. Mas, o imp9ssfvel

, aconteceu., Os responsáveis pela coligação
afinnarlin que a aliança foi decidida de forma

d'Q_mocrá�ica, sendo, inclusive, submetida à

aprovação dÓ$ respectivos diretórios. Resta sàber o
que se�á no futuro quadro político. Se serão
utilizados 'os :mê�mos métodos caso haja
divergêDcias ou ,até l'Qmpimentos entre as legendas.
�ente, OB políticos, em véspera de ele�ões,

na ansia 'de� o poder, se annam de todos
0$ meios, para conseguirem reuni!: forças. Alguns
líderes conclamam' seus correligionários e

�impatizaíltes a apoiarem este ou aquele candidato

PINIAo

pll'a fortalecer a Coligação ou prestar um "serviço",
"àos amigos. Depois de tudo aprovado, chapa
vencedora, basta uma declaração do ííder,
isoladamente, para rompê-la. Os casos estio aí para
quem quiser ver, recomenda-se analisar as

negoCiações passadas, quandO uma palavra '�ogava
no 'lixo" todos -os acordos" fumados anteriormente.

, Deixando assim, o dito Pelo não dito. B aos, filiados,
que apostaraDina aliaIlça e se engajaramno trabalho
do corpo-a-corpo, durante a campanha,
compronietendo-se com vizinhos e amigos, uma
sítilaçãó incômoda e sem condições de explicar o
rompimento, conseguindo, às vezes, algumas
inimizades.

,

A julgar pelas alianÇas consolidadas em Jaraguã
do Sul, PFUPSDB, PTBIPDTIPL e PMDBIPPB,
percebe-se claramente cple o eleitorádo está disposto
a'votar no candidato ou no grupo 'que está à frente.
AliáS, -se não fosse desta forma, os partidos teriam
procurado as legendas consideradas ideologicamente
semelhantes. Os partidos políticos têm veiculado,
nas TVs, propagandas na tentativa de reverter suas
imagens, já desgastadas perante a opinilo pl1blica.

, Numa clara demonstraçio que, querem recuperar o

prestígio, apresentando as ideologias como meta e
consequênci'a. No entanto, os políticos da cidade
ignoram as ideologias partidárias e se unem com

um t1nico objetivo: chegar ao poder.

Albany • Um ano de saudades
• loslCutllhdPinto

Os atos bondosos e demaldades que venhamos a
fazer dutante nossa vida receberlo; Qóm o passar
cip tempo, â deviCla recompensa aqui ritesmo aonde
vivemos e isto independente de qualquer consulta.
'Este eiclarecimento nos foi dado por um ami,go
tionegren&e de iDflncia, que muito jovem iniciou
os_dospara padre noconhecido estabelecimento
d� ensino sacro de Rio Negro denominado Colégio,
Sedliep eDA,véspera de receber abatina; abandonou
o (lo16gio ,e foi residir em Curitiba aonde é

empres�p e��o,_mtlÇónatia que éuma entidade
filantr6pic,� seçteta e que tem como símbolos, éntre.
outro,s" Os "�c;ntos de arquiteto e pedreiro.

Embora nie desacreditando,na mtomação do

amigo,� so,bre éla guardando uma certa reserva

dado a nossa re'ligiQSidade, ficamos pensando no

triste clS9,d.a,nossJ amiga Albany Bussmann, uma
m(i)Ça culta que durante anos foi secretária da
prefeitura municipal de Rio,Negro, vereadora,
presidente da CAmara de Vereadores e vice-prefeita,
o quevem comprovar a enome influência que tinha

entre o povo rionegrense. Além desse prestígio
político, era uma criatura tio prendada a ponto de
ser requisitada para fazer os vestidos de casamento
das poivas da elite das cidades fronteiriças .de Rio

Negro e Mafra, e no dia de nl1pcias vestia a noiva e

,

cooflienava tudo que dizia respeito ao ato nupcial.
Pois bem,' essa moça ríonegrense que a par dessas

qualidades possuia mais a de ser muito relígiçsa e

fraternal amiga de todos, teve um insulto cerebral
em junho de 1994 ficando, em estado vegetativo
durante 11 meses vindo a falecer em 27 de maio de
1995. Ora, é de se perguntar ao amigo empresário e

maçom na capital paranaense, que nos fez a

definição do bem e do mal, pOlT quê um ser h\DIlano
de índole tio boa, amigo do próximo, prestativo e

religioso como a senhoritaAlbanyBussmann esteve

assim inconsciente por 11 meses ou seja
praticamente um ano. Cara amiga.Albany, continue
a dormir seu sono certa de que Sua imagem é sempre
lembrada e venerada.

* Jo�aUsta
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Carta .aber-ta
,

'

IIGostaria' de morrer
I

dentro da' täbrloa"

, *LP.

, r

"Decidi escrever pra dizer um exemplo daquilo que

que precisamos proclamar acontece' com milhares de

nossa independência, construí- operäríos e operárias em todo

Ia sobre pilares da Justiça e da omundo.

fratemídade. Sou operária aqui E isso não é viver! O mais

em Jaraguá do Sul e, como preocupante é que a tendência

todas as operárias, nunca tive é piorar a situação. Tenho
juventude, não nascemos em certezadequesealibabáfosse
berço de ouro ,como o patrão, real e nos visitasse, teriamuito
não tivemos culpa de trabalho para relacionar seus

nascermos pobres, tivemos que ,
40 l�ões. Umpovo semsaäde

deixar de estudar pra aju�ar não pode ser um povo livre.

nossos pais desde cedo.Cem 13 Dizemque noBrasil não existe

anos, tive que ir à luta, n�a mais escravidão, como não? E

família é numerosa e o salário de passar fome que

precisamos sobreviver. eles nos pagam?
Saio para o trabalho às Sempre penso assim: se um

4h30min da manhã depois, dia morrer, gostaria de morrer
direto do trabalho, vou dentro da f�rica, aí eles me

trabalhar em outro lugar pra levavam s6 o corpo, porque

ganhar outros trocados. meu espírito ia ficar, pra
Comecei a estudar, mas nio mostrar a eles que viva eu nio

tive forças, porque ainda tinha perturbei mas, depois demorta,
que fazer as coisas em casa. sim, porque a gente entra lá na
Soumãe de tiês filhos.Olegava fábrica: com os nervos' à flor da

dias em que eu nemfalavacom

eles, sö tinha tempo de dar uns
beijos neles, conversava com

eles s6 no domingo, porque
sábado eu ia trabalhar em ou11'O.

lugar.Opior disso tudo é que o

dinheiro não se vê, antes de

ganharjá foi gasto. Sou ,�nas

pele, e ainda ficam cobrando

em cima de nós, que já não.
temos cabeça pra pensar o que
vamos oomer ou vestir amanhã.
* Sinopse de uma carta

envladaao sJndicato�poruma
trabalhadora da categoria
com as iniciais 1.P.

At:tíg08 para CartaÃbcrta,enviarpamAv. Marechal Deodoro da Fonseca, 122,1q andar.

CENTRAIS TELEFÔNICAS - FAX - TELEFONES
CELULARES E ACESSÓRIOS

CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1550 � sala 9
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Ivo Konell acredita que terá 40% dos votos
Deputado aposta que PDTvai integrar a coligação, embora Pedro Fagundes afirme que partido tem compromisso com PL e PTB

"

aliança com o PFL porque os

pefelistas demonstraram que
estavam dispostos a coligar com
um partido forte. Konell não

perdeu a oportunidade de
alfinetar o adversário e colega
parlamentar, sobre a promessa
feita por Werninghaus, durante
a campanha para a Assembléia

Legislativa, em 94, quando
prometeu cumprir omandato até
o final. "O r-reraldo criou para ele

próprio um ponto negativo e a

população não vê nele a pessoa
.� indicada para administrar a

cidade", disparou e completou:
"Esta candidatura não é para
valer".
PROGRAMA - Konell

afirmou que o programa de

governo' da coligação tem um

compromisso com as

comunidades de bairro, onde já
realizou 35 reuniões para ouvir
as principais reivindicações. Ele
garantiu que o projeto ad
ministrativo prevê a incor

poração de cinco propostas
apresentadas pelas lideranças.
Negando que poderá se desin

compatibilizar doExecutivo Mu
nicipal, em 98, para concorrer à
Câmara Federal, o deputado fez
questão de frisar que o programa
de governo exigirá os quatro
anos de mandato pára ser

concluído.
Sobre as especulações em

tomo de uma possível desavença
com o candidato avice na chapa,
GilbertoMenell, KoneU afirmou

que todas as atribuições .e

responsabilidades dos cargos
foram incluídas num documento,
assinado pelosmembros dos dois
diretórios. ''Isto vai garantir a

harmonia dentro da adminis

traçãomunicipal", desconversou
o candidato.

MAURrUO DE CARVALHO

.

Jaragwi do SuI- O depu
tado estadual Ivo Konell

(pMDB), candidato a prefeito,
afirmou, duradte a semana, que
a aliança - PPB ePMDB - deve
rá ser a vencedora nas eleições
municipais com 40% dos votos.
O deputado atribuiu a futura
vitória ao reconhecimento da

população à administração
realizada entre 89 e 92 e a "falta
decredibilidade do candidato da
coligação PFlrPSDB, o tam

bém deputado estadual Geraldo
Wemingbaus". A previsão, no
entanto, foge aos índices

apontados pelapesquisa, feitano
município, peloCentro deEnsino
Superior de Jaraguá do Sul, que
aponta Konell com. 23% das

intenções de voto e o empresário
Gilberto Menell, candidato a

vice, com 3,6%.
Na q>iniãode Konell, oPDT,

apesar de ter formalizado sua

participação na aliança com PL
e PTB, deverá integrar a

coligaçãocomPMDB ePPB. "A

impressão que senti, em

conversas com membros do

partido, é que eles virão",
confidenciou, acrescentando que
as negociações ainda estão em

andamento e que o PFL só não
está participando da aliança
porque 'impôs como condição a

saída do PPB da composição,
"Quem furou o esquema foi o
PFL que não admitiu o PPB na

Coligação, além de querer indicar
o candidato a vice", revelou.
Sobre uma negociação com

PSDB, de Vicente Caropreso,·
Konell afumou que a 'legenda
queria a secretaria de Saúde,
caso a coligação fosse vence-

NEGOCIAÇÃO

Sindicato dasindúsuias

prorroga ocordosalarial
Jaraguá do Sul - O dificuldades". justificou

presidente em exercício do Oppermann, ,Já para o

Sindicato dos Metahlrgicós. presidente licencládo do
Narciso Ferreira da Cruz, Sindicato dos MetalúrgicOs,
anunciou, na segunda-feira Jair Mussinato, a reposiçio'
(24), que as negociações entre seria' fundamental para
os representantes das indústrias completar o salário dá classe."
e os metalúrgicos sobre a "Falta dinheiro para o

reposição salarial de 4,75% foi trabalhador terminar a·mês",
descartada. O índice saiu de reclamou. De acordo-com o'

uma assembléia geral sindicato, a Weg,Motores
realizada, namanhã de sábado Elétricos demitiu 2QO
(22), e é referente as perdas trabalhedoresnos ältímos d�is
acumuladas de Janeiro a maio.. meses�A�ntid��'�redita�e'
Segundo Ferreira da Cruz, foi o número 'deV'e dobrar até o

uma má notícia para os cerca final de julho. Está marcada
'de 11 mil trabalhadores do para o inície do 'próxiino mes,
setor. "É uma pena porque nova rodada de negociações
trata-sé de um aumento entre os sindiêatOs." "r'
pequeno, mas importante para

.

VIAGEM - O Presidente.
a categoria", lamentou. A em exetcício e o lícencíado.do

reivindicação está baseada no Sindicato dos Metalúrgicos.de
Índice Nacional de Preços ao JaraguádoSul,NarcísoFerrei-,
Consumida- (lNPC), medido ra da' CrUZ e Jair Mussmato,'
pelomGE(InstitutoBrasileiro viajaram, na segunda-feira
de Geografta e Estatística). (24), para BeloHorizonte. Eles.

Na opinião dopresidentedo foram participar da reunião da
Sindicato das Indústrias Organização Internacional do
Metalúrgicas, Luiz Carlos Trabalho (OlT), que acontecéu
Oppermann, que recebeu a' na capital mineira de terça a

reivindicação dosmetalúrgicos, quinta- feira, onde estiveram.
"o momento não é adequado presentes sindicalistas de rodo

para conceder reposição o.mundo. O encontro-discutiu
salarial". "As empresas estão as questões sociais, como saúde
tentando reduzir a folha de emoradia, além das demissões
pagamento devido ao quadro de , ímotívadas. (MC)

Kone": "Sempre afirmamos
que li vi�e seria do PPB e o

PFLMO quis dividir opoder"

dora, o que acabou inviabi
lizando a proposta de aliança.

- 'Não poderíamos -adiantar
nada. Não estava em jogo a

distribuição de cargos, mas uma
administraçãomunicipal. Entre
tanto, discutimos apossibilidade
de negociarmos futuramente -

explicou Konell, lembrando que,
caso.seja eleito, deverã reduzir
o número de secretarias,
atualmente 17. "Deve ser elimi-
nada mais da metade, porque é
uma barbaridade", afirmou.

De acordo com o deputado, a
candidatura do vice-prefeito,
Alfredo Guenther (PTB), vai
"roubar" mais votos de

Werninghaus. "Eles têm um

eleitorado mais semelhante
dentro do quadro social, apesar
do' Guenther ser mais
identificado com o povo",
avaliou. Para ele, o PSDB vai
fazer o papel de coadjuvante na

"

s

--jPfEDPRESS
•

•

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41
(Anexo Prédio Confecções Sueli)
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torado, o Geraldo sequer era can
didato, mesmo assim, recebeu
10%",lembrou� apontando o índi
ce de rejeição de Konell (27,7%)
e do candidato a vice na composi
ção, GiIbertoMenell,com 18,2%.

Na mesma pesquisa, realizada
pelo Centro de Ensino Superior
de Jaraguá do Sul, com 2.161 elei

tores, segundo infonnações dos

organizadores da enquete, o úidi
ce de rejeição de Geraldo Wer

ningbaus é de 4,3%. "Vamos re

verter este quadro.. Assim que
concluinnos nosso programa de

, governo e apresentá-lo à comuni

dade, já com a chapa defmida as

coisas vão mudar", aposta Mül
ler. Ele revelou que o projeto ad- ,

minimtivo da coliga�lo deverá
estar pronto até o final de julho.
"Existem algwnas idéias prelimi
nares que resultarão no programa
de governo. O PFL e o PSDß vão

elaborá-lo conjuntamente", asse
gurou, revelandç que os partidos
têm feito reuniões em bairros para
buscar subsídios e conhecer as

necessidades de cada um, com o

objetivo de integrá-los ao

programa de governo.

'Jaraguá do Sul, 29 e 30 de Junho de 1996

gamos a indicar o nome do Luiz
de Freitas Melro (membro da
Executiva Municipal do partido),
mas o PMDB preferiu o PPB",
frisou, acrescentando que após a

fonnalizaçio extra-oficial da cha
pa, "sobrou a participação apenas
no secretariado". De acordo com

ele, a candidatura do PFL dará ao
eleitorado jaraguaense mais uma

opção. "Iríamos unir as três
maiores forças políticas da cidade
e não seria uma eleição, mas sim
uma nomeação", exagerou. Na
opinião de Müller, o município
"não foi feliz com administrado
res em segundo mandato", mais
um motivo que levou o PFL a

lançar candidatura própria, numa
alusão ao deputado Ivo Kone.ll,
que já foi prefeito de 89 a 92.

Sobre as chances da aliança
nas eleições de outubro, Müller
disse que o acordo entre PFL e

PSDB foi fechado na quinta-feira
(20), enquanto que a coligação
envolvendoPMDB e PPB já exis
te há algum tempo. "O Ivo é can

di�to há quatro anos e quando
foi feita a pesquisa, que o apontou
com 23% 'da preferência do elei-

setenta para quarenta e sete o

número máximo, além de quatro
para três os representantes dos
tenitórios. Desta fonn.., a CAmara
sofreria uma redução de 1/3.

O deputado Felipe Mendes,
entretanto, conseguiu que fosse

aprovado lDIl substitutivo man

tendo as atuais 513 cadeiras. Os
nümeros foram inseridos na

Constituição, de tal fonna quenã9
será possÍ'\;'el alerá-Io� futura
mente, o que vem acontecendo a

cada quatro mos. Já o presidente
da comissão afirma que o ideal se
ria a redução do nllmero de parla
mentares com uma redistribuição,
proporcional mais ade.quada à

LEILÃO DIA: 05/JULH0/96 ÀS 10:00HS.
TERRENO URBANO C/1.470m2 EM MASSARANDUBA

BrasíUa - A Comissão Espe
cial destinada à apreciar a propos- ,

ta' de emenda 'à Constituição,
presidida pelo deputado' Paulo
Gouvêa (PFLISC) aprovou empri
meiro turno, semana p.ssada, o
relatóriódo deputado FelipeMen
des propondo a manutenção do
atual nãmero de parlamentares. O
documento vai para votação em

segundo turno e, caso seja aprova
do, será submetido ào plenário.

O objetivo inicial da comissão,
de autoria do deputado Antônio

Joaquim. (PDT-MG), era de
reduzirde oito para cinco ondme- '

ro mínimo de representantes por
estado e Distrito Federal e de

-

IVIosaico PFLnega 'conchavo'
para deixar coligação

..

NA RUA VL. 38, contendo: 02 casas em alvenaria em bom estado c/94,58m2 cada uma. + Terrenos rurais dprojeto de reflorestamento em Jaraguá do
Sul, Joinville, Ilhota, Gaspar, Guarupa, Campo Alegre, ,Garuva, Araquari, São Francisco do Sul, São Bento, Casa,äe alto padrãoem Joinville, terreno de
praia em S.o Francisco do Sul, Terreno indt. dgalpão em Recife (PE), 02 salas ComI. no Rio de Janeiro (RJ) e divs., outros imóveis. Serão vendidos um

a um em leilão público dia: 05ljulho/96 às 10:00hs em São Paulo, na Av. Paulista, 735 - Piso Térreo (Club-Homs)
Serão aceitos lances via fax (011) 5584-0405 - Tel: (011) 5589·7944 - CARVALHO LEILOES

TIroteio
Doprefeito de Jaraguádo Sul, Durval Vasel (PTB), sobre as

CEl's (Comissões Especiais de Inquérito) instaladas pela
\

CâmaraMunicipalparaapurar irregularidades naadministração .

• Foi pohticagem paradenegrir a imagem daadministração
pública e favorecer os meus adversários políticos. Tanto foi
assim que não seprovou nada e arquivaram as CErs.

Convenção
oPFL realizou, às 18 horas de ontem, na sede daSociedade

,

Vieirense, a convençãomunicipalparahomologar acandidamra. '

aprefeito do deputado estadual GeraldoWerninghauS.
Hoje, apartir das 10 horas, no diretório doPSDB, a legenda

confirma o nome do ex-secretário de Saúde da administração
DurvalVasel, lrineuPasold, como candidato a vice-prefeito na
chapa com o PFL.

Tftmsparinda
ACâmara de Vereadores de Jaraguá do Sul aprovou, por 14 .

votos, o reqúerimento do vereadorPauloAdemirFloriani (PPB)
solicitandodoExecutivo informações sobre despesas díärias e

transporte feitos pela secretariadeAgriculturaeMeioAmbiente.
O parlamentar quer saber, também, informações sobre as

despesas do setor deAuditoriaGeral, especificando oS nomes
dos beneficiados noperíodo deJaneiro de 95 amaio deste ano.
MaJ$wna
A AsSembléia Legislativa derrubou, por unanimidade, um
projeto dogoverno, que previa a redução de 14% dos valores

repassados para diversos 6rgãos estaduais, O relator do projeto,'
deputado Ivo Konell (PMDB), justificou o voto contrário

afumando que o corte de verbas prejudicatia as folhas de

pagámento doLegíslatívo e do Judiciário, principalmente.
,.A redução de verbas inviabilizaria o funcionamento dos dois
poderes - explicou.
Apedido' ,

O presidente dodíretörío doPFL de Jaraguá do Sul, Augusto
Müller, confirmou 'que o candidato do partido à sucessão de
Durval Vasel (P'fB), o d.eputado estadual GeraldoWerninghaus
haviapro�etido não disputar oExecutivo este ano.
- Ele (Geraldo),atendeu opedido do ex-senador Jorge Borhausen,
presidente.nacionaldopartido, e foi consenso na legenda:' disse.

AugustoMüller afirma que candidatura é mais uma opção ao eleitorado

J airaguá do Sul - O presi
dente do DiretórioMunicipal do
PFL, Augusto Guilhenne Mül
ler, afumou, durante a semana,

que a desistência do partido em

comporcom.PMDB ePPB se deu

'por questões polf1icas e nlo por
qualquer tipo de imposição das

legendas. Ele informou que os

pefelistas iniciaram negociações
com os dois partidos na tentativa
de se buscar alianças, mas a

preferência do PMDB pela
candidatura a vicedo PPB pesou
na decisão. Müller classificou de
boato as notícias veiculadas na

imprensa sobre uma possível
composição da chapamajoritária
com Ivo Konell (deputado esta

dual- PMDB - e candidato a pre
feito) e Geraldo Weminghaus
(também deputado estadual -

PFL - indicado para encabeçar a
chapa da aliança PFUPSDB).
''Ele (Werninghaus) nunca quis
ser vice, mas sim prefeito",
resumiu.'
Müller lembrou, que as

discussões sobre composição
f�aram imitadas em tomo' de
candidato a vice-prefeito. "Che-

Câmara Federalmantém 513 deputados
população de cada estado. "Ape
sar disto, a manutenção foi um

avanço", conformou-se.
Na opinião de Mendes, a di

minuição do número de parla
mentares traria vantagens opera
cionais e mais tranquilidade,
.entretanto, não haveria um equi
líbrio de representatividade. "Não
podemos nos 'ater apenas a

questões de operacionalidade e de
funcionalidade. :a preciso buscar
também o equilíbrio entre repre
sentatividade dos eleitos e

capacidade deliberativa dos cole

giados constituídos", explicou. De
1970 até 1994 a Câmara Federal

abrigava 310 deputados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MILCORES TINlIAS
- Tinias automotivas - Imobiliárias

- Complementos para Pinturas
- Artigos para Solda

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

DISK-TINTAS 372-2422

Reba's sai na

frente na

final do
Varzeano em

Guaramirim

Amizade não

precisou nem

entrar em

campo para
garantir a

liderança na I"
Divisão da IJF

. Praça Ângelo
Piazera
receberá

finais do
Interbairros de
Vôlei de Areia

Jac reforça
elenco para
o Brasileiro

e Copa
Santa

Catarina

ADJ/FME
joga em

Rio do Sul

pela la

Divisão do
Futsal

Colégio São LuíslChampagnat
conquista o mini basquetebol

>
•

• ,'.'.: ..
- .� J'

Foi realizado com sucesso no final de semana, dias 22 e 23, em Jaraguâ do Sul, o Festivalde Basqu_e(ebol e
Voleibol. No total42 equipesparticiparam das duas modalidades, segundo levantamentofeitopela Fundação
Municipal de Esportes. Um total de 530 alunos/atletas,foram distribuídos nas duas modalidades; sendo que o

basquetebolfoi disputado na quadra do Colégio São Luís enquanto o voleibolfoi disputado no Colégio Divina
Providencia. Mas a grande novidade ficou por conta do basquetebol, que teve pela primeira vez a categoria
mini, que vaiaté 11 anos. Apesar da idade o nível técnico das equipesfoi satisfatõrio. Nafinal, o Colégio São

Luís/Champagnat superou o Colégio São

Luís/Marista pelo placar de 14 a 11. A

classificação das demais categorias ficou
assim:

Feminino:

1 o

Colégio São Luís

2 oSão LuísIMarista
30 Jangadinha
Masculino:
1 oSão LuíslChampagnat
20 Colégio São Luis/Marista
30Colégio Evangélico Jaraguá
Foram disputados 32 jogos no basquetebol.
No Festival de Voleibol, disputado nas

quadras do Colégio Divina Providência os

pais também compareceram, paraprestigiar
seus filhos dando um brilho especial a
competição. No vôlei foram 50 jogos
disputados nos dois dias de disputas, que
terminou com a seguinte classificação:
·Voleibolfeminino:
1 o Colégio São Luís

20 ColégioDivina Providência
30E. M E. F. Alberto Bauer

Voleibolmascuüno:

1 °E. M E. F. Alberto Bauer

_20 Colégio Evangélico Jaraguá
-30E. M.E. F.Anna ToweNagel 'Mini/oi a novidade do Festival de Basquetebol
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Reba's sai na frente
na final do varreano
A equipe do Reba's saiu na foi a vez do Reba's marcar

frente na primeira partida da comRenato eRicardo. Elemar
final doCampeonatoMunicipal dimiiluiu paraCamarões dando
Varzeano de Guaramirim. números finais ao marcador.
Reba's e Camarões chegaram Reba's 3x2 Camarões. Agora
a final. com méritos. A os times voltam a se enfrentar

primeira partida da final na derradeira partida sábado
aconteceu no estádio do (29), no estádio do Seleto a,

Seleto, mesmo local da final partir das 14:45 horas. A
neste sábado, e recebeu um , arbitragem será conhecida
bompúblico que âpesardo frio

.

através de sorteio entreOlívio

edotemponublado,gostoudo Mathias e Laércio Pauli,
futebol praticadopor ambas as auxiliares Lino Graciola e

equipes.OtimedoReba'ssaiu Simão Benício Marcelino.
na :frente no primeiro tempo, Quem for mais cedo para o

comgolmarcadoporPaulinho, estádio do Seleto' poderá
e foi s6 nesta etapa. Para o assistir a decisão de 3° e 4°

segundo telllPO, Q9 dois times lugares, a partir das 12:30
davam mostras que estavam horas, entre Avaí x Barro

I

decididos a vencer. Camarões Branco. Arbitragêm também

chegou ao gol de empate através de sorteio entreSimão
através de Juliano. No entanto Benício Marcelino e Lino

quando tudo demonstrava que Graciola, auxiliares Laércio
Camarões passaria ,na frente, Pauli eOlívio Mathias.

AO NOSSO ENTE QUERI'bO SÉRGIO SABEL

A MORTE NÃO ESCOLHENINGUÉM
(ProfessorLauridosSantos)

A morte não escolhe ninguém
" Seja rico, seja pobre

. Plebeu ou nvbre
A vida se recolhe
Como o arroz na colheita '

A morte não escolhe ninguém.

Morte!

Separação ou passagem
Tristeza e dor
Fácil de entender com outros
IJiffci/ quando acontece conosco.

Seja amigo, pai ou filho·
Irmão, tio ou av6
Não importa qual se/a a relação
Um aperto sempre chega ao coração..

AImorte não escolhe niIJguérn
Ela é a única certeza qUE! temos
Diante dela as palavras não falam

'

O cone-corre da Vida pára
Somente a esperança que fica
Na esperança de se encontrar no além.

Uma homenagem saudosa
da Dlreçãoi Professores e APP do

ColégioEstadual HolandaMarceillno Gonçalves.

Reinicia o Municipal de Bocha
de duplas em Guaramirim

Estiveram reunidos na última segunda-feira (24) em
Guaramirim, os proprietários de conchas de bocha, para
definiçilo dos grupos dapróximafase da re 2'"divisões. 4-
primeira divisão entra agora na sua 4"'fase, enquanto a 2'"
divisão está na 3afase.AltairAguiar, da divisão deesportes
de Guara'/'irim comandou a reunião, e definiu que
classificaram-separa estafase, 16 equipese9" cada divlsãa.
Altairdestacou durante o encontro, não só o excelente nível
técnico das duplas participantes, bem comoo excelente
nivel disciplinar, o grande objetivo da competição. As duas
divisões tem dataprevistapara o seuencerramento, em 17 '

AIItllrAguiar consÜÚTa bom o

de julho. Asprimeiras rodadas ficaram assim definida�:. níveldoMunicipal de Bocha

la Divisão: 01/07 -Lanchonete Zapella - 19:30 horas: Conservas Klein x Comércio Aguiar II
, Lanchonete Zapella - 20:30 horas: TomelinlTomaselli x São Geraldo

2a Divisão: 01/07 - Recreativa Berlim - 19:30 horas: Com. Aguiar I x Corticeira
Recreativa Berlim - 20:30 horas: Vilmar Motos x CesarTerraplanagemI

Muito vôlei e areia nafinaldo Interbairros
Depois de várias etapas

eliminatórias, iniciou na sexta-feira

(28), a final do Campeonato
Municipal. de VOlei de Areia
Interbairros. Iniciaram a competição
176 duplas restando para as fmais

'

apenas 51, representando os diversos
bairros de Jaraguädo Sul. As duplas
classificadas ficaram assim
distribuídas: 9 no mirim feminino, 6
no mirim masculino, 18 no juvenil
masculino e outras 18 duplas no

juvenil feminino. Natália L Petry
coordenadora do evento, explica que
o sistema de disputa no mirim

masculino, será em rodízio simples
dentro do grupo, sendo que o 1° de
cadagrupo decide a finai e o segundo
de cadachave decidem 3° e 4° lugares.

Na categoria mirim feminino:

rodízio simples, classificando-seuma
duplapor chave, rormando-se a chave
"O", com nova disputa em rodízio.
No juvenil masculino e feminino,
classifica-se uma dupla por chave na
lachave.

Na segunda fase, formam-se duas
. chaves classificando-se a la de cada,
para fazer a finai com as duas duplas
em 2° lugar, decidindo 3° e 4° lugares.

"l"{atália ressaIta ainda que pelo
numere de torcedores que
compareceramnas fases eliminatórias,
"esta fase deverá receber um pl1blico
melhor ainda, durante os do� dias de

disputas".A final que começou ontem
'

(28) prossegue durante todo. este
sábado e domingo dias 29 e 30,
"dependendo .das condições do

tempo", finaliza Natália L Petry. Os

Natália L. Pe"., espera a

participação da torcida na,

final do vôlei
jogos serão disputados na cancha de
",(,lei de areiadapraçaÂngelo Piazera.

ADJ/Escolas Sid continua na fase de

preparação para os joguinhos
A equipe de vôleifeminino infanto daADJlEscólas Sidparticipou no penado de 21 a23 deste més do

estadual infanto, que teve encerrado o 1" turno da Pfase. Os resultados da equipe jaraguaense:
ADJ _3xO Sociedade Ginástico de Joinville

.

ADJ 3xO Jangada
Colégio Bom Jesus 3x1 ADJ
Nos trêsjogos aADJlEscolasSid conquistou duas vttõrias eperdeu 1 jogo, vencendo 7sets eperdendo

apenas 1. Mesmo assim o timeficou em 2"tugar nesta/ase, garantindo vagapara afase semifinôl: A maior

preocupação da ADJlEstolasSid é a preparação para os joguinhos abertos.
"

PEÇAS E ACESSÓRIOS

;:::::���tf�:lIl��l1111111�11111111111111111!11�1���I��Il;ii�}::::
RUAREINOlDORAU, 530Sl - 02
JARAGUÁ DO SUL.- SC

NOVO

ENDEREÇO
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SÁBADO/DOMINGO, 29 e 30 DE JUNHO DE 1996

OUTRASVAGAS
ABERTASNA
HU.ANA

AlJX. PRODUçAO 3 TURNO
CALDEIREIRO

.
CASAL(SERVIÇOS '

GERAIS/GOVERNANTA)
COLOCADOR DE CALHAS
cos'fUltEIRAMAQ. RETA
COZINHEIRA INDUSTRIAL
ELETRICISTADEMANUT.

FERRAMENTEIRO
PRENSISTA

ABAIXÖ,OS
ANÚNCIOSDE

QUEM SE OFERECE

PARA TRABALHAR.

CONT O
JEAN 372.0293

AUX. ESCRITORIO
GIOVANI 372.1923

VENDEDORA
SILVIA 973.5530
RECEPCIONISTA

ruCIANE 375.1365
AUXILIAR CONTABIL
LAURI 372.1452

LUIZ 634.0568'
AUX. DE ESCRIT RIO
SIDAMARA 372.2999

WANDERLEY 37l.3829

TÉC. ELETRÔNICO
ELEANA 37Í.I054
CRONOMETRISTA

NEULSI 973.8068 I

973.3771

I<Ç:ILA$�OQ�Nli>i�@@
uma Parceria

CORREIO DO POVO - HUMANA

ROSE

,
,

&U"PER."'VISOR.
.

' -

:DE PR.O:D"'UçA.O �
HUMANA
AI_IGlU l1li111

)" ,�-'.'I:/

INFORMA·

NÃO PODEMOS QUEIMAR ETAPAS! (1)
1-PBOG�ADlEI Q"UALIDADlEI
SI-IB09000
a-DII.a...:ICO lEIOBGAIIZADO.

INFORMAÇÕES NA HUMANA

Ao longo destes anos servindo as empresas de nossa região,
'

oonstatamos algumas dificuldades inerentes ao que podemos
chamar de queima de etapas.

'

A globalização das informações trouxe para nossos

empresários inúmeras vantagms,: incontestes,· porém ,

visualizamos nessa globalização uma falha deletétia a' o .'

processo de desenvolvimento, não só do empresário mas da
sociedade como um todo.

.

admite:

1 COZINHEIRA: COM EXPERIÊNCIA

Vimos· em nossa história recente um paralelo do perigo da

queima de etapas. Quando após a revolu.Çip �de 64 'o�
estudantes, excedentes dos vestibulares, foram P&nr··�. ruas
exigir uma vaga nas universidades (naquela época eram só

universidadesl), o governo para aplacar os ânimos, dos

estudantes, nas grandes cidades autorizavà abertura de
faculdades em qualquer esquina. Deixou de cumprir uma .

etapa básica.não fazendo investimentós no ensino primário,
quando o país tiDha mais de 40% de analfabetos. Hoje temos
profissionais de nível superior de baixíssimo qualidade e após
30 anos desta queima de etapa, uma taxa de analfabetismo
real vergonhosa, que começa a produzir suas vitímas; o

operário que não sabe operar, o empresário que não êoDsegue
produzir com qualidade, o país que não oonsegue eornpetir

.

com os de fora e finalmente a 'sociedade que atrasada no

fundamental, e obrigada agora admitir' o .erro e voltar a .exigit. ,;
.

do governo investimento no ensino básico.

4 ATENDENTES: SEXO FEMININO�

, INFORMAÇÕES NA HUMANA

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

DOMÍNIOEM:
I.;.FATURAMENTO
2- CONTROLE CONTÁBIL E FISCAL
3-CUSTOS

'

4-COMPRAS
5- ROTINAS DO SETOR DE PESSOAL

Instairtaniedade das iDformações está alijando, as

informações que são anteriores a ela, básicas para que os

empresários possam realmente compdir e produzir comt

qualidade. Nosso alerta aos empresári�s é que não�� depce.m
levar - os que realmente quiserem vencer,';' pelo,qUe se.fala
hoje, mas sim leia e informar-se com: que já óeotr�. A ' .•
história implacavelmente rilosttando-nos,· q�� .. ,�r'

.

"atualizado" não é o que importa, mas sim esfur'preparaao'
para as mudanças ou seja ter uma formação bási(:a�' ànferlor
para poder assimilar, não de uma forma ttihnieá� as

informações atualizadas.

� CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200
INFORMAÇÕES NA HUMANA

--

,EXPERI�NCIA COMPROVADA
SEXO FEMININO
CARRO PRÓPRIO

BOM GOSTO EM_�ECORAÇÃO)PROCUREM A HU.MANA!
._. - - . ----------------.---

VENDAS

I
O mês de julho trará grandes oportunidades às empresas �e
nossa região, com a realização das Feira da Malha,
Muhifeira e da Semana de Recursos Humanos.
Nossos parabéns a ACIAS, nossa parceira que oompleta seu

primeiro ano de.muita atividade, bem direcionada.

HUMANA
ASSESSORIA EM RH

AMBULATÓRI� MÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) ·'AUDIOMETRIA ( PCA ).
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO • CURSOS NA ÁREA DE RH

RUA HEN,RIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - ,CEPo 89.255-240 - JARAGUÁ DO SUL - SC
.

Fone: (047) 371.4311 Fax: 372,1091

A HUMANA É PARTE ,DE SUA EMPRESAI
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CLASSIFICADOSDE

ConsultórioMédico
ORA. MARCIA NIPPES GASPARINI

Clfnica médica - Medicina do Trabalho e Homeopatia
CRM-6294

ORA. MARLENE IN�S DA SILVA

Nutricionista

CRN22287

ORA. MARGAF{ETE GELLERTDA COSTA

Psicóloga (Infantil)

•

'CADEIRA DE DENTISTA
Vende-se cadeira elétrica (Dobi-Atlante) a'

qual pode ser usadapor dentistas ou .

"

médicos oftalmologistas (oculistas). Inclui 1 :: '

coluna com luminar. Preço à combinar.

.' Tratarpelosfones: 372-0007 ou 371 ..1424

Vende-se Escort L 94 mod. novo,
azul' met. cl manual e som,

impecável. Tratar 371-1953

Vende-se GoI 90 met., gas.,
excelente; Tratar 371-1953.

Vende-se Fiorino 88 em ótimo
estado à vista R$ 4.800,00 ou
R$ 2.500 + 24 x R$142,43.
Tratar 371-1953

Vende-se Uno kfille 92 met., gas.,
ótimo estado. Tratar 371-1953..

ESSENHAUS RESTAURANTE EPIZZARIA
Essen haus Restauranie Pizzaria, antigo Gênova é amais nova opção
em gastronomia da cidade. No almoço amelhor comida caseira em

kilo da região com oito a 10 tiposde saladas e 03 a 04 tipos de
carnes. Serve também a lá carte no almoço e no jantar. E a noite

, pitzas e lazanhas num ambiente aconchegante com lareira '

"Essen Haus Restauranie e Pizzaria.fazparte do seu cotidiano na
Barão do Rio Branco, 195 em frente

Barão Yideo Locadora - Fone: 372-2681

Dr. Dalisbor Marcelo Weber Silva
ENDOCRINOLOGIA

CRM-SC: 5149 CPF: 447124059-53
DIABETES, 7JREÓIDE, OBESIDADE, 0S7&'0If0SE.
CRE$CIMENl'O, DISTÚRBIOS DO COI.ESiElfOL E

DAS GlÂNDULAS
Rua João Picolli, 253 - 10 andar

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

Medicina do Trabalho - Fratura. - Urglncla.

línica São Camilo
Dr. Marcos Fernando F. Subtil

!1111111!!�!!lli.IIIII!!!�!!llllli!!!�!!li.I!!
Doen,a. de Coluna, Le.ae. do e.porte - Vrdeo Artro.copla
e Clrurgla. do Jaelho

Exame.: adml••lonal., deml••lonal. e periódico.
Hor6rlo. atendimento: 8:30 II. 11:30- e 14:00 II. 18:30h•.

PERCA PESOAGORA
PERGUNTE-ME COMO?

FONE: 372-2059

©[LIT�o©� ORA. DENISE MULLER T. OLMOS ORA. ELEN C. D. J. MARSI

Ginecologia e Obstetrfcia Otorrinolaringologia
Preventivo do Câncer - Fone: 371-0942 Cirurgia Plástica da Face - Nariz e Orelha

Fone: 371-8446

c;:;:} DR. DOUGLAS F. C. ANJO DR. NELSON EléHSTAEDT

���@ Angiologia - Cirurgia Vascular Microcirurgia naso - sinusal - cirurgia do ronco

Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais -

- videoendoscopia
Fone: 371-4935 Fones: 372�0617e 371':0942

..
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Jaraguá do Sul, 29 e 30 deJunho de 1996 C lASSIFICADÖS coaaarororovo-a

CRECl1873-J
EMPREENlIMENTOS IMOBIUÁIIOS LTDA.

APTOS EM CONSTRUÇOES
Edif. Petúnia - R. Ju. Emmendoerler

'

• Apto. c/111m" - 'ii} andar, c/2 qlos e demais dep., garagem, portio e r-ortaria
elelrônlca - R$ 25.000,00 + saldo paroelado em CUB, entrega chaves em lan197
• Apto c/ 17m>: - I' andar, 1 �o. e demais dep., garagem, portio e portaria
elelrônica - R$ 17.500,00 + saldo paroelado em CUB - chaves Jant97
Edit. Oian,thu. - Rua Marina ,Frutuo.o
• Apto �02 c/ 214m" - 3' andar - sUite + 2 �os., sacada, churrasq. Indvkilal, dep.
empregada" 2 garagens, sallo de festas, piscina - Entrada R$ 37.950,00 +

assumir parcelas de condomlnio - R$ 9SO,OO chaves FEV/98.
- Apto 304 • entrada R$ 37.870,00 + assumir parcelas de condomlnlo • R$
873,00 - chaves· FEV198
Edif. Amaranthu. Rua Adolfo Sac.ri - lat da Rua Amazona.
(SCAR)
• Apto c/ 300m", temos dsponlveis apartamentos n' 301, 302, 501.
Enlrada: 43,8 cub (R$ 19.048,00) e assumir parcelas de 3,65 cubs (R$ 1.465,00)
ConstruçAo: Proma Const., e Planej. Uda. em sistema de condomlnio.,

CASAS
• Casa de aIv. NOI/a 3 pavimenios c/ 450m" de área construlda, terreno 600m"
• R. Tomaz F: de Goes c/ finda vista - R$ 160.000,00
- Casa alvenaria c/ 200,OOm", na l1Ia Ollvia Chlodhl Pradi, 33 • JaralJlé:
Esquerdo· R$ 60.000,00
.. Casa aIv. 160m" área cosnllUlda. Terreno 420m" • R. Hervique Bortollnl • R$
35.000,00 + Rnano. Caixa Econômica Federal R$ 100,00 mê•.
- Casa madeira c/110m" - VIla Lalau - Terreno c/522m", seoo.-de esCJilna - R$
40.000,00

'

• Casa de alveriaria c/150m", terreno 7500m" - l1Ia Bertha Weege - Entrada R$
54.000,00 + 12 xR$ 3.500,00
• Casa de chácara c/ 270m" em alvenaria c/ toda Infra-eslruiura, piscina, dois
galpOes, terreno c/ 31.000m" - R.Bemardo A. Sohmld (perto do sallo Vitória) -

Ilha da Aguelra - R$ 110.000,00
• Casa de alvenaria 123m", Balneário Camboritl • Troca-se por apto em JaralJl6.
- Casa em alvenaria c/ SOm" - l1Ia José Plcolli - R$ 25.000,00
-; Casa em aIv. c/ 140m" - Rua Domingos Sanson, 590 - R$ 58.500,00

, ,

TERRENOS
• Terreno c/ 598m" • Rua José Theodoro Ribeiro -Ilha da Rguelra • R$ 12.000,00
• parcelado.
• Terreno c/ 28.269m", no Irevo �e vai a Blumenau c/160m de frente pl BR 413,
contendo uma casa de madeira c/ 150m" + galpAo de alvenaria c/ 200m" • R$ ,

170.000,00
• Terreno 27.000"', Ch6cara em Águas aaras, Pl!I'lrnelro Urbano - RS 45.000,00
• Terreno· Lot. Charnpagnal • 378mZ • R$ 21.000,00
• Terreno c/ 10.000m", c/ 49m de frente c/ José T. Ribeiro (pr6K. trevo) R$
45.000,00
• Terreno cl 2.250 • R. Seria Wee!le (ptano a seco cl Rio JaralJl6 aos Fundos)
• R$ 40.000,00
• Terreno em Nav89antes, com 400."., central a 500m da praia· R$ 15.000,00
GALP.(O' INDUSTRIAL

GaIpAo Industrial, estrulura montada, cobertura paga, com área de 400,OOm", e
o lerreno com 654,00"'. l1Ia Joio Fran2flér, em frente 11 Igreja SAo Luiz

'Gon;,;aga. Préco R$ 39.800,00

LOCAÇÃO
• Lojas - R. Seanora S. Prad Ed. Anturio, cl 35m2 • R$ 350,00 - cl 42,24m" • RS
300,00 - cl 53,47m" • R$ 400,00
• Loja cl 421'1i' R. Bemardo Dornbusch, 590 • R$ 300,00
• Loja cl 45,65I'Ii' cl apilrelho ele ar condicionado R. S8000ra S. Prad, Ed.
Anturio - R$ 350,00
• Lojas • R. Guilherme Hering· (perto Capilé) • R$ 300.00
• Loja cl 35m2 • R. Guilherme Hering, 70 - Edt. &Ica . R$ 350,00
• Apto c/3 qlos + dop. empregada, central, Ed"lflclo JaralJl6, 8' andar, R$ 850,00
(Semi mobiliado)

.

• Loja cl· 62ríl" R. Marisa Frutuoso, 909 � Ed. Aslher • RS 400,00
· Apto, cl 3 qlos • R. Seanora S. Prad (Centro) • R$ 550,00
• Aplo. 2 ""arios· R. Guilherme Hering, 70 • R$ 475,00
• Aplo. cll �o • R. José Emmendoerfer, 1549 • Ed. Hortência ·3' andar· IlS
370.00

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

"R [l@fJdfbY@
TIpo ohm 95 gasolina
Kadett GSI branco 92 gasolina
IpMema prata 93 gasolina'
Gol cQPa azul 94, gasolina
Ulo eletronio verde 94 gasolina
Corsa GL 4pts. azul 96 gasolina 1.4

Opala comodoro cinza 90 gasolina
Verona GLX azul 90 gasolina
Gol CL azul 89 aloool
Prêmi,o CS praa' 86 alcool

'

Chevette be.Qe 86 aloool
Gol LS prata 86 aloool
Escort XR3 am.elo 88 - converslvel aloool
Escort L vermello 86 alcool
Monza SLE verde 86 alcool
P.ai S branoo 84 alcool
Gol S branco 83 gasolina
Befina I( belÍ� 84 gasolina
Fiorho f..gAo branoa 88 alcdol
Fusca branoo 81 gasolina
Coroelo I( azul 82 gasolina
Fusca bege 77 gasolina
Fusca bege 74 gasolina
Opala 'marrom 78 gasolina,

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

JARAGUÁ DO SUL - SC

PointerCU1.8 gas prata met.. 94

Uno Mille Eletronie gas. azul met 93

Uno S 1.5 gas einza ehumbo � 91

Escort XR3 ale; bordô met.. 88

Goi Gl 1.8 ale. bordô met. 88

Voyage G11.6 gas einza met. 88

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

Fusca 13.00 �as. azul 73

Chevette SL gas. bege .. ; 79

Moto Xl.X 350 gas: preta/vermelha 87

ChevetteSl ale. dourado Sm 83

VoyageS gas. einza ; � 83
VEíCULOSEMÓllMO ESTADOI

ACEITAMOS SEU VEPICUlO USADO!.OFERrAS
ESPECIAIS E FINANCIAMENTO JIJÉ 36 MESES

'arecar Comerciai

Incorpora,lo
Vende· Admlnletra

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

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

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

, DOMESMOMODO QUE
VOCÊ ESTÁ LENDO ESTA

MENSAGEM, MAISDE 10.000 LEITORES
ALTAMENTEQUALIFICADOSPODERIAM

ESTAR LENDOSEUANÚNCIO.
JORNAL CORRe0DOPOVO· 77ANOS

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

- Teneno na nha da Figueira - Rua 10, José T. Ribeiro com

14,.00 testada total da área te 427,5Om2 - com água, luz,
fundamento e lajota - PteçoF$ 15.000,00 - Darbada '

- Thrreno situado no loteamento Díco, 2Km após Dotafogo,
contendo área de 38Q,OOJn2 esquina - R$ 9.000,00.
- 'Ierreno com 84Q,00m2 - mais construção de' um prédio cl
560,4Om2·. pr6x. da Ary). - na Walter Marquardt - R$ 60.00 pI
m2 - negociável.

'

,-Terreno situado nos Trevos - GM, JS, DL, MS, JO, SCH e CO,
contendo a área de 19.62Om2, com 331,6Omt. de frente pl DR-
280 • Preço R$ 1.0 parcelas de R$ 15.000,00 (Troca-se por
carros e Caminhões).
- Vende-se área comercial na RuaMaria Ubeüna da Silva -Ylla

Lenzi, contendo 4.828,5Qm2 cl testada de OOmt. ao preço R$
11.0 . .000 (Negoáável) ,

- Vende-se terreno no Azaléiàs cl 729m2. Entrada 14.000,00 ...

Assumir Pinandamenfo.
'

- Vende-se uma mini-chácara com 5.000m2. Localizada na Rua

492, Elpidio Martins, bailro Vlla Lenzi, área isolada por 1.0 x R$
5.000,00 (Negoáável) ,

- Vende-se uma área de 22.000m2 localizadana Rua 1ß7, José A.
Pereira, Daltro Czerniewicz ao preço de R$ 5,00m2 (negociável).
- Vende-se apto. no Balneário de Camboril1 - Todomobiliado, 3
qtos, sala, COZ., copa, etc. 30 andar - garagem coletiva - interfone
- Condomínio - RS 5.0,00 - 7QOmt da praia - Rua 2.300 - n° 740
- Preço - R$ 40 . .000,00, (negociável) - Troca-se por apto eIQ.
airitiba-PR.
Vende-se 7.500m2 com Edificação de Galpões em '2.2OOm2-
localizados l00mt londe do asfalto (BR-282 - Sentido Nereu'
Ramos - (ao lado da Recreativa Breitbaupt) ao preço de R$ ,

150 . .000,.0.0 (Negociácel).
- Aluga-se sala defronte Pórum - RS 300,00
- Casa mista Rua Fco, de Paula, com 100m2., 3 qua r tos,
salas, cozinhas, banheiro, garagem, murada - excelente - R$
25.000,.00 (negodävel).

'

- Casa ao lado da Conf. MÓnica - Jguä. Esquerdo, de Madeira, 3
quartos, sala, cozinha, banheíro, etc. - R$ 27.QOO,QQ'
(negociável ).
- Casa no Morro do Acaraí de madeira, 3 quartos, sala, coZinha,
banheiro, etc., ao preço de R$ 25.000,00 (negociável).

'

- Loja com todp estaque IO,calizada na RuaReinoldo Rau - Tudo
'

por R$ 15.000,.0.0 e negociável.
- Apto. Edit. Menegotli - 3 quartos, sala, dispo empregada,
cozinha, etc. Sem garagem - R$ 38.000,00 - negociãvel- Areita
se casa.

- ·Thtreno Lot. Divin6polis - Oba da Figueira - Pro. Antena de
Rádio - R$ 6.00.0,00, medindo 14,00 de frente por 26,45 nos

lados.
- Terreno com 420,00m2. Próximo a Paculdade - Preço - RS
7.000,.00 -'Parcelamos.
,Duas caSas de acabamentos médios .no Ana Paula I, por R$

,

23.00.0,00 (negoááveis).

ALUGA-SEGALPÃO CENI'RAL
PI DEPÓSITO, ETC. - 2S0M�

POSTO MARECHAL LTDA.

r�) Liquigás
Avenida Marechal Deodoro-da Fonseca, 961 - CEP 89251-701 � Jaraguá do Sul - se

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Igual salário:
dá vontade de flcar só para
você, .mas tem que dividir
com o resto da casa. ·1

Imobiliária�ilUIL

Menegotti CRECI550-J

CORRElODOPOvo·.4 JaraguádoSuI, 2ge30 dejunho de1'"

VILANOVA - CENTRO· Casa CENTRO - APTOS. no VILALENZI·
Casaem em alvenaria cl 3 EDIFfclODUNKER Terreno Terreno cl

Alvenaria cl 1 quartos e demais Terreno cl (No coração da cidade) 2 aptos 1.600,00m2, 733,50mz -

surte e 1 quarto dependências. 660,00 m2
porandarr- Em condições ecllf. cl casa Edificado cl

e piscina Ra:MlxFIBCIar,70- edif. cl casa prédio comercialR$ 50.000,00 em alvenaria direto com a construtora em alvenaria

SCHROEDER- CENTRO • Excelente CENTRO-Rua CENTRO·

Terreno cl Casa em Terreno cl Terreno c/2.500,00m2, WalterMarquardt Terreno cl

364,ÓOm2 alvenaria c/2 '3.645,45m2 fazendo frente à Av.
- Excelentes 311,83m2,

surtes, demais edif. cl casa lotes frente ao edif. cl casa

dependências Marechal cl 28m. Ao lado Supermercado em alvenaria
do Centro Educ. SIGMA Br&ithaupt

,JARAGuA FIGUEIRA· Lot. Bruns • CENTRO-Ed.
ESQUERDO- Casa em Alvenaria cl Carvalho- - Terreno cl Barbada - apto. no

Terrenocl Cond. das
176,00m2 (Surte + 3 quartos Apto. c/3 qtos 705,40m2 Edf. M1ner{1 qUa!tO,

510,00m2 Azaléias - sendo tsuíts edlf., cl casa demais dependêncl-

edif. cl casa Terreno cl .• , Garagem p/2 carros) e demais em alvenaria as). Frentep'
Prefeitura -

.

em alvenaria 721,57mz R$ 70.000,00 dependências R$ 25.000,00 R$22.000,OO

Terreno
406,00m2 si
·benfeltorias

Barbada casa

em alvenaria cl
03 qtos.
Apenas

R$ 33.000,00

Terrenoc/ .

4.192,50m2
edificadocl casa
em alvenaria

lotes financiados em 10
meses· Próx. ao Fórum

e ao Breithaupt

Terreno cl
500,0011:12, si

benfeitorias - R.
Emílio Stein

• Casa em

alvenaria c/2
quartos -

MOBILIADA

APARTAMENTO CENTRAL
ótimo apartamento localizado no Edifrcio Menegotti (Av. Mal. Deodoro da
Fonseca), contendo 3 qlos, sala, cozinha, banheiro e dependfncias de

empregada. Bom preço.

SíTIOIPLANTAÇÃO DE BANANAS
Com 'rea de 121.000,00m2, contendo uma casa em alvenaria com 140m2, sendo
que ° srtio cont4m .plantação de banana, aproximadamente 15.000 pcls, estando

localizado na rua Luiz Sarti, nll 4.360 (Nereu Ramos). Valor R$ 140.000,00

Adquira suaHonda C 100 Dream através do·oonsórc1o Regata
com prestações à partir de R$ 120,23 em 25meses

CASAS
Rua Lourenço Kanzler nll 616, contendo 03 quartos, 02 salas, cozinha,

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

Rua OlMo Brugnago nll 555 contendo 02 quartos, sala, cozinha,
lanvanderia, garagem e banheiro.

Valor: R$ 400,00

OFERTA DA SEMANA
Terreno com 450m2, plano livre de ench.ntes, ótima local1za9ão.

Apenas R$ 6.500,00 - àyista

A IMOBILIÁRIA MENEGOTII DISPÕE PARA
ALUGAR OS SEGUINTES IMÓVEIS

Regata
Rua João Planinscheck, n9 1817. contendo 03 quartos, sala, cozinha•.

lavanderia, banheiro e garagem
Valor: R$ 450,00

Regata Comércio de Motos Ltda.
Filial: R. Adêlia Fischer, 239 - F.(047) 371-2190 • Jaraguâ do Sul - SC

A\I. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MENEGOnl . 1 � ANDAR . SAlA 107/108

FONE: (047) 371-0031 . JARAGUÁ 00 SlI.· SC
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Daspedras às madeiras. Da decoração à reforma
Que reformar ou redecorar a casa ou

apartamento é uma necessidade, todo
mundo já sabe, afinal, o tempo passa e as

coisas mudam. Mas, e a decoração de uma

loja? Também é necessário criar novos
atrativos para os clientes produzindo um

ambiente confortável e prático.
Provando que isso funciona, nesta edição

vamos mostrar o que uma loja da
cidade fez para manter sua clientela e

conseguir novos clientes.
Existem várias maneiras de dar um toque
_

de sofisticação na sua casa, as pedras
por exemplo, podem parecer primitivas,

mas existe uma variedade imensa de

granitos e mármores que podem fazer
parte da decoração da sua casa.

A mesma coisa acontece com as madeiras, é
preciso conhecer as qualidades e os defeitos

----_:".�=s:::::::::��!::������::�de cada uma para fazer a melhor escolha.
Vamos mostrar, também, o que acontece no (

r", ,.{lo.
maior evento de decoração do Estado, \, I) te\

\ '

o Casa Arte, que acontece em novembro. f�)�-J
Vale a pena conferir.

, " , " , " " r "I

CasaArte96 Inovação e Fique sabendo Confira a última Conhe,ça as

vaimostrar sucesso latino das facilidades geração dos madeiras e as

diversos americano de uma do uso de revestimentos fibras naturais

trabalhos loja da cidade rochas cerâmicos para decoração
'" '" \..

Distribuidor

OuropisoDECORAÇOES

PISOS LAMINADOS - FORROS PVC - PAPEL DE PAREDE

PAINÉIS FOTOGRÁFICOS - RODAPÉS - GESSO - PERSIANAS

ESPECIALIZADO EM CARPETE DE MADEIRA
,

GARANTIA DE 5 AlVOS

COLOCAÇÃO GRATUITA

RUA: JO''''''LLE, 1052 - 7EL (047) 371-0544
SALA 1 - JARAtluA DO SUL

RUA: JOÃO BU7SCHARD7, 855 - 7EL (047) 9'73-5460
SALA 7 - GUARAMIRIM

-

Móveis tubo/ares em geral
''Linha completa para residência e

escritório com II 70 itens tubolares"
COZINHAS EM AÇO BERTOLINI

GUARDA-ROUPAS EM MDF E ALUMíNIO
I,

O design e a tecnologia co,m as últimas
ten.dências do móv_el

(cin�o anos de garantia)

TeVFax (047) 373-0912
Rua JoãoButschardt 855
Junto ao trevoprincipal deGuaramirim

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rochas: um toque denobreza
A natureza privilegiou o garantindo segurança ao cortinas, não se

Brasil dotando-o de usuário. esquecendo que existem

grandes variedades e Usar granitos emármores também fontes de

qualidades de rochas. E o nos ambientes e iluminação interna como

material sempre foi edificações funcionais luzes e aparelhos elétricos
empregado na construção tornou-se muito prático. que aquecem o ambiente.
civil e na decoração de Antigamente usava-se. Em locais de grande
interiores, intensificando tacosdemadeiramas agora circulação se torna
assim a utilização de é a vez das rochas. Tudo essencial colocar um piso
mármores e granitos. indica que estamoda veio com fácil manutenção e

As rochas dão nobreza às para perpetuar-se. pouca abrasão como os

decorações, são produtos A utilização derochas com granitos emánnores, afmal
naturais de durabilidade suas variadas cores na outros materiais como

incontestável, que torna a decoração, produz um cerâmica, depoisde alguns
relação custo benefício visualmais limpo. anos deixam os sinais dos

vantajosa ao longo do Ao contrário do que tempos.
tempo. muitos pensam, as rochas Granitos, mármores e

Garantem uma fácil não esfriam os ambientes, muitas outras pedras
manutenção, e além disso umasalacommármorepor enobrecemeseadaptamem
nos últimos anos a exemplo, se torna muito qualquerlugar, desdeaporta
tecnologia de fixação de mais aconchegante se deentradaeafachadadeum
rochas evoluiu muito, forem utilizados tapetes e edificioatéacozinha.

MARMORARIA
E PEDRAS

,

JARAGUA
MÁRMORES E GRANITO- PISOS - PIAS

MESAS - BANCADAS- BALCÕES E OUTROS

PDIIS IltIIIIIll

Ardósia mineira. cinza e verde
Miracema - Luminária - Carranca

São Tomé - Revestimento

pl parede e." geral
Or9amento sem compromisso

RUZlloinville.4133
Fone/Fax: (041) 311-1324

l�Zlguil do �ul - �e

Revolução da
A história do revestimento chega ao seu

ponto máximo, a Eliane Revestimentos

lançou no mercado brasileiro o Grês
Porcelanato. Seu grande diferencial é
que ele possui uma constituição maciça,
integral. As matérias-primas são

prensadas e queimadas a altas

temperaturas, o que forja seu carácter
único e universal de aplicação
diferenciando-se das cerâmicas
tradicionais por não apresentar faces
esmaltadas.
Possui duas versões: o Grês fosco ou

natural e o Grês polido. Exatamente por
sua estrutura maciça .e extremamente

elegante é o produto idealpara locais que
precisam de alta resistência, uniformidade
de tamanho, baixa absorção de água,
sem dispensar a beleza, sofisticação e

flexibilidade de cores e padrões.

"Tudo em

iluminação
residencial
ecomercial

*Lâmpadas especiais
nacionais e importadas

*Luminárias
Lustres - Spot's

Embutidos - Arandelas - Refletores
Postes para jardim - Ventiladores de teto, etc.

Rua Domingos da Nova, 164
Fone: ((J47J 372-1890

.

Jaraguá- do Sul - SC

Jd�t���
TODALINHA
DEACABAMENTO
E DECORAÇÃO PARA
SUA CASA E

CONSTRUÇÃO

� .

cererruce

SHOW-ROOM: Rua Reinaldo Rau, 757
FonelFax (047) 372-2329 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Investir em decoração: retorno garantido
Investir IR reformu1ação da

decoração de urna loja sem

fugir do seu próprio estilo é
com certeza urn atrativo que
enche os olhos damaioria dos
clientes e faz render com
certezaumretomomaior, aém
de criar um ambiente

confortável ebonito.
Foi pensando em

modernizar suas instalações,
que a Ótica Hertel, tradição
desde 1912 em Jaraguä do

Sul, investiu e contratou os

profissionais da SPL

Arquiteturaparaexecutar urn
projeto que desse um ar

futurístico, o tornasseútil, não
chocasse os clientes mais

antigos e ocupasse bem o

espaço, além de tomá-lo o

atrativo principal.
A fachada da loja é toda

em vidro, espelhos e urna

clarabóia. No interior da loja
foram misturados vários

padrões, como ferro, fórmica
para dar cor a decoração, e

amadeira para dar urn ar de

elegância, já que era

elemento básico da antiga
decoração, além de urn sofá

para quem aguarda a vez na
loja, até os aramados para
exposição dos óculos, deram
um toque de praticidade e

bom gosto. O forro foi feito
em gesso, e as luzes foram
embutidas.

Este projeto não é
somente urna opção de bom

gosto e qualidade, é também
um voto de confiança nos

profissionais da cidade que
atuam nessa área e que como
outros da região, realizaram
um excelente trabalho.
Trabalho este reconhecido

pela revista especializada em
ótica, 20120 América Latina,
que tem distribuição em

vários países. Invista você
também e crie um novo

ambiente para sua loja com
mais beleza, praticidade e

bomgosto.

RTE
dezembro de 1996, será
realizada a segunda edição
deste evento, e são esperados
10 a 12 mil visitantes.
A Casa Arte de 1996, que já está
sendo organizada, acontecerá
no casarão onde funcionou por
muito tempo, o Santa Catarina

Country Club, em Florianópolis.
Vários profissionais
já confirmaram

presença, entre eles
os jaraguaenses:
Ronaldo de Lima,
Edson Luiz de Lima
e Otaviano Eduardo

Pamplona.
A edição deste ano

pretende tornar o

evento mais
estadualizado
contando com a

participação de

profissionais e

visitantes de. várias
cidades do Estado,
além de ser uma

grande oportunidade
de conhecermos
melhor os trabalhos

Home TheaterprojetadoporMarchetti +BonettiArquitetosAssociados des e n vo I v i dos

de Florianôpolis na edição de 1995 nestas áreas.

A Casa Arte é uma mostra de

arquitetura, decoração, desing e

paisagismo. Este foi o 10 evento

do gênero em Santa Catarina.
Nesta mostra é possível admirar
a aspiração de pessoas de bom

gosto, . através da criação de
vários ambientes, idealizados

pelos mais expressivos

profissionais de Santa Catarina.
A primeira edição deste evento

aconteceu de 7 a 30 de
novembro de 1995 e configurou
se com um grande sucesso e foi
visitada por 8 mil pessoas, teve

participação de 41 profissionais,
trabalhou com 200 fornecedores.
De 5 de novembro a 8 de PERSIANAS

VERTICAIS E HORIZONTAIS
BOX PI BANHEIROS - PORTAS

DIVISÃO SANFONADA - JANELAS -

CERCAS - VIDROS TEMPERADOS

Rua Joinville, 1839

TellFax (047) 372-0995 e 372�3320
Jaraguá do Sul- sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



na

naturais, resistentes e duráveis, muitas
vezes belas obras de arte do

artesanato, são eles; rattan, junco e

cana-da-índia.

móveis dos anos 70 e volta agora com

novas técnicas de acabamento (como
decapê), é uma espécie de bambú,

Rattan: é muito parecido com o precisa ser tratado contra cupins e

vime, mas é menos lisa e vermelha, o fungos.
rattan também reveste as madeiras de Como manter seus móveis de fibra
menos qualidade. Depois de prontas as Para manter bonitos seus móveis ou

peças de rattan podem ser peças de fibra, use apenas escova

envernizadas ou deixadas ao natural. macia e um pano úmido, não use

Junco: é uma fibra resistente, produtos abrasivos ou lustra móveis.

maciça e maleável, não resseca e não

mofa, dentre as fibras naturais é a que,
devido, sua resistência edurabilidade,
possui" maior vida útil, pode também

Não é preciso decorar todo o ambiente

com este tipo de móvel, basta uma ou

duas peças para dar um toque diferente
e bonito.

Canto bar em padrão mogno

Segundo alPT - clara amarelada com

Instituto de Pesquisas veios, além de ser leve

Tecnológicas - e porosa é muito
existem mais de 3 mil usada nas cozinhas.
tipos de madeiras, Mogno: muito
mas apenas 1/10 serve usada nu atualidade,
para decoração. com tom averme-

Com a derrubada lhado, apesar de leve
das matas e a é dura. É a madeira
madeira se tornando
cada vez mais

escassa, uma das

opções são as

lãminas, as quatro
mais usadas são a

cerejeira, mogno,
freijâ e marfim.

Cerejeira: tem cor

de lei mais exportada.
Freijó: cor

amarelo queimado,
também leve e

estável.

Marfim: resistente,
em tom claro, mas,

para serusada precisa
estar bem seca.

CARPETES
PISOS TÉRMICOS

PISOS PASTILHADOS
LÂMINAS DE MADEIRA

SOLICITE A PRESENÇA DE UM VENDEDOR EM SUA CASA

COLOC�ÇÃO GRATUITA ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

?1taú de SO� de ca'tftetu e#t

�de400�de�

Rua Joinville, 2033

Vila Lalau

FADEMAC - BANDEIRANTE - SÃO CARLOS - TABACOW - ITA

Rua Procôpto Gomes de OlIveIra, 7453

(prôxtmo RestdeactalMogullu) - Centro - fone: (047) 377-2733

FONE/FAX: (047)

372-3022
Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,.."HAB"AT
COMPRA' VENDE. ALUGA • ADMINIS1RA

.Mc)r-111 lAR A
cPtCt a.Jóo

TERRENOS
Terreno cl 420m2 - Tlfa da Mosca
Terreno c11.020m2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno cl 460m2 Rua João Januárlo Ayroso
Terreno cl 450m2 Vila Rau
Terreno c/440m2 Bairro Agua Verde
Terreno cl 513m2 fundos Weg I
Terreno cl 31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno cl 2.60Om2 Rua Jolnville - ótimo ponto
comerciai
Terreno ci 430m2 Loteamento Versallies
Terreno cl 589m2 (esquina) Ilha da Aguelra
Terreno cl 400m2 RuaMarcelo Sarbl
Terrenocl532m2-EstraclaNovapróx. PostoMarcolla
Terreno cl 500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno cl 500m2 (esquina) Rua Henrique
Marquardt
Terreno cl 10.000 e casa de alvenaria, ótimo pl.
empresa- RuaWolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600m2 RuaMarcelo 8arbl- Vila Lenzl
Terrenocl28.000m2frente parao asfalto em Nereu
Ramos.
Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno 1150m2 - R. José Emmendoerfer
Terreno 1800m2 - R. Joäo Januärlo Ayroso
Chácara 115.000m2 Ribeirão G"rande
Terreno de 450m2 - Rua José Emmendoerfer
Terreno de 37.000m2·- Vila Amizade
Lotes cl 400m2 - próx. São t.uís Gonzaga

CASAS
Casa em alvenaria cl 260m2 - terreno cl 1540m2 -

Schroeder
Casade alv. cl 95in2terreno cl370m2 em Três Rios
do Norte
Casade alv. c/1 OOm2terrenocl 538m2-BairroAgua
Verde
Casa de alv. 215m2 - Praia de Itajuba
Casa de alv. 100m2 - Barra Velha
Casadealv.220m21 sulte+3dormltórlos-RuaMax
Ziemann
Casa 130m2 e terreno 520m2 - Entrada Rio da Luz

_ pröx, Malwee.

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

_ (parcelar)
_ Casa alv. 180m2, 3 dormitórios. - Rua João

C Doubrawa.
. APARTAf.I:NTOS
� Apart. em construçãoc/2 ou 3 dormitórios, entrega
c: julho/96, rua Gumercindo da Silva (localização
_ Privilegiada). Consulte-nos.

.

_ Apto Ed. Isabela cl 123m2 - 2 dormitórios + surte e
• demais dependências.
=: Apto. 155m2 - Edif. - Edif. Schlochet entrada +

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

.- .Al..lJGA.SE

: Casa de alvenaria c/3 dormitórios em frente grupo

• escoteiros.

_ Casa cl 2 dormltónos - Rua JOão Nunes - próx.
_ Hosp. Jaraguá.
- Apartamento 2 dormitórios Rua Max. Ziemann.

: Quitinete - Rua Joinville em frente Arweg
_

Sala cornl, - Edif. Picolli

• Galpão indl. 130m2 - Rua Lepoldo Janssen.

-
-
-

RUAFEUPESCIDODT, l.S7
(AO lADODA1001FERRAGENS)

FONE: 371-8009

CLASSifiCADOS DE IMÓ�EIS CORRFIoooPOvo-5

Vende-se casa com 196m2 -

bairro Joio Pessoa, pr6x.
Supermercado Costa, terreno
com 1400m2 (20x70), pomar
comWrias frutas,murada, com
2 JIl1I8ens, chU11'8Squeira. \Wor

àcombinar (negociável- troca
se por carro, terreno). Contato
com Sr. Walmor em horário

comercial. Pone: 372-3927..

Vende-se Bscort U85 c/ som

alanne, bateriana su-antia, carro
de particular. Tratar c/ Sr. José
pelo fone 371-1011 ou c/ Sr.

Jrineu pelo fone 371-3333.

Pick-up/68 - 4 marchas -

gasolina em bom estado.

Contato 371-1011 c/ Sr. José.

Vende-se terreno 16x24

pr6ximo Recreativa Marisol.

Preço a combiar. Tratar 371-

7610

. Vendo papelariamontada, com
. clientela formada, 6tima

lozalízação, com estoque e

copiadora. Informações: Av.

Mal. Doedoro, 860. Ótimo
preço.

Vendo apto. com 2 qtos, c/

garagem e
.

demais

dependências. ValorR$ 35mil,
residencialMaguill1. Contato
R. CeI. Porco Gomes, 1475 c/
Amildo.

Vende-seum terreno de 430m2

narua Joio Toilni, emCorupá
ao lado do Supermercado
Hansa. ValorR$ 8.000,00 em

duas vezes. Tratar fone: 372-

2784 com Laurita.

Título Baependi
Vende-se título do Baependi.
Contato fone 371-5811.

PRECISA-SE DEMoçAS
PARADlVIDIRALUGUEL

DECASANARUA
AFFONSOBARTEL,
,N°2S7,BAIRRO -

BAEPENDI,PRÓX.
RODOVIÁRIA,EXlGE-SE
REFERiNCIAS.TRATAR
. NOLOCALATÉ ÀS 14

HORAS OU DAS 15:00

ÀS22:00NA BARÃo
viDEO LOCADORA n

COM SIVONEI.
.

Vende-se mini-mercado.
Vende-se por motivo de

mudança excelente ponto
comercial, 6tima clientela,
pr6x. ao centro J.S. com todo

. estoque e equipamentos. \\Uor
---------. R$15 ..000,00, aceita-se CatTO

no neg6cio.. Tratar 372-3901
c/Ademir.

Vende-se 2 vestidos deprenda
Tratarcom Jnês telefone 973-

8911.

Vende-seum capacete. Tratar
comJosé 973-8911.

Vendo um3xl daPhilips com
2 caixas de som. Tratar

Narcizo fone 973-8911.

Vende-se cóns6rcioGoi I000,
não contemplado ri4parcelas
pagas.ValorR$ 882,25 porR$
700,00. Contato fone 311-

0091,973-3999 - 371-0363 ri

Vllmar

Vende-se uma lanchonete

completano centro de Jaraguá,
com amplo estacionamento.

Tratar R. Presidente Ep.
Pessoa.n" 555.

Vende-se uma: casa financiada

pr6x. PERJ. Valor R$
16.000,00 + 17 x 350,00 .

Vende-se um terreno pr6x.
Supermercado Rau, R$
5.800,00 entrada + 15 x

220,0ö. Tratar 371-4424.

VENDOUM
CONDICIONADOR DE AR,
CONSUL 7.500 BTUS.
NACAIXA PELA8AGATELA
DE R$ 500,00. TRATAR
PELO FONE 371-1919 I
372-3363 COM LAUS.

Casa dos Plásticos, consertos
de Panelas, Prestação de

Serviços à domicilio, reparos
em instalações hidráulicas e

elétricas, colocação de teias em
janelas, fechaduras de

segurança,ventiladores de teto,
lustres, armários, secadoras de
roupa, etc. Consulte-nos sobre
outros serviços. Vendas de.

artigos plásticos e acess6rios

para todos os tipos de panelas.
.

Rua José Theodoro Ribeiro,
698 - ILha da Pigueira. Pone
372-1809.

G9� 371-7931
07(, IMOVEIS.

RuaAntonloC.Ferreira197
CREC11741..J

COMPU • VIIDI • lOTl1A • ADMIIISTU • IICOIPOU

Imóvel m2 QtOs Gar Bairro EndereçolPontoRer. Preço Informações Gerais

·Sobrado 300 4 2 Versalhes . R. Herold Hesse, 30 75.000 Semi acabadolNegociáveis
CasaAlv. 140 3 1 Lot. Papp R. Jos.é Papp, 357 57.000 +15.000 fmanc. p/SFH
CasaAlv. 190 4 1 Sebroeder R. Princesa Isabel, 547 8Ö.000

.

terreno 6.562m2-Parcela
CasaAlv. 130 4 2 Lenz! R. ElpídioMartins, s/n 34.000 Aceita terrenc/carro
CasaAlv. 240 4 2. Lot. Papp RMarcos V. Girolla, 474 85.000 Aceita carro/Jm6vel - valor

CasaAlv. 115 3 1 Centro R. Ferdinando Pradi, 118 80.000 Aceita terreno até 40.000

CasaAlv. 133 3 1 AnaPaula R.Francisco Hrusckha, 159 25.000 Casa em construção/I'roca
CasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Emmendoerfer, 1390 80.000 rocap/ apto em Blumenau

Apto ()({ 166 3 1 Centro Ed. Ana Paola - 30 andar 27.000 + P'manc. CEF

Apto .OK 78 2 1 Amizade. Res. Amizade - 30 andar 18.000 ... Pínanc. CEP -13 anos

Apto OK. 153 3 1 Centro . Ed. Schiochet - 120 andar 50.000 + Pinanc. CEPlPicaCozinha

SalaComl 113 Centro Ed. Florença - 10 andar 50.000 Salacomercial

SalaComl 25 Centro Shopping Jaraguá B0144 23.000 + 2 CUB mês/Aceita troca

Lote 601 JguáEsq. Condomínio.Azaléias 27.000 Aceitaparcelar/telefone
Lote 450 Amizade Res. Versalhes m 11.000 Negociáveis
Terreno 11000 - Nereu Ap6sNereu - BR 280 8.500 Propício para Indüstria
Terreno 9000 - Vieira Ao lado do Posto Bogo 160.000 Vende tudo ou áreamenor

Terreno 7000. - Nereu Pr6x. ArrQZ Zanghelini 35.000 ceitaparcelar
Terreno' 2608 Nereu RuaAndré Voltolini 32.000 Negociáveis
Lotes 465 Pigueira Residencial Piazera I 6.000 Ent. 2.000+ 48 x225
Lotes 385 Amizade Residencial Behling 10.000 EIit. 5.000+ 5 x 1.000
Lotes 630 VtlaNova Pr6x. P6rum/Rádio RBN 35.000 Bnt, 15.000 + 10 x 2.000

Lotes Vários - StaLuzia ResidencialGeranium 6.000 Eilt. 700 + 72 x 150
Lotes Vários - VtlaRau Residencial Renascença Diverso 40% entrada � Saldo parco
Lotes Vários - Vtlal.enzi Residencial Piermann I Diversos 40% entrada - Saldo parco
Lotes Vários - Barra Residencial Satler Diverso 40% entrada - Saldo parco
Chácara 180000 - Garíbaldí Bstr, Garibaldi - Km 15 80.000 Casa alvo - Aceita trocar

Chácara 111500 - Garibaldi Ribeirão Hängares - Km 13 20.000 Semmoradia - Troca/parcela

Lindo loteno Condomínio Azaléias (Jaraguá-Esquerdo) Res. Gcranium (Centro de Santa Luzia)
Área 601mz (Plano - todo aproveitável) Lotes com toda infra-estrutura (Tamanho m6dio de 500m2)
À vista - R$ 27.000,00 (Aceita-se telefoneou parcelar)

A vista a partir de R$ 6.000 até 8.000 ou - Entrada de 1.000 +

36 X 250,00 sal. Min. - ou entrada 700 + 72 x 150 sal. Min.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua:IrmãoLeão Magno, nQ 248

�
Loteamento Champagnat
Terreno: 756,00m" - Const 203m"
.Áreada Churrasqueira: 140,OOrn"
0,1.-1 suße + 2 dorm. + sala de estar + sala de jantar +
salade TV + cozinha + despensa + área de serviço + lavabo
+dep. empregada + garagem + piscina + churrasqueira.
Valordo imóvel: R$ 150.000,00

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

Guaramirim
Área:142,00rn" - Edifrcio Nelson de Bem
0.1.-01 suße + 2 dormitórios + sala de estar + sala de jantar
+cozinha + 1 BWC social + área de serviço + port�iro
eletrônico + garagem.

.

Valordo imóvel: R$ 69.000,00

............... TERRENo
Rua: 697 - Loteamento Champagnat

� Lote: 31 - Área 378,OOm2
Valor do imóvel: R$ 20.000,00

TERRENO COM PR�DIO
� Rua: Joinville n!2: 4.386

CC] Área do Terreno: 1.314,OOm2
.

Área do Prédio: 600,00m2
Frente: 72,OOm

................ Valor do imóvel: R$ 250.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguâ do Sul, 2ge30 dejunho de 1996 CLASSIFICADOS DE' IMÓVEIS' CORREIODOPOvo-7

•

•

Lar Imoveis
Av. Mal. Deodoro,141

VENDAS
Terreno 15x30mts na rua João Planischeck
Terreno Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. - Bairro Sto. Antonio
Terreno na rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts
Casa de alvenaria com 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. cl financ.
Casa de alvenaria com 113m2 na rua Alfredo Carlos Meier no Bairro Centenário
Casa de ALvenaria: com 120,OOm2 na rua João Wiest Júnior
Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água
Chácara em Corupá com 131.000m2 com toda a infra-estrutura
Quitinete rua Arquimedes Dantas - Vila Lenzi.

�INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

ÉSÓ...

- Casa com 300m2 (2
pisos), terreno com 700m2,
Jaguá-Esquerdo - próx.
confecções Mônica.
Só R$ 90.000;00

(à combinar)

- Casa com 90m2

(alvenaria), terreno com,

'350m2, todo murado, Vila
Centenário (próx. Ceprom).
R$ 35.000,00 (à combinar)

- Casa em alvenaria com

70m2, Jaraguá-Esquerdo.
Preço 17.000,00 (aceita-se

financiamento junto a

C.E.F.),
'

COMPRARE
MORAR!

LOCAÇÃO
- telefone com prefico 372
- Apartamentos: 02 qtos, sala, coz., bwc, Ivand., garagem. Rua Domingos Rosa,
85. Valor R$ 350,00
- Apartamento: 02 qtos, sala, coz., bwc, lavand., si garagem. Rua Pastor Alberto
Schneider, 1187. Valor R$ 300,00
- Casa de Alvenaria: 03 qtos, sala, copa, coz., 02 bwc, churras ., garagem. Rua João
Wiest Júnior - Água Verde.

'

- casa de Madeira: 01 qto, coz., bwc, lavand .. Rua Ornélia Hortz slnP.. Valor R$130,00.
- Sala comercial: Rua Leopoldo Mahnke, nP. 46 - Centro

•••••••••••••••••
.' �,;:' '.• CRECIN° 1sà9J� •
I �.
I I
I Ba..... Sul I
I I...õveis I

; Fone: (047) 372-2734 ;
I •
I'

Vende
'.TERRENOS

I Lotes no Res. Imperador, pr6x. Arroz Urbano, 30% entrada •
• salado 30x - total R$ 10.000,00 •
I

Lotes na R. Virgílio Rubini, na Barra, 30% entrda, saído 5x -

•total R$ 9.000,00

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

'. em 12x - total RS 85.000,00 •
I Terreno d 1.234m2 Rua Virgílio Rubini, na Barra - ·R$ •28.000,00
• Terreno d 37.291m2 - R Frida Piske, na BARRA, 500 metros •
I da Malwee - R$ 160.000,00 Iodo plano •
I

ates no Lot Hanemann, na Barra - 50% entrada, saldo em lOx
I- total R$ 10.000,00

I Terreno cl 35.00Om2, após Posto Maroola -' BR-280 - R$ •
• 17.000,00 - 50% entrada saído em 6x. •
I sÍTIo d 62.000m2, na Tifa Papp, distante 3.500ms da Malwee •
'.

- R. Exp. da Malwee - R Exp. Arnold Hornburg, com casa em I
I

alvenaria de 155m2, casa caseiro d 50m2, piscina 7xll, água,
•negociável, aceitá, apto. casa no negócio - R$ 50.000,00.

I CHÁCARA com 115.275m2, localizada no Rio Cerro II •
distante 700 metros do asfalto, edificado d casa alvenaria d

• 170m2, três ranchos cl 196m2, dois aviários em funcionamento •
I para 12.000 frangos, 9.000 pés de banana, 50% de área plana •
I

e muita água para fazer lagoas. R$ 11.000,00 - 50% entrada •saldo a combinar.
'

. • CASAS I
• Casa em alvenaria d 16Ü!TI2 - Rua Pastor A. Schneider, na Barra •

- Aceita carro - R$ 32.000,00
• Casa em alvenaria d 180m2, 3 qtos, 2 BWC, garagem, na •
• BARRA, Aceita carro, terreno, com 50% entrada e saldo a •

combinar - R$ 55,.000,00
'

• - Casa de madeira d 3 qtos, garagem e lavanderia em alvenaria •
• - R. Botafogo, 73, na Barra R$ 22.000,00 •

LOCAÇÃO •• Loja comercial d 33m2, Rua Luis Satter, BARRA - RS 180,00
I Galpão em alvenaria d 100m2, R. Bertha Weege, 2490 - R$ •
• 230,00 •
•

- Casa em alvenaria d 2qtos e demais dependências, Tifa
•Mosca, na BARRA - RS 170,00

• - Casa em alvenaria, 2 qtos, garagem - R. Verônica Demarehi, •
•

na Barra - RS 330,00 ,

•- Casa de madeira, 2 qtos, garagem, Rua 634, Tifa dos Martins

• - R$ 250,00 •
•' - Casa de madeira, 3 qtos, garagem, - R João J. Ayroso, Jaraguá- •Esquerdo. n° 700 - R$ 350,00. '

• - Loja d 77m2 - R. Alberto Schneider, 1.187, na BARRA - R$ •
• 275,00' •
I

,Casa de madeirá, 3 qtos, garagem, R. Alfredo Behnke, São
•Luís. Preço R$ 280,00

,
'

• - Casa de madeirá, 2 qtos. R. Bertha Weege, 757 - RS 230,00 .,
• RUA ANGELO RUBINI, 1223 SALA 9 •

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

I TERRENOS I
I

Terreno cl 1.540,00m2, pr6x. Scar (Centro) - R$
100.(0)00,00

,ITerreno Rua João Planinscheck cl 896,00m2 - R$
90.00,00
Terreno d 5.184m2 Rua 199 sem nome - Vila Nova '-

I
R$ 140.000,00

ITerreno no Condomínio das Azaléias - R$ .26.000,00
Terreno cl 350m2 - Loteamento Ana Paula IV - R$
7.500,00

I
Lotes na rua Paulo Klitzke (esquina), bairro: Amizade-

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

Epitácio Pessoa - R$ 160.000,00

I
Terreno Rua 456 - Sem nome d 445m2 - Adernar Elhert

I
- R$ 7.500,00
Terreno Rua Domingos da Nova d 326m2 - RS 55.000,00
Terreno SãoLuiz - RS 12.000,00

CASAS

I Casa em construção (alvenaria) d 143m2 - Vila R� _

ILoteamento Vila Rau terreno d 548m2 - R$ 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 - R$ 60.000,00

ICasa em alvenaria cl J 20m� + casa de Madeira � R$
30.000,00
Casa em alvenaria d 100m2 - Tifa Martins - R$ 30.000,00

I
Casa em alvenaria em construção Ana Paula IV Lote 113

;1- R$ 7.000,UO
Casa em alvenaria d 60m2 Loteamento Liodoro Rodrigues ,

- Lote 79 - R$ 15.500,00

I
APTOS

I' Apto. Edifício Jaco Emmendeerfer d 100m2 7° andar -

R$ 50.000,00

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

Ientrada
Loteamento São Cristóvão II -

Loteamento Camposampiero
Loteamento' Constantino Pradi

I
Loteamento Ouro' Verde

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODoPOvo.8 PUBLlCACÕES �EGAIS JaraguádoSul, 2ge30 deJunho del'"

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
MargotAdeliaGrubba Lebmann.Oneial doRegistroCivil do 10 Distrito da Comarca
de Jaraguá do Sul. Estado de Santa Catarina. faz saber que compareceram neste

Cartório exibindo se�s documentos pela Iel, arlDl de se habilitarem para casar os

seguintes:

EDITAL N° 20.578 DE 20-06-1996
ERNESTOSTENGER E DORITA BOSHAMMER

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

laraguá-84, nesta cidade, filha de Paula Stetiger e Agnez Bockor Stenger,
Elâ, brasileira, solteira, doméstica, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada e residente
na RuaAífrede Behnke, 331, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Alvino Boshammer e
Celi Boshammer,

. .

EDITAL N° 20.579 de20-06-1996
DANILO VALMIR CAMPIGOTTOE KATIA JEANE JUNKS

Ele, brasileiro, solteíro.rtécnico em máquinas em empacotamento, natural de Luís Alves,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua José Theedoro Ribeiro, 1.852, em Ilha da

. Figueira, nesta cidade, filho de Anildo Joio Camplgotto e Olanda Forlin Campigotto.
Ela, brasíleíra, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na
lateral da Antonio Bernardo Schmidt', Ilha da Figueira, nesta cidade, filha deOsvaldo Junks
e AliaMaria Junks.

'

EDITAL N° 20.580 de 21-06-1996

JAIME ZINKE E KATplSCIA BAUMGAERTEL

Ele, brasileiro, solteiro,mecânico, natural dê Pomerode, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Bertha Weege, Barra do Rio Cérro, nesta cidade, filho de Lauro Zinke e Edeltraut
Zinke.

Ela, brasileira, solteira" secretária, natural de Jaráguá do Sul; domiciliada e residente naRua
BerthaWeege, Barra do Rio Cérro, nesta cidade, filha de Geraldo Baumgaertel e Teresinha
Lenfers Baumgaertel,

EDITALN°20.581 de 21-06-1996
ÄDILSON LUÍS HAFEMANN Ei JANILCE BARRETO DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro, frezador, natural d� Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

Joaquim Francisco de Paula, 70, nesta cidade, filho de Felipe Hafemann e Danuta Anna
Cisz Hafemann.

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Guaraníaçu, Paraná, domiciliada e resídente
na RuaMarcelo Barbi, 194, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Gaspareto Barreto da Silva e

Jacira da Silva Borges.

EDITAL N° 20.582 de 24-06-1996'
JOEL DOS SANTOS E SELMA CRISTINA SERENINI

,'Ele, bresileiro, solteiro, prensista, natural de Curitiba, Paraná, domíctlíado e residente na
Rua Victor Rosenberg, 134, Vila Lenzí, nesta cidade, filho de Miguel José dos Santos e

Justina Alves.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente naRua
Irmão Leandro, 709, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Idevaldo Serenini e Aparecida Píovan
Serenini.

EDITAL N° 20.585 de 25-06-1996
LUIZ FERNANDO FERREIRA BARROS E ILZA BUGMANN

Ele, brasileiro, solteiro, vigilante, natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente na
Rua Afonso Bartei, 14, Baependi, nesta cidade, filho de Lourival Ferreira Barros e Tereza
Niviadonskí.
Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Witmarsum, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Irmão Leão Magno, 248, Bairro Amizade, nesta cidade, filha de Edgar
Bugmann e Marta Bugmann.

'

EDITAL N° 20.586 de 25-06-1996
OMAR JEFERSON ROBERTO OTAVIO FORTE E MARLI SCHALINSKI

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente na
Rua JOhlville, 64, nesta cidade, filho de João Otavio Forte e Maria Aparecida Forte.
Ela, brasileira: solteira, comerciante, natural.de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na
Ruà Joínville, 64, nesta cidade, filha de Wi'gold Schalinski e Jandyra Schalínskí.

E para que chegue ao conhe,cimento de todos. mandei passar o presente Edital. que
será publicado pela imprensa e em Cartório. onde será armado por 15 (quinze) dias..

.

.

\

EDITAL
PATRICIATAVARESDACUNHAGOIlESTabeliãeOficialdeTluloSdaComarcadeJaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz sabE!r a todos quanto este edital vir�m que seacham neste Tabelionato para Protesto

os Títulos contra:

Arildo Rincos - R. Prefeito José Bauer - Nesta;
Arlete da Silva - R. Bruno Schuster,62 - Nesta;
Alterio Lenzi - R. João Bertoldi, s/nº - Nesta;
Administradora de Bens Central da Moda Uda - R. Rod. BR 280 nº '14775 -: Nesta;

, Antonio Carlos Ribeiro Borges - R. Henrique Marquardt, 915 - Nesta;
Baugartel Qurmlca Industrial - BR 280 Km 61 - Guaramlrim;
Barbosa e Matias Uda. - R. das Betas, 97 - Nesta;
Construtora Santa Marta - R. Reinold� Rau, 541 - Nesta;
Confecções Giana Uda. - ME - R.Walter Marquardt, 623 - Nesta;
Carlos Antonio Gonçalves - R. Presidente Epitácio Pessoa, 18 - Nesta;
Construtora Incorp. J G Uda. - R. Fritz Lombardi Uda. - Nesta;
Casa Comercial G. Glaucia Ltda. - Est. Rio da Luz I - Nesta;
Eunice ZapeUa - ME - Ifoupava Açu - Nesta;

, Eliana Maria Sturner - R. JolnvlJle, 2584 � Nesta;
Eunice Zapella - ME - Itoupava Açu, s/n2 - Nesta; ,

Everton "'eres Castro - R. Irmão Leandro, 1170 - Nesta;
Fo�lIn Caro Lat. e Pintura Uda. - R. Bernardo Dornbusch s/n'J. - Nesta;
Falcão Comércio de Auto Peças Ltda, - R. Vellânc,lo da Silva Porto, 207 - Nesta;
Falcão Comércio de Auto Peças Uda. - R. Venâncio da Silva Porto, 207 - Ne�ta;
Guedes Derettl- R. Francisco Todt - Nesta;
Heraldo Silva de Blttencburt - M (: - Loja - R. Vidal Ramos, 155 - Corupá;
Heis Weiss Alim. Beb. Istaimara - R. Portaria Bradesco - Nesta;
Ingo Resblin - R. Rio Cerro Primeiro - r;.Jesta;

,

lnd, e Com. de Calç. Jaraguá Uda. - R. Bernardo Dornbusch" 1137 - Nesta;'
i

lIárlo Kraft - R. BertaWeege - Nesta;
JPP Souvenirs Ltda, - R. BR 280 Km 63 - Nesta;
José de Alencar Vieira - R. Domingos R. da Nova, 334 - Nesta;
Laser Informática Cursos e Sistemas - R. Mal. Deodoro.Bs - Nesta;
Luwa Frlg. e Com. de Carnes e Frios Uda. - R. Estr. Geral Três Rios do Norte - Nesta;
Luwa Frlg. e Com. de Carnes e Frios Uda. - R. Estr. Geral Três RiQs do Norte - Nesta;
Luwa Frig. e Com. de Carnes e Frios Ltda, - R. Estr. Geral Três Rios do Norte - Nesta;
MPA Construtora e Incorp. Uda. - R. Emil Burow, 10 - Nesta;
Marcelo Josue de Uz - R. Francisco de Paulo, 631 - Nesta;
Mecânica Isabel de Lourival, Gumz - R. Felipe Schmldt s/n2 - Corupá;
Norbert Nogueira - R. Manoel Francisco da Costa, 1381 - Nesta;
Maria Uzete Madeira Canuto - R. Antonio Cunha, 160 - Nesta;
Nadla SomoRi Stinghen - R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 - Nesta;
Orlgenes Com. Confec. Uda. - R. Walter Marquardt, 632 s/12 - Nesta;
Oraclo vanderlel da Conceição - ME - R. Tuzutti, 2855 - Nesta;

Qrigenes Com. Confec. Uda - R. Walter Marquardt, 632 - Nesta;
Redivo 775 - R. Jorge Lacerda, 208 - Nesta;
Redivo 775 -: R. Jorge Lacerda, 208 - Nesta;

Representações Kasteller Uda. - R. José Kasteller, 39 - Nesta;
Revencar Vere. Part. Uda. - R. C�1. Proc.:G. de Oliveira, 616 - Nesta;
Supermercàdo Olamar Uda. - R. João Januário, 495 - Nesta;
Soco Esp. e Rec. Alvorada - R. Rio Cerro I - Nesta;

,

'

Sergio Antonio Peron Firma - R. João Picolli, 44 - Nesta;
Tomazelli Murara Repres. Uda. - R. Peças Angelo Piazera, 33,- Nesta;
Walter Leopoldo Radunz� R. Adélia Fischer, 711 - Nesta;

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

intimação, faz por Intermédio do presente edital, para que os mesmos compareçam
neste Tabelionato na rua Arthur Maller, 78, no prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito,
ou então dar razão porque não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na

forma da Lei, etc.

KEiJaraguá do Sul, 27 de jlJnho de 1996

Tabeliã
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Iaraguâ começa a definir
elenco para segundo semestre

,

Fm. reunião reaizada nadltima

segunda- feira, a diretoria do

Jaraguá Atlético Clube, definiu
pela particip�ão -na Copa Santa
Catarina eCampeonatoBrasileiro,
as. duas competições serão
disputadas neste segundo
semestre, A Copa Santa Catarina
com ini:iono dia 21 de julho com
jogos no meio de semana, e o

Brasileiro da série C aos donmgos.
Fm. entrevista coletiva terça-feira
(25), o presidente do Jac, Ângelo
Margutte, afumouque aprioridade
será o Brasileiro. No mesmo,dia o

dirigente confirmou as

contratações que an\DlCiamos na

edição passada: o lateral direito
Daniel Pereira, o primeiro a se

apresentar, lateral esquerdo
Geovani, volante TODinho, meias
Ce.lso e J11Jio César, e do atacante
Jaso, Sendo queTonilho, Geovani
e Celso ainda dependiam da

.

rescisão de contrato com o

Brusque. A dltima novi�de foi a.

contratação de mais um goleiro,
Rogerio, campeão catarinense pelo
Figueirense em. 19.94, e que
disputou este ano a Segundona
pelo Biguaçl1. Everaldo e Reinato,
jogadores do clube serão

emprestados, Vinícius um dos
melhores da posiçâo durante o

estadual, deixou o tricolor e

acertoucomoFigueä'eose,Niülho
quenão se apresentouna segunda
feira data prevista para a

reapresentação, está fora dos

planos da comissão técnica, e ,

diretoria, e não deve permanecer
para as próxinas competições.

Ângelo Margutte, infonnou
ainda a renovação do con1Iato de

patrocínio, que e1e destaca "que é
uma ajuda ao clube", da
empresa Malwee Malhas

que há muitos anos vem

oon1rlbuindocomo Jaraguá.
Fm. breve deverá ser1ançado
um plano, com. a

part.i::ipação de SO empresas
que colaborariam com SOO
reais, pormês, concorrendo
mensalmente a um carro

popular, além do direm de
10 ilgressos para os jogos.
doJac.lü:ardo, capüo eum
dos principais jogadores da

inesquecível campanha de

1994 quando o Jac ficou
entre os 4 melhores do

Estado, renovou e ficará no
1ricolor. Aliás, o atacante têm
sido ainda um dos pontos '"

de equiíbrio do elenco, não
pelo futebol dentro de

campo,mas peJa seriedade e

dedicação fora dele. O�oAbel
de Souza Ribeiro destaca que
"Ricardo, tem uma influência

positiva sobre os demais jogadores
pelo profissionalismo, e sua

pennanência é importante para o

grupo".
Abel deSouza, deverá soü:itar

. a diretoria pelo menos mais dois
ou 1rês reforços para aCopa Santa
Catarina eBrasieäro.

< •

.
' .

S ' '

��-"ffl;'l< =""'-' �

Rkardo rrea pIIN a Copa Santa
CtlltJrina e o Brä,iIeiro

Amizade vence jogos por \WxO
A SERAmizade nem precisou jogar no final de semana para garantir a liderança do Campeonato
Amador da la Divisão.numapromoção daLiga Jaraguaense deFuteboI. Venceu os dois jogos', na
la Divisão e nos aspirantes por WxO. A equipe que não compareceu para as partidas foi o
JaraguáAtlético Clube. Demais resultados na la Divisão:

João Pessoa 5x2 Caxias
Guarani 1x6Estrella

Aliança OXO Cruz de Malta
A classificação ficou assim:
10 Amizade com 34 pontos
20 João Pessoa com 30 pontos
30 Vitória com 27 pontos
40 Aliança com 23 pontos

!

50 Estrella com 22 pontos
60 Jac com 20 pontos
7" Cruz de Malta com 18 pontos
80 CaxiaS com 8 pontos

OI

e na lanterninha o Guarani oom apenas 5
. -pontos.
Os jogos deste final de semana marcam para
sábado (29):
Amizade x Aliança, no Henrique Bernard
Caxias xGuarani, noWaldemar Gumz

Jogos dedomingo (30):
Cruz de Malta x Vitória, no estádio Eurico
Duwe
Estrella x Jaraguä, em Nereu Ramos

O horário no Aspirante é 13:30 horas e la
Divisão 15:30 horas.

Uniformes Escolares - Roupas Profissionais
Moda Branca - Agasalhos Esportivos

Camisetas Promocionais

R. �João Pico/li, 94 - Fone: (047) 371-8631
Sala 02 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

ANOTAÇÕES'·;:
•A equipe de futebol do C. E Jaraguá está parUc::lpando dafase
mlcrorreglonaldoMoieque Bom deBola.O C. Jaraguáoonquktou
a fase local, com wna grande campanha, agora rep�esenta Q

mUDlcíplo nomlcrorreglonal queprossegue atédomingo (30),na
c::ldade deAmquad�

*Um ótimoprograma para este final de semana, se a'c�uva p�rnütir,
é a final doMlIIlicipal Interbairros de V (: lei deAreia.'Grandes jogQS .

. estão programados para a praçaÂngelo Piazera, que i.�e�erá com
certezaumbom pl1blico.

* Continuam abertas as inscrições para osJogos .Escolares de
Inverno, JeI, até o dia 5 de julho.Q congresso 'témko acontecerá'
no diaS de julho com a :realização acontecendo deI 84e8 a fi de
agosto.Esta competição é destinada à esColares coltl'td8d��a'
dos 15 anos. ,.

.�, :

* Mais de 3 mil abmos/atletas estarão participando. de 2. a 7.de
"

julho, dos Jogos Escolares deSantaCatarina, emBlqm�u. Járaguá
do Sul, classificou as seguintesmodalidades: basquetebolmasculino
e feminino, futsal, tênis de mesa masculino, vêlei masculino e

feminino e xadrezmasculino e feminino. A abertura scontecérã terça
feira (2), no Galegão. A delegação de Jaraguá dóSul ficarã al�jada
no Colégio Estadual ProfessorJoãoWidmann.

.

•OsJogosdarDhlsão estão todos programadospara o domingo .

(30): xvdeNovembro xF1ameogo; GadbaldlxSãoRoque, Ponte
PretaxRioMolha eCantaretraxIii'anc::lsco de Paulo. Os horários
serão os mesmos da 1· DJvisão, 13:30 Aspirantes e 15:30.Za
DJ'ftsão. ..

* Raffaele Granítí.com passagem relâmpago pelo Jac, no fiJ:lal �o
ano passado, a um passo do título de Campeão Catarínense, <>ti, a
dois gols do troféu. Depois de tantos anos Gr�ti, p<>4�rá .levar .

novamente o Joinville ao lugar de destaque que merece. '. , .. -: ..
, , .

'
.. �;. ,! ': '

! .

I
,- ,;.;.,' .;\.,I-r I,' .s-:'. ,;e• Por falar em téeníeo,Abel deSouza, tera que f�r�;�����"

Jaraguá. Com pouco dinheiro, deveo.dom�to,��p,��a�� ;,

terão que st'I' baratas, e o elenco red�l;lo. J>entrQ,��tep�J,lio�.
Abel de Souza terá que se "'ftrar'� para COQ$eg_"rW qm 1:»om ..

.

padrãodeJogoparao Jac.
. ...,' .

* Gostei dóque ví, Apesar da derrotá daADJ�.�a.d(),��ado
para aIncoplastpor7x3 noArtbur�üJIer, a jovem�pe deJ�
demonstrou qualidades. Venciapor 2x0 nó l'f'ÍD:l�.irO iteW�l!( fOO�u
no segundo.Mesmo assim aADJ jogoubem e demoQSQ"oq que têm
futuro. Não podemos esquecer que os meninos'd� j��,. em .

idade de juvenil (17 anos) enfrenta equípes�<hll� e .eR>�ti�pte,s \lA
competição. ..

-. '1' .: .;, .:

•Sábado (2') aADJIFMEpela laDJvlsão doFutsaI,jogará emRio
do8u1oontraaCampo& Copo líderdocatame 00 IlJdodaInoopIast.
Para este jogo, o técnicoManeca contará com todos os titular�,
inclushe com o �ßheiro Dão, que já marcou 10 gols na

competição. Quarta-feiradia 3 será a ftZdaADJ jogarnovame,nte
no ginásioArthurMüller, com o Colegial. Estarellá.

* NoUltimo final de semana fiz umaverdadeira "peregrinação" pelo
esporte amador. Comecei assistindo parte da vitória do João�Pessoa
sobre o Caxias Pela 1-Divisão da ligapor Sx2. Aliás o CaX,i3,S conta
com um goleiro acima e bem acima do peso, fazendo-me recordar
dosmeus tempos. Acompanhei o empate do Jác cOp} o Criciúma em
OXO pelo e$dual de juniores e fechei comADJIFME 3x7Incopla:. '

no PotsaI.

•Fsta'fllmeesqueando,queàndaanumel_po paraaoompamar
algum jogos doFestiwl deVôlei eBasquetebolnos Colégios DJvina
Pro'ftdênda e SãoLws. Ufa!MMwleu apena.
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Rubens Barrichello corre na terra da Peugeot
Depois de se classificar bem em

três provas conseeatívas (Argentina,
Europa e San Marino) e ficar três
corridas seguidas sem pontuar.
(MOnaco, Espanha e Canadá),
Rubens 8michello (DávenelKibon)
tem a oportunidade 'ideal de afastar a
má fase com a próxima corrida, o

Grande Prêmio da França, em

MagnyCours, que acontece neste

domingo (30). Obrasileiro tem a seu

favorh fâto de que aprova acontece'
no país da. Peugeot, fà'bricante' dos
motores uSados pela Jordan. Bddie

Jordan, dono e chefe da equipe, disse
que é muito import.ante para sua

equipe ·marcar pontos nas próximas
duas etapas, especialmente nacorridá
fflUlcesa, que será um grande evento
para a�geot.A intenção da equipe
é de estrearumanova '\'el'S1o domotor

. nesta corrida. Com a etapa francesa
se dá o início da faSe eUropéia do

campeonato, com círcuitcs mais
'Velozes que devem favorecer Rubinho
e a potência domotor Peugeot, que
vemmantendo uma boaperformance.,

umproblemanaemJ>reapn tirou
Rubinho da \1ltima corrida,no Canadá
A parte eletrOnica desse aparelho
aindapassaporadaptações e por isso,
está �ujeita a falhas. A, Jordan
consegui'!l um bom resultado' no

Canadá, com o sexto lugar deMartin
Brundle. A equipe do brasileiro

pontuou em quatro das oito corridas
feitas até agora. Rubinho chegou em

quarto naArgentina, quinto naEuropa
e em quinto em SanMarino.

Com Brundle, a' Jordan voltou a

pontuarno GPdaEuropa. comumsexto

.luger, e no Canadã, quando o piloto
inglês chegou na mesma posição. A
Jordàn temnovepontos noMundial de '

Construtores. AWilliams lidera, com
85 pontos, seguida pela Ferrari (35),
Benetton (28), ligier ('1:2) e Sauber (10).

No ano passado, o piloto
.brasíleíro chegou em sexto lugar.
Poderia ter obtido um melhor

.' resultado, mas sua corrida ficou

comprometida depois de receber um
stop and go de dez segundos,
aplicados pôr causa de queima de

largada. Quando foi aos boxes

cumprir a penalização, Rubínho era

o terceiro colocado. No treino
classíãcatõno, ele fez o quinto lugar
usando um novo motor da Peugeot,
o Evolution 2; No warm up o novo

equipamento apresentou um

problema e a Jordan decidiu que o

brasileiro iria usar o motor antigo,
bemmenos potente. Andando com

um motor que. desenvolvia uma

velocídademenor, ele largoumuito'

bem, pulando da quínta para a

terceira posição, e segurou o piloto
da Williams David Coulthard por
12 voltas. Nesse momento, foi

obrigado a pararno box, caindo para '

o nono lugar. O piloto teve 'um
problema de voltagem na bateria que
o obrigou amanter o giro domotor
muito alto. Ao engatar a primeira
marcha, o cario deu um salto, mas
segundo Rubens, isso não podia ser
consideradauma largada antecipada.

A corrida de 1995mostrou que o

bicampeão Michael Schumacher,
correndo então pela Benetton, era
esperto não s6 dentro das pistas. O
alemão, que largou em segundo e deu
um verdadeiro passeio no aut6dromo
ftancês, disse no.sábado que doisjogos
de pneus haviam sido' danificados
pelos técnicos da Goodyear e quenão
teriapneus suficientes paracompletar
toda a prova. Isso fez com que todos
acreditassem que o piloto alemão faria
três paradas no box para troca de

pneus, o que não aconteceu.

Séhumacher fez apenas duas paradas.
Ganhou a prova nos boxes, deixou
Damen Hill, da Williams, 31.309
segundos atrás e, além de tudo, abriu
uma vantagem de 11 pontos no

campeonato que seria seu algumas
provas depois.

StockCar fazreinauguração donovoautódromodeCuritiba
. Os pilotos da Õmega Stock. Car
set'�o os primeiros a pattiçjparem.
de uma comda na reabértura do
aut6bromo deCudiba, no Paraná.
Bles .participaram neste domingo
(30) dA.quarta etapa da categoria.
A pista foi inaugurada em 1989 e
a primeira prova também foi feita
.pela Stock, que na época corria
com carres Opala. Na preva
inaugural, a vitória f0i do piloto
.'do Marfbero Brazilian Team,
Chico Serra: ''Treinamos bàstante
e melhoramos o carro. Espero
agora repetir o que fiz em '1989" ,
disse o piloto.
O líder do campeonato é Ingo
Hoffmann. que tem 40 pontos.

. Xandi Negrão Ocupa a segunda
posição, com 36,· e Carlos Alves
vem-em terceíro, com 35. Chico
Serra está em 13°, com dois
pontos, 'restando .

aínda sete

etapas para o final do

campeonato, contando com a

corrida paranaense.
Esta será a sétima corrida

disputada pela StockC� na pista
de Curitiba. O autódromo foi
fechado para uma ampla reforma,
só restando da construção origjnal
a pista. Ela manteve o mesmo

traçado, de 3.717 metros, sendo

ampliada sua largura para 15

metros, seguindo novas regras de

segurança da Federação
Internacional de Aútomobiljsmo

, (FIA).
O novo autódromo conta com 30

.

boxes de 100 metros quadrados
.

cadaum. 'Também foram. feitosum
restaurante euma sala de imprensa.
Para aumentara segurança da pista,
as äreas de escape foram ampliadas
para um míniino de 30 metros,
foram instalados três .lâminas de

Guard-rall e também colocadas
barreiras de proteção que usam

aproximadamente 300 mil pneus.
O recorde da pista, que não deve

valer como referência porque foi
feito com um Opala, é do piloto

Adalberto Jardim. Ele marcou

Imhl4s168, commédiade 141,717
laÍlIh no día 26 de setembro de
1993.

._·'t_

Chico Serra venceu a primeira prova feita em Curitiba

LOCADORA DE GAMES

SuperNes - Mega Drive - Sega CD - 300

Playstation - Saturn - N64 e CDis Musicais

Rua Guilherme Weege,.34 - Centro - Fone 973-8768 - Jaraguá do Sul- SC

II ,�SIPAR� "m·��'II�i!��·ltll��i'�il�l·�i,
�ca"'_, FONE/FAX

"..aI� (047) 371-9932

lriJitlB 'hItJj ,._ Rua Reino/do Rau, 289
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Alfredo Guentherconfirma candidatura aprefeito
.' ,

Vice critica coligação entre PMDB e PPB e classifica de "desleal" ex-secretário de Saúde, lrineu Pasold

MAURíLIO DE CARVALHO

J araguá do Sol - O vice

prefeitoAlfredo Goenther (PTB)
confirmou sua càndidatura a

prefeito, devendo ter como vice
umnome dos dois outrospartidos
que compõem a coligação, PDT
e PL. O anúncio fOI feito, na

tarde de quarta-feíra, no gabinete
do prefeito Durval Vasel.

Guenther, que regressou de uma

viagem de 15 dias ao Canadá,
disse que em nenhum momento
existiu a possibilidade de
renunciar à candidatura. "Saí do
Brasil comocandidato e contínuo
sendo", reforçou. Ele sustentou

que enviouum fax para oprefeito
afirmando sua disposição em

disputar o Executivo.
, Segundo o vice, o documento
foi, a forma encontrada para
encerrar os boatos de sua,

desistência.
Na opinião de Guenther, os

adversários políticos tinham inte
resses em "minar" sua candidatu
ra e usaram de tal argumento pera
tentar inviabifizä-Ia, "Eles
sabiam que eu teria dificuldades

para certificar as notícias da
minha desistência", declarou.
"Tenho condições de ser o

prefeito de Jaraguá do Sul porque
aprendimuitonestes quatro anos.
Participo do govemo que tem

aprovação popular", afirmou,
acrescentando que isto foi o
suficiente para que os adver
sários se sentissem "incomo
dados". Sem querer adiantar no

mes, Guenther informou apenas
que o nome do candidato a vice
deverá sair de negociações entre
os partidos. Especula-se os

nomes de Pedro Fagundes
(pD'!), Hans Reider (PL) e de

AdemarWinter (PTB).
- Os partidos que compõem a

coligação preferiram deixar, até
por questão de ética, a decisão
da escolha do candidato a vice

para quando eu voltasse da
, viagem - desconversou,

Sobre a coligação PMDB/

PPD, Guenther afirmou que-não
acreditava que as legendas
pudessem fazer uma aliança para
disputar as eleições, "Não só eu,
mas ninguém poderia prever que
os dois maiores adver-sários

pudessem se unir", defendeu-se.
Ele considerou "deslealdade" a'
candidatura a vice-prefeito do
ex-secretário de Saúde, Irineu
Pasold (PSDB), na aliança com
o PFL, que tem o deputado
estadual Geraldo Werninghaus
como cabeça de chapa. "No
início das negociações, procura
mos o PSDB para discutirmos
alianças, que não se aprofun
daram. Quando soube da coli
gação P;FLIPSDB entrei em
contato com o Irineu e ele me

garantiu que sofreu pressões para
aceitar o cargo", revelou,
acrescentando que propôs abrir
mão da cabeça de chapa em

favor de um outro nome caso os

partidos, em negociações, prefe
rissem.
DO OUTRO LADO • O

candidato a vice-prefeito, Irineu
Pasold, ex-secretário de Saúde,
negou que tenha sofrido pressões
dentro do PSDB para assumir a
candidatura. De acordo com ele,
oPrB queria se coligar com um

partido forte que pudesse
assegurar chances de vitória e o

preferido seria o PPB. "O
Alfredo ficou fora do país
durante as negociações e não tem
como afirmar isto. Sou amigo
pessoal dele e continuarei sendo,
mas não posso concordar com
estas declarações", frisou,
acrescentando que o acordo entre
as duas legendas foi feito de
forma demoerãtíca e que o

lançamento de seu nome saiu'do
consenso nopartido, referendado
pelo diretório e pela executiva.
Ele negou, no entanto, que a

coligação foi influenciada pela
composição dos dois partidos em
âmbito nacional. "Foi pelas
afinidades de projetos", definiu.
Sem querer se aprofundar nas

críticas feitas por Guenther,
Pasold limítou-se a dizer que "os
boatos e as críticas fazem parte
domomentopolítico".

Campanha doPTpretendeapresentaralternativas
Jaraguá do Sul-Ocandidato

aprefeito peloPr,DioneiWalter
da Silva, informou que a

campanha do partido será em

função de propostas admi
nistrativas para omunicípio. Ele
garantiu que não vai entrar em
confronto com os adversários e

que se limitará a mostrar as

realizações das administrações
petistas no país.

Segundo Dionei, a

expectativa é convencer os

eleitores de que o partido é o

único que tem proposta para a

cidade e não uma grande frente

para alcançar o poder.
"EstávamoS negociando com o

PDT dentro da proposta de

esquerda, mas o partido preferiu
.outro caminho", revelou.

, O 'PT terá 12 candidatos
concorrendo ao Legislativo,
dentre eles, duas mulheres.O

partido quer implantar o orça
mentoparticipativo nomunicípio
e cobrar soluções. (MC)

Coletiva: G,unther (E) I call1lit1túo aprefeitopeloPTB

AMIGO"
o tempo-passa...
a nossa amizade prospera
no meio de grandes alegrias
e também tristezas ...

Mas é dlflcll de acreditar
que você não rnats estará
conosco...

Só vamos dizer um até logo
pols GRANDES AMIGOS
NUNCA SE SEPARAM
APENAS FICAM DISTANTES.

ir 371-1422

Quantas vezes ...
nós ehelos de motivos para
chorar
você nos fazia sorrir,
sempre alegre,
animado,
nunca dava aparência
dechateado

sempre dava a mão
se preciso até os braços
para um amigo
que precisasse de ajuda
ou apenas de um abraço ...

Uma pessoa Importante como

você
sempre estará aqui no melo de
nós

'

nos ensinando a viver a vida.
• ' ..

da melhor maneira
pára que ela se torne-bela
como você sempre quis mostrar
a todos,
que estavam ao seu redor
ou em seu lar. ,,: "

Hoje, neste dia tão especial
Não considero uma

despedl(la
pols uma pessoa como '.iocê
deixa marcas profundas,
lembranças maravilhosas
e por Isso não deverlamos
chorar

Nossa homenagem -à você,
eterno amigo, .," .:

II

II,

JOÃO.'

Os Piratas... (21/06/96)
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Sigma implanta nova filosofia e revoluciona ensino .�
Escola foi transformada em fundação este ano, o que permitirá receber verbas governamentais

MAURfuo DE CARVALHO

o CentroEducacional Sigma, há se� anos no

município, é algora
. fundação. O estatuto já está

pronto, faltando apenas a Câmara de Vereadores
reconher a 'instituição como órgão de utilidade

plblica. Ométodode ensino implàntado no Sigma,
permitiU uma reestruturação educacional voltada
para "fléxib'i1:idade" dos planejamentos. Segundo
o ditctor geral, .Luiz Luchini Filho, a intenção.do
colégio é apérfciÇóar a qualidade dos traballios
d�senvolvi4os, com o objetivo de fugir do simples
e rotineiro dia-(l-dia. "A própria din8m.ica exige
mudanças. O planejamento existe; claro, mas é

preciso ser. moldado de acordo com as

necessidades, tanto da instituição como também
®S. ahmos", explicou.

Para se buscar a qualidade e conseguir formar,
alémde profissionais, homens e cidadãos, o Sigma
dividiu ametodologia de ensino em cinco pontos

,

básicos, nos quais busca integrar direção,
proêesseres e alunos. Na opinião de .Luchini,
planejar nos dias atuais é um. imperativo para a

eficiência; sem a qual não se pode contentar

ninguém; nem mesmo aqueles que se dedicam ao

tiabalho sem pretensões de recompensa. "Percebe
se que há uDu�necessidade deplanejar paracorrigir
liDhas traçadas, tentar alternativas e rever, mas

sempre norteados pelos princípios básicos da
, edueação", reforçou.

.

De acordo com ele, diante do contexto

educacional; aeseola não pode cruzar os braços
como entidade. Éla é capaz deprovocarmudanças
e contribuir para a justiça e a verdade. "As
instituições têm um compromisso maior com a

sociedade. Deve buscar a formação de Um. homem
mais consciente, fraterno, aberto ao diálogoe�m
senso crítico", definiu, aerescentando que cabe ao
homem participar, tornando-se agente de

transfonnação das estruturas injustas da sociedade
e inserindo-se na história do país como

personagem decisivo. "O Sigma tem consciência

que deve provocar no aluno o senso crítico. É a

partir dafque ele consegue se integrar ao contexto,
ter uma visão mais abrangente do mundo, não
ficando limitado às disciplinasministradas", frisou,
lembrando que ainda existem alunos que estão

longe do ideal de homem completo e buscam as

eScolas ,apenas para terem o diploma, esquecendo
d� responsabilidade de participação no
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Ce"tro Educacio"al Sigma: Ml1aJilosofraparamlllÚlra hi8tória do e"siM em Jaraguá do Sul

desenvolvimento do país.
OPERACIONAL ·'0 método operacional implantado pelo

Sigma está baseado em princípios de igualdade e de respeito ao

indivíduo. Quer ser mais real, selecionando e adaptando os

conteúdos programáticoS à sua clientela. Para o diretor-geral, é
fundamental propacionar um ambiente agradável e acolhedor que
transmita aos alunes segurança, bem-estar e seriedade. "Não
vamos adaptá-lo à sociedade, mas sim formä-locom sensocrítico

para que possa entender e transformar a suarealidade" , enfatizou,
afirmando que é preciso retomar à prática de hábitos e atitudes

para que haja respeito mútuo e se efetue o que se chama de boa Relação dos cursos oferecidos pelo Sigma
educação. Luchini acredita que somente com consciência do valor Matemal - Mensalidade R$ 100,GO'
da dignidade humana se pode estar em crescimento e colocar-se Jardim I, n,m -'

" R$ 100,00
1· a4a série '" R$ 130,00em busca da reconquista do espaço para a reciclagem e
S· a 8· série regular" R$ 130,00aperfeiçoamento pedagógico.

,

. _ É preciso ser força e exemplo de tudo que se pretende trans- Segundo Grau regular ,

" R$ 14S,00
Supletivo primeiro grau - S" a 8· série (dois anos)mitir ao aluno. Ser uníssono nas decisões que favoreçam a todos e
Mensalidade � R$ 120,00

resgatar a responsabilidade - insistiu, garantindo que diante destas Supletivo segundo grau (um ano e seis meses)
atitudes, o Sigma tenta integrar o aluno com acomunidade escolar- Mensalidade _ R$ 130,00
atravésde competições.como futsal, vôlei, xadrez, al6mde teatro. '

_

Sigmllnformática abre cursos para todos os in�dos

MS-OOS (iniCiante) - R$ 39,ao mensais - Sistema Operacional
Word - R$ 39,aomensais - Editor de textos
Excel - R$ 39,aomensais - Planilha EleIrOnica
.Access - R$ 39,ao mensais - Banco de Dados
Wmdows95 -R$ 39,aomensais - Sistema Operacional
,Computação Gráfica - R$ 50,aomensais - Coreldraw e P. �.oint

Consulte seu Gerente.
Pensou bem, pensou Besc.

BESC l1lJIJ 4·
.,::-r:,:.-.:....

o BANCO DE SAHTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Colégio aposta em nova linha filosójica-pedagógica
O diretor-geral do Centro

Bducacion� Sigma, Luiz L\ICb.hü
Filho, explicou que o objetivo da

insti�uiçio é formar homens
libertos e libertadores, que saibam
libertar a si mesmo e aos outros.
De acordo com esta filosofia, a

escola procura contrapor aos

cidadãos atuais oprimidos pelas
imposições de uma sociedade
desigual, constituipdo por conse- .

quência os opressores. "O Sigma
tem como meta a formação de

pessoas que apreciam viver e

trabalhar com os outros. Que

reconheçam a grandeza e o valor
de ser comunitário em todas di
mensões. Liberdade com respon
sabilidade, conhecendo seus

direitos e deveres", completou. .

No processo deplanejamento,
o Sigma pretende adotar um

projeto permanente. Segundo
Luchini, planejar não significa
conhecer técnicas e nem fazer
bons planos, .mas examinar
constantemente a realidade, rever
continuamente os objetivos,
imaginar outras alternativas de

solUção, rever prioridades e seguir

as atividades que concretizam o

projeto, além de avaliar os

objetivos à luz das propostas
apresentadas. "O importante nwn
planejamento é a din1UlÚCidade,
que quer dizer flexibilidade e

. continuidade ao mesmo tempo.
Isto num processo dinâmico,
provocado pelo constante

questionamento" , reforçou,
acrescentando que o objetivo é
buscar a qualidade e que para isto
épreciso se ater a flexibilidade do

. processo administrativo e opera
cional. (MC)

Administração democrática é o segredo do sucesso ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ 00 SUL

JUÍZO DE DIREITO DA '];A VARA DA

COMARCA DEJARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE LEILÃO ...

ADOUTORA HllDBMARMENEGUZZIDECAÍWAUIO, JUÍZA DE

DIREITO DA '2a VARA DA COMARCA DE JARAOUÁ 00 SUL,
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMADA LEI, ETC...

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC), o seguinte: - Venda em 1°
Leilão: - Dia 06/08/96, às 14:30 horas, pelo valor superiorao da avaliação,
devidamente corrígída no dia do leilão: - Venda em 2° Leilão: - Dia 21/

08/96, às 15:00 horas, por quemmais deremaior lance oferecer - LOCAL:
- Edifício do Fórúm - EXECUÇÃOW 36949000211.1 - Requerente:
BANCO IrAÚ S.A. requeridos: INDÚSTRIAS DEESTOPAS J.MBNEL
LTDA e JOSÉMBNEL - BENS A SEREM LEILOADos: - 1) vinte
(20) toneladas de fiado de algoMo avaliado em R$ 3.+00,00; 2) Uma
Íinha telefOnica de n° 371 5964, avaliado em R$ 2.664,10; 3) Duas

máquinas denominadas Tesourinhas_Esgassadeira:s de Resíduos Têxteis,
Marca Resí-Tesch, ano 19?1, cor verde, equipadas commotor de 30 cv,
marcaWEG, Instaladan. s�de da requerida, ava1iado em R$1S.0ClO,00;
total da avaliação R$ 20.8�4,10. FICA atravésda presente ilÍtimados os

requeridos, caso os mesmos nlo sejam encontrados pelo. Sr. Oficial de
JÚstiça. Nos autos nlo consta qualquer Onus ou recurso pendente.
Dado e passado nestaeidade de JaragUá do Sul, aos três.d,ias dO,mês �e
junho do ano demil novecentos e novent!i e seis. - E\,l (Claudía Jenjchen),
Escrivã Judicial, o subscrevi.

.

HILDEMAR MENEGUZZI DE ·CARVALHO
Juíza de Direito

o trabalho desenvolvido pelo Centro Educacional
Sigm� está sustentado pela democracia, Segundo
seu diretor, não existe nenhum tipo de autoritarismo,
de paternalismo ou protecionismo. A escola criou
um clima próprio para a implantaçãó de um sistema

demoerãtíco que atinge, de maneira firme, toda a
.

comunidade educativa. Para ele, c$ democrática a

administração que consegue capacitar as pessoas a

serem autoras de seu próprio desenvolvimento e de
.

sua história, despertar o sentido crítico para a

análise-denúncia das estruturas de opressão e

dominação e educar para a soädaríedade, Luchini
afuma que épreciso�rmar o homempara o homem
e resgatar a responsabilidade, quer por parte da

equipe administrativa, como pelos professores e

alunos, além do resgate pedagógico..
-Díscutimos todos os problemas. com 0S

. professores. L0gicamente que existem algt,UlS que a
decisão depende exclusivamente do diretor, mas no
geral, as decisões são amplamente discutidas e a

conclusão é, na maioria das vezes, feitas pelo
consenso - assegurou, infonnando que todas as

provas antes de serem aplicadas passam: pela
supeIVis�o, assim.como depois de realizadas pelos'

l"icia""s do cuno SigllUl com os ,ro/,sso,..s
alunos. O objetivo, segundo ele, é acompanhar o
trabalho dos professores, avaliar o progresso e

conseguir parâmetros para anáno;es. "A falta, de
supervisão em colégios prejudica porque não

consegua acompanhar os trabalhos dos professores
eo desenvolvanento dos alunos",completou. (MC)

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCADE JARAGUÁDO SUL

JUjzo DEDIREITO DA 2a VARADA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITALDEPRAÇA
A DOurORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, JutzA DE DIREITO DA 2"VARA DA

. COMARCADEJARAGUÁDOSUL, EsrADODE SANI'ACATARINA, NA FORMA DA LEr, EI'C....
FAZSABER (em resumo, art. 68:7 d'oCPC), a todos que o presente edital virem ou dele tiverem notícia, que
nodia 06/08/96, às 15:00 horas, erll frente aporta principal do Edificio do Fórum desta Comarca, o porteiro
dosauditórios deste JuíZo,levam a público o pregão de venda, a quemmaior oferta fÍ7Jcr, o imóvel abaixo
dcsaito, penhorado nos autos de Execução n° 2;856 que tramita neste Jufzo.
EXEQÜENfE: - UNIBANCO - UNIÃo OOS B�COS BRASILEIROS S/A.
EXECt:TI'ADOS: -INDÚSTRIAE COMÉROODE CONFECÇÕESNASCHVILLE LTDA,
NILTft. CARVALHOPEREIRA e DIEFHERWERNER.

DESCRIÇÃODO IMÓVEL: - UM TERRENO, com a área total de 5.712,OOm2, situado no lado ímpar da
Rua Fredenco Schauer, em CorupálSC, nesta comarca, fazendo frente com a referida rua com 52,80m,

I

travessão dos fundos COm42,ooin, em terras de RudolfoGuilherme Fischer,extremando pelo lado direito
com 152,OOm, em terras de Rudolfo Guilherme Fischer.e do lado esquerdo com 120;OOms, em terras de

Fritz, Paulae AugustoSchauertc, sem benfeitorias, que distada ponte do RioAno Bom,500,OOms., avaliado
em R$5.000.00 (cincomil reias) em data de 3 de junho de 1996.

lapRAÇA:-Dia�08I96,às15:00horas,aam:mataçãodevcIáscrfeitopelovalordàavaliação,devidamente
corrigida na data dapraça. (MEAÇÃO) .

2" PRAÇA: - Pia 21/08/96, às 16:30 horas,por quemmaiÍl dere maior lance oferecer. (MEAÇÃO)
Nos autos não consta qualquer Ônus ou recurso pendente.

HlU)EMAR MENEGUZZIDECARVALHO
Juíza de Direito

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

...

...

.

Móveis em Rattan,
,.

Ju'noo, Cana-da-Ind·ia
e Decorações
........................................ ;... .

.

Cfíbra.s naturais, arie, beleza. e bom gosto
AGORA PARA MELHOR SERVI-lO,

.

EM NOVO ENDEREÇO

RUA JOINVILlE, 226.3
FONE: (047) 372-3096 - JARAGUA DO SUL _ sc
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Presidente assina contrato

de financiamento na capital
Bid, ExinBank 'e Banco de Exportação Japonêsparticipam da negociação

f10d·.ópolJs - o presi
dente :t'emandó HelÚique Cardo
so ass:inoo, na quarta-feira (26),
um contJrato de empréstimo da
ordem·deUS$ 4S0milhões, entre
o govemo federal e o Banco
lnteramemano de Desenvolvi
mento (Bid� para a d"'Plicação da
BRA01,1(echo'FIorian6poIis/São
Paulo, de 662 quiI.&netros. No
estado, a parte a serduplicada, de
Florianópolis a Garuva, é de 216

qoiIôme1ros. O governador Paulo
Afonso (PMDB) se dedicou para '

.

que a obra pudesse ser viabiliza
da. "Desde que assumimos a ad

ministração estadual, estamos
empenhad�' no processo da du

plicação e cobramos dO presi<l=te encontro da cdpula do Mercosul,
.0 compromisso, assumido em na Argentina.
campadba ", garantiu. As obras. em andamento da
A preVisão para o término da B�-I01 estio sob a responsabili

obra é de três anQS e o custo toW dade do governo de Santa Cata
é de US$ 1,28 bilhio. Além do rina. O Departamento de Es1rada
Bid, o Exin Bank e o Banco de de Rodagem (DER) coordena os

Exportação. Japonês emprestarão' trabalhos em cinco pontos con

outros US$ 4S0 milhões. Di siderados críticos da rodovia:
acordo com informações do/

....

Joinville, ltajal, .Balneãrío Cam

governo catarineese o trecho a boríü, ltapema eGrandeFlórian6-
ser dupHcado dentro do estado polís, Até 31 de julho, datamarca
está orçado em US$ �SOmilhões. da pará a coordenação dos traba
"Todos os catarínenses estão- lhos voltar à supervisão doDepar
lutando moito para ter estavelha tamento Nacional de Estrada de

reivindicação atendida. Não seria, Rodagem (DNER), o investimen
justo que este contrato fosse to-previsto para estes trechos será
assinado dentro de um gabinete' da ordem de US$ 36,S milhões,
em Brasília",' discussou o 30% com recursos do estado.

governador. Paulo Afonso e o PROJETO - As obras de

presidente, deverão .participar do duplicação daBR-lO1 deverão ter

quatro faixas de 3,6 metros de '

largura cada, separadas por uma
mureta de concreto, além de
acostamentos com três metros.
Nas travessias urbanas .estio
previstas ainda vias lIlarginais'
para o trAnsio locaL Ao todo,
serão 43 pontes, 87 viadutos e um
tllnel. Segundo informações do

DNER, passam pela rodovja'R$
30 bilhões em mercadoria
anualmente. Este valor corres

ponde a '19 vezes a receita líquida
de Santa Catarina. ABR é a prin
cipal ligação do sul do país com

o estado de São Paulo, além distQ,
transitam no trecho catarinense
três milhões de turistas por
temporada. De acordo eom

. previsões, a duplicação irá reduzir
em 80% o número de acidentes.

,

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

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

FoIbB:�,

I,

�.

Em soleni4tule ntúlr.tl4a lUZ manhã de terça-feira, no espaço
cultural, lUZ prtlfa ÂngelO Pia:t.era, o pnfeito de Jaragu4 do
Sul,D"",al Vasel (PTB), ofkiaJizou o Projeto 'Táxi.Tur"; 'l'"
tem como objdiJto assegurarservifos de qualidmle aos turistas
em visita ao município. p projeto pnl'ê um roteiro pelos
principais pontos turmicos da cidade, incluindo Casa do
Colonizador (Museu lI), setores hisl6rieos,Mo"o do Cat1Ião,

, trilha ecológica do JUl'enato Marista e Parque Malwee. O

projeto enl'oll'e a SanIur, prefeitura de Jaraguá do Sul,
s.ecretariada Indústria, Comércio eTurismo, secrdariade Obras
eServifos e�istas. Omanualdoprojeto, otUle estãodetalhados I

os roteiros e as tarifas especiais, pOde ser ,encontrado nos hotéis.

"

SECRETARIA PE HABIJ'ACAo
E AÇAO COMUNITARIA

.

.' INFORMA
À parti!' de 17 de junho, o SINE-SC, estará funcionando diàrlamente das
8h às 16h, com �a nova estrutura, à Rua JOllefPontana, 148 (pr6ximo ao
Jornal A Gazeta).
SERÃO OFERECIOOS OS SEGUINTES SERVIÇOS:
- Jntermediaçlo demão-de-obra;
- Qualificaçlo profissional;
- Emissllo de CfPS;
- Informaçlo sobre o mercado de trabalho;
- Capacitaçlo e reciclagem pl'ofissional;
- SeCretaria e colabora com o Conselho do Tra�l)lho e

Emprego de Jaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 1996
ADEMIR fZJDORO

-

Secreténo deHabitação e AçlÚJ Comunitéria ,

Hildemar Men�guzzi de Carvalho
Juiza de Direito

COMâRCADEJARAGUÁDOSUL
JUízoDEDIREITODA 2· VARA CÍVELDA

COMÁRCADEJARAGUÁDOSUL
EDITAL DE INTIMAÇÃO ECITAÇÃO

A DOUTORA lßLDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, JUtzA DE
DIRElI'O DA za VARA erva, DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL,
ESI'ADODESANfACATARINA,NAFqRMADALEI, IITC...

PAZSABER. a todos quantos o presente edital de .Intimaçlo e Citaçlo, virem ou

conhecimento tiverem, com o prazo de 20 (vinte) dias, que tramitam neste Juízo
os autos de Divórcio n° 3696000660.1 em que é Requerente VITOR JANTSCH
e Re,querlda MARIA MARU!NE JANTSCH. brasileira, casada, de profisslo
ignorada, �sidente e domiciliada em lugar íneerto e não sabido, al�gando em
resumo o seguinte: que o requerente e a Requerida contraíram nópcias em data
de 30m.76 e permaneceram casados até o ano de 1978, sendo que desta união
não tiveram filhõs, estando separados delato há cerca de 18 (dezoito) anos, não
tendo bens a partilhar. E, como a Requerida encontra-se em lugar incerto e lIlo
sabido, mandou a MM. Juíza expedir o presente edital, ficando a BcQUerida
intimada Wª comparecer peste JUízo. na sala das audjências· 2" vara qyel.
F4i1Wo doF6rum.no dia 05.08.96M 13'30 horas, a fim departicipar da audiência
de concílíação da ação supra; ficaIJdo a mesma citada para contestar a presente
ação no prazo de 15 (quinze) dias, caso não oompareça ou comparecendo não
ocorra a reconcílíação, sob pena de revelia e confissão, E para que chegue ao

conhecimento de todos e especial daRequerldaMARIAMARLENEJANTSrn
mandou a MM. Juíza expedir Ó'presente edital,'que publicado na forma da lei e

afixadono�lrio doP6rum. Dado e�ssado aos vinte e sele di� domês'de maio
I do ano de milnovecentos e noventae seis.Eu, (Cíäudía Jenícben),EsaivUudicial. '

o subscrevi.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




