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Ex·prefe.iJo é
:novamente candidato

Jaraguá do Snl recebe
,

. empréstimo da,CEF
,
PPB de Guaramírim confirmou o o prefeito de Jaraguä do Sul,
nome do ex-prefeito Jösé Aguiar Durval Vasel (PTB),' assinou um
\p'at;a concorrer às eleições de convênio com a CEF para
outâ'bJi�,. 0 candíderó a, vice é o empréstimo da ordem de R$
empresárioDorivalLemke. Aguiar 439.64'6,60 a ser investido em

adnii;Óistrou o município de. 82 a habitação, dentro do projeto Pr6-
...IÍIIII ..

88. Página 5 _ �oradia. P� 7

...,..�

,Temsempre'um "",

.

Jeito de fa�er
.me/ho; I

�' MàJhas Malwee
comemora 28 anos

.. Malharia Malwee, que iniciou
'

suas atividades com apenas
quatro funciQnáriOS', comemorou,
durante a semana, 28 anos de
'existência. Hoje, com cerca de 3,5
mil funcionãrios é UI1la das mais

. Página 12 '
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'-'7 q:--s
Diretor:,Eug�nio Victor Schmõc el-JaraguádoSul, 6,e., de julho de 1996 -Um Jornal 8,serylço do Valedoltapocu - Ana 78 - N°'4�Q53,- R$-1,ÖO

•

'MDB ePPBunempolítica e. experiência âdministrati�
.

'_ -

c
_ A coligação PMDBIPPB, quevai disputaras

,

eleições de três de outubro, conseguiu reuni" um
otuico, o deputado estadual Ivo Konen, candidato
aprefelto, é?' um empresário, Gilberto M�nell, na

. '."

c'hOPf!Jt;ajorítária; Deacordocom o candidato a

�lce,-prefe.ito, a aliança tem comoprioridade �
reesmuuraçãa da secretaria de Obras. Ele afirmf)lti'

• ." '.. ,Wl

,
. quê 'Q� tl'fY1alhos deseTivd/fidospela atual ,

administraçõosõo ineficientes eperdem tempopor
'� . ,

falta deplanejamento.,
SegundoMenêll. qU,.e.éfavorável ao enxugamento
damáquina administrativa; algumassecretarias

poderiamserextintas e outras integradas. A
deClaração dele coincide com informações dadas
I '

' ....
,"

por Konellrem recente entrevista.ao ÇORRElo.
DO POVO, quando afirmou que, caso seja eleito;
deverá reduzir em 50% o número de secretarias•

e- '

hoje são 17. Página 3 Konell e MeneU: Integração para concbrrer à sucessão municipai
/

Roubado R$ 14 m,il MultiFeira'vflipromovero
I Leilão de máquinas e

do Besc ae Schoeäer equipamentos o,' usados
Três ladrões, armados-com armas de grosso calibre, roubaram o

,

A diretoria da Apeví (Associação das Pequenas
fusca, placa LXHo8876, que tranpórtava os funcionários do Beso I Empresas do Vale do Itapócú) varpromover, pela
(Banco dÇl Estado de Santa Catarina), da cidade de SChçéder,'" primeira vez, durante a m Feira de Pequena e

que levavam dois malotes para o.posto deserviço de $Jmta Luzia.' Médias Empresas, que envolve a Rodade
Os bandidos bloquearam a entrada da ponte do Rio Bracinho e ,'Negócios e o Salão de Design, e a X Feíra da
anunciararri o assalto. Um dos bandidd[Cl!.egou a atirar no carro, I Malha, o 'primeiro le ilão de máquinas e

atingindo-o. Q caixa Waldir Maas, acompanhado do colega 'I equipamentos usados. Segundo o presidente da

EugêllÍ<iJarentcuk e do vigilante Teodoro Correa, jogou-um dos
i .Apeví, Laércio Coelho, o leil�o é umainovação

malotey, centende cerca de RS 14 mil. Policiais de Jaraguá do I que irá proporcionar boas oportunidades de

su: tindanão têm pistas dos assaltantes,'que no Ú, ltimo final de

'r negóc,iO: "O leilão vai permitir a tranSfer,ênciä,seriJana, levaram a caminhonete f 1.000, placa QS-1937, de de materíaís=considetados obsoletos em

'Adilson Rosa. Página 10
"

" dinheiro", definiu. 'Página 6
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COMPUTAÇJiO GRÁFICA,'
,

CoreI Draw 5.0 � 6.0 -: Relise.H

PageMaker 5.0 e 6.0 Básico - 2D
, Corel Photo Pailli . • Avançado - 3D
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'

Rua'Adé/ia Fischer;' 12 - "m frentê ai;, Hotel Etalan
'

Fone: (047) 371-2933 ,- Jaraguá c/o Sul .. SC
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LORITAt·
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,laragoá do Sol, 6 e 7. de jUlhQ de .í"6

. (jOR;�to. e',os destinos,da cidade. '��Ir���e:�o�!u�:
As próximas eleições munioípaís, m�adas,para o Com a djspo�ição' de escolher o ,prefeito � os

dia três de outubro, darão ao eleitorado a oportunidáde vereadores peta competênçía- e compremtssos
.

* Deputado FederalNemo Fausto d! Conto
j de eseolher seus representantes, 'ao Bxec-qUvo, e ao

. firinád,OS com, a socíedade, o eleitor tem a 'chaqqe de
<

'

". \

. Legislative,pelos projetos próprios e não pelas propostas' "votar nb êandidato a,prefeito de um partido e no No ImU enten<llmmt(), o,Plano geal encontra-se. arreaçadcpor desequilíbrios
apresentadas pêlos partidos.Até porque, as cópulas vereador de outro. Isto träz piais responsabílídade na estruturais que tem preocupado a sociedade brasileira. Os seus críticos têm
p jdã(i�, que ficam d�ntro do�gàbinetes, em'Btasflia hora dO vetö. �precfsoter consciência da importAncill;:, afirmado que o Estado r�'izo!l..os ajustes constitúcionaís considerados

capitais, não conaecem ,t-ealidacfe du;'cidades e de psrtícípar do prosesse eleitoral; Voto não 'émpeda,
,-

fndíspensãveís com a 'fmali�d:e de, dar-lhe um�_QabdUço institucional
stem .�. ímpor ��'i:'dis 'a'; �}o'4� o p'afs, mas cemprometímento com uma'admmis'tração digna,· aecesJãrio p'ara �e pOSSiUID� tetornàr o desenvolvimento, ,'. .

levanª,�em co.nsid�açãp aracte{{St,'ié�.�e Cada' honesta e vol'tada para os in�eress�s da comunidade'.
.

�anto'ao d�ficit públjco, nãoencontro medidas eficazes paradíminuí-Io,
'ãoe,>D�l'êaso,dos��cf ,

, popul�odélmguá Trocar voto pOrtavoré, no �ínimo, incons_equ��cia. ou m:srniadaptá"ló �Q atual dtágio da política econômica que a rilaioria
,.:�Su� teriip hábito;ãê votar·.. peSSo.�;"n0 que elas As cámpanhas. vão estarnas roas nos pr,óximos días' " 4 sociedade não referendá, Da'nX:sIna' fomia, a desoneração -fiseal das
f��resen��m �. 4a" compet4icia ��ministrat!v� e cabe-ao �Jeftor aCQmpanhaf de perto a� propostas e .atividades produtívasnãose concretizou e.rrantém-seumapólítíca decânDio
d&!1o.���ada durante o temp?, .1",�ser,a formamàis promessas dos Candidatos, somente assim poderá e juros altos, -como éxpedíentes insensíveis pera controlar a infllíçãe,
sensata de s,e escolher um admmls1tador, '. cobrar nh �utur(j: _.' ,

.

. . apresentando reflexos indesejáv�is nos índices de <ÍeseIIl'regó, concorõatas,
Desta' forma, as quatro candidaturás

ã

sucessãö do ,AB colígações em Jaraguä d_? �ul �oran;l fe�tas.' na .

falências e
_ inadiIl1'lênGia. Os especialistas enfatizam que o ajuste"fiscal

: prefeito Durval Vasel (PrD), com exceção'talvez do
. ma,lorla das vezes, apen�s namajontária. Isto NI�bl,liza I

não 'foi iniciado, apesar da sua essencialidade- na concepção do plano de
Partido dosTrabalhadores,têmptopostas'independentes a, es_colha dos c�ndldat�s. a vereador, já. que :estàbilização econômica.

' c,

e 0S postulantes, por sua vez, vida próp.ia".� verdade
. des,coJllpro�ete_o eleítor co�o cabeça de cha� J?O�endo .. De um artigo publicado na grande imprensa e nos debates 110 Congresso,

t�bé�qtie,., o,�tem ip1plj\nta�,ó�.,n�·ei?adeS ondeé assun,,defmtrporpessaascompetenteseapropnadospara
.'

llii', t '<bli' deteriorá
.

1995
.

"éf' it d sm ..i
, ,», ' &: �' " , .',

" . '. ,..., . CO, que 11$ con as pu cas se ue enoraramem com .. lei e 70 UOJ

'�'9�i'qo.,;uma �,Uoso",ia adrilini��iva, qu.e �tá sendo o cargo, Nos ültímos anos, a camara. MU�Hclpal tem .

pm O da' 'b áF' I
,.

1
'

.reconheoida' mundialmente. As outras legendas, no andado apática e ínefícíente. OS projetos sequer são .' '. a�ento .

cargatrí ut ianaque e ano perrrute cone uir que, o
entanto, apesar de se.guírem orlerit.a;.ção da díreção d" tid

.

Nã há
.

fünd •

t d' t6' setorpúblico arrpliou seus gastos na ordem de 10% do PIB. Esse apettte
_

iseu lOS. o um aprQ
,

amen o as ques es ca
de" t br' E t Cíl· d'

,

d'
nacio.nal, demon�tflim disPQsiç�o em realizar populaçãÓnãotemco�oacomplmharoque�e�stásendo vor�., cqar lII\,!OS os �ra co �r um s. a, o su�er un�nslona, o,e
admin,istrações voltadas pafa as necessid,ades do fe.to p:ara o município. Somos inipulsionado� a ctitiear

.'

des��uado da �� atu!lÇao p�cfpua,' contmua sen<l?, �m_expediente,
m'\lIlicípiq. Uma Ou outra proposta, porém, �oderá ser ,os'polfticos,mas não�emos, bem nossa,parte, v6tamos ;

�petthvo, COnstt�l m:u �vencllI�to que es� ?Olí�lca, nao apresenta

copiada de outra cidade, mas >DO' geral, os candidatos pela obi'igäção e não· com a diSposição de auxiUai nó result'lodos tangível&-.porqu,e nao COnslde11l. o desequUíbno Í1scál.
(

prometein' ",bater" nos principais problemas d'o desenvolvil:nento da cidade. Muitos afirmam que Do exposto'; o Estado continua. sem dinhe!ro para<honrar suas,
município, �está sru,er .se as promessas de palanqu� detest3JD poUtiéa/m�s esquecem que o desti1to·do. país r�poasabilidades, na educaçãQ, na saúde, na seguridade sociaI, nos

serão, pelo '�enos, discuUdas no fu�o governo; já que está'atielada a�la.V�e lembrar a frasede Bertold Brecht 'transportes, na enérgia e·t:l!l segurança publica; épreciso córrigir o modelo
é de prllXe esqu�cer tudo depois de eleito. .

"

•
. .

"(}:maio� ignorante.� o ignor!inte político". ,

.

para que o Plano Real alcance o suceSso dl:Sejado peta soci'edade brasileira.
.

"

"'. Que, as reformas em' curso destacando-se a tributária C< a ao Estado, no
çontexto da administração públi<:a e a Previdência Social kjam concluídas

a firn de encaminhá-lo dom as condições necessárias para ser .exitoso..
'Precisan;l'os erradicar as,;.,nmelas deum.sistemá tributário perverso 'rom
iIIl'ostos em cascatas,. c.arga pro'fuDdàmente onerosa,; processos
arreçadat6rios superados e severas,taxílçõe& dQs investiImntos e iJqx>rtaçõe&.(

.
EsseS custos vêem'geFando d�IIl'f6gö; dimim,tindo salários, cariando
investimentos e compro�tendo.a coIripetitivídade do siSteIpfl ecoDômiCO.

. "

' ,

. . , nacional; .' '.
,

", '

.' .

'

NãÖ pO �eriädedeixar-de.falar öcupadO§ pelos maus"'. é que
.

anteriores. P�a "eliminar o alto nível de l1lesemprego, que parece ser um fenô�nQ
de,políti '�n�� coluna,�ja

..

esta semana foi finalmente Lo'go ,estamos f�lando de. �dial à PWr de 1975", precisamos admitir qUp "duas conclusões se

vista que'não <tamos um Pru?S0'
.'
homolog�a no J>Pl3' (partido- 'saúde,' qu:ando tentàmos ''íIllpÕe: .(lU Dão sabemos gov:em�, 'ou, (1) problema de C!leseÍll'rego não tem

, "oue nos depararmos Prog'ressl'sta Br-asl'1el'ro) a ..·galga·r."'m ca'To,o eletl·v·",,' e solução,i.Relat6riosintef!1âcionaísreclamamtlegranderigorqueencarece,
sem ter n -

.

. .

.

". .

.'

,
'

".,eo '"

os custos do dlnheiro que Servem, tecrti�nte, páia.combater a inflação, '

com'pon)ticaEm s�tido lato, '. nómÍnatä dos 15 vereadores, . ,desta área entendo, ,pois.. mas que impedem acrescimento econômico� Açeitö que "o judiciosouso ,

'tudo (Úu� 'nos 'clrcunda é, ondemeinclúo. exerço améàidnabá20anüS, dew:ÍJ.r�l�amentó Ínonetárió poderia ajudar a aumeilt� a produção e Q

poÚti,;ca,' quer direta Ó,lJ Iten�' ,que'
\

. devem dos quais 16 em J�á do empregosemgerarpressões inflacionárj,ás";
'indi-��ente.,. ,

'
. , p"t'ioti tariamerite

"

.

serem Sl,ll. O t6pico transporte ligado P aniverSário doPlan() Real nos iinpõe refletir sobre os seus acertos e erro$.
If-

-

, , . _ É verdade que a instabilidade precisa ser combatida,Mas nM esperávaroos
QlI·and'o menciono. q,ue

'. igere�Ciados pelo poder ,'a segurança no trânsito, lQgo que alt�rasse tão profundamente o nossQ compottamento e expectati.va.
.".ELES, SOMO S NÖS , executivo: com particípáçao prevenindo acidentes; que é a Devemos tecGnhecer que OI! resultadosemmatéria de diminu�ção çIe inflação
.

sigoifieaque eies os políticos do ·.legislativo: sallde, segunda "causa Inorti's" no, tetnsid9 constatadQs; apesar d,o' elevado preço óu custo social.que '

somos, nós,' ,quando educ�ção" segurança pJ1blica" pais, ine diz respeito de perto.. desejávamos ser, mais toleráveis. Para fina1izar, entendo qUe o Plâno Reál

, Parti.cipamos, como 6.'dadão ,t.rail_S.porte ,e m.orad..ia. ·O'.s Esp'ef gal armais e.stecmvo
afaständo temporari�nte o aspeéto inflacionário, con;Vel)hamos que não

'.
' () g ,.' ""e;' é tudo pàra contemplar u� ecónomia que até pouco tempo convivia com

,dos destinos oomtinit�íoS.E demais itens devem ser estamos abertos a adesões uma terrível ül,stabilidâl.!ie monetária; precisa ser I!daptadö paxa que
participand'Ü chegamos lá, administrado$ pela iniciativa voluntárias, ne$ta empreitada alcancemos o cresc�n(o cowdesenvolviIreóte, reivindicaÇão da sociedaM
nHes.

'

Apoiado, . nesta' ,privada. Não querendo <ijzer para chegarmos lá.· Poi.S· nacional. .•..
, .

'

.
. '/ ','. . ""

Ó .

* Secretário de Estado ,da CllSa Civil.e
P·remi'ssa, e também na de co.nli\S�oquenão·possahave.r EL.1J,�" SOMOS N S. ',' .

1'·"
-

Ep4 Relator dê? p alio de EstabUização conômica

que "se o� bons não. ocupam participação da inicjativa
'o.s espaços, estes serãO", privada, nos quatro. itens

"'El' ...
'.� tt

�'" es, somos�,nos �#eb
:;, �

* WalterB. l?akoné

Artigo�.paràM Áberta,en�iar'piuaAv. Mare�hal Deódoro da Fo�ca, 122, 10 andar.'*Médico,

. EXPEDlFNTE

: CORREIO DO POYO.

:, h' c�c 84.436,S91tOOO� -34 �

. EugênioVictorS.chlTlÖclt'el,
,

Dir�orGe�al .

"

��,ecftl De��:,:a��:��'�1�� tr.ni.'� UJ� ,

Gt:áfic�. e"Editora,:CI> Ltda\' "

'.

"dmll.r*.aqilo:'Fraools:oÀNes'
"

.' "".Gnlllc;t'A<t\IInoTre�llrii·
' ,

. R...�gem.ecIIçio:_
Oet!'0' FlnariêêilO: 'Sldney'GarCIa Revllio: AJ1aIv�s LaUS Yv<inneA S, GonçaIve'sMTB-DRT 219

- Depco; eom..t"I:.Mar1a��es 'FoCoI"ós, LOlsdeMlranda 'PoiftIcIi:.M8urllolde CarvaltlÇl;' .

·CIIIIlU.....o:.Al9SSI\Ildra Schirö:kel GonçaIv,,�' ·lmpre.eo:Márdt'Ferrelra 'Varlec!adillS:BeatrizSasse
,�Çio', El9lrOnlca� Laser Fotos:'Cli�Junkes ·Esf!ai'.: AgqstInhode.Olvelra

.

. ;
.' Soc�I: �lsoLlIz ll!agel

Av. M�. DOOd.xo, le2, l' 31i1al . C4C: OO,!06,755AJÓoHO In';;r.,Ést.:"252.769.2"". ( Ó:P 892MOO I ci�a Postall9 CEP amt;970 ·Jara!lJá 00 SU.'
Fcre,f�/(047.j 371;1919. O.�go. �...nlldo. näot'fltlefema tJPiirliodojomal.

CENTRAIS TELÉFÔNICAS -FAX� TELEFONES
,

,CEILULARES_E ACESSÓRIOS
Cel. Procópio Gomesde Olil'ejra, 1-550 - sQJa'9
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Jaraguá do Sul; , e 7 de Julho'de 199' POLITICA coimEIo DOpovo ·5

PPB lança José Aguiar para: concorrer a' "jJrefeitura
Candidato administroú o município entre 82 e 88 e foi vice de '76 a 82

" \

G
" '

'l '
, 'FoIos: C41_ JunkeslCP

. .

uaramirim - o PPB durante a campanha.
,

final deste mês.
' ....

� homologou o nome do ,ex-' De.acordo comopresidente Na opinião de Aguiar, a

ptefeitoJoséPrefeito,deAguiar do Diretório Municipal, campanha deverá acontecer no

para concorrer aoExecutivo Ernesto Emílio Meirinho, o tradicional corpo-a-corpo.
municipal; em outubro, tendo nomedeAguiar está sendo bem" "Estamos iniciando os trabalhos
comovice oempresâriö Dorival recebido nacidade. "Éornelhor visitando as comunidades.
Lemke, do mesmo partido. 'A

'

candidato: As'administrações Pretendemos implantar uma
convenção realizada, noúltimo ,

anteriores que. ele (Aguiar)
,
administração" com a,

domingo, na 'Câmara de- participou dão sustentação e participação da população",
,

Vereadoré$, aprovou também a respeitabilidade", assegurou, adiantou, lembrando que quer
relação dos 11 postulantes ao acrescentando�e o eleitorado, melhorar as condições de

.' Legislativo, sendo duas temdemonstrado interessepela atendimento no Hospital Santo
, mulheres. O evento contou com candidatura. Meirinho afirmou ,Antômo e dar contínuidede ao
a presença do deputado ainda que o partido está pr0j�educaciooaldesenvolvido

, éstadual Udo.Wagner (PPB),' elaborandooplanode góvemo, pela: atual administração do

que garantiu apoio à legenda, que deverá estar concluído no \ PMDB, de Victor Kleine. o

,

,

,

" I

I' ,

'i

J
,

. .., ..
�. �

Conj'imuulo:ÃgUiIIT (D) e l.enike, diJPPB, nadisputapelapreféilura� , .

,

Et·prefeito de Massaranduba é candidato mais uma vez PMDBePPBinvertemcabeçade·
chapapara concotteràs eleiçõesMassaranduba

'

- A ' agricultu-ra, vai implantar' um
convenção'do PFL realizada, no ,sistema de parceria entre' os

"último d,oming<>, aprovou a produtores e a, prefeitura.
composição da chapamajoritária, "Precisamos contribuir com a

que concorrerá" às eleições força d� município, que é,
'municipais de outubro. O e�- essencialmente agrícola.
prefeito Zeferino Kuk.ljnsld foi, Pretendemos ajudar os

. .

- ' .

confirmado como candidato a agricultores com o w. é' "

.prefeíto e Jacob Kasmirsni 'como maquinário e a fvice.O partido estãcoíígado cem conservação das.,
. o PL, nas eleições proporeíonaís, estradas, para me

Kuklinski administrou o fhorar as condições
, município de 73 a 77 e de 83 a de transporte", de-

88, quando iniciou' o projeto de clarou.
o geração de empregos, dando 'Sobre a saúde,
Incentivos para que novas Kukllnski afirmou
empresas se instalassem na

, que a grande rei
cidade. , vindicação da po-

Segundo Kuklinski,' os pulação é ummelhor
sucessores não deram 'a�dimento no pron- ,

continuidade ao' programa W socorro m1llliCipal.
implan�do, o que contribuiupara _

- Ele garantiu que vai
oaumeato da taxa de desemprego dar continuidade ao '

,

na cidade. "Pretendo reiliicilU' o transporte de .estu

projeto de geração de empregos. dantes, implantado
"

Caso éteito; pretendo' procurar no município. "Que
indústrias que queiram, se remos até estender
estabelecer em Massaranduba, este auxílio para os

discutindo possíhilivades de alunós-que estudam
íncentivos fiscais", revelou, nas' faculdades da"

" acrescentando que na ãrea dt:- região", afirmou,

lembrando que estas propostas
deverão ser discutidas em'

conjento comoPl., "Bstamosnos Massarandaba O certo e que continuará dando
reunindo para iniciar os trabalhos "

., iõ

de elaboração do programa de �M.DB.;.e Q �PB ��nte� certo- garantiu Vavassori. ,,''1

gove�o, que deyerá estar pronto , cofigaçãe ..A decisão fOI Na opinião dele, a aliança
àinda estemês", completou. '/ tomada' nas convenções dos precisa traba:lhar muito para

J. dois partidos, realizadas no vencer as eleições. De acordo
último final de semana, que,' com Vavassori, os partidos já
contou com a participação do iniciaram a discussão do

.deputado estadual Ivo Konell programa de governo, que está
,(PMDB), candidato aprefeito ,

em fase final de conclusão.
por Jaraguá do Sul. Desta "Apesar de estarmos no

,,' vez, o atual vice-prefeito, governo, estamos direcionados
Mário Sasse ( PMDB), vai, parao futuro.O'qaepoderia ser

eIicabeçar a chapa, que tetp o prioridade há seis meses pode
técnico, Alfredo Vavassori não' ser mais", justificou,
(PPB), como candidato a lenfurandoqueacoligaçãoestá
vice'. Segundo Vavassori, realizando reuniões com

; pesquisas, feitas, no final do comunidades de bairros para
ano passado, apontaram uma recolher reivindicações. Com o

aprovação em torno de 70% slogan "Avante

para a, adrninistração Massaranduba", as legendas,
municipal. ,pretendem conquistar O'

- A aprovação popular eleitorado. do município.
contríbuiu- para a decisão de "Vamos mostrar que' somos a

'

manter a dobradiriha PMDBI melhor opção para a cidade",
PPB.É uma coligação que deu concluiu.'

AJOOIJA\A.A<ÇAO 00 vi_A�ovo ,.
J�flA@lQ!JÁ' {p)o' li>OO!L é 1PÇ>�li>h71!LG '

'�Ali>'iiA IA'I� ,OJJA\A-:., . '�

<eO.Cb�mIl7lAçAo � AA\�Ali> Ali>
IPAflVIli>: �1P>Ili>Vfllli> 'I A\OVOflM>VAli>G.

o/}A lP)li ,�,�� II©) Q

, ,

,

'
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Apevi realiza reunião para discutirMulü Feira
Associação vai promover o primeiro leilão de máquinas e equipamentos usados'
J a:raguá '

do 'SUl' - A explicou que a�esar do momento boas�PO�dadeS. "O leilão vai
r--_-_i-,-----'-------------................

diretoria da Apevi (Associação econômico ser desfavorável permitir a transferência de

das Pequenas Empresas do Vale .espera bons negócios durante .a materiais considerados obsoletos
do ltapocu) realizou, na noite dê feira. Segundo ele, ocurto espaço em dinheiro e beneficiar outras

terça-feira, no .salão de festa de tempo para a organização do empresas eôm', custos mais
Bompani, uma reunião para -evento e a' dificuldade em acessíveis", frisou. Na opinião
apresentar à imprensa a viabilizar 'patrocínios foram os, dele, a feira ,tem, como objetivo
programação da Multi; Feira, que grandes problemas. encontrados promover a economia do,'
'acontece, no município, de 19,a pela direção. "O mercado está 'munkípio, através <las micro e

26 de julho. O. evento envolve a retraído;mas esperamos ·acendê-, pequenas empresas. "O frio serã
m Feira de Pequenas e Médias· lo com a feira", confidenciou, bem vindo para que pos amos

Empresas - que engloba ainda a 'acrescentando que as perspectivas vender 'mais" , acredita, ';

Roda de Negöcíos e o Salão de são as melhores possíveis. "Além acrescentando que a diretoria
Design - aX Feira da Malba e o

.

de: uma 6tima oportunidade de espera transformar o evento num
I 'Leilão ,de Máquinas e'" fazer b�ns neg6cios com sucesso, apesar do momento pão
Equipamentos usados, Neste ano, empresas da região, a feira vai 'ser favorãvekLaércío informou
a' feira

..
coincide com as oferecer momearos de.lazer para que o orçamento deste !lO0 foi

comemorações dos 120 anos da os visitantes", resumiu reduzido em 50%.
cidade. A. �bertUra oficial estã , Sobre o .primeiro,leilão de Para o secretário de Cultura, ,

prevista par� às 19 horas, máquinas e,equip�entQsusados', -Bsporté e Lazer, Balduino-
O presidente da comissão Laércio afirmou que é uma Raulino, a realização da feira

,. organizadora" Laércío, COelho,
"

inovação que irá proporcionar junto comas comemorações dk.
120 anos da cidade vai contribuir

IIVIGILANTES DO ,PESO"
. PROMO'ÇAO DE FÉRIAS

LIGUE"JÁ!
\

·372�2898

"

, ..

.

pata o sucesso do evento. "Desde'
que assumi a secretaria briguei
para que a feira fosse feitàjunto
com o aniversário da cidade",
revelou, ínformando que o

ministro do Exército, general
Zenildo, Zoroastro de Lucena"

, .

. '
'

estará l'resepte às comemorações
.

dos 120 at).os da cidade, quando
'sua esposa, Maria Edith Jourdan
de Lucena, bisneta do fundador
domunicípio, receberá o titulo 'de
cidadã jaraguaense, .

,

Os organizadores da feira
venderam 126 estandes, 70 para

,

os expositores índustriaís e 56

p@ra as malhas, e aguardam a'

visita de ,70mil pessoas� "ÀRoda
.

-

de Negócios �erá a oportunidade
de aproximação das-pessoas que
estão oferecendo as mercadorias '

eas que estão querendo comprar",
reforçou Laércio. Ele disse
também que para o ano que. vem
estão Sendo preparadas outras
inovações". que atrairão os
visitantes, não adiantando;
porém, quaís '��jam. "A ipten,ção
da comissão'é integrar a cidade
através ,de' parceiras,

. desenvolvendo 'as pequenas e

micro empresas", completou. '

.
'

..... : ...

,pequeMs empr�sas

Birdgarante linhas de
créduoparamicro e

.
,

Florianópolis - O Bird (Banco
Interamerícano de um cronograma e aumen

Desenvolvimento) vai abr� taremos a responsabilidade no
. linhas de crédito para fortalecer processo) de integração",
e desenvolver as micro e revelou. !"

pequenas empresas dos cinco - 'Para o-presidente da federação,
.

países do Mercosul.:Segundo'o amaior dificuldade encontrada·
presidente da instituição, '. para a verdadeira integração
Enrique Iglesias, '0' projeto será está nas��as. "O'pessoal da
prioridade do banco para o�ovo fronteira!ÜDda agecomo senão
mercado. Ele fez o'anúncio houvesse ummercado comum..

,

durante -o "1996 Me�cosur É preciso treinamentos e

Bconömíc c Sununit", realizado qualiÍ.cação. As fronteiras estão
em Buenos Aires, Argentina. contaminadas pela burocracia",
- Esta ação vai acelerar e críäcou

'

consolidar a integração' - avalia, AGROPECUÁRIA - O presi
o presidente da Federação das dente dà federação, Geison

Associações Comerciáis
\
e Merísio, adverte os produtores

Indústriais de Santa Catarina, para a concorrência com os

GeIsonMerísio, afmnando que países com larga tradi;ão em

, a integração ainda não tem, agropecuária, como Uruguai,
_ nenhum sentido prático pará as Argentina e Cbile�Segundo ele,
micro, pequenas .e médias é preciso muito maís que o

empresas. Na avaliação dele, empenho. -dos criadores.
com as InhaS de créditos que ,"Mesmo em alguns setores de
combinem carência, juro.s ponta', como 'avicultura,

,

baixos eprazos prolongados, as precisaremos nos reciclar
empresas poderio mvestir 'na constantemente. Hoje, o país
capacitação tecnolõgíca; que tem recursos, adquire
distribuição de seus produtos e

I tecnologia de última geração
,identificação de pareeíros, em prazos inconcebíveis",
N� opinião de Merfsio, a alerta.

'

diversidade de novos negócios A exigência do setor rural,
..

, é' grande e a conquista de segundo Merísio, para ter

apenas uma parcela 'dos chanöes de competir, começa
consumidores de um dos países com linhas de créditos de longo

\

pode representar "um prazo, com carêacia m.úÍ\ma de
crescíinento gi$ante para dois ou, três anos .. "Com estes

qualquer empreendedor". A recursos, o produtor, poderá'
federação.está começando � adquirir ou renovar máquj.nas
processo. de, integração 'e equipamentos, refo�r qu
institucional com a Câmara -de construir benfeitorias, assimilar

,

Comércio da Argentina,
.

com. novas .técnicas e promovei
iatercâmbio de informações, outros investimentos
realizações de eventos e necessários", acredita.

missões. "Estamos definindo

,.

+
.

/
'
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Cidade vai receber verba federal para investimento em habitação
Convênio firmado entre prefeitura e Caixa Econômica Federal prevê recursos da ordem de R$ 400 mil

J &raguá do Sul - o prefeito
Durval Vasel (PTB) assinou, na
manhã de terça-feira, três contratos

com a CEF (Caixa Econômica,
Federal) para a área de habitação,
dentro do projeto "Pró-Moradia". O
valor do empréstimo � da ordem de

R$ 439.646,60 para um iIivestimento
de R$549.558,25, beneficiando cerca
de 960 pessoas. De acordo com o

superintendente da caixa, Édio João

Gíanesíní, a prefeitura terá 18 anos

para pagar o financiamento, com
juros de 5,1% ao ano. Os recursos

obtidos pelo governo municipal será
empregado na urbanização de 100,
dos 240 lotes do Itapocuzinho,
construção de 50 casas populares e

infra-estrutura em favelas.
O secretário de Habitação eAção

Comunitária, Ademir Izidoro,
confirmou que as 50 unidades

habítacíonaís, previstapelo contrato,
deverão ser construídas nos lotes do

Itapocuzinho, que serão

comercializados com os moradores
através do Fundo Rotativo de

Habitação. "Estas negociações estão
ocorrendo desde o ano passado. Os

Seminário qualidade do arroz -é sucesso
Evento busca solidificar Programa Qualidade Total do Arroz"tParboilizado

Blumenau - No dia 20 de junho,
foi realizado em Blumenau, o

Seminário para QualidadeTotal com
a parceria do Senai-SC e o Sindarroz
- Sindicato das Indllstrias do Atroz
no estado de Santa Catarina.

O seminário foi dirigido para a

alta direção de empresas, já que o

Programa Qualidade Total, ao set

implantado, necessita funda
mentalmente do comprometimento
do dono da empresa.

Ministrado pelo professor Pedro
Paulo Pamplona, foram quatro horas
de seminário, os 30 empresários
participan tes, tomaram conhe-

100 lotes estão dentro do. limite
máximo de financiamento permitido
para a prefeitura pagar", explicou,
acrescentando que o déficit
habítacíonál na cidade está em tomo

de 3 mil unidades. Na opinião de

Vasel, os recursos ainda· são

insuficientes, mas vão amenizar os

problemas de inoradia em Jaraguá do
Sul. "Ficamos os quatro anos de

administração sem recursos. Q
governo federal não tem dinheiro e o

estadual muito menos", reclamou,
lembrando que necessita de dinheiro
para investir em saneamento básico.

O superíntendente da Caixa
afirmou que a instituição estabelece
critériospara a liberação de recursos,
com o objetivo de priorizar os

financiamentos. De acordo com ele,
são analisadas a renda familiar, o

maior saldo do Fundo de Garantiapor
Tempo de Serviço, recursos próprios
dos interessados e o valor da unidade

pretendida, com limite máximo deR$
31,5mil para cada um. "Émais fácil
conseguir financiamento um grupo
menor de interessados, porque a

Caixa leva em consideração os custos

. cimento da necessidade de mudança
em suas empresas, sendo quemuitas
delas já estão com programas em

andamento.
Para Sinésio Eccel - presidente

do Sindarroz-SC, o evento serviu
.

para solidificar ainda mais o

Programa Qualidade Total do Arroz
Parboilizadode Santa Catarina, que
a entidade realiza em conjunto com

aFiesc elliL.
.

Em Santa Catarina são 65

empresas beneficiadoras de arroz

e o programa instituído pelo
Sindarroz contempla da seménte ao

prato do consumidor. Os

de locomoção dos futuros

moradores", revelou. Glanesin í

garantiu que de cada R$ 1 aplicado
em cadernetas de poupança a CEF

aplica R$ 2,1 em habitação.
A CEF possui ainda o cred-mat,

crediário para aquisição de materiais
de construção, no valor deR$ 6,4mil,
comjuros de 3,3 a6% ao ano, nos 12

primeiros meses, sendo corrigidos, a
. partir daí, com o índice de' reajuste
do salário do inscrito. Além do cred-

casa, fmanciamento de atéR$ 10mil,
para construção, ampliação e compra
de casas, com as mesmas taxas de .

juros. "Estes recursos são obtidos sem
qualquer burocracia. É uma carta de
crédito imediata. Atendendo as

. pessoas com renda máxima de oito:
salários mínimos", informou,
acrescentando que cabe aomunicípio
contribuir com as facilitações, como
projetos e liberação de terrenos'. O
secretário� de Habitação e Ação
Comunjtária lembrou que aprefeitura
já atendeu cerca de 1 mil famflias
com plantas de terrenos.de 30,·40,
50 e 60 metros quadrados de área

construída.

empresários catarinenses estão
conscientes da necessidade de

competitividade do produto, pois o

arroz parboilizado tem inerente ao
seu processo do produto, ao

contrário do seu concorrente que é
o arroz polido.

O que está faltando é uma

homogeneidade para que o

consumidor reconheça,
.defínítívamente, o melhor produto
para consumo. O mesmo seminário
foi realizado no dia 27, em

Araranguá, com a mesma finalidade,
pretendendo atingir es produtores do
sul do Estado.

ESTADO DE SANTA. CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCADEJARAGUÁDOSUL
nnzo DE DIREITO DA 2" VARADA COMARCA DE JARAGUÁDO SUL

EDIrl'ALDEPRAÇA
A DOUTORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVAUlO, JUÍZA DEDlREfrO DA 2*VARA.DA
COMARCA DEJ..AJRÁGUÁ DOSUL, ESTADODE SANrACATARINA, NA FORMADALEI, ETC...

FAZ.SABER (em resumo, art. 687 doCPC), a todos que o presente editalvirem ou dele tiverem notícia, que
no dia 06/08/96, às 15:00 horas, em frente aportaprincipal do Edifício do Förum desta Comarca, o porteiro
dos auditönos deste Juízo.Ievarâ a público o pregão de venda, a quemmaior oferta fizer, o imóvel abaixo
descrito, penhorado nos autos de Execução n° 2.856 que tramita neste Juízo -.

. EXEQÜENfE: - UNIBANCO - UNI,{O ElOS BANCOSBRASILEIROS S/A.
EXECUTADOS: - INDÚSTRIA E COMÉRCIODE CONFECÇÕESNASCHVILLETIDA,
NIL1'A CARVALHO PEREIRA e DIETHE�WERNER.

DESCRIÇÃODO IMÓVEL: - UMTERRENO, com a äreatotal de5."l12,OOm2, situadono lado fmpar da
Rua Frederico Schauer, em Corupä/SC, nesta comarca, fazendo frente com a referida rua com 52,80m,
travessão dos fundos com 42,OOm,em terras de RudolfoGÚilherme 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. Paula e Augusto Schauerte, sem benfeitorias, que dista da ponte do Rio Ano Bom, 500,OOms., avaliado
em R$ 5.000,00 (cincomil relas) em data de 3 de Junho de 1996.
I"PRAÇA: - Dia 06/08196, às 15:00 h_?T3S, a arrematação deverá serfeitopelo vaíordaavalíação, devidamente
corrigida na data da praça. (MEAÇAO) .

'
.

za PRAÇA:.- Dia 21/08/96, às 16:30 horas.por quemmais dere maior lance oferecei. (MEAÇÃO)
Nos autos não consta qualquerÔnus ou recurso pendente.

fDLDEMARMENEGUZZIDEÇARVALHO
Juíza deDireito

.•

Contrato: OprefeitoDunal Vaselassina osjirulneitunentos daCEF

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JARAGUÂ DO SUL

JUÍZO DE DIREITO DA '],A VARA DA

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EJ)lTAL DE LEll..ÃO
ADOlITORA HlU)EMARMENEGUZZIDECARVALHO, JUÍZADE
DIREITO.DA 2a VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL,
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC), o seguinte: - Vendà em 10'

Leilão: -Día 06/08/96, às 14:30 horas, pelo.valor superior ao da avaliação,
devidamente corrigida no dia dó leílão: - Venda em 2' Leilão: - Dia 21/

08/96, às 15:00 horas, por quemmaís der emaior lance ofltrecer - LOCAl.:
.

- Edifício do Fórum - EXECUÇÃO W 3694000eJ211.1- Requerente:
BANCOß'AÚ S.A. requeridos: INDÚSTRIAS DE ESTOP.MF�ENBL
LTDA e JOSÉ MENEL. - BENS A SEREM LEILOADPS:- -� 1) vinte
(20) toneladas de fiado de algodão avaliado em R$ 3.200,00; 2) Uma
linha telefõníca de n° 371 5964, avaliado em R$ 2.664,10; 3) Duas

.

máquinas denominadas Tesourinhas Esgassadeiras de Resíduos Têxteis,
Marca Resi-Tesch, ano 1991, cor verde, equipadas com motor de 30 cv,
marcaWEG, instalada na sede da requerida, avaliado em ss 15.000,00;
total da avaliação R$ 20.864�1O. FICA através do presente iÍltimados os
requeridos, caso os mesmos não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de

Justiça. Nos autos não consta qualquer ônus ou recurso pendente.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguä do Sul, aos três dias do mês de

junho do ano demil novecentos e noventa e seis. - Eu (Claudia Jeníchen),
Escrivã Judicial, o subscrevi.

IIIHll..DEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO II

JuÍZà de Direito II

CONSELHO MUNICIPAL [?E TRABALHO E EMPREGO DE JARAGUÃ DO SUL

COMUNICADO
A Secretaria de Habitação eAção Comunitária" o ConselhoMunicipal de Trabalho-e Einprego de Jaraguá do
Sule o SINE de Jaraguá do Sul, comunicam aos interessados, que estão oferecendo gratuitamente cursos para

qualificaçãoprofissional a todos os trabalhadores desempregados (comprovação atravésdeCarteira de Trabalho),
com idade superior a 14 anosque estãoingressando nomercado de trabalho e trabalhadores que procuram uma

requalificaÇão profissional.
•

Os cursos terão início na 2a quinzena de iulho conforme quadro abaixo;
Nt. Curso Nr. de Nr. de Carga Entidade
Ord. Turmas ParticiDantes Horária, Ministrante
01 Informática 02 32 100 Esc. Téc.l

Básica 1° G. SENAC
I'

02 Costura Indl. 02 32 220 SENAI
03 Eletricista IndI. Ól 16 140 SENAI
04 Gãrçom 01 20 100 SENAC

II
I'

(recualífícacãc)
05 Manicure, cabeleí- 01 15 160 SENAC

reiro e depilação
Locais para as inscrições: - Secretaria de Habitação e Ação Comunitária (ao lado daGrafipel)
SINE (perto Jornal AGazeta) - Espaço Cultural da Prefeitura (em cima da Choperia da Praça)

DATA: ATÉ DIA 11 DE JULHO· HORÁRIO: DAS 8H ÀS16H
.

ADEMIR IZIDORO II
Presidente do ConselhoMunicipal de Trabalho e Emprego
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Vida Rotária

Clube empossa
novo conselho
Iaraguâdo Sul-Na quarta-feira última realizou-se a reunião
festiva do R.C. Jaraguâ do Sul, quando o rotariano Douglas
Anjopassou, o sinodocomandopara o rotarianoRolfHermann,
para o ano rotário 96/97.

,

.A Casadaémizade a cargo das senhorasde rotarianos, também
mudou adiretiva, passandoda sra. ZeliSallesparaa sra. Gilian
Hermann.

'

O ato de transmissão dos cargos contou com a presença' das
mais altas personalidades civis, militares, religiosas
empresariaisda cidade. (E.V.S.)

.

Restautante ltajara
A partir de 30/6

Abrindopara almoço a-la-carte
Aos domingos somente R$ 7,00 e

fechando no sáb.ado à. noite
Rua Expedicionário Gumercindo

da Silva, 237 - Centro - Fone: 371-3121

ABANDONO DE EM·PREGO·
PREFEITURA MUNICIPAL DEJARAGUÁ
DO SUL, 'solicita o comparecimento de

.1�:MARIL Y DE MIRANDA; junto à Divisão de
II Recursos Humanos desta Municipalidade.

O néo comperecirnento no prazo de 48

tquereme« oito) horas, caracterizará
Abandono de Emprego

EAAL Jara uá do Sul, 'e 7 de olho de 1996

INFORME SEBRAE
EMPREENDEDOR - Se você está pensando em abrir um neg6cio ou diversificar a sua atividade empreendedora,
não deixe de ver de perto a grande oportunidade de neg6cios do ano que acontece, de-�7 a 20. de julho, ;;'11 .

Blumenau, no Parque de Exposições da Proeb. Na FEIRA00 EMPREENDEOOR 96, vão estar expostas pequenas
máquinas, franquias, inventos e inovações tecnol6gicas. Confira. :
FENASOFf/96- As pequenas empresas de Informãtíea do Estado têm disponível uma área de 60.Om2nö Pavilhão
de Santa Catarina da PENASOFf/96, que acontece em São Paulo, de 15 a 20. de julho. A aquisição da área.
aconteceu através de uma parceria do'SEBRAE-SC"ASSESPRO-SC e Governo do Estado. Interessados podem
fazer contato com as regíonaís do SEBRAE.
DESING - O Salão SEBRAE deDesing vai estar de 19 a 28 dejulho, na Feira daMalha e na Feira Industrial de

Pequena Empresa, que acontecem, simultaneamente, em Jaraguá do Sul. OSalão que renne o melhor da produção
de desing do Sul do País, é uma parceria do Sistema FIESCILBDI, Cotragel e SEBRAE. .

ecoturísmo - O SEBRAE-SC lança no mês de julho o projeto Roteiros de Eccturismo em Santa Catarina, com
.

distribuição de mterial de divulgação das principais trilhas ecol6gicas de todo o Estado. O lançamento acontece
na Pousada daMala, em Santo Amaro da Imperatriz, no dia 16, às 11 horas.

.

CRÉDITO - Parceria entre o SEBRAE-SC e o Bamerindus vai colocar no mercado, no mês de julho, U,I.Ila··npva
altematíva de crédito paramicro e pequenas empresas dos setores da indl1stria, comércio e serviços. Qs'recursos e.

estarão disponíveis através de financiamentos para investimento fixo e capital de giro nas cidades de €hapec6;,.
Joaçaba, Cricil1ma, Lages, São Miguel do Oeste, Joinvi1le, Blumenau, São José, Florian6polis e Tubarão.A
assinatura de convênio que oficializa aparceria acontece no dia 0.3 de julho, na sede daFIESC, em Ploríanõpolís,
às 12horas.

.

CONJUNTURAL - Se você está necessitando tomar decisões e precisa, para isso, avaliar as tendências de

mercado, consulte a Pesquisa SEBRAE de Sondagem Conjuntural dos setores da ind11stria e do comércio. As
I11timas edições, que refletem dados levantados no bimestre março/abril de 96, estão disponíveis no Balcão

SEBRAE. Tome decisões técnicas.

FALECIMENTO

CEZARINA PICOLLI ARALDI
.

Faleceu no ãltimo dia 29 de junho de }996, às 22:30 horas, no hospital São José,
aos 76 anos, amuito estimada senhora CEZARINA PICOLLIARALDI, esposa do
sr. BatistaAraldi residente nesta cidade.

. '.

A extinta deixa o esposo e os filhos Irineu, casado Com Ivone, Ivone 'casada com

Edson Sieben, Áurea e 'Renato, casado com Janis e quatro netos.
.

O sepultamento deu-se no domingo, 30-6-96, às }'6 horaspara ojazido dafamüla;
no Cemitério Municipal, centro.
Os enlutados por este intermédio, agradecendo aos familiares, parentes, amigos
e conhecidos que »mpanharam o féretro até a última morada, a asslstência
religiosa, as manifestações de pesar e as flores dedicadas à queridafalecida. .

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

Jaraguá do Sul - Santa Catarma

• Cobrança Simples
• Cobrança Direta
• Cobrança Escrítural
• Cobrança Simplificada

Consulte seu Gerente.
Pensou bem, pensou Besc.

..

BESC fllJIJ +."
o BANCO DE SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguâ do Sul conquista de forma
.' "

invicta o Moleque Bom .de Bola

Jaraguaense
bate recorde
no brasileiro
'de tiro,
categoria
Damas

',,I- \T·,;
"

'1'coias Sid
- \'

sao .'

convocadas
./·'i' :,:��,.para II seleção/ '�stadual -

Juvenil

Jae faz entrega
de faixas ao

Atlético Alto

Vale, campeão
da Segundona

Rebas é

clJmpeão do
.�Vliêpáno em

Guaramirim

Começam as

semifinais da
l' e 2'

divisões de
futebol da LJF

Juniores do

Jaraguá' tem
compromisso
na Capital com
o Figueirense

Jaraguá do Sul participou de 27 à 30 de junho, no
município deAraquari da fasemicrorregional doMoleque
Bom de Bola. Na fase anterior disputada em Jaraguá do
�Ul, a equipe campeã foi o C. E. Jaraguá, que serviucomo
base para esta fase. Novamente os garotos fizeram bonito,
conquistando de forma invicta a fase microrregional. Os
resusados:

.

l-fase:

Jaraguá do Sul3xl Corupã
Jaraguá do SUl OXO Joinville
J� do Sul7xl Campo Alegre
2-fase:

Jaraguá do Sul6xOBalneário Barra do Sul

Jaraguá do Sul3xl Araquari ;!.i,
Na final uma partida dificil e � segundo empate da fase,
desta vez com Joinville em OXO. Nos pênàIÜ$ vitória de

Jaraguá doSul5x4. Em, 6 jogos disputados Jaraguá do Sul
obteve 4 vitórias e 2' empates, marcou 19 gols e sofreu

apenas 3.
O técnico Augustinho Ferrari, campeão na fase anterior
como C. E. Jaraguá, satisfeitocom a grande campanha em
Araquari, destaca que "a campanha foi surpreendente em

EtJUipe campeã tia fasB mkro1fYgWlIIII do MoletJUe Bom de Bolil
.

,

todos os aspectos, disciplinar: e dentro de campo". Agora Ferrari coJ#li' ainda com os

auxiliares ClaudeniireEdilnikoo Leite eprepara a equipe para a fase Regioqal em São João
Batista de 27 de agosto elo de setembro.

ADJ/FME vence epraticamente
• I •

, ':-. '.' �.':"

.

-

garante vaga na próxima fase
,

Nesta serrana a ADJ/FME praticamente garantiu sua

vaga entre os 4 classificados para a próxima fase do

carrpeoiiãto Catarinense da Primeira Divisão. Para isso
basta que a Jncoplast vença a Buettner de Brusque sábado
em São Ludgero.

Lance da vitória da ADI/FME sobre o Colegial

MILC0W:S TINTAS

. Resultado absolutamente normal, levando-se em conta que a equipe de São Ludgero
é líder da chave, enquanto o time brusquense vem amargando resultados ruins, No
sábado (29) ImSIm jogando em Rio do Sul, a ADJIFME derrotou.o time da A Campo &
Copo por SxO. B na ültima quarta-feira (3), emjogo antecipado, nova vitória numâ granée
apresentação da equipe jaraguaense, 4xl sobre o Colegial, marcando Carlos 2, Mabinha e'
o artilheiro Dão, para a ADj. O técnico Manoel Dalpasquale, o Maneca, col�J�u em",;
quadra Ninho; Drayton, Carlos, Dão.e Jayson. Depois entraram Mabinha, Marcel"o e Jean.
O próximo compromisso do futsal de Jaraguá do Sul será no sábado (13) contra a Buettnér,
no Arthur Müller.

.

Este jogo poderá servir apenas pára saber em que colocação Jaraguá do Sul ficará
entre os 4 classificados. Demais resultados da 3- rodada do returno:

.

Campo & Copo OXS ADJIFME
Colegial 4xS Incoplast
Buettner Ox5 Apama
Depois destes resultados a classificação é a seguinte:
1° lugar: AFA Jncoplast com 15 pontos
2" lugar: ADJIFME com 14 pontos e 1 jogo a mais
3° lugar: Apama com 14 pontos
4° lugar: A Campo & Copo com 12 pontos
5° lugar: Buettner cem 6 pontos
6° lugar: A D. Colegial com 6 pontos e 1 jogo a mais

PROMOÇÃO ESPECIAL DE JULHO
TINTAS PARA O SEU CARRO COM 45 DIAS
NO CHEQUE DA PRAÇA, SEM ACRESCIMO

46.000 CORES PIAUTOMÓVEIS
NAC(ONAI{f E IMPORTAQOS

I'
,_.

l :'; .A -'-,o-
•

liA TINTA-QUE VOCE QUER,
NA COR�QUE VOCÊ PRECISA tf

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"

ADI/Escolas Sid é vice-campeã estadualjuvenildevoleibol
A equipe daADJ/Escolas

Sid participou de 25 à 27 de
.

junho, do campeonato
estadualjuvenil de voleibol.
A campanha da equipe
jaraguaense: vitória sobre o

Colégio Bom Jesus por 3xO,
e vitória sobre a até então

invicta, Blu Vôlei de

Blumenau por 3xO. O técnico

da ADJlEscolas Sid,
professor Cesar, considerou
essa partida como muito
difícil e "com as. merirnas
demonstrando personalidade
para vencer uma das

melhores equipesdo Estado".
Apesar desta vitória a ADJI
Escolas Sid ficou com o

vice-campeonero, aBlu Vôlei
que havia vencido as duas

primeiras fases, foi a grande
campeã, 3° lugar S. E.
Bandeirantes de Brusque e

4° lugar Colégio.Bom Jesus.

Ainda segundo o técnico da

equipe jaraguaense, o time é
formado por meninas com 16

anos, e P9r isso o vice

campeonato foi considerado
como "um resultado muito

bom". Participaram do
Estadual: Leandra, Greicy,
Fiávia, Bruna, Alessandra,
Fabiane, Mara, AnaBárbara,
Dayane, Emeline, Luciane,
Tatiane, Argenton. Débora e

Susan. técnico: professor
Cesar Augusto C. de

Oliveira; assistente: Volmir
Elói; auxiliar: professor
Luderitz GonçalvesFilho.

Jaraguaense bate
. .

recorde brasileiro
Jaraguá do Sul esteve participando no último sábado (29), do
Campeonato EstaduàI de Tiro. Esta etapa do Catarinense foi

.

disputadana vizinha cidade de Joinville, com os seguintes resultados
Carabina a Ar;.
e lugar: Joinvillecom 1556 pontos
2° lugar: Jaraguá do Sul com 1548 pontos
3° lugar: Blwnenau com 1538 pontos
Carabina deitada:
1° lugar: Joinvillecom 1723 ponte .

2° lugar: Blumenau com 1716 pontos
3° lugar0araguá doSul com 1713 pontos
O gránd�destaque de Jaraguá do Sul na Carabina aAr foi a atiradora
Ciliane RaquelBiehr, quemarcou 348 pontos em40 tiros. Com este

'

númeroCiiatle bateuo recorde brasileiro nacategoriaDamas. Ciliane
Raquel Biehr, tem 16 anos, e estará participando domingo, do Tiro
ao Prêmio com espingarda de chwnbinho, na sociedade João Pessoa.
Esta promoção é da Associação de Clubes do Vale do ltapocu. A
atleta jaraguaense estará participando dias 21 e 22 dejulho, demais
uma etapa do Estadual que acontecerá emBlwnenau.

Ciliane bate recorde brasileiro.na categoria damas

ADJ/Escolas SM é vice-campeã estadual juvenil

Seleção Catarinense disputará o

XXX Campeonato Brasileiro
A Seleção Catarinense de

voleibol infanto-juvenil
disputará o XXXCampeonato
Brasileiro de 3 a lOde agosto,
na cidade de lpatingalMinas
Gerais.

Foram convocadas 22

atletas, das quais 6 foram
cortadas: Sônia (São Ludgero),
Andréia e Vanessa (Blase),
Naiana (São Miguel), Sabrina
e Patrícia (Blu Vôlei).

Estas atletas foram

dispensadas' depois' da la fase

de treinamentos que aconteceu
de 28 a 30 de junho, aqui em
Jaraguá do Sul. Apesar de

contar com 8 atletas na seleção
catarinense, a AD] /Escolas

Sid, continuará sendo a base
desta seleção cedendo para a

equipe catarinense: Francieie,
Leandra, FabianaMara, Flávia
(foto), Luciane, Alessandra,
Débora e Bruna. Participação

da 2a fase de treinamentos,
além das atletas de Jaraguä,
Carolina, Dulce e Ana Karina
do Clube Doze de Agosto;
Graziela (Blu Vôlei); Karin e

Aline (S. E. Bandeirante de

Brusque), Fabíola (São
Ludgero) .

e Paula (São
Miguel).
A comissão técnica da

Seleção Catarinense está

formada por: supervisor:
professor José de Oliveira

(Badeco) da ADIEE 'de

Florianópolis; técnico:

professor Fabrfcio Bado

(Bandeirante/Brusque) ,

auxiliar técnico: professor
Zoé Augusto Bertnol

(FaxinaI).

PEÇAS E ACESSÓRIOS

;:::::�ttII�����111111!!!!!!!!!!!!!!!II!II!II����I���IJ�}::::
RUAREINOLDORAU, 630SL· 02
JARAGUÁ DO SUL - SC

UI::'-I{ -

ENTREGA

372-2791

G:EO··.O'rOS

NOVO

ENDEREÇO
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1ARAGUAENSE

-,

RODEIO CRIOULO

Tivemos um motivo de

orgulho emparticipar doXX
RodeioCrioulo de Joinville,
pois, nesta ocasião foi
contada a história do

. naseimento dos C'I'Gs em

nossa região e também

recebemos das mäos do st:

Tito Herguer uma placa de
reconhecimento ao grande
esforço e apoio que lhe foi
prestado, na época, pelo
nosso eterno patrão Sr.

Augusto Demarchi. No

mesmo rodeio nossamelhor

colocação foi na gineteada
em cavalos, com o ginete
Edega.r Conder (Uruguaio)'
obtendo o 3D lugar, que há 2
anosmonta nos aporreados
levando no peito o nomedo
era Laço Jaraguaense,
parabéns chirúl

E agora, mais do que nunca, você está sendo convidado
a nos visitar, todas as quintas-feiras na sede campestre,
para esquentar o braço, par-tue faltam apenas 33 dias

para o XV Rodeio Crioulo Interestadual do CTG Laço
.

JCJl.aguaense.
..

81NGO
OpatrãoHélioEmmendõerfer do erd Tropeiros do Vale,
de Guaramirim, convidando todos os companheiros

.
tradicionalistas e o pãbltco em geral, paraparticiparem
de um super-bingo, neste sábado, dia 6, ãs J5 horas, na

.

fazendo Silo João, no Guamiranga. As festividades.
iniciam ãs JO horas com gineteadas e provasfuncionais.

Haverá completo serviço de bar e cozinha. S
DICA
O Rodeio, este ano, começajä na quinta-feira, dia B de

agosto, para todos que querem laçar. Fique atento ãs

próximas edições deste jornal, que voe! ficará sabendo
de toda a.programação.

FANDANGO
é �je (6), (J,�.� M

Representando o CTG Leodaio Ribeiro, � patrão Flávio, � -;09<' de� e 4huu. (,()IN,
Neto e Sidnei, prestigiaram, na dltima quarta-feira, a
reunião do MTG 9'" Região, realizada na churrascaria �td g'�, Ha��Ú!iIleIe4e,
Buenas TcM, em Joinville. A reuniãofoiprestigiadapelo
companheiro "'1lson Ribeiro, coordenador da 9"'Região. •

.____.e4#H_-���'_,_..,_à4__2_�_,_·OO...-·_�___,._.____,

REUNIÃO

COMÉRCIO
DE CARNES

--------�-----------

E FRIOS

� A melhor carne da cidade -

,

Rua, JOãoPlaninschack, 4117
Fonae: (047) 372-0&24-371-4St7-i71-5275

JARAGUÃDO SuL- SC

cassusemaciadeSegurcs
Jaraguá doSul'::sc -

,

371·3633

CARGAS
RODOVIÁRIAS E ÀÉREAS

NACIONAIS E
J.NTERNACIONAIS

Jaraguá do Sul,
371·0297

C.JMIDA CAMrElllA
"

" ;

Virado à Paulista

J -11l:gredientes: 3 xicaras (chá) de feijão-mulatinho
cozido; 3 colheres (sopa) de óleo, 2 dentes de aliio

socados, J cebola média picadinha, J xieara (chá) de
bacon em cubinhos Ou de torresmojápronto, j molho de

.

salsa e cebolinha, pimenta-do-reino, sal, farinha demilho

emjlocos.
2 - Retire do feijllo cozido J }€(cara (chá) do caldo e,

reserve.

3 - Doure no óleo aquecido o alho e a cebola:
4 - Junte a bacon e frite-o muito bem. Se for fiirresmo;
aqueça um po,uco. '; f :".,.'

.

5 - Adicione asolsa e a cebolinha verde pictídiitlta:, 'mexa,
e acrescente uma boapitada depimenta-do-�Úno. Tome \

a mexer e deixe refogarpor alguns instantes:"
\

6 - Acrescente o feijão-mulatinho (são 3 xicaras de chá

de caroços), tempere com sal a gosto e refogue um

pouquinho.
7.8 - Vájuntando a farinha de milho (não esqueça que
esteprato sópode serpreparado com afarinha demilho
emftocos) e o caldo reservado, mexendo continuamente

. at� obter umafarofa bem úmida:
. 9 - Coloque o virado num prato refratário, decore com

bananas fritas bem douradas e mantenha aquecido
enquanto prepara a guarnição.
GUamifão: 200'a 300 gramas de linguiçafinafrita num
pouco de óleo, ovos estrelados na man{eiga e couve

refogada.
Ofereça uma gostosa. batida de limão.
Rendimento: 4 a 5porções.

. Receita de: Garfo e Bombacha· Churrascaria

RODÍZIOSDE CARNES
BUFFETPORQUll..O

NOVIDADES:

JAVALI,BÚFALO
qVELBA

DR 2SO.N'
, JARAGUÁ DO

Knexo ao

Portal de Jaraguá
..

E AGORA
COM

ALUGUEL

DE VESTIDOS
DE PRENDA

IRENE
CABELEIREIRA

. TUDOEM CORTE/PENTEADO,
PERMANENTE, ACETINAGEM,
nNTURA, ETC.

Rua Domingos Sanson em frente à

ESQUADRIAS DE ALUMí�IO BENTO
Fone: (047) 372-0728

Vda Lalau - Jaraguá d" Sul- sc

Pássaros importados,
fill'!otes de cães, gatos,
pavão, faisão, galinhas

dê raçagigante e
rações.

Atravessando a

ponte Mario Grubba
RUI Rio de Jine�o, 79
Fone: 04 372-G672

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Camisetas
bordadasde

,'" latOllo'tOi
.

quahdade e

: ' bomgosto

J;:��=-={:;�1749
JARAGUÁDOSUL

Rua Marina Frutuoso. 391

FONE: (047) 372-0081

JARAGUÁ DO su�- SC o ctJStJl Lourival e Lorita Zanotti
Karsten C(lmemorou 17anos defeliz
matrimônio no dia 30 dejunho. No
jantar festivo, o lançamento da
candidatura dela a vereadora pelo
PMDB.

Denise Zimmermann da Silva (Sra. Décio da Silva) e DUma

Oppermann (Sm. Luis Alberto Opp,ermann), as patroneses da Noite
'.

de Gala do Clube Atlético Baepe�/4 110 próximo '28 de setembro

Máquinas para empacotamento
RuaAraquari;136 -Ilha daFlgue1ra

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
JaragUá do Sul- SC.

�a/has
a/nias

(
, OMEUlOR EMMALHAPARATODA
'itFAMíUA EAMODiNHADESTA ESTAÇÃO

-, Rua João Januário AyrO'so, 586 '

, .. ,).

Fdne: 372-2491-.973-9873 - Jaraguá doSul- SC

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
PREVENÇÃO ÉMCARDIOLOGIA
l' ::--.' 0/

A promoção "sua compra vale ouro" da Seifen contemplou Margarete
Rodrigues com uma barra de ouro de 50gramas. Oproprietário daS,ifert,
Gido Seifen, no momento da entrega àfelizganhadora

.

Comemorou idade nova na última

quarta-feira (03), Maria Helena
Ramos (Sra. José Ramos Neto). A
festapara amigos e convidados será
em grande estilo, dia 27, em

Gramado (RS)

Dr. Cássio Fontoura
Dr. Carlos A. Beltrami '�spessoas tendem a colocarpalavras ondefaltam idéias"

(Goethe)l'
81demlr�,Mazurechen, 26 - Fone: 372-0814

jàraguá do Sul

Sociedade Recreativa Alvorada do Rio Cerro II promove

hoje (06) o concurso Garota Alvorada 96. A eleita
,

representará a sociedade na Schüttenfest deste ano,'
concorendo ao título de Rainha. Das 18 concorrentes,

Andréa Hilles, Claudete Prochnow, Elaine Romig e Marli

Mathías não enviaram fotos. Destacamos as 14

candidatas que mostram seu sorriso aqui na coluna CristiIm. sn'_ J_k. TIIil

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

Rua João Planinscheck, 4t17
Fonee: (047) 372-0624 - 371-4647 - 371-6276

JARAGUÁDO SUL- SC

JllIobHiar 1{aus
A CAMPEÃ DOS P/fEÇOSjBAIXOS
. TODA LINHA DE MÓVEIS E

ELETRODOMÉSTICOSEM 6 PAGAMENTOS
CONFIRA NOS$AS PROMOÇÕES

JARAGUÁ DO SÚL - S�1-tROEDER
GUARAMIRIM E MASS"ARANDUBA

�
.

".;' ii
,

,-

FLORICULTURA FL.ORI/A··
ARRI\NJOS - COROAS - DECORAÇÕES

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

Jaraguá do Sul - sc
Dankte Rahn

.,
FaltÚlne Gru�1ur HtuleU HlISsIl'tuIi RdÜtt,. Fabimre Meier CÍIÚI Malhias
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Sábado/Domingo,'6 e 7 de julho (Je 1996

Preservando as tradições italianas, tãomarcantes na região, acontecerá nopróximo
dia 20 de julho a VINOITE ITALIANA.

,

A programação terá início às 9:00 horas com desfile nas ruas centrais da cidade e

distributção de vinho, e em seguida-às 10:30 horas haverá um encontro napraçaÂngelo
Piazerà, com apresentação de grupos de dança, coral e maisdistribuição de vinho.

Oprograma segue às 15.;30 horas nopavilhõo externo do ParqueMunicipal de Eventos
com apresentação do grupos de dança folclórica, infantil e juvenil do Círculo Italiano,
apresentação do Grupo Folclórico Colibri, de Rio tios Cedros e Grupo Folklortstico.
Giuseppe Garibaldi, de Curitiba.
A abertura oficial, com a presença de autoridades e a sangria do rbarril de vinho,

será às 19:30 horas no Pavilhão '�", apartir das 19:40 horas serä a apresentação do
Coral Italiano de Jaraguá do Sul, Grupo deDança Folclórica Colibri, Grupo Folclórico
Compagni Trentini, eGrupos deDançaFolclórica, Infantil e Juvenil, do Círculo Italiano
de Jaraguá do Sul, Grupo Folkioristico GiuseppeGaribaldi, de Curitiba.

.

Às 21:30 horas haverá Baile-Shaw com. o grupo Ricordi, de Caxias do Sul- RS, às
24:00 horas demonstração do Jogo deMõra e a realizaçõo do concurso "0 mais rápido
comedor de polenta", em seguida continuaçãa do baile com o Grupo de Baile e Show

"Giro in'Itõlia", de Rodeio - SC.

Das 19:30 horas até ,às 24:00 horas será servidojantar típico italiano, a barraca do
queijo e salamefuncionarápermanentemente, e durante toda a noite haverá muito chopp
e vinho. Os ingressos estão-à venda aopreço deR$ 4,(JO, para o ingresso comjantar você
pagará R$ 8,00 e ganhará um caneco, os locaispara adquirir os ingressos são: Barão
Vídeo Locadora, O Boticário, Farmácia Vida e Saúde, Loja Maraguto (Santa Luzia),
Floriani Equipamentos, PostoMarcolla, PlumasAgropecuária (Corupá) e Sorvetes Per
Tutii Nereu .

�

GruPQdeBaile e ShowGiro ;n'/falia vai se apresentarna SESTA NO"EITMIANA

Pa.ra nós, seguro não só 'garantia de riscos

Seguro é Prestação de Serviços

SEGUROS GARCIA
RUB Expedicionário Gumercindo da Si11l8, n" 90 .

1" BndBr, salB 2 - Fone!FBx: 371-1788
JBrBguá do Sul - SC

99�

Tem continuação n�ste final q,e semana., as

comemorações tiós 99 anos de Corupâ e 38 anos de

emancipação política do município. No sábado dia-
6/7 às 14:00 horastem início alVFestado Colono e

,_. ,

'- ':_.l
, do Motorista e a abertura dos pavilhões para
visitação da ExposiçãoAgroindustrial no Seminário
Sagrado Coração de Jesus, logo após, às15:00 ho»
começará-a ser servido o Café Colonial. ,

O baile e o show com à dupla Junio e Júlio se
_

partir das 18:30 horas. _,�.

No domingo.entre outras atrações, haverá amissa
'

"

do Colono e doMotorista, desfile cívico alusiva a'q,,·
aniversário do municipio, continuação.daFesta do
Colono e do Motorista no Seminário Sagrado
Coração de Jesus. E o encerramento será às 15:00,
horas com tarde dançante a cargo usical
Hannover.

.

Nos dias 12 e 13 dejulho aconteceo 5,° e�R,lJ,l!;.i!l
• Tjilha SerraNegra. ,,,fjC;
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Confira aHistóri
"A História de nossa gente nãopodeficar só na

saudade". O Passado só é imporfante se

o seu tempofoi �em empregado.

� Em 1876, o Coronel Emilio Carlos Jourdan era cidadão votante da
.

Paróquia de Joinville e, oonclutda a sua tarefa no vale doRioNegro e vale
do Itapocu, e rio Jarâguá, instalava na Vila de Joinville a sede do "Domaine
Itapocu" com afinalidade de arrendar as terras recentemente demarcadas
namargemdireita do Itapocu, pertencentes a SuasAltezas o Conde d'Eu e

Condessa d'Eu, Senhora Isabel Princesa Regente do Império, na ausência
. deD. Pedro II - Imperador do Brasil, de viagempara aAmérica doNorte.
Jourdan mandava imprimir anúncios e confeccionar panfletos que eram

distribufdos em-Ioinviíle: "0 encarregadodeSuasAltezas eSenhorPrlncipe
Conde d'Eu e Senhora Princesa Condessa d'Eu, faz saber que arrenda ou
vende terras à colonos nacionais e estrangeirosdo "Dominio Itapocä", dos
mesmosAugustosSenhores. Osarrendamentos sãopor15 anoscomfaculdade
de compra noprazo de 10 anos. A compra pode ser a dinheiro ou aprazo
em 5 pagamentos anuais. Os contratos na cidade em seu escritório". (Na
'Kolonie-Zeitung') 02-11-76.

.

."rA6l!#,�?
- Em 1926, acontecia naEstrada Itapocutinha uma cenade crimesmúltiplos.
Domingos1 . ,j daSilva, lavradorcfli residente, requeria queixanapolfcia,
ale,f.W!!� que suafilha menor havia sido seduzida porAntonio Budal. O

inquéri10 foi feito e Domingos da Silva não lhe deu andamento, por ter
Budal constuuido advogado,mas avisou: "Voc� não casa, mas a honra de
minhafilha. serävingada". DaiemdianteBudalpassava nafrente da casa
de Domiti,,�ç_antarolando e debochando, inimizando as duasfamflias.
Um dOm(ngd voltou a se repetir o deboche. Foi o bastante, lançando-se a

jovem de guàrda-chuva -sobreAntonio e o irmão entra em luta corporal.
Budal se livra e atira, indo a bala alojar-se náperna. Ouvido o, estampido,

. �o velhoDomingos sai atrás e recebe um balaço no ombro. Ouvem-se, então,

dois tiros e o baque''t1e''iIbis corposno chão, nos estertores da morte. Com o

ódio chamejante os d�is atiraram e acertavam o alvo, consumando-se a

tragédia. Cqmpareciatn o Ten. Mello, delegado de polfcia, o médico Dr.
Fritz Weiss, Ó escrivãJFOutra Júnibr';(! o oficial de Justiça, J; Correa.

.,Pii!jj�7"

'� .

'·h

'IY',:
- Em 1936,fJtiór 'a-se o diretório do Partido Liberal em Jaraguá,
contrapondo-seà ;à� Integralista Brasileira, majoritária nomunicipio,

. masjá responden1lbpor queixas encaminhadas à Comarca deJaraguâ.

,r;ií!l/�-":;-
,,>i$m'J986, a tradicional Festa do Espfrito Santo era realizada pelo
j�Ç['ube Atlético Baependi, resgatando a tradição que vinha sendo

"cumpridu desde o inicio do século vinte, oumais precisamente, em 06-

03-�906, com as disputas-de tiro e bolão, a busca das majestades e o

baile comemorativo. Sagravam-se vencedoresrTiro - rei Viro',Wálz, 1°
cavalheiro Orlando de Oliveira, 2° cavalheiro AdalbertoJacobi - rainha
Marisa L. Klein, r princesa Josani Buchmann e r princesa Méri,

. �

Buchmann. Bolão 23 - rei Lincoln Ristow, r cavalheiio José Cildo
Kuhn e 2° cavalheiro Hilário Muller .: rainha Elda Kuchenbecken r
princesa Beatrtzl.ettzke e rGreteRisfów. Bolão 16 - rei Haroldo Guths,

, r cavalheiro José ciu; Kuhn:2''' Wolfgang Rietdmann - rainha Edir

Brandenburg; rp.:rinç.fsa Traudtilenschel e 2aMirian Kuchenbecken
Dizia a imprensa locai-que a tr,ádição vinda da velha Europa seperdia
num passado de quase oitenta .anos, a SociedadeAtiradores "Jaraguä"
e o "Germdrica", se adestrando no tiro real nas distancias de 50 e 100
metros.

!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!l!!!ll!!ll1!111!!1!!1!!11!!!1!!11!!11811«11111111111111!1!1!!!!!!!�!I!I!!!!!IIII!II!�I!�!!!I!I!!!II!!I!!!!!!!!!!!!!III!
'RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (20) - APONTAMENTOS
Os ímigrantes e osmigrantes, em Jaraguá do Sul, livro VOLUNTÁRIOS
aqueles estrangeiros que não especialmente na Barra do DO MARTÍRIO. que
encontrando o terreno ideal Rio Cerro, onde se eram publicados na

nas áreas designada:s pelas lamentou amorte de um de imprensa jaraguaense..
empresas colonizadoras ou seus moradores; Dizia-se, então, que "ao

pelo governo central ou dos defendendo'posições entre redor de cem anos atrás a

Estados, iam em busca de republicanos e federalistas, pacata colônia fundada
outro, por força das' A este propósito cabe uma pelo CeI. Emílio Carlos
circunstâncias participavam referência ao professor Jourdan.foiatíngidaporum

.

dosmovimentos rebeldes que João Rogério Sanson, filho furacão revolucionário: . a

aconteciam no tempo do de Domingos e Josefina chegada da Coluna
Império e da República. . Sanson, daqui do "Vale do Saraiva. Este fato está
Um deles ocorreu logo Itapocu", que. aqui documentado-pelos livros
depois de proclamada a frequentou a escola deFreiAurélioStulzerede
República. Era o confronto primária, oginásioeoCurso Emílio da Silva. A coluna
entre os "maragatos", os Técnico de Contabilidade, ficou em Jaraguä ao redor
revoltosos opositores ao do "São Luís", continuou e de 15 dias. Há, porém, um
governo, formada pelos concluiu.a economia na livro básico sobre a

federalistas, e os aliados de Universidade Católica do Revolução Federalista,
Castilhos eram chamados de Paraná, com mestrado e

.

aparentemente explorada
"pica-paus" ou "chimangos", doutorado em economia na pelos historiadores de
os herdeiros políticos dos Universidade de Jaraguá do Sul. Trata-se
liberais moderados, como.o - Wandetbilt, em Nashville, de "Voluntários do
senador Pinheiro Machado Estados Unidos e era, em Martírio", de Ângelo
que, desde o Império, 1990, professor de Dourado, o qual é baseado
comandava a polítíca noRio.. economia da Universidade em um diário do autor,
Grande do Sul. Os do Rio Grande do Sul, em Dourado que acompanhou
federalistas adeptos do Porto Alegre. toda· a viagem e as

sistema parlamentar são Naquele ano, numa de suas principais batalhas da
liderados por um ex- viagens de visita aos pais, Coluna, esteve em

monarquista, Gaspar da procurou o 'velho' professor Jaraguá, um livro doponto
'Silveira Martins, por. daEscola-Técnica para dar de vista pessoal, sem

Gumercindo Saraiva e pelo as notícias de sua vitoriosa objetivo de fazer urna obra
general João Nunes da Silva carreira e seu interesse pela histórica. Era coronel-·
Tavares, que tem o apoio da Revolução Federalista que médico daColuna, baiano,
Marinha, rebelada contra também alcançou a que clinicavano interior do
Floriano. margem direita do rio Rio Grande do Sul e tinha
Nesse contexto também é Itapocu onde se localiza o trinta e sete anos em 1893. •
envolvidoSantaCatarinana agonizante "Estabeleci- Ele escreveu as suas

R E V O LU.ç Ã, O mento Jaraguä" e se experiências nos 'inóspitos
FEDERALISTA e teve a iniciava 'a "Colônia sertões', de Jaraguä, os

sua própria Revolução Jaraguä", dos tempos colonos Fritz e Maria, o
Catarinense, Hercílio Luz republicanos. italiano culto, o pintor de
marchando de Blumenau ao Nasceu, assim, uma troca seus próprios quadros, o.
Desterro para derrubar o de informações dos perigo por quepassaGrevy
governo que ali havia-se acontecimentos locais com no rio e o tirotear com os

estabelecido. Esses os narrados pelo médico alemães legalistas".
acontecimentos repercutiam Ângelo Dourado, em seu Fritz von Jaraguá - 06/96

Uma vista de Rio Cerro 11, totalmente habitado, mostrando a antiga estrada que liga
Rio Cerro (Jaraguá) a Pomerode e Blumenau, sinuosa, que serviu de via de
comunicação entre o Sul e o Norte do Brasil, pelo litoral eatarinense. Ao lado dela a
moderna SC-416 Rodovia Wolfgang Weege.

ALTATECNOLOGIA EM
MATÉRIAS-PRIMAS PARA

AUMENTOS

A comunidadecresce e se

I
Duas Rodas

transfonna pelo,trabaBto. Industrial

De cadaum e de todos,
Fone (047) 371-2277
Jar,gu' do Sul - SC
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JARAGUÁ DO SUL E REG/ÃO SÁBADO/DOM/NGO, 6 e 7 DE JULHO DE 1996

4' .,'

osso operáriQ,' por -mais 'que teate-se 'dizer �
contrário (não temos -estudos -eu ·estati�icasj,� ,

'vida o mais -eriativo -e produtivo -do mundo. NãQ
• v, .

•.....--_...............-.....--__!llli-.........._.......
, creio ,que eq1 igualdáde dé .condíções-(� ,

...-.........----�-----1
'", "

caeíleírös nã(j 'ontenruun, .um mem,01" dêsem
'

,AB�AI%O, ,OS. " ',',PROGRAMADOR(A� ue os estrangeiros. Não vaiaqui nenhum
.

,

'

ANÚNCIOSDE �t:m'rrr'·rm.o ou preconceitb xellófago?"'�$
, QUEM'sE-OFERECE ' ;EXIGr-SE::' por 'discórdia entre- "�",. ,_gndras.,,' 'e,.

p-� TRABALHAR 'tsUlooese'avolvímeete- o- brasHeifl) , per- _qem
,

,

,

ftfIHlttttt']acial traz HO sel:l', âmago a, cultufa ,�ia,SEGUNQO'GRAU CQMPLETO ,

, asafricaaas e�cult;uIa.do DOsso,�isto
'CONMECIM'ENTO EM UNIX' \ 'um ser 'ca�dd enfrentar .as.adzersidades e 4'

"

,

,

ovas sitUações�, O
"

,

que peiorativamenté.

INFORMAÇÕES NA HU�A�A >; costumamos ,chamai de jeirínho 'brasileiro, nada'
"'_��'='!!!���---1 ���������������= mais 'é do que, a criatividade inerente do nossöt r

..;; ,

, homem que foi exeluído do proce_s�o de :edticaçãb.
ASSISTENTE Jeitinho 'brasileiro tnms educação' "é" igual

,

ADMINISTRATIVO produtividade, quelidade-e-desenvolveaeete. '

, Por.que nosso a.tra� -então? Nós da elite que
"

,

mantermos nesses privílégíes mantívemos
,

séculos nosso povo .na ignorância, mas
;

...

conseguimos roubar-�e á essêncía. ,,' ,,'
'

NJr'mo:metito enr que, o país -tmahirelI,te' paree-e" ter
hfnIifl4t1IO os olhos para a-�ão, nãopoe, besdade

elites, 'mas,',.Ptw" I mera, !lt!ees�dtltle, da
,

ßlCURRíCULOS.CAIXAEOSTAL2m_ teriçãó dosraesmes pri-vHégiG&d� de
INFORMAÇÕESNAHUfilANA

"
entreviste 'do.:Slê., Eim-Sihz:a-;'.,Wv�'�lQelhor

'

"'_" �, ,_'

" -, lo, em nossa.regiãe, da qnalidade do.homem]:' ,

I.w&.��....._-��� , "� ". ,'_"
,

'

',r�SiléirO' na.qual ele achava, graça'dos empresários
'CALDEIRE'IRO que,ri� dele quando investiana e?�c�ção �� �u .'

.......�w.&,.;._....,;...��� I, _'" :
,

.
" �' operán? ! educação do nosso operano �u�a a

AUX. DE 'EScrITÓRIO '

PARA TRABALHAR NA
" cempetição de nos�s produtos no exien�r; o � . .ROSE ' 973.3771

" ,
, ,

.' I' não é hoje só fundamental para -o desenvoleimento, J .'

.'1,.· DUAS RODAS. omopreviu Sr. Eßt>lla lIluitosanoS,ilIlI$-tom<m-• '.

�;��:..
. �ROCURE1iIA H;UM4NAI .....)•.•.... ����� só�

e���:�
' __ '

'.' .�

OUTRASVÁGAS
�RtASNA

"

,HUMANA
, '

AUX.PRODUÇÃO'3�O '

.

CALDEIREIRO,
'

"

. CÄSAJ.(SERVI(:OS "

, GERAIs/GOVERNANTA)
.CQLOCADORDE CALHAS

, COS'I'tJREJmt\MAQ.�TA I

COzINHEIRA INDUSTRIAL
,

, ' �

ELETRICISTADEMANUT.
,

FERRAIYIENTEIRO
PREN8ISTA

')�'"""', "

'

, ,mAN 372.0'293
,

.

"

.,' -,
.

.
"

S�P-ElHc""VISO�
.

"

/'
,.
'. J!eItj j

:DE :P:R.O:D"'Uç.A.O �
�
1IOMANA

, ASIIUCIIIIA .....

,
.

, ,'INFORMA

-

/

1
'

1:fÃO PODEMOSQtlÉIMAlt-ETAPAS! (lI)
j

1-:'_0&_-_"�_QUALIDADE ,,�
SI- IBO9000 ' "

s-DIB'A'MJCJO"";'OlElG-wIz;-no.. -

. ..
. � .

DOMÍNIO EM,
'

,

J

, ,', 'AMBULATÓRIO MÉDIC,O'PARA EMPRESAS, c,

_

'ME'DICINA DO TRABALHO ('PÇM$o ) - AUDIOMETRIA (' PCA )
RECRUtAMENT'O E,Si:LEÇÃO;'- 'CURSOS N�,,��A DE �:
",', RUA HENRIQUESOHN: 33 - CAIXA-POSFAl- 200c-CEP: 89:255-240 - JARAGUA-OOSUl. - sc '

,
"

,: ,. ", :
'
')

Fane.' (047) 371.431.1 Fax. 372.1091 "

"

.'.
'

,

, , A HUMANA É PARTE DE :sua EMPRESAI' "

,

, . r' , '

,

:H:UMANA
ASSE$SORlA E,. RH
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'

consultório 'Médico
, ORA. rytARCIA NIPPES GASPARIN/

'h

Clfnica rnédice �. Medicin,a do Tr�bà/"o e Homeopatia
CRM".6294.

. DRA. MARLENEIN�S DA SILVA' . :
'.

:

.

" Nutricionista
CRN�2287

DRA: MARGARETE GELLERTOA.COSTA,
. PSicóloga (Infantil)

,
'

I :

','

CADEII,lA DE DENTISTA, ';
'Vende-se cadeira elétrica (Dobi-Atianie). Ci
,

.' qual pode ser usada por dentistas ou, '

,

.. '\'. tI" ').-

médicos oftalmologistas (oculistas). Inclui l
, colú.n�. com luminar:Preço à' c�mbindr.

\ .

.

.

':

Tratarpelosfones: 372�0007 ou 37..1;"1424
• .. 'b" .

_.

Vend�;.s.e Escort 94 (mod: novo), 209,00. Tratâr371-1953. .",

azul metálico, imp câvel. Aceita
.

,

troca. Tratar371-1953.
.

.

Vende-se Voyage84., barnco. 5

.marchas, ôtimo.Tratar 371-1953;
�n4e':se Fiorino forgão ano 88,

-' ".

". "
,

.

.

branca, ótimo estado. R$ 4. 700�,Oe,' V_-seFiat Spázio CL83,garólina,
à v,ista' ou' R$ 2.500 +' 18"X R$ 5marc�),�tálico371-1953.

.-;-

'ESSENHAUS RESTAURANTE EPIZZARIA'
.'

Ess�n haus RestauramePitraria; antigo Geno�a é amais nova opção
. em gastronomia da cidade. No almoço a melhorcomidacaseira em

; ': kilo da região com oito á 10 tipc,s desaiadas e 03'a 04 tipos de .

'

..

' carnes. Se",,�também a lá carté no almoço-e no 'jantar: E a noite

" '� pizzas e taZ4nhas num ambiente acolJche.gante comlareira
,;'Essen Haus ResraUcánttf ePizzaria, fazpane do seu cotidiano na .

.

Barã» do ,Ri� Branco, 195 em frente
. .

Barão Vuleo Locadora - Fone: 372-2681
,

'
.

. "�o "

...

/ ,

I.

Dr. Oalisbor Marcelo Weber Silva

ENDOCRINOLOGIA
CRM-SC: 5149. (,.' CPF: 447124059-53

DIABElB, ,7111EÓ1DE, oBEsI� OSJUIOIIOSE,
CllESCINIBVTO, DISTÚRBIOS DO 'COLEs7aOt. E 'C ,j /

'"..
,

.
DAS GLAMXlLAS,

'

,

'" Rua Jeãó Picolli,. 253 - J4) andar
'

Fon�s:' 372 ..3786 (consultório) 433 ..7525. (residência),
.'

' I' "fT

'Iínica São Camilo,
):Dr. M'arcós F.rnando, F. Su.btil
ilill!lli!i�II.lilljllil�!1111111!l�I!I�iii.111 � '\

Medicina do Trabalho - Pratura. - UrginC)la. '

Doenfas. de Coluna; .:Le.ae. do e_porte -. Vfdeo 'Artro.co,la
e ·Clrurgla. :do ,Joellto' .

Exame.: adml••lônal., deml••'ónal, e p,eriódlco, ,

'

-

I '-,.' '., ,.", ;.".'.
.

l1or6i'1o. àtendlmento: 8:30 à. 11�30 e 14:00 à. 18:30h••

..

I?ERGUN'TE-ME ,COMO?' ,

. ," f· ,....
,

FONE: 372�2'O59 '

..

\ "

!,7
,f

\,

�. [1"'�'��©"'�" DR.A., DENISE.MULLER T. OLMOS·".. DR·A.ELEN',C.'D•. J.[)EMASI·

,.'1
...

"o ". ".', :......... ,,',
-,

..•...... ·11.,· ..... GinecOlogia. é Obstetnola '.. Cirurgia PI���:I�::��:riZ $ofeJha
" Preven��_o do Câncer - Fone: 371-9942,

. /Fone: 371-8446
I'

'.

I
. "í ===:::::"=========::::::::========:::::=,====

, c:::::J, .O'R. DOUGLAS 'f. C. ANJo
.� 'DR. NELSON EICHSTAEDT-

O �ll.'�.l., ®
'

. Angiol'ogia -. Cirurgiá Vascl,Ilar' OUVIDO - NARIZ - GAlrtQANTA- Microciiurgia naso -' I'

L"

I"l\ ::,n, .

' ts
" ',�'

.:

..._va_n,....·z_e.....�,_T_r_om_·_po_s_e...,.s.,...e_:"_Ê>_06,....n_ç.....a_S.....A_rt_e_ria....
is

.....

,

..._S_il1_U_Sa_"_-c....ir_úr_9i_a.....do_r_on_co_-0t_·_or_rin.....o.....la__rin....9_o...log....ia ::.L:), _. Fone: 371-4935 . Fones: 372-0617e 3i1-0QA.�
.

,

,

..

.
'

. ".,
"

'/

e.
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Jaragwi.do Sul, 'e1 de'julho de 1'"

"

.CORRElO·oo.POvo.3

�·mmRl
CREC1873-J

.

ENPREENDIMENTOS IMOBIUÁAlOS LlDA.,.
APtos EM CONSTRUÇÕES
Edit. Peft1nia-· R. Jo.•• Emmendo.erte,
- Apto. e! 111m" - 2_1 andar. e! 2 qlos e 4emais dep •• garagei'íl. põrtlo e portaria
elelrônica· - R$ 25.000.00 + saldo parcelado em rua. enlrega chav!lS em jan197
- Aplo e! 17m"- - l' andar. 1,1#0. e demais dep •• garagem. portio e portaria
eIeIrõnica • R$ 17.500.00 ..: saldo parcelado em rua - chaves JaRl97
Edlt. Dlanfhu. - Rua "a,ina F,utuo..o.
- CoberturaDuplex 904e! 397.80m"-. el3 Suites e demais dop. lareira • chufia�eira
indo - 2 vagas. garagem, eler Inicial 173 cub (R$ 69.449.00) + assunir parcelas de

· oondomlnio R$ 1.725.00 enlrega chaves fevI98.. ,

- Aplo 502. e 802 CI 214m".,- suite + 2 �os .• sacada. chulTasq: indvidual. dep.
empregada. 2 garagens; sallo de festas.,pi8Dina - Emrada 1.08 cub (R$ 43.335.06)
+ assumir parcelas de ilondllll1lnio • R$ 1.042.42.00 chave& FEV/98.

.

- Aplo 304 - enltada 97.125 cub (R$ 38.98.9.86) + assumlr,parcelas de oondomlnio
- R$ '928 00 - chaves - FEVI98" •

Edit. A'ma,anfhu. Rua Adelfe Sao.a,l - 'af da 'Rua Amazo.na.

(SCA"" .

'.

.
.

- Aplo e! 300m". lemos dsponlveis aparlamerdos n' 301. 302. 5(11.
Enlrada:' 54.75 cubs (R$ 21.978.84) alé julhcl97 e assumir parcelas de 3.65 cubs
(R$ 1,465.00) •

-

C(JfIstruçAo:' Proma Const. e PIanej. Uda: em sistema de cOndomlnio..
Re.iilenoia' Ama,y/li. - VII" Neva I
• Aplos .e! 123m" - cl. 1 áUaé + 1 1#0 e demais deplÍnd. (�!ia e! churraslJleira e

garagem) - R$ 11.500.00 enlrada + 88SURI' oondoi'nlnio de.l.49 cubs (R$ 598.00)..

. .

.
CA$AS

.

- Casa de aIv. Nova 3 pavimeniOS e! 450m" de área Conslrulda. lerreno �00m"-
, • R Tomaz F. de Goes í:;!linda vista - R$ 160.000.00

- 'Casa alvenaria e! .200.00m". na,Aia Ollvia Chiodili Pradi •. 33 - Jara�á-
Esq\lerdo -'R$ 60.000.00

�

.; Casa aIv, 160m" área cosnlrulda. Terreno 420m" • R. Henrique Bortolini - R$
35,000.OÕ + Rnanc. Caixa 'Econômica Federal R$ 100.00 mês••
- Casa mapaira e! 11o.nZ • vlia /-8IàU' -,Terreno e! 52�. seco, de es!p!ina - R$
40.000.00 .

'

·

: Casa de alvenaria e! 150m"-. lerr�0.,7500m"- - l1Ja Bel1ha Weege - !=nIrada R$
54.000.00 + 12 xR$ 3.500.00
'-. Casa de chácara e! 270m"- em alvenaria e! Ioda infra_rulura. piscina e

,

dois

galpões. lerreno qI 31.000m" • RBemardo A. Sohnic:l (per1o do salão V�ória) -

Ilha da Figuek'a - R$ 110,000.00
.

- Casa de alverl8l'\a 123m". Balnéário. CaI'l1l;lorill - Troca-1le por aplo em Jaraguá:
- Casa em alvenaria e!\8Orn" - l1Ja José Piconi - R$ 25.000.00 .

TERRENOS
'

- Terreno e! 598m" - ·R.ua José,Theodoro Ribeiro -Ilha.da Rgueir!, - R$ 12.01)0.00 .

- parc��o.·
.,

-m�rreno e! 28.26Qm2. no \revo.lJIe wal a llIuroen8\l e! 165m de frenlepl BR 4,l3,
oonlendo lima casa dI! madeiril e! 150m"- + galpão de alvenaria e!' 200ril" - A$
170.000.00

"

I
.

- Terreno 27.000m". Chácara em Águas Claras; Perlmetro Urbano - R$ 4S.!>00.00
- Terreno - Lot Ch8ll1pagnal - 378m" - R$ 21.000'.00 .

- Terrena e! 10.000m". e! 49m 'd� frenle e! José T.' Ribeiro (P<6x. Irevo) R$
45,000.00 .

.

.

."
- Terreno e! 2.250 - R Berta \1ee9O '(plano a seco'e! Rio Jara!Jlé aos FundQs)
- R$ 40.000.00 '. .'
- Terreno em Naveganles. com 400m"-. conlral a 5ÓOm da praia' - R$ 15.090.0Q
GALP,(O INDUSTRIAL , COMERCIAL

.

. ,

- Galpão Industrial. eslrulura momada. cobertura paga. oom área de 400.00m".
e o lerreno c,àn 654.00m". l1Ja ,Joio Franzner.·.em frenle..à Igreja' SAo Luiz
Gonzaga. Préco R$ 39.800.00.
- Prédo comerqial - R.·AdéHa HSCrnr. 7?0 - R$'tIo.OOO.OO - acefta pa\Celamenlo
ou I!,oca par.cial pl aplDl1erreno,

,
,

LOCAÇÃO
,

- Lojas - R Beonora S. 'Prad E�. Anlurio e! 35m" - R$ '350,00 .

- e! 42.a4m" - R$
300.00,- e! s:i.47m":- R$ 400.00

. '.

- Loja e! 42m" R Bemardo Dornbusch. 590 - R$ 300.00
• Loja e! 4·S.65m" 'cl aparelho de ar oondici(Jflado R. Eleonora S. Prad•.Ed.
Anlurlo - .R$ 350.00

.
.

- Lojas - R Guilherme 'Hering - (per1o Capilé) - R$ 300,00
- Loja e! 35m" - R Guilhenne. Hering. 10 - Edf. ÉrICa - R$ 300.00

I

"
- Aplo e! 3 qlos + der empregada. conlral. Ediflcio JaralJlá. 8' andar. R$·850.00

. (Semi mobi6ado)
"

- Loja e! 62m" R Marjsa Fruluoso. 909 - Ed. Aslher - R$ 400.00
- Aplo, e! 3 qlos - R. 8eono,,,, S. Prad (Cenlro) " R$ 550.00
·JAplo. 2 (JIartos '. R. GlJilherme Herilíg. 70' - R$,475.00

.

- Aplo. e! 1 1#0 e demais oopendênciás. e! garagem - R;- José Emmendoerfer.
1�9 - E.iI. Hol1�a - 31 andar - R$ 370.00. .' ,

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

R. rm@!Jd�'if@
Tipo éilzà 95 gasolina'

.

Kadell GSI branco 92 ( 'gasoli!]a
Ipanema. prata , 93 gasolina
Gol copa azUl 94 lIasolina
""0 etelronlc verde 94 gasolilÍa
Corsa GL·4p1s. 'azIiI 96 .

.gasolina 1 .4.
Opala comodoro cinza 90 gas'O'in"
Verona GLX azul 90 gasolina
Gd CL aztd 89 álcool
Prêmio eB praia 86 alcool
Chevelle bege 86 aleool
Gol LS praia 86 alcool
Escorl XR3 amarelo 88 • 'converslVel alcool
Escarl L vertneho 86. alcool
Monza SLE verde 86

, ..

alcool
PIi:all S branco 84 IIlöool ,

Gol S branoo 83 gasolina
Sellna " bege 84 gasolina
Fiori:to flJ'gAo branca' 88

I' alcool.'
Fusca branco·· 81

-

. gllsolina I,
Corcelo" ÍIZtII , 82 gasolina
Fusca bellA

,
.' 'rr gasolina

Fusca bell 74 gasolina I,
Opala marrem, '18 gasolina

R1J8 Joinville n" 3573
Fone:(047) 371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - SC

Compra - Aluga
DEFRONTE AO FÓRUM.· CREeI 00177O-J .

F.ONE/FAX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089 • JARAGUÃ DO $UL· SC

.'

Pointer CU 1.à gas prata met.. : : 94
.

Uno Mille Eletronic gas. azullJlet.. : � 93
.

Uno S t.5 gas cinza ehumbo " � 91
,

'

Esco�XR3 ale; bordô met. , 88
, Gol�l 1'.8 ale. bordi) met. , ; 88

Voyage G11.6 gas cinzamet �: 88

Voyage'lS (ç/rodas +som) ale: p'rata .. , 86

FusCa 1300 gas. azul.. :.,
'

, ..73

.Chevette·Sl gas. b�g'e : :.. .' 79

Moto XLX 350 gas. prétalvermelha 87
.'. - \

Chevette SL ale. douradO Sm : 83

VoyageS gas. einza : 83
.

VEícULOSEMÓTIMO ESTADO!
AcErTM40S SEU VEPICUlO USADO! OFERTAS
ESPEQIÄlS E FIN�CIAMENTO� 36 MESES .

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

DO,MESMOMODO QUE
, VOCÊESTÁ LENDOESTA'

MENSAGEM, MAISDE 10.000 LÉITQRES
ALTAMENTEQUALIFICADOSPODERIAM ".

ESTAR LENDOSEUANÚNCIO.
JORNALCORRÉI()Do 'poVO -17Alvos, ,

'. (047) 371-1919 - (047) 372�3363

- �nde-se Casa em alvenaria neva, corri. 3 quartos, salã. copal
cozinha,layandcria, garagem -ló� nos fundos do.Juvenll!s
-, R$

.

35�000,OO (negociävel) em condições para
&anciaineÍlto. Terreno 730,OOm2.- de esquina.' .

, - �nde�se' duas, casa .do Jafaguá 84, ambas com quartos, salas,
cozinha, garagem - 1· com t.3,OOmJ de terreno , Valor R$
16.000.00 (negociável) 2" com 538,4Om2. Temito (negoci4vel).
- '\t:nde-se uma casa �Ia na rua 55. Angelo Seäiochet; 137,
com 3 quartos, salas,' cl,)ziriha. copa, 2 banheiros. etc. Terreno

: 12,50 de 'frente total 582,8Om2 (negociável). Aceita-se' chácara•.
terreno. ,

- �1Íde-se terreno na rua 37. João Planíscheck, com 14,00 de
frente .total da área em 464.00m.2 - Preço R$ 25.00'0,00
(�gociável)
- Terreno na Ilhada Figueira -' Rua lO, 10s6 T. Ribeiro com

14,OÓ testada total da área de. 42"1,50m2_- com ägua, lu,�,
fundamento e lajota'- Preço R$ 15.000,00 - Barbada
- Terreno com 840,ÓOm2 - mais construção de um prédio-c/
S60;4Om2' - próx. da Argi - na "falter Marquardt - R$. bO.O'O pl.
JiJ.2 -. n�gociável.,

.

'.'.
'- Tem:no situado nós Trevos - GM, JS, BL, MS; lO, SCH Ci CO.
contendo a área de 19.�2oin2, com 331,6Omt. de frente p/ �R-
280' - Preço R$ lO' parcelas de R$ 15.0'0'0,0'0' (Troca-se 'por
carrös e Çaminhõcs). '

..

- '\t:ß(!c-se ärea comercial na Rua Maria Ubclina da Silva e- Vila

Lcnzi, contendo 4.828,5Om2 cl testada de 6O'mt. ao preço
R$ 110':0'0'0' (Negociável) -.

.,.'

- �ndc-se terreno no Azaléias cl72�2. Entrada l4.0qO;O'o +

AlInDnir Financiamento.",
.

. - �nde-se ulna mini-chãcara com 5.O'00m2. Localizada na:Rua

.492, Elpidio Martins, bairro � Lenzf. área isOlada por io x '

R$ 5.0'0'0,0'0' (Negociável)
.

'.

- Ven&-se umaiárea de 22.00Qm2 'localizada na Rua 267. 10s6 A.
Pereira, Bairro CzcmieMcz âõ preço de R$ 5,OOm2 (negociável).
';\ \t:ndc-se apto. no.Balneário de Cambori6 - Todo mob'iliado, 3
qtos, sala. coz., copa, etc. 3° andar - gllfll&em coleliva - interfonc:
- Condomínio" RS 50,DO" - 7O'Omt da praia - Rua 2.30'0 - n° 740
- Preço - R$ 4O'.OO'O',QO (negociável) " ;froca-se pQt' apto em

Curitiba-PRo • '..
�nde-se 7.5O'O'm2 com Edificação de"Galpõcs em 2.20Om2.
localizados loomt londe do aSfalto (BR-282 - Sentido Ncreu
Ramos - (ao lado .da· Recreativa Breithaupt) aó preço de
.,RS 150'.0'0'0'.0'0' (Negocíácel).

. .

- Aluga-se sala defronte Fórum. - R$ 30'0.0'0'
-'CaSa mista Rua FC9� de Paula, com l'O'0rÍl2.• 3 q u.a 1'l os.
salas, cozinhas. banhéiro, saragem, JBU@da � excelente -

RS 2S;OO'O'.OO (negociável).
r.,

.

- Cas.a ao lado da Cont. Monicá - Jguá. Esquerdo. dC Madeir)l.3
.

quartos, Jala, cozinha. banheiro, etc. ,- . R$ 27.0'00.00'
(negõ<;iãvel).· .',.
- Casa no Morro do Acara.{ de madeirä, 3 quartos. sala, cozinha.
banheiro. etc •• ao pre'ço � R$ �O'O'O.O'O (negociável).

.

- Loja com todo' estoque localizada na Rua Rcinoldo Rau - Thdo!
por'R$ 15:0'0'0'.0'\ e Ilegoiäável.- .

, Apto. edit. Mc:negotti - 3 quartos, sala. dispo empregada.
cozinha. etc. Sem. garagem .1 R$ 38.600.0'0' - ne�ociável - Aceita
sc c.asa.
" Tem:no com 42O',O'Om2. Pr6xinio a Faculdade - Preço. - •

R$ 7,900',0'0' - Parcelamos.
Ooas· cas� de acabamentos 'médios no AlIa Paula I, por
R,S 23'.0'00',0'0 (negl,)ciávcís).

.

PI DBPósrro,. Eie. .ALUGA� GALPÃO CENTRAL

. .

POSTO MARECHAL LTDA�,
,

,

. ,

�JLiquj�gás
,

' .

*COMBUSTíVEIS' FI'LTRADOS
*SUPE'R TROCA: DE ÓLE'O-'
*LAVAÇÁO COMPLETA
*LAVA RÁPIDO

.

.

*LAVAÇÃO ÁGUA. QUENTE
'. *LANCHONETE

FONE/FAX (047) ,

372-0705 * 372-1888 * 371 ..0905
A,,:enida Marechal Deodoro-da. Fonseca, 961. CEP 89251�'l01 Jaraguâ do �ul Sc

"

, .

)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



coRRÊloDOPOVO.4
,

.

Jaraguá ,do Sul, '6 e·7· dejulho de 1996

CENTRO - Casa CENTRO �APTOS. no
V1LALENZI- ,VILA LENZI-Casaem' em, alvenaria cl 3 EDIFfclODUNKER

Alvenaria cl 1 quartos e demais Terrenocl Terrenôcom Terreno' Terreno Cl,
(No coração da cidade)2 aptos 1 ..600,OOm�; , 733,5011)2- p

suíte e 1, quarto dependê.ncias.,
'

660,00 m2 561,OOm2c1
epjscina .. A.a:t.'ecFiecJar.70- edito él casa por/àI:ldarr - ,Em condições �eitörias.

edif. cl casa !:dificado'cI

RS 50.000,00
"

em �v�naria direto com a construtora em alvenaria prédie comerciial

R.JoINVlLLE�: RGUEiRA- SCI:IROEQER� CENT,RO .- f;;xcelen� CENTRO-Rua CENTRO-.
Terreno cl Casa em ' "Terreno cl Terreno cf2.500,OOm2, Walt,arMarquardt Terrenocl

489,73rn2 sI alvenarla 'cl 2 ,3.645,4'5m� ..fazendo 'frente à Av.
- Excelentes 311,83m2,

benfeitorias suítes, demais edlf. e/casa Jotes frénte ao edlf. cl casa

dependências Marechal c/28m. Ao·lado . Superril�rca�o em alvenaria,
. doCentro Educ. SIGMA ,Breithaupt

.,

ÁGUA SÃOLUIZ ,JARAG..,Ä ' -FIGUEIRA -lot. Bruns. iCENTRO-Ed. CENTRO -

VERDE- Tern�nocl ESQUERDO-
-

.

Casa em Alvenaria ê! Carv�ho-· Barbada· apto. no

Teri'enod 450,OOm2 Cond. das 17fr,ÓOm2 (Suíte + 3 quartos
Apto. c/3 qtes- Edf. Miner(1 quarto,

434,OOlTJ2s1 edif. cl casa' Aza.léias - sendo f surte denlais çlépêlld&nci-

�m alvena�a Terreno cl
'

lo Garagem p/2'carros), e demais
as), Freritep'

·benfeitorias '
Prefeítura -

721,57m2 R$ 70.000,00
!
dependências Ä$22'()OO,OO

VILANOVA- < VILANÖVA- \
, VILA NOVA . - Excelentes BA,RRAVElHAILHADA

Terreno .: Barbada casá
fIGUEJRA lotes financiados em 1Ö - Casaem

406,OOm2 si em aivenaria cl
Terrenocl rneees - Pröx, ao Fórum a1venSfia c/2

.

bel1teitorias ,
03 qtes,

579,00m2 quartos -

4Penas >

e .ao BreithauptRS 33.000,00 ,MOBILIADA

, Jguá!. salário: ,.
;

.' �IIC '

. 't� v(;)ntâde�:'d�' ficar só para."
tlõcê; mas 'tem que dividír, ... :'

, chm o rêsto da casa.
,"'.

I '

,0
:I

Iriioblliária-"----
"

Menegottí
) A�ARTAMENTO CENTRAL, •

ótimo apartemento loc.liz!ldó no Edifrcio M�negotti (Av. Mal. Deoclorô da

Fons.ca), contendo 3, qtos, salá, c�inha, b.nheil'o e çle.pendfncias, .d.
,.

, e�preg8da. Bom preqo.
.

�ra suaHonâa C 100�am�v� do�o Regata
,

"
. compresta�ià partir de R$ 120,23 em 25.rheses ,f

• ' CASAS
Rua Lôurenço Kanz:ler nli 616, centendo 03 quarto$, 02 salas, cozinha, '

. lavanderia, dispensa, churrasqueira; 02 panheiros, garagem� ,
. , '.

Valor RS 650,�0 para uril ano. ,

'

Ru. OlMo Brugnago .,11 555 contendo 02 ,qu�rtos','sala, coziflha,
, lanvanderi�, garagem e banheiro,

Valor: RS 400',00
.

... '1'
••

" ,'Sf�IOlP.LANTAÇÃO DE BANANAS,
,

Com tirea de' 121.'000;00m2, contendo uma casa em alvenaria com 1�m2, sendo
que o .rtio cont,ém plantação de b.nana, aproximadamente 15.000 pés, estando

localizado n,a' rua Luiz Sarti, nll 4.360 (Nereu Ramos). Valor 'R$ 140:000;00

,OFERTA 'DA SEMANA
Terreno com 450m2, plano livre de .nchentes,.Ótima,localizaC}�o.·

,

.

\ .

"
,

'

, ,Apenas R$ 6.500,oo_- àvista -,�., .

A IMOBILIÁRIA MENEGOTTI DISPÕE PARA
ALUGAR OS SEGUINTES IMÓVEIS

\,.

. \ Regata
ReßataCpmércio de Motos Lida.
.Fili�: �. ��éUa. Fischer, 239 ,. F.(047) 371-2190 - Jaraguä do Sul '.• SC

,

.
" ,; , -.

('

\ '-
"

,Rua João Plan�nscheck, n' :1817, eonteridó 03 qu�rtQs, sala, tozinha,
-. ' lavanderia, banheiro�garagem •

, \
, .Valor: R$ 450,00

A\I. MAL DmDORO DA FONSECA. 855
En. MENEGOnl . 1" ANDAR - SAlA 1 07/108

FONE: (047) 37Hl031 . JARAGUÁ 00 Sll. - SC

f
,-

__ f_ _ �

r ,

"

. ,.!!Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HAB/TAT,
MC-_Jf311 lAR A

CRtCI aJ�D

COMPRA' VI:NDE ,. ALUGA • ADMINI$lRA
'

TERRIHlS
Terrepo,cl 420m2 - Tifa daMosca
Terreno c/1.020m2,Rua Procópio G: de Oliveira
Terreno cl 460m2Rua João Januário Ayroso
Terreno cl 450m2 Vila Rau
Terreno c.1 440m2 Bairro Ágf,18. Verde
Terreno, c/513m2 fundosWeg I
Terreno c/31.000m2 Vila Nova pr6x. Fórum

'

Terreno ç/ 2.60Clni2 Rua' Joinville - ótimo ponto
€omerci81

'

, Terréno'c/430rl.l2 LOteamento Versailles
Terreno c/5B9m2.(esquina) Uha da Rgueira,
Terreno c/400m2 RuaMarcelo Sarbl

.Terrenoc/532I'l'íl-EstradaNovaprox.PostoMarcolla,
Terreno cl 500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/500m2 (esquina) Rua Henrique'

,

Marquardt
'

Terreno C/1p.OOO e casa de alvenaria, Ótimo pl
empresa - RuaWolfgangWaage (Rio Cêrro ti)
'Terreno 3.60Om2'RuaMarcelo Barbi - Vila lenzi'
Terrenoc/28.000m2frente parao asfalloem NerêU
Ramos.
Terreno 15 x45 (ótima vista da 'CIdade) Vila Neiva
Terreno 115Qm2 - R. José Emmendoerfer
Terreno 18OQm2 - R. ,João Januário Ayroso
Chácara 1 15.000m2 Ribeirão Grande

Terreno,de'450m2 - Rua José Emmendoerfer
Terreno de 37.000m2 - VllaAmizade
Lotes c/400m2 - próx. sào Lüfs Gonzaga:

..

CASAS'
Casa em alVenaria c/260m2 - terreno c/1540m2 -

Schroeder
•

Casade alv. c/95m2terreno c/370m2em Três Rios
doNorte '

Casadealv. CI 1 00m2terrenocl 538m2-BairroÁgua
'Verde

,

Casa de alv. 215m2 - Prala,de itajuba
Casa de alv. 100m2 - SarraVelha, ," ,

,
' I

Casade�. �2Qm2,1 sulte+3dormitórios- RuaMax
Ziemann

, I
, Casa 130m2 e terreno 520m2 .. Entrada Rio da, Luz
_ próx.Malwee. "

, • Casa alv. 10Om2" 3 dormitóriós':" Ner�u Ramos'
0. (parcelar) ,

'

,',
,

• Casa alv. 180m2, 3 dormitórios - Rua João

C Doubrawa. I
"

APAf{fAlENTOS
, 'E' Apart. em coêstruçäoc/z ou 3��,rrnltóriOs,,entrega

iUlhol96, rua- Gumercindo da Silva' (localização
• Privilegiada). Consulte-nos.
• Apto Ed. Isabela cl '123fn� .. 2 dormitórios + sufte e '

'. demais dependências. ,

= ,Apto. 155m2 - Edif,. - Edif. Schiochet entrada +

• financiamento.
.' Apto. 96m2 - Edil. ImiOrantes (parcelar)
·

'

,

.' ,

, ALlJGA.SE

: Casá de alvenaria c/3 dormitórios em frente grupo
• escoteiros.
_ Casa cl 2 dormitórios - Rua João Nunes' - próx.
.. Hosp. Jaraguá:,

'

• Apartamento 2.(ÍormitÓrios Rua,Max. Ziemann.
• Ouitinete - Rua Joinville em frente Arweg
: Sala comi., - Edif. Picoiii

" "

• Galpão indi. 130m2 - Rua Lepoldo Janssen.

-
-
-

RU�JiD.lJlESCIIMIDT.�
(AO lADOoA....n:RRAGDfS)

FONE: 371-:8009

'. I

, ,

, ,

CLASSIFICADOS :De IMÓVeiS CORRllloDOPOvo.5

Precisa-se demOfaspara.
dividjraluglU11de CI18a 1Ul '

rua Affonso Bartei, n"
,

287) bairro Baependi,
, prõx. Rodoviária, exige.
se referê,ncÚlS. Tratar na ,

local até às 1'4, horas ou

das 15:00 às 22:00 na

Barão Video Locadorà 11 '

com Sivonei.

Valqr R$' 16.000,00
entrada + 17x 350,00. '

e Tiro Bracinho à

direita).

, ,

alvenaria 3 quartos e' .

demals dependências,
murada em.NereuRamos..
Preço R$ 29 mil - aceita

separcelamento. Tel 372-
2478 clRenato.

Vende-seJPn terrenoprõx:
'�upe�mercado Rau R$
5.800,00 entrada + 15 x

R$.220100. Tratar 371-
4424.

Vende-se mine-mercado:
Vende-se por motivo de

mudança excelenteponto
comercial,

'

ótima

clientela, prõx: ao centro
de JS.-Com todo estoque
e equipamento. ValorR$
15mil, aceita-se carro no
negócio. Te"371-3901cl
Ademir.

Vende-s.e terreno na Vila
Lalau, com 10S0m2 - R$
2$mil. Fone 372-2560. '

Yende-se consâreio G�l
1000 - não contemplado c/,

.�

4parcelaspagas. ValorR$
882,25 por R$ 700,,00.
Contatofone 37]-0091ou
973-3999 � 371-0363 cl
Vilmar.

Yende-se lanchonete

completa no centro de

Ja raguâ, com amplo
estacionamento. 'Tratar
rua PresidenteEp. Pessoa,
n° 555.

Vende-se terreno 16x24

próx. RecreativaMarisol.
Preço a combinar. Tratar
371-7610.

Vende-se 'calhas'

Vende-se 1 pulverizador
motorizada costal, marca
Guarani motor Yamaha
semi-nevo-e 1 carroça de
2cavalos - preço ocasião.
Tratar com Mdrcio as«

Vende-se uma casa em Schroeder-Bracinho
, ,

financiada prõx. a FERI. <, '(T'casa após salão Caça

fluorescentes indústriais
I

1x40 completa usadas
bom estado. Valor R$
!2,00 cada. Tratar fone
372-2298 c/Mdrcio.Yende-se 1 casa de.

VENDE-SE' LOTE'
NO RESIDENCIAL AZALÉIA
"

.: COMÁREA DE 672m2,
BAIRROJARAGUÃ-EiaOERDO,

li ,ACEITA-SE CARRO, TELEFONE
" OU PARCELAMEI\ÍTO;APENAS

,

R$24.ooo,00.1'FiATARC/'
JANETE 97,3-8386

..�� "
Rua!���?:�"!"97

, - IMOVEIS, CRECI1741.J
eo..u ;. VIIDI • lotllA • AD.IISIU ••leOI.OO'

,Imóvel m2
'

Qtos Gar- Bairro EndereçolPontoRef. Informações Gérais
'

Sobrado 300 4 2
'

Versalhes R. Herold Hesse, 30 75.000 Semi ooabadolNegocláveis •

CasaAlv. ,'84 3 1 Jguá&q. R. OUvia Pradi, 88
r

38.000 Pröx.Condomínio Azaléias
CasaA,lV. 140 3 1 Lot. Papp' , R. José Papp, 357 57.

"

-t15.000 fiilanc. p/SfH
Cása Alv, 19,0 4 ',1 Sciuoeder .

, R, Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.562nt2 - Parcela
CasaAlV. 130 4 ,2 Lenzi

,
R. ElpídióMartins, sIn 34.00ó Ace� terreno/cerro

Casa Alv, .240 4 2 Lot. Papp RMarcosV.Öirolla, 474 85.000 Aceita carrolfl;n6vel- valor
CasaAlv. 115 3 1

,
Centro R. Perdínando Pradí, 118 ' �O.OOO

.

,.' .

Ac.eita terreno até 40..000
CasaAlv. 133 3 1 '�aPaura Rua634-103 25.000 Casa em cOnStiuçlo/l'roca
CasaAlv. 180 4 2 _Centro; R. José Bmmendçerfer, 1390 80.000 rocapl apto em Blumeneu
AptóOK 166 3, J Centro Bd.Ana Paola .. 30 andar ' 27JXXJ +Fmanc.CEP

Apto OK 78 '; 2 1 Amizade Res. Amizade - 30 andar 18.000 ri'Pinanc. CEP - 13 anos,

Apto OK, 153 , 3
.

1 ' Centro Ed. Schiocbet - í 20 andar ' 50.000 -+:Fmaric. CEPlFica Cozinha
Apto OK 138 3 1 \ Centro Bd, Juliana - 30 andar 55.000 Enltéga'em Agosto196
SalaCoÕü 113 Centro Ed. Florença - 10 andar 50.000 Salacomercial

S8IaCoIJ!l. 2,5 '
� Centro' Shopping JaraguáBox 44 23.000 +2 CUB mês/Áceità troca

,

Lote 601 " - Jguäßsq. Condomínio Azaléias 27.000 Aceitaparcelar/tel�fone
Lote' , 450 �ade Res. Versalhes m 11.000 ;Negociáveis
Terreno 1H)(x) - Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Propício para Ind11stJ:ia .

Terreno -, 9000 - , Vieira Ao lado do Posto Bogo 160.aOO Vende,tudo.ou áreamenor
Terreno 7000 - Nereu Pröx, Arroz Zanghelini 35.00ö ceitaparcelar
Terreno 2608 Nereu RuaAndré Voltolini 32.000 NegociáveiS
Lotes 465 FJgUeira

.

Residencial Piazera I &.DOO Ent.2.000+48 x225

Lotes-" 385 Amizade ResidencialBehling 10.000 Ent. 5.000 + 5 x 1.000
Lotes : 630 VtlaNova POOx. Pórum/Rádio RBN 35.000, Ent.}5.oo0 + 10 x.2.000

...

'Lotes Vários � Stauizia Residenqiat'Gerailium 6.000 Ent700 + 72 x 150.
Lotes. VáriOs. - VrlaRau Residencial R�nascen� Diversos 40% entrada- Saldo parco

,

Lotes Vários' - VtlaLeIm Residencial Piennann [ Diversos 40%�ntrada - Saldo parco
Lotes Vários - Baia Residencial Satler Diverso 40% entrada - Saldo parco
Chácara 180000. - Garibaldi Estr. Garibaldi\- Km 15' 80.000 Casa âlv. - Aceita trocar

Chácara 111500' - ,- Garibaldi Ribeirão Hl1ngaros-·Km 13 20.000 Semmorarua-Troca/parcela

Undo Ioteno CondoÓúnioAzaléias (Jaraguá-Esquetdo) Rcs. <leraníum '(Centro de Santa, Luzia)
"

Área 601m:t (Plano - todo aproveitável)
,

Lotes com toda infra-estrutura (Tamanho IKmo de sOO(2) ,

A vista - R$ 27.000,00 (Aceita�se telefoneou parcelar),
A vista a partir de R$' 6.000 a� 8.000 ou - Entradll de .1.000 +

,

'

'

I
,

' 36 x 250,00 sal:Mfn. - ou,enirada 700 + 72 x ISO'sal. Mfn.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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..

CASA DE Ai...VENARJA

t:r1
Rua: Irmão' Leão,Magno, nll 248

.

loteamento Clía�agnat .

Terreno, 756,OOm2 - ConSto 203m2
.Área da Chumisqueira,: f40,OOrn" ,

0.1. - 1 suíte + 2 dolT!l. + sala de estar .... sala de jantàr +
t-""'"r1.sala de TV + cozinha + despensa + área de serv[ço + lavabo
l-.-1-l+dep. empregada + garagem + pis_cina + churrasqueira.
Valor do imóvel: R$150.000,OO

'

�TERRENO

I-l.-l
Rua: 697 - L:oteamento Champagnat

, Lote: 31 - Área 378,00ni2 '

Valor do imóvel: H$ 20.000,00

.-_'

�

"

,

-��'""
...�.::;>

l-- J
' ",.H_·:;�w,".'''''__''

::I#�__""""""''''''' "
,

r

i
\< ��. ��

TERRENO COM PRÉDIO
LI1 Rua: Joinville nli!: 4.386

o:J 'Área do Terreno: 1.314,.00m2' ,

Área do Prédio: 600,00m2
Frente: 72,00m '

� Valor do imóvel: R$ 250.000,00

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

Guaramirim
'

,

.

t5j
Área: 142,OOrn" � Edifício NelSon da Bem
,0.1. - 01 suíte + 2 dormitórios + sala de estar'+ sala de jantar
+cozinha + 1 ewc social + área d'e serviço + porteiro' ','
eletrônico + garagem.

'

Valor do imóvel: R$ 69,000 ..00

..
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sui, 6 e 7 dejulho' de 1996

----------.,----------.-----�--,------------------

C LASSIFlCAOOS DE IMÓVEIS". t' CORREIOOOPOVO� 7

'Lar Imóveis
'Av_' Mal'. Deod.oro, 141

.LOCAÇÃO
WHlAS

Ten:eno 15x30rnts' na rua João Planischeck
Vencia de lotes finànciados no Lot.' Vicenzi e Gádottr Uda. - Bairro Sto.· Antonio '

Terreno na rua' Antonio Carlos Ferreira de 19x30ints
Casa de alvenaria com 70m2 no Lot, Vicenzi e Gadotti I.. tda. cl financ.
Casa de alvenaria com 113m2 na nJil AlfredO CéirIos �ier no' Bairro Cl'flienário
CaSa de "Alvenaria: com 120,00m2 na ruaJoäo Wiest Júnior
Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo cesa, 'Iúz e água
Chácara em Corupá com 131.OÖOmZ com tocla a infra.:estruturá
Quitinete rua Arqui� Dantas - 'Vila Lenzi
Casa de aivenaria com 190m2 na rua Antonio Gesse.- - Bairro Czemiowicz'

- Telefone com prefixo 372 I 371
.,' Apartamentos: 02 qtos, saía, COZ" bwc, Ivand., garagem. Rua .Domingos cIa Rosa, 85. Valor'
R$ 350',00 .'. I

'
.

- Casa deAlvenaria: 03 qtos, sala, copa, coz., 02 bwc, churrasq., garagem. Rua João Wiest Júnior.
Valor R$ 300,00

. .

- Casa de Madeira: 01 qto, COZ., bwc, lavand.. Rua OméHa Hortz 8102.'. Vaiar R$ 130,00:.
- Apartàmento: 02' qtos, saia,. COZ., 02 bwc, lavand.; garage, portão étet., sacacla e! churrasq. Rua
Reincido. Rau. V�r R$ 380,00

.

..

.

, '_..'"
- Casa de �enaria: 03 qtos, sala, coz.xoope, lavaM. bwc, garagem. Rua Três Rie>s do Norte:
pröx, Igreja Evangélica. Valor R$ 250,00, .'

"

.',

' .'
. ,

.• Casa dé,madeira: 02 qtos., lot. Vicenzi.e Gadotli, lote 278 rua D. Valor R$ 130;00 .

- Kitlnete: 01 'qto, lavand., COZ., churras. C?Omunt., Rua Arquimedes Dantás. Valor R$ '190,00.

,

6 .

• ,INTERIMÓVEIS
'

CRECI091,-J

SÓ. PARA VOCÊ.�.
- Casa cOpl 230m�

(2 pisos), terreno, .com
450m2, (oom pisclna)

.

Rua José Pavanello
,

. R$ 120.0�0,00 (ã combinar)
. .

.

., Terrenos próximc a

. Malwee Malhas com' entrada'
. I·

.

à partir de' 1.500,00 e·

-restante em salários','
mínimo. '

- Gasa em alvenaria com

1 �Om2! . terreno com 300�2
,

(centrá). � Lateral- Rua:.
Heinoldo Rau.

' ,

Preço R$ 60.000,00
(mais financiamento)

'COMPRA'RE
SE' DA'R, BEM,.

./

p�_.�.._.•...._ .•.
I �t=' �.,

:'CRECIN'" ,1589J'_ '.:'
I I
• B....... ·,8ul· 'I'
I: I
I I...õveia 'I
I Fone: (047l372-273,. I
I , Vende..

. I ..' TE�NOS
\

, ,I I.

I
Lotes no ·Res. Imperador, prox..

Arroz' Urb,ano, 30% entrada Isalado 30x - total- R$ 10.000,00 .

.
.

I Lotes na R, Vkgílio �ubini, na narrá, 30% enttda, saldo .5x - I '

,

. total R$ 9.000,00 .'
.. Terreno cl L540,00m2, pFÓX. Scar (Centro) .- R$.

II. Terreno d 334m2 Loteamento do DICO, na Barra - R. P.. , II '1'
LOO.OOO,OO

-

Albert Schneider � R$ 6.500,00 .' Terren:'� Rua João Planinscheck cl 896,00m2 - R$.

I Terreno d·1.763ml .. Rua 25 de Julho, Vila Nova - financiando '1 _
. 90.00,00

'

I
·em,12x - total R$ 85.000,00,

'I
Terreno CI 5.184ml Rua 199\sem nome - Vila Nova-

T.erre.n,
o

d.,
1.234m2 Rua Virgílio Rubiní, na Barra - RS

'1
R$ 140.000,00

I 28,000;0(0) I : T'erreoo no a;n:domíniO-'dás Azaléias - R$ 26.000,00'
ÍI -.

Terreno d 37;291ml- R FFidà'Piske, na BARRA,.500 metros I' Terreno e! 350m2 _ Loteamento Ana Paula. IV _ R$.

da Màlwee - R� 160.000,00 todo plano '.

I otes no Lot Hanemann, ,na Barra - 50% entrada, saldO em IOx I 7.500,00

,I'
- total R$ 10.000,00 \, '

.

I I
Lotes na rua Piwlo Klítzke .(esquina), bairro; Amizade-'

Terreno' cl 35.00Om2, apes POste Maroola - BR-280.- R$' Mauro - R$ 15.000,00
I 17,000,00 - 5(,)% enÍrada salde' em -6x.

.
. • � Terreno a

,
1.600m2 '+ Casa em Alvenaria na Rua

I I . Epuäcío PessOa :. R$ 160.000,00'
.

I
sÍTIo ti 62.000m2, lia Tifa Paw; distante 3.500ms da Malwee. Terreno Rua 456 - Sem 'nome d 445ffi2 , Ademar Elliert
- R. Exp, da Malwee - R. Exp. Ämqld Hornburg, com casa em

'.1
'

RS 7 5
. .

I atvenaríade 155ml,·. casa. case.iro..d 5.0m2, piscína 7xl1, água, 'I.
' -, . .' 00,00, .

, reriend Rua Domingos da Nova d 326ml - R$ ss.ooo 00
'

• negociável, aceita, apto. caia no negócio - R$ SO.OÖQ,QO. I Terreno São L;Uz
..

_ R$ 12.000,00
"

, CHÁCARA com lIS.275m2, localizada nó Rio Cérro II

I distante 700 menos do asfalto, edificado'd casa alvenaria cl. .1;

'I
CASAS,

II· 170m2, três ranchos cl 196ml, dois aviários em funcionamento I.
Casa .em construção (al.venaria) ti 143m� - Vila Rau -

para 12.000 frangos, 9.000 Pés. de banana, 50% de área plana Loteamento Vila Rau terreno 'e! 548ml - R$ 40.000;00
I e muita água para fazer lagoas. R$ 110.000,00 - 50% entrada' I Casa em construção (alvenaria) d 120mt � Án� Paul� IV

I saldo a combinar.
.'

.

I Lote 140 � Financiamento T 16;000,00'
.

. I.' . .

CASAS
I - ,'1

Casa em alvenaria é/19Om2 - JUdini Lenzi .. R$ 60.000,00
Casaem alvenaria:d 160m2" R� Pastor A. Schneider, na Barra

I
Casa em alvenaria cl 120m2 + casa de Madeira - R$

- Aceita carro - R$' 32.000,00 . I
c,

30.000,DO
I· .asa em, alvenaria d 180m2, 3 qtos, 2 BWC, garagem, úa I'.BARRA, Aceita cap-o;, terreno, com 50% entrada e saldo a

Casa em alvenaria d 100ml. Tifa Martins - R$ 30,000,00 .

I combinar - R$, 55,000,00 I I
'Casa em alvenaria: em construção Ami. Paula IV Lote 113

I -Casa de madeira d'.3 qtos, garagem e lavanderia em alvenaria I
- RS 7.00000'

' ".
,

I
-�. Botafogo, 73, .na Barril R$ 22.00P,00

I
Casa em a1v�naria e! 60ml"Lote!llllento Liod�ro Rodrigues

LOCAÇÃO, .'

- Lote 79 - R$ 15.500,00
. .

. I Loja comercial cl 33ml, RIIl! Luis Satler"BARRA - R$ 18Q,00 • APTOS

I Galpão em. alvenaria e! lQ0m2, R. Bertha Weege, 2490 .. R$ '1 ,1,230,00
I "Ca�a em alvenaria d 2q1os e demais dependências, Tifa I'
I .Mosca, Iii BARRA -

.. R$ 170,00 'I
- Casa em alvenaria, 2 qtos, garagem - R. Verônica Demarchi,

'

I"· íI na Barra .. R$ 351),00 .•
'

..

"

.

· I - Casa-delIladeira, 3 qlos, gàragem, - R João], Ayroso, Jaraguá- I·
Esquerdo, n° 700 - R$ 350,00.

.
.

. I - Loja cl 77m2 - R. A1berfO Schneider, 1.187, ,na BARRA - R$ • '

ÍI 275,@0"
.,

,

I' 1\I-Casa de madeira, 3. qtos, 'garagem, R, Alfredo 'Behnke, . São
ILuís. Preço R$ 280,00

"

1\.
· I .

RUA ANGELO IÚJBINI, 1223' SALA 9 I
',I /

• ,.
I' I

I
I
I
I
I,
I·
'I
'1
l
I
.1

, J

TERRENoS-

Apto: EdifíCio Jaco Emmendoerfer d looml 7° andar ..

,. .

.

R$ 50.000,00 . ,

.

Lotes ("manciados a partir de R$ 2.S00;OO de .

entrada
.

'Lote:unento São Cristovão II -

'Loteamento Ca,mposampil,ro
.Loteamento Con&laniino Pradi

Loteainénto Ouro V�rde

- -- ---

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09 371-.113.6
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



cORREIODOPOvo.8 PueL�AçÕES LEGAIS JaraguádoSul,6e7 deJuiho del�6

FONE: 372-3349

'ALUGUEL�
DETRAJES'

J
RUA EXP..ANTONIO· CARLOS FEHREIRA, 184

'",

PROClAMAs DE CASAMENTO
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oficial do. Registro. ,Civil do. 10

. .' ,

Dístríte da Comarca de Jaraguá doSul, &tado. de Santa Catarina, faz
saber que eompareeeram neste Cartório. e�ibindo. seus documentos

pel� leí, afim de se 'habllitarem para
.

casar os seguintes: .

.)\pITAL N° 20.587 de 26.06.1996
CARLOS JOSE DE AB,REU E -KATIA· TRISOTTO

Ele brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Bom Retiro, neste Estado,
domiciliado. e residente em Estrada Itapocusinho, 12.100, nesta cidade, filho.
de José Laurinde de Abreu e Ana Rita S�uza de Abreu�' ,

Ela.rbrasileira, .solteira, costureira, natural de Jaraguä do. Sul, domiciliada e

residente em 'Estrada itapocusinho: 12 ..190, nesta cidade,)filha de José
,'friso.tt<>, .e Renilda Trisotto.

EDITAL' N°, 20.588' de 26.06.199�.
..

AIRTON FURLANI E. MARLISE TERESINHA ERICH

Ele, brasileiro, solteiro, operärio, natural de Jaraguá do. Sul, domciliado e

residente-em Ribeirão.'Cacilda, em Estrada Garibaldi, nesta cidade, filho. de
NildoFurlani e Lucia Furlani.

, , .

,

,Ela, brasileira, solteira, o.perá.lia!- natural de Cerro. �ãrgo., Rio. Grande do.

SUl, domiciliada e residente na Rua Domingos da Nova, 349, nesta cidade,
filha de lIbeo.baldo 'Querino. Erich e Jacinta Marta Erich.

EDITAL N° 20.589 de 26·06·1996
.: 'SIVONEI TARCÍSIO GRETTER E SÔNIA ANDREIA DE

_

SOUZA.
Ele, brasileiro, solteiro, representante comercial, natural de Jaraguá do. Sul,
domiciliado. e residente na Rua Luiz Sarti, Nereu Ramos, nesta cidade, filho.. .

.

. ..

, , de Tercilio Gretter e Leonyr Derraste Gretter." \

Ela, brasileira; solteira, vendedora, natural de Joinville, neste E,siado.,
domiciliada e .residente � Avenida Marechal Deodoro, 28, apto. 202, nesta
cidade, filha de Alfredo Leopoldíno de S�za e Adelina. Máfia. de Souza.

.'

, .

EDITAL N° 20�590 �e 26·�·1996,.
Cópia .recebída do. cartório. de Petrolâadta, neste Estado.
FERNANDO SCHIESTL E VALÉRIA HOHMÁNN

" Ele, "brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Petrolandiä, neste Estado,
domiciliado e residente em Rio. de Dentro, Petrolandia, neste Estado. filho.

..
' ,;:',

" .

'.'

.
.

.'

de Teófilo Schiestl ,e Ida Schiestl,
Ela, brasileira, solteira, 'cöstureira, residente na Rua.Luis Gonzaga Ayröso,
-201, em Jaraguä-Esquerdo, 'nesta cidade, filha de -Heriberto Hohmann e

Mariza Farias Holmann -' natural de Otacilio Co.sta, neste-Estado.

EDITALt N° 20.592 de 03..07,·1996,
MARCOS LUÍS MAESTRI E FATlMA REISER

Ele, brasileirQ" solteiro.•. (jpet"ár�o., natural de Jaraguá do. Sul, do.iniciliad� e
,

resideate na Rua Ber�ha Weege�' 1.801, Bma do., Rio. çerro., nesta, cidade,
. filho. de Vidal José Mãestri e de Ainabile Satler Maestri.

.

.

. � .' .
!

.

Ela, brasileira, solteira, costureira, naturarde Jaräguá do. Sul, do.miciliada e

re$idente em. Jaraguá�84" ��rada Gatibaldi, nesta cidade,. filha de �dréas
Reiser e "<te ElviraEicllinger'Reiser.· '

.

,

.

.
.

.
-

,

..
,

.

E para ,que chegue ao. co.nh,ecimento. de to.dos, mandei passar o

presente Edital, qu'e, será publicado. pela .iníprensa"e em Cartório,
"

on� será afixado. po.r 15 (quinze) dias.,
,

'�.'Y(:'

, -EDITAL
•

PATRICIA TAVARÉS DA CUNHA GOMES' T8belíã.e Oficial � Títulos da'

Comarca de, Jaraguá do Sul', Estado de San� Catarina, na forma� ,:�" etc.
Faz� a toQos qÚanto este 9dital virem que se acham neste Tabélionato
para PrOtesto os rr�1os oonra:

Aden:-ír Hansen - Estrada Garibaldi • Nesta;

AICione Pires • R, Joaquim Nabuco, 63' - Nesta:
.

'

Confecções Hartindre Uda .
.: ME:' R. Mal. Castelo Branco", 4� 79 -

I '

.'

Schroeder;
· Construtora Santa Marta· R. Reinoldo Rau, 541, • Nesta;

I
.

•
'.

-

·

Carlos Georg Michel·H. Heinriéh A LesSmann, 394 - Nesta;
Carros Georg Michel - R. Heinrich A LesSmánn, 394 • Nesta;

Emmz Comércio e Indústria Uda.· R. Rudólfo Confecções Ltda.• Nesta;
-

: Engepasa Eng. Pav. SIA: . R. Jbinville, 1 015'� Nesta;
.

Eunice Zapella - ME .'R ,Itóupàva Açu - Nesta;
Eunice Zapella - ME • R. ltoupava Açú • Nesta;
Eunice zápella - ME .;. R. ltoupava Açú· Nesta;
,Graphite e Preso Ltda.• R. Princesa Isabel; ,238 .'N�ta;'
Garavelos Com. de Calçados Ltda.• R Walter Marquardt - Nesta;

Ind. e Com. Transp. Piriquito· R. Mal. Castelo Branco, 4670. - Nestà;
Ind. Artefatos de Borrachas BM Ltda. � R. Domingos daNova, 145.; NeSta;,

.

" ' "

,

.,' :.

Ind. Com. Roupas Mec;: Mor Ltda.· R. GermanQ Mahnke 4499· Nesta;
-José Pereira Mereado·ME· R. Três Rios do Norte· Nesta; .

-
.'

.

,"
..

�

Lanchonete Mo.rris Marketing SIA· R. Luis Sarti, � 497 - Nesta;'

Loja Sanrio � R. Jose Narloch, sln2 - Nesta; ,

Mercado Dona Maria Ltda. - R. Mal. C�telo Branco, 3329 • Schroeder;
.

Milton Fede� - R. lateral Atana$io Áosa, �68 • Nesta;
Meier Ind. Com. Móveis Ltda.• H: Reinoldo Rau, Slné - Nesta;
Móveis Kohls Ltda. - H. João Tozini, 6pO • CorupéÍ'; �
,. '

Móveis Kohls'. Ltda, - R. JoãoTozini, 650 • Corupá;
Orado Vanderlei da Conceiçáó ., ME· R.' Tuiuti, 2855 • Nesta;

"

-

.�.(
.

'

Paniíicadora Beníhien • R. Angelo Rubini, 2319 • Nesta�
.

, Rainolds �olts � R. São�o sln2 .� Nesta;

,Sandra de À: �ios - ME - Av. Mal. Deodoro,d� !onseca, 744. - Nesta;

Seil Mats. Constr. Uda. � ME� - R Jaraguá, 105 - Corupá;'
Tania Mara Lenzi .R. Reinoldo Rau, 818 • Nesta;.

\

, Voltaire de Mattos· R. Domingos Sanson, 590 - Nesta;
, '

.

Vanderlei Kleinschmidt • R Afonso Bartet, 200 • Nesta;

E, corno os ditqs devéçlores não foram encontrados. ou se recusaram a
·

I. .
.... I·

_
'.�

.

aceitar a Clevida in�mação, faz por intermédio do presente edital, para que

os mesmos compareç�m neste Tabelionato. n� rua Arthur�MQller, 78"no
prazo da �ei a fim,de liquidar o seti cJébito, �u então dar. r,azãq porque não o
faz, ,sob a Pena de �� os referidos protestados na forma da Lei, etc.

KEiJaraguá do Sul, 04 de julho de 1996 '

Tabeliã '

�

\
,

,.".,

.}
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'Beatriz Sasse

Celulite
,

Ela atinge cerca de 90% das mulheres e está relacionada a uma predisposição genética e à
atuação dehorinôni.os.
Existem fatores agravantes como o uso de anticoncepcionais orais, alimentação inadequada,

,

consumo elevado de calorias, obesidade, tabagismo, sedentarismo, tudo isso prejudica a

microcircu1ação das células, provocando a retenção de líquido, também ocorrealteração no
tecido da pele e com o tempo fica endurecido.

.

Para amenizar este problema é preciso:
.

* Beber dois litros de água por dia, a

alimentação deve serbalanceada, compouco
sal e gordura ébom tambémevitar o cigarro.

* Evite o efeito sanfona (engordar
emagrecer), que cansa também flacidez e

estrias.

* Use cremes, faça massagens, drenagem
linfática, que também ajudam.

* Caminhadas, hidroginástica e natação são
ótimas opções, alémde exercícios três vezes

porsemana.

* Mas lembre-se, qualquer tipo de problema
precisa deacompanhamentomédico.

Desde 1990 a Lei 8072,
inclui o estup ro no rol dos crimes hediondos

e atualmente tramitam no Congresso Nacional seis
projetos de lei.que tratam desta questão. As proposições

tem por objetivo agravar a pena se o crime for
cometido contra um menor de 14 anos, proibir o

cumprimento da pena em regime aberto;
tornar o crime imprescritivet e enquadrá-lo

como de especial gravidade.

Luiz Cabeleireiros Ilnisscx III

I

I

Fazendo a sua cabeça, agora em Jaraguá, com profissionais altamente
especializados em cortes, masculino e feminino e corte a vela.
Atendimento especial para crianças de- todas as idades. Outros'
serviços prestados: manicure, escovas, alisamento, reflexo,
descoloração, banho de óleo e creme, tinturas e penteados.

, Atendimento segunda das 14:00hs. às 20:00hs., e de terça à sábado
das 9:(lO às 20:00hs.

Rua Procópio Gomes de Oliveira
Ao lado do Tio Patinhas Lanches - Centro

Não fechamos para almoço - Agradecemos a preferfnçia

:;Porque controlar
!:
o tabagismo?

*A expectativa de vida de um inflivíduo que fuma
um ou mais maços de cigarros por dia, é de 8,3
anos a menos a cada 25 anos, que um não

fumante.

>Ie Os fumantes que abandonam o vicio, mesmo

que temporariamente, se recuperam melhor e

mais rapidamente .dos ferimentos e cirurgias. A
nicotina do cigarro afeta �s.'nervos e comprime
os vasos sanguineos.

* Além da saúde, o cigarro faz mal também ao

meio ambiente e ao bolso (pe(.:S:e bem, se você

fuma uma carteira de cigarros pior dia, ao preço
de R$ 1,20 cada, ao final de um ano terá gasto
R$ 3.024,00).

'" O indefeso meio ambiente é atingido pelas
derrubadas de árvores: a cada 300 cigarros
fabricados, uma árvore é sacrificada, o que
significa que um fumante médio destrói- duas
'árvores por mês.

* Os prejuízos se estendem também aos' não

fumantes. OIumante passivo tem 200 a 300%
mais chances de contr_air câncer no pulmão, que
uma pessoa que hão conviva com tabagistas.

.

>Ie No Brasil, 2ß pessoas morrem por hora-vüimas
diretas (11) e indiretas (12) do fumo,
representando um total de iOD mil mortes por.

.

ano. No mundo, as doenças pr�vocadas
diretamente pelo fumo matam 6 pessoas por
minuto ou 3 milhões por ano -.

* O cigarro é a maior causa de morte. evitável no
mundo.

>Ie Ele mata mais que a AIDS, cocaina, heroina,
lncêndíos, suicidios, acidentes de .automôveis e

aeronaves, somados.

* No Brasil, o cigarro paga 70%' de impostos.
·
Porém, o dado mais alarmante é que para cada

R$ 1,00 arrecadado pelo Ministério da Fazenda,
em taxas sabre fumo, o Ministério da Saúde e

Previdência Social gastam o dobro para cobrir

despesas com doenças dos dependentes de

cigarro.

Dados .da OMS (Organização Mundial da Saúde).
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CAMPANHA CORREIODO POVO

DOE UM AGASALHO
:s G E UM·SORRISO·

1
�� , .

É O slógan da cempenhe que está sendo desenvolvida pelos
funcionários do Banco do BrasilS/A da Berre do Rio Cerro-Jaraguá

" do sur (SC), com o apoio da Nenete Malhas e da Igreja Nossa

Senhora das Graças, para arrecadar agasalhos em geral (roupas,
� cetçedos e cobertores) que es pessoas têm enventualmente

entulhados em .seus armários e que podem ajudar oU([§1S pessoas
•

• . i�
•

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

Os, agasalhos, etreceaedos estão sendo distribuídos pela Pastoral da

Igreja Nossa Senhora das Graças, da Barra, que está assistindo
� .

,,4, ªQroximadamente ,27 iemües cadastradas, e demais carentes, fazendo
� ,

«
:

urrla distribuição justa a oúemprecise.
I

A campanha não tem prazo detlnido, sua dúração 'continua pois a

, resposte obtida está sendo muito bOB. Participe você também!

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

'

GRAÇAS -'

REAlIZAÇAo:

Os agasalhos ou' calçados
esquecidos em sua casa

'

, ,

PODEM FAZER UMA CRlANCf\,FSLIZI

APOIO: '

NANETE,MALHAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.:.4_-,;;C,;;O=tam;:;·;,;;;;,,�:.;!O;;;...;;;;;DO�PO;....;..V;;..O;.....-;;.;Ja;.;.;;ra..;oguá�_d_o_S_uI,�6_e_7_de_j;..uIb_o_d_e_19_9_6 , --eel46 L�
'�-'101 bomgosto
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�,:"'\�:t�, Pos» de vendas anexo àfábrica .'
RUi'25DE JUUIO, 1866-TELJFAX (047) 372-17.

JARAGUÁDOSUL

Camisetas
.

bordadas de

qualidade e
.

R.. Marina Frutuoso, 391
',I

FONE: (047) 372-0011

JARAGUÁ DO SUL- SC/

Máquinas para empacetamento
RuaAraquari,-136 - IOta daFigueira

FONE: (047) 372-.0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul- sc.

�alhas
alllias

O MELHOR EM MALHA PARATODA
':,�,FAMíUA EAMODINHADESTA'ESTAÇÃO

" BuaJoãoJanuário Ayroso, 586
. .. ,I,

Fdne: 372-2497 � 973-9873 - Jaraguá doSul- SC

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
PREVENÇÃO EMCARDIOLOGIA

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA. Beltrami

. � .

aIdemlr()Mazurechen,26 - Fone: 372-0814

jaraguá do Sul
I; , : [P)l��,(IDOO({:OOU c;a. ���!:���

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

Rua João Planinscheck, 407
Fonae: (047) 372� - 371-4&47 - 371-6276

JARAGUÁ DO SUL- SC

4flIlnhiliar�aus
A CAMPEÃ DO$ PIfE_ÇO$jBAIXO$
" TODA LINHA DE MÓVEIS E

ELETRODOMÉSTICOSEM 6 PÁGAMENTOS
CONFIRA NOS$AS PROMOÇÕES

JARAGUÁ DO SÚL - Sd':HROEDER
GUARAMIRIM E MASSARANDUBA

FLORICULTURA FLORI/A·
ARRANJOS - COROAS - DECORAÇÕES

....,

lr ��

1P' .... R_._�a_on_�_;a_�_!_;_�_�o_�_�_j;_�_:_�_�_1:_-8_�_:...;"'"3 _

o casal Lourival e Lorita 7Anottl
Karsten comemorou 17anos defeli:z
matrimônw no âia 30 dejunho. No
jantar festivo, o lançamento da
candidatura dela a vereadora pelo
PMDB.

Comemorou ültule nova:;;:;l última

quarta-feira (03), Mari4 Helena
Ramos (Sra. José Ramos Neto). A
festapara amigos e convidados será
em grande estilo, dia 27, em

Gramado (RS)

ALWEE MALHAS - 'considerada das mais

, portantes do setor têxtil nacional, a eml?resa
�� mpletou 28 anos de fundação na última quinta

� ira (04). Fundadapelo saudosoWolfgangWeege,
� �e com cerca de 3.800 colaboradores em suas

u
.

dades deJaraguä do Sul, Pomerode eBhnnenau,
) comandada com sucesso pelo experiente

empresário Wander Weege. Homem culto, probo,
de

. conduta ilibada, Wander Weege.. com
incontestável visão de futuro, proporciona a seus

"parceiros", condições de trabalho e ganho acima
damédia demuitos países de primeiromundo, além
de condição invejável de partícipe das coisas e

causas comunitárias. Parabéns!

PROSPERIDADE E SUCESSO - curso que será
minlsttado pelo professor Henrique Pagnoncelli,
filósofo, teólogo e parapsicólogo, nos dias 15, 16 e

18 destemês no audit6rio do Sindicato do Vestuário.
Adesões a razão de R$ 40,00 na loja Enigna;-na
Reinoldo Rau, 802 ou com a promotora, Janetê
Marcatto, pelo fone 372-1141.

FOGODE caão - anima a noitada gauchesca hoje
(06) na SociedadeVieirense com show de RuiBiriva.

A,promoção é do Piquete Armada Campeira.
AINHA DOS ESTUDANTES - são 19
ucandários participantes da tradícíonal promoção

l Clube Atlético Baependi. Na última segunda
ira (01) foi oferecido lauto jantar as candidatas,
etorêsdos colégios, comissão julgadora e a

, rensa, oportunidade em que a díretoría social do
.

a" apresentou o regulamento do concurso,
� s mais corretos dos últimos tempos. Mesas e

�,�sos
estarão a venda na secretaria do clube a

� .

desta segunda-feira (08). _

'

1, �E - a Associação de Pais e Amigos dos

��;cepcionais de Jaraguá do Sul, corretamente
J mandada por Rosane Vailatti, acaba de ser

g:gzáada com verba nó valor de R$ 70.000,00, da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e
da Família. Os recursos obtidos serão destinados
para a construção da nova sede da entidade.

NADEGUETO - a Banda Nadegueto da Bahia
. comanda a festa neste sábado na boateNotreDame.
Oportunidade ímpar de ver e aplaudir um dos
melhores shows de Reggae e Olodum lOS últimos
tempos, além de sucessos consagrados da própria
banda. Vale conferir.

OAMORÉLINDO - os amigos JeanChaves eAnne
'. Luise 'Franmer comemorando o primeiro ano de
I hamoro neste fmal de semana, com jantar a luz de
,

velas. Aos pombinhos apaixonados, felicidadesmil
FESTIVAL DEDANÇA - o 14°FestivaldeDança de
Joinville, de 12 à 24 deste mês, na Manchester
Catarinense, será dos maís completos dos últimos

'�pos. São aguardados 150 grupos de vários

rtados brasileiros, dos países do Mercosul e
nclusive de outras partes do mundo, A comissão .

fgani.zadora
é composta por 26 comissões

taladas na Casa da Cultura, que últimam os

eparativos.

f,IVER - troca idade hoje (06), a gereute da agência
arig/R.io Sul, Cláudia CardosoMolina (Sra. Wilson:
olína). Cumprimentos na agenda.
EBUTANTES - o ClubeAlléti:oBaependi, já tem

upscntas 32meninas-moças, que serão apresentadas
a nossa melhor sociedade, no dia 28 de setembro,
na Noite de Gala. As inscriçõ� encerram-se no

próximodia 15

e-mail clnageI@netuno.com.br
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Denise Zimmermann da Silva (Sra. Décio da Silva) e Dilma

Oppermann (Sra: Luis Alberto Opp,ermann), as patronese� da Noite
.

de Gala do Clube Atlético Baepe�14 no próximo 28 de setembro .

A promoção "su« compra vale ouro" da Seifert contemplou Margarete
.

Rodrigues com uma barra de ouro de SOgramas. Oproprietário da�ifert,
Gido Seifert, no moIMnto da entrega àfeüzganhaJora

'j:\spessoas tendem a colocarpalavras ondefaltam idéias"

(Goethe)

Sociedade Recreativa Alvorada do Rio Cerro II promove
hoje (06) o concurso Garota Alvorada 96. A eleita

representará a sociedade na Schützenfest deste ano,
.

. concorendo ao título de Rainha. Das 18 concorrentes,
Andréa Hilles, Claudete Prochnow, Elaine Romig e Marli

Mathias não enviaram fotos. Destacamos as 14

candidatas que mostram seu sorriso aqui nà coluna

t.····:j···.····.····...v .,
��'-

I·

CUia MathiDs

A Festa Brega realizada naNotreDame no último sábado (29) foisucesso
absobúo, "'fona, contagiante e tem tudopm virar "moda".

Destaques emergentesda
noitfUla, Sonia Ayroso e Essa é a "galera brega" que preparou e animouu a
EIUuuiNicoluzzi. Festa Bregada NotreDame

Amélia
Arruda "

troca idtule

nopróximo
a to,

pelo,::::::M�
doesposoe-
dosfilhos,

quedesejam
toda

felicidade•domundo,

• Comunidade Madre Paulina
realiza a sua festa anual neste final
de semana. Hoje (06)', a partir das
15 horas festejos "juninos" e

amanhã (07), SantaMissa às 10:00.
e durante todo o dia completo
serviço de bar e cozinha e muitas

atrações.
eNoite Italiana hoje (06) na

Associação Atlética Breithaupt.
A deliciosa comida italiana

especialmente preparada pelo
mestre Artur, regada a muito
vinho.

e Curso Sigma com matrículas
abertas para supletivo de I? e 2°

graus. Início das aulas marcado

para 29 deste mês, com

professores altamente

capacitados. Não há taxa de
.

matrícula e os alunos do supletivo
de 2° grau poderão frequentar
gratuitamente, aos sábados das
13 às 18 horas, os aulões

preparatórios ao 'vestíbular,
• Sociedade Ouro Verde de- �"\

.. ,

Guaramirim promove hoje (06),
.�

baile de Rei, com. extensa

programação. À tarde a

concentração de sócios e busca
do rei Lenor Hornburg e a partir
das 22 horas o grande baile com

animação do musical Addlers
Band.

e Uma boa pedida prä. quem exige
qualidade e bom atendimento é a

Sorveteria Bariloche. Agora com

a direção da simpática Sra. Olívia
e sua equipe, serve diariarrente
buffet de sorvetes, taças frias e.

quentes, além de café expresso,
chocolate quente, capuccino e

lanches de croissant. A Bariloche
fica ali na Procópio Gomes, 654.
• Sociedade de Desportos Acaraf

promove logo mais a partir das 14
horas um super bingo com

valiosos prêmios. Cartelas podem
ser adquiridas no local.

e Conmnidade São Pedro,. Alto
Garibaldi, promovendo a sua

tradicional Festa Anual, hoje e

amanhã (06 e 07). Completo
serviço de bar 'e cozinha; não
faltando O tradicional strudel.

e O Grerra, Gremio Recreativo e

Cultural Marcatto reúne
associados, funcionários
Empresa Marcatto e a

comunidade na grande festa que
promove hoje (06), apartir das 15
horas em sua sede recreativa.

e Boate Marrakech agendando para
a próxima sexta-feira (12), a partir
das 23 horas, a Noite Top 100 com
as Bolinhas Voadoras. A galera
que pintar por lá até a meia noite

pagara R$ ,5,00 e ganhará um

a-édito de R$ 2,00 prá consurm

nos bares. da Marrakech. Ainda
sorteio de camisetas, CDs, LPs,
Fitas, cervejas e grana.

e A Associação de Pais e Amgos
dos Excepcionais, Apae de nossa

cidade prormvendo hoje (06), a

sua tradicional Festa de São João,
com nuítos atrativos.
• Currprimentos a Honôria- Tecilla

Franzner (Sra. Lauro Franzner),
pela idade nova na última quarta
feira·(03). A festa será em família,
neste .final de semana.

COIMmora
ültule
nova

nesta

segutula
feira(08),
CllimJiney
Azevedo.
.eumpr;nentos
dosamigos
efamlliares

o baik deférias e escolha da Rtunha 'âos Estudantes será dos mais concorridos
e animados dos últimos tempos, dia 13, em sua 12- edição, no Clube Atlético
Bupendi. São 19catulidatas, representatulo educandários das redesmunicipal,
estadual eparticularde ensino. Nesta edição, apresentamos mais 4 ctÚuJidatas.

"-

Sa"dra Adria"a Sa"dra da Silva do Jru:8iaTtII"lfIIws/ci
Dematte tio Euclides Divi"a ProvidêlfCia doAlberto Bauer
da Cu"ha

láit«fSll ea",pregller
do José Duarte

Magalhães
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J/M MOli/ION
25 AIIOS SEM '0 M"O

'

Paris, 3 de julho de 1'971. Um homem,
uma mulher, uma noite. O homem era

alcoólatra, amulher viciada em heroína,
e a noite foi implacável. Na banheira

(artige de luxo entre os franceses),
Pamela Courson, a fiel companheira
e�contrav: James :Öouglàs Morrison
morto, ataque cardíaco atestava o laudo
de óbito de um médico que ninguém
nunca viu, nem sabe-se o nome,
overdose cochicharam alguns.
JimMorrison, líder dabanda TheDoors,
tinha 27 anos quando morreu,
coincidentemente a mesma idade que
Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin
e Syd Barret, todos na década de 70, e recentemente Kurt Cobain.
Ele era polêmico, baixava as calças nos shows, era acusado de porte de drogas,
atentado ao pudor, mas mesmo assim ele é adoradopor suamúsica, seu rostinho
bonito, seu carisma sexual, seu olharperdido de Rimbaud californiano e seus
versos.

O Rimbaud do rock entretanto se supera a cada ano. Seus ex-companheiros
de banda Robbie Krieger, John Densmore e Ray Manzarek planejam shows,
promovem lançamentos de coletâneas, de raridades inéditas e vendem, muito
por sinal, mais de 3 milhões de unidades por ano só nos Estados Unidos.
E não importa que 25 anos se passaram, o seu túmulo ainda é o mais visitado

,do Pére Lachaise, na França, isso porque lá também, estão enterrados Edith

Piaf, OscarWilde, Balzac, Bizet, Chopin, entre outros.
Morrison era o Apolode rosto intocável, fama de mal, humor de cão, místico
por natureza,
Jovem, sensual, poeta, líder... e está morto. () mito é perfeito.

'Na cidade ...

BOATE MARRAKECH

G4ROTAJUUUSKARSTEN
Dia 6 de julho será a eleição da Garota
Ju1ius 'Karsten. A eleita 'vai representar
seu colégio na eleição da Garota
&tudantilnoBaependino dia 13 de julho.
Vá e prestigie.
U2COVER
Dia 3 de agosto você confere aBandaU2
Cover de São Paulo. Ingressos
antecipadosa R$5,OOenodiaR$7,00.A
banda cover demaior sucesso do país.
BOATE NOTRE DAME

FESTADOSESTUDANTES
Nesta sexta, 5 de julho, às 23 horas show com
a Banda Pholhas e Bon Jovi Cover de São
Paulo.

NOITE TOP 100 com as BOUNHAS
VOADORAS
As noites normaís são especiais, você paga
R$ 5,00 eatémeia-noife ganhaumcrédito de
R$ 2,00 para gastar nos bares daManakeeh,
E você pode ganhar camisetas, CD's, LP's ,

K7's, cervejas e até diilheiro.

Adquira o passaporte que dá direito a 50%
de desconto no ingresso, 'no Smurfs

Lanches, Bodega Choperia, Mary Doces,
VisualVídeo Locadora.e Planet,Importados. '

Com o passaporte você s6 pagaR$ �,OO.
'

Mais um show de nível nacional na
Notre Dame, será dia 6 de julho às 23

horas, com o grupo Nadegueto de São
Paulo. Vale a penaconferir!

Garfield
18 anos de diversão
No últimodiardejunno, ogatomais amado
do mundo completou 18 anos. JimDavis é o
criadordeGatfieldque é responsávelpormais
de 2.500 tirasde quadrinhos nosjornais do
mundo inteiro, além de muitas outras

publicações. Atualmente vocêpode assistiras
mais engraçadas estôrias diariamente pela
NEr IT por assinatura, no canal. Cartoon
Network: Saiba agora algumas caraaeristicas
desse gato que é símbolo de preguiça no

mundo inteiro.
Data de nascimento: r de junho de.1978.
Loca/.: cozinha' do restauranie da Mamma
Leone.

Peso: 3 quilos
Caractettsticás: 14 dedões, 6 bigodes e um
nariz rosa.
Pessoafavorita: ele mesmo.

.

Confiâente: urso Pooky.
Amigo: espelho.
Comida: ldsanha:
Dia o4iado: segunda-feira.
Forçamotriz: fome.
Esconderijo: pote de doces.
Namorada: Arlene.
Frase: nunca achei uma lasanha que não .

,

gostasse.
Passatempo: dormir e comer.
Cachorropreferido: cachorro-quente.
Esporte e exerctcio preferido: abusar do
Odie.

Pensamento: "Seria uma lástima se o

mundo acabasse numfinal de semana".

.J A, PI A, ca- :U ,Á
O mundo perto �é você

..

FONE: 371-2444 ou 372-3223
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.
GilbertoMenell quer contribuir com experiência administrativa
Candidato a vice-prefeito, pelo PPB, critica secretaria de Obras epromete agilizar serviços

Jaraguá do Sul o

empresário Gilberto Menell,
candidato a vice-prefeito na

coligação que tem o deputado
estadual Ivo Konell (pMDB) corro
cabeça de chapa, afirmou que a

prioridade será a. reestruturação da

secretaria de Obras. De acordo com

ele, os trabalhos desenvolvidos

pela atual administraçâo são

ineficientes e perdem tempo por
falta de planejamento. Menell
revelou que, caso a aliança vença
as eleições, vai implantar ii.

"Patrulha Mecanizada" , que deverá
unir todo o pessoal e equipamentos
necessários para a conclusão de

,uma obra, não permitindo a

distribuição dos funcionários em

diversos serviços pela cidade.
- Esta secretaria é a pior que

Jaraguá do Sul teve nos últimos
anos. Falta gerenciamento e se

perdemuito tempo nas locomoções
de máquinas e pessoal. É preciso
se pensar na prefeitura como uma

empresa e gerenciá-la como tal -

aconselhou, lembrando que
transformar a cidade num canteiro
de obras inviabiliza a conclusão
delas.

Na opinião dele, o plane-

jamento de realizações deve
ser feito antes do início das

obras para possibil'itar a

concentração de esforços
nos trabalhos desen
volvidos. "Hoje, por

exemplo, uma máquina que
está no Garibaldi é
deslocada para atender um
fiscal que estã gerenciando
uma obra no Santa Luzia.
Nesta locomoção perde-se
tempo e dinheiro, já que a

máquina não está

produzindo", explicou,
acrescentando que pretende
emprestar sua experiência
como administrador ao

município, lembrando ainda

que quer fazer da cidade um
modelo para o Estado e o

país.

integradas. Esta opinião é

compartilhada pelo
candidato a prefeito, Ivo
Konelk que em recente

entrevista ao. CORREIO
DO POVO,. afirmou/que,
caso seja eleito, deverá
reduzir em tomo de 50% as

secretarias municipais.
PROPOSTAS - Para o

empresário, a educação
merece uma atenção
especial. Ele prometeu
desenvolver um trabalho, no
qual nenhuma criança, em
idade escolar, possa ficar
fora da escola, a não ser que

queira. "Temos que dar a

todos as mesmas

� o,portunidades, não

__ _ �rivilegiando ninguém",
GilbntoMetteN, l'#ce IUJcoligaçãoPMDBIPPB, declarou .. Menell garantiu

Sobre a terceirização dos

serviços públicos, Menell afirmou
que é contrário. Ele justificou sua

posição frisando que, pela
arrecadação do município, é

improprio teroeirizar a coleta de

lixo e a limpezada cidade. "A

terceirização não funciona em

Jaraguá do Sul. Poderíamos

aproveitar nossa mão-de-obra para

Prefeitura vai doar
áreaspara o Frohab

Jaraguá do Sul - A Câmara de
Vereadores aprovou, em sessão

extraordinária, na noite de quinta
feira, o projeto do Executivo que
autoriza o município a doar áreapara
o Frohab (Fundo Rotativo

Habitacional). Trata-se dI J im6veis

que sobraram do loteamento Jardim
Paraíso, no bairro Tifa Martins,
adquiridos pelo município por doação
daCohab (Companhia de.Habitação)
de Santa Catarina.

Segundo o projeto, os Iotes

abrigarão unidades habitacionais

populares, destinadas às famflias de

baixa renda. uÉ uma ação que a

comunidade vê com bons olhos,
porque vai ao encontro dos mais

necessitados", afirmou o vereador

Ruy Dorval Lessmann (PFL),
acrescentando que a cidade tem um

déficit habitacional em torno de três
mil unidades, exígíndo do governo
outras iniciativas para amenizar o

problema.
O déficit habitacional da cidade

é atribuído ao m1mero constante de

migrantes de outras regiões do país,
que vem para Jaraguá do Sul em
busca deemprego, jáque omunicípio
concentra um dos mais modernos

parques industriais do Estado.

que a coligação pretende dar

continuidade ao atendimento
realizado pela secretaria do Bem
Estar Social. "Queremos relembrar
os tempos em que a secretaria era

administrada por Cecília Konell.
Ela fez um excelente trabalho,

autoridades estaduais e até federais
investimentos na . área de

segurança. "O município merece

ser recompensado pelos grandes
feitos", frisou.

Segundo Menell, a saúde de
.

Jaraguá do Sul também precisa ser

revista. Ele informouque já estão

sendo discutidas, no programa de

governo, a possibilidade de se

aumentar o número de plantonistas
no pronto-socorro, já que
atualmente, apenas um médico
atende no local. "As pessoas são

obrigadas a esperar mais de duas
horas para serem atendidas. Isto é

um absurdo", disparou, afirmando
que a cidade tem arrecadação
suficiente para melhorir o

atendimento médico. O empresáriô
revelou que não é ligado a partido
político e que está preocupado
mesmo é com o município. Sobre
o candidato a prefeito, Menell

.

disse que ele já demonstrou
. competência quando administrou
a cidade e foi secretário. de
Finanças, no primeiro governo
Durval Vasel. "Partidos políticos

atendendo . as verdadeiras não resolverão os problemas,
necessidades dos munícipes", .

mas políticos competentes. O Ivo
recorreu. O candidato a vice disse é comp,etente e está

:1.,,/(,,
r Móveis em Rattan,
�: Junco, Cana-d.fndia
.i: ! I?!�!�!.f�!!.

",

Cfíbras naturais, arie, beleza e bom gosto

também que pretende ser

independente, mas vai cobrar das
corrprometido com os interesses
da cidade", assegurou.

AGORA PARAMELHOR SERVI-LO,
EM NOVO ENDEREço

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

FOTO

fazermos estes serviços",
recomendou, acrescentando que é

preciso aproveitar melhor os

horários de trabalho e cobrar dos

fiscais mais responsabilidades.
Favorável ao enxugamento da

máquina administrativa, o

empresário afirmou que existem
muitas secretarias que poderiam
ser extintas e outras que podem ser

PI'faz festa
de lançamento
Jar.guá do Sul - o Partido dos

Trabalhadores realiza hoje, 6, lia
recreativa do 'Sindicato dos

Metaltírgicos, a festa, de lançamento
dos nomes que concorrerão às

eleições municipais de outubro. A

convenção definiu o advogado e pro
fessor, Dionei Waller da Silva para
prefeito, tendo como vice, a

microempresária Laurícema Soares

Volz, além dos postulantes ao

Legislativo municipal.
De acordo comDionei, as cidades

administradas pelo Pr são exemplos
para o mundo. Des 18 municípios
governados pelo partido, oito foram
convidados para participar do Habitat
Il, em Istambul, Turquia, O Habitat
fi tratou de assuntos relacionados
com a qualidade de vida da população
mundial.

FOTOGRAFIAS DE CASAMENTOS,
BATIZADOS" DOCUMENTOS EM GERAL

E FILMAGENS

�
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Po lêmica
A homenagem que a prefeitura de Jaraguã do Sul vai fazer para a

bisneta do fundador da cidade, Maria Edith Jourdan de Lucena;
causou polêmica na Câmara de Vereadores.

O vice-presidente, José Ramos de Carvalho, ocupou a tribuna para
criticar a iniciativa do Executivo. Segundo ele, o município tem

outras pessoas quemerecem mais a homenagem. "Não conheço esta

cidadã. Sei apenas. que é bisneta do fundador", admitiu.
O presidente, Valdir Bordín, afumou que o Executivo não respeitou
o Legislativo quando encaminhou o, projeto para aprovação, depois
de ter divulgado' na imprensa e-convidado Edith para a cerimônia-.
- Fomos obrigados a alterar um decreto legislativo para não votarmos
centra a iniciativa. Não somos contrários a homenagem,mas a forma
como foi feita. Isto é uma característica da atual administração,
marcada por erros - disparou.
No final, o projeto ,foi aprovado por unanimidade,

Resposta
O presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguä do Sul, Valdir

� Bordin (PFL), rebateu as críticas feitas, na semana passada, pelo
prefeitoDurval VaS�J (PrB), quando aârmou que as CEI's (Comissão
Bspecial.de Inquérito),foram politicagem.porque não comprovaram
nada. .

'
.

- Está tudo comprovado e \Tribunái de Contas acatou as denúncias

e está analisando os documM,tos.As denúncias do superfaturamento
dos semãforos foram diretos para o tribunal e foi comprovado o

�\ aumento de mais de R� 50 mil nao�mpra dos equipamentos -

�h garantiu '. �.. ',,- N,>' ,

).
•

_ /-', �� Il.�.

Contràtet6p6"
A convenção do PDT de Jaraguá � Sul teve um fato inusitado.

Marcada p!ll'a acontecer às 14 horas, o ev�to s6 iniciou uma hora

.>, depois. 9s convencionais aguardaram <5' funcionário da casa,
" '

responsável/pelas chaves. '.
De aeordo"tom ele, no ofício encaminhado à direção do Legislativo

"

-constava que a convenção iniciaria às 8 horas. "Cheguei aqui cedo,
mas não tinha ninguém", lembrou.
Depois de aberta a Câmara, mais um imprevisto: a Celesc havia

desligado-a energia elétrica para reparos na rede.

r

Fórum

Deputados federals e senadores do Estado reuniram-se, na semana

passada, em Joinville, com prefeitos, lideranças comunitárias e

empresariais do norte e nordeste" pata participarem do F6rum

Parlamentar Catarinense.
O objetivo foi discutir as reivindicações de cada região, que deverão
ser encaminhadas para Brasília; visando soluções a curto ou médio

prazo.
O evento serviu também para que os parlamentares pudessem prestar
contas dos trabalhos realizados na capital federal.

Educação
O prefeito de Schroeder, HilmarHertel (PFL), assinou um convênio
com �Delegacia Regional do MEC para a liberação de recursos da
ordem de R$ 4,1 mil, dentro do Programa de Manutenção e

Desenvolvimento de Bnsíno Fundamental, para as Associações de
Pais e Professores do município.

Convenções homologam Alfredo Guenther
para prefeito e Pedro Fagu-ndes vice
Encerramento contou com a participação dos partidos da coligação
J araguá do Sul - Por candidatos. Apontando a Guenther, afirmou que a

unanimidade, 20 dos 21 metralhadora p�a as outras coligação tem como objetivo a

convencionais do PTB, com alianças, Vasel afttdiou que "tem recuperação das periferias dentro
direito a voto, homologaram, na sentido cheiro de negociata, de do programa;. , �iP'.j)_ da

convenção do partido, no clube . vendas de cargos>públicos e de cOIÍlun.4�dé :;"; \\!pllôi:ésso
Vieirense, o nome do atuaI vice-· interesses pessoais" nas a���v�!;�y,e��er d�f�u
prefeito Alfredo Guenther para composições adye�as. Ele fez de Im�a\ã,ttstá,n.,os g'().v�rnos .

concorrer à sucessão municipal, questão de fiisar:quePrB, PDT e anteriores', que (tàbalh�íWl sepf;ltr"
em outubro. Foi, aprovada. PL têm com

..

os com a planejamento futuro. Na wi.niâl
também a relação dós 18· comunidade-, ..

'.
esentam a dele, as prioridades deverão �i -i'

candidatos a vereadores. O evento seguillli'Ç�'ê!':ác'\Pti.n �:dade de um a continuidade dos tnlba';lh�.$,_, '1;/
contoucomàpresençadoprefeito govemocom6J�

.

:,rovação. desenvolvidos nos setores d�"
Durval Vasel (PTB) e de políticos Sem mencíoi ,

" 'es, Vasel saúde"'e educação, além.de tentar
dos partidos que compõema classificou as demàis I,

ações de melhorias na secretaria de

aliança, PDT e PL, além de "alianças da mentira e da· traição". Habitação e Ação Comuni�a.
militantes e simpatizantes das ''Estas coligações esdn1xuÍas, que "Vamos lutar para fazer de

legendas. Em votação secreta, os estão perambulando por a1;.fotanl .Taraguã do Sul um modelo para
membros do direMrio receberam firmadas em cima de iQtereSses "o Estado. Uma cidade onde a

, duas cédulas, uma comumando. pessoais ou de grupos�;e não população possa ter jnelhores
a coligação, que tem Pedro representam as aspirações d(:)'� condições de vida, com direitos

Fagundes, do PDT, como jaraguaenses", disparou, Ele e .bêm-estar", discursou,
candidato a vice, e outra com a assegurou que, dui:ahte' ';, l' .reforçando a idéia de elaboração
nominata dos postulantes ao campanha, não vai.31enegiir ok:'; de um prSg@ma de.govemo que
Legislativo municipaL adversários, fiisando que isto,'no' garanta a confiabãidade. Sobre

Comraditoriameete, o prefeito ,entanto, não impede de defen .

.., forma encontrada pelas
Durval Vasel declarou, em seu coligação dos "ataques". "N'

'. utiv�� dos três partidos
discurso, que a coligação vai aliança é pura, leal ê conããvel d&i:

.

escolha do candidato a ..

apresentar um programa de pontodevistado eleitor",resumi.u, �\ndo cinco membros de

govemo capaz de convencer o lembrando que os cerca de 50 cada-uma votaram entre Pedro
eleitorado. "Vamos ter o melhor candidatos a vereador da coligação Fagundes, PDT, eHeins Raeder,
projeto administrativo para a garantirá a vit6ria da chapa do PL, Guenther disse que foi

cidade, voltado para a periferia", majoritária e o apoio ao futuro feita de maneira democrática.
'

garantiu, acrescentando que a governo. "Decidimos optar pelo voto para
população já está cansada de CONTRA PONTO - O não deixar dúvidas e gerar
acusações mútuas entre os candidato a prefeito, Alfredo desconfianças", declarou.

. -

disputa à Câmara de Vereadores.
PVT vai ter três mulheres' na

Jaraguá do Sul - O PDT vai

lançar apenas 12 candidatos para
concorrer ao Legislativo Municipal,
dos 18 permitidos por leí, Dentre
eles, três mulheres. A decisão saiu
da convenção que o partido realizou,
naCâmara de Vereadores, quando foi
homologado o nome de Pedro

Fagundes para ser o candidato a vice
na composição que tem o atual vice

prefeito, Alfredo Guenther (PrD),
como cabeça de chapa. O evento
contou com a presença do prefeito
Durval Vasel, do vice e de candidatos
a vereador. Em votação secreta, ös

convencionais aprovaram também a

relação dos postulantes às eleições
proporcionais.

O presidente do Diretório

Municipal, Paulo Fernando Tenne,
depoís de tecer elogios ao candidato
a prefeito, afirmou que "o PD'F
saberá dar sua contribuição àpróxima
administração". Ele garantiu que não
foi feita nenhuma negociação quanto
a distribuição de cargos aos partidos
da coligação. "Apenas discutimos

propostas ao futuro governo",
assegurou e côncl�ou: "Confiem no

nosso trabalho, confiem nos nossos

projetos paraa cidade". Num discurso

inflamado, o candidato a vice

prefeito, Pedro Fagundes, afinnou
que o atual governo tem realizado um

bom trabalho, o que levou o PDT a

apostar na continuidade. "As obras
realizadas foram importantes, mas
não aparecem politicamente. É assim

que se deve proceder quando se tem

preocupação com a comunidade",
argumentou.' Ele garantiu que o

governador do Paraná, Jaime Lerner,
e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca,
serão presenças certas nos comícios
da aliança.
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Homens do fogo em

ritmo de treinamento
Jaraguá do Sul - No

sábado, dia 29 de junho de

1996, um grupo de
bombeiros do Corpo de
Bombeiros Voluntários de
Jaraguá do Sul deu

continuidade aos periódicos
treinamentos da corporação,
corrparecendo ao

Condomínio Resil1encial
"Jacó Emmendoerfer", narua
20 (Domingos Rodrigues da
Nova Júnior), n° 331, no
centro da cidade, quando se

exercitaram com descidas do
alto do prédio e alguns
treinamentos de salvação de

moradores, o que foi

acompanhado por curiosos
das redondezas, ávidos de

lances mais ousados dos

soldados do fogo que ali

permaneceram até o

entardecer.
O "CP" compareceu aos

exercícios e mostra na foto o

ínstanteda descida de um

homem da corporação, por

.ADJORI�
DE FLORIANÓPOLIS
DINHEIRO PARA MICRO

EMPRESA
O BRDE vai ser o repassador do

BNDES para os recursos destinados
às pequenas e microempresas. O
Sebrae-SC vai participar também.do
processooterecendo aval até de 50%
do valor financiado com limite de R$
90.000.00 por empresa. A idéia de

criar programas de i�ves�ento por
setore análise cadastral atémesmo de

empresas com algumas dificuldades.
como foi proposto pela Adjori. está
fazendo escola.

IMBITUBA EM RITMO DE
CRESCIMENTO

De Z1 de julho a 4 de agosto.
Imbituba vai sediar a II Semepi,
Semana dos Micro e Pequenos
Empresários. e a J Feira Festa e

Negócios da República Juliana. Os

objetivos são abrir oportunidades de

negócios e troca de experiências entre
pequenos empresários da região e a

integração das atividades de turismo
na região e a geração de novas opções
de negócios e lazer, atraindo
investimentos para a República. A
comu nidade está mobilizada e

valorizando a divulgação do evento.
LEI DE IMPRENSA
Nilo vai ser tão drástica nem tio

cordas, enquanto do alto do

prédio é acorrpanhada pelos
demais soldados.

De se reconhecer méritos

aos bravos homens do fogo,

.

que com tais exercícios

.
infundem mais confiança nos
moradores em prédios altos,
para urra eventual situação
de emergêncía, (E.V.s.)

.

VIDA ROTÁRIA

Festa nap�sse do RotaryMassaranduba
Massaranduba

Realizou-se em grande
estilo no restaurante do
Chico a reunião festiva do

Rotary Club Massaran

duba, a que compa
receram delegações dos

Rotary Clubs de Corupá
Jaraguä do Sul e

,rIorilUl6polis-Leste.
A foto mostra o

instante em que o

presidente Osias Duarte

passava o distintivo de

presidente ao rotariano
Renaldo SeIl, sob os

aplausos dos presentes.
A Casa da Amizade

também trocou de direção,
em que a sra. Elane, esposa
do rotariano Osias passava
a direção para a sra. Liiane

esposa do rotariano Rena1do.
De notar-se a atividade

da Casa da Amizade, a
cujo cargo esteve a

decoração e organização
dasmesas, com asmesas

e cadeiras com toalhas e

capas em tecido branco,
ostentando as iniciais da

Associaçã das Senhoras
de Rotarianos ..Cum

primentos ànova direção
do Conselho Diretor.

(E.V.S.)

leve a nova lei de imprensa. Ba vai vir
devagar justamente porque mexe-com

muitos interesses que estilo atémesmo
acima da imprensa .. A multa em

dinheiro não sai nem tampouco a prisão
de jomalistas mas devem ser criadas
uma série de sanções que possam
garantir um maior equilíbriO entre os

poderes muito mais quando o quarto
pretende governar os primeiros.

PC
Ele não foi morto. Mataram ele.

Mataram o símbolo que todos nós
fizemos do corrupto, do mau uso da

política e dopoder. Mas certamente não
matamos os males que'ele portava.
Apenas nos enganamos ao nos redimir
através dos outros dos nossos próprios
pecados. Aindanãomataram a essência
humana e tudo o que ela é capaz de
fazer e dizer que são só os outros que
fazem.

OPROBLEMA
pará o chefe de Departamento de

Tecnologia e Comércio Exterior da

. Fiesc, Henry Uliano Quaresma, não
existem propriamente problemas para
o efetivo funcionamento do Mercado
Comum do Sul: "O que existe são
desafios. O Mercosul, na 'verdade. já
funciona. TIvemos um programa de

gravação tarifária a partir de 1991. De
lápara cá, houve um incremento grande

do comércio. E a partir da união
aduaneira, no início de 95, houve a

adoção de um certificado de origem do
Mercosul e a definição de uma tal'ifa
externa comum" .

O que existe, segundo Henry, são
algumas dificuldades naturais em

qualquerprocesso de integração. Como
exemplo. ele cita os chamados produtos
sensíveis que vêm sendo mantidos em
listas de exceção-e têm uma previsão
de ajustes tarifários para até o ano de
2006.

I .
.

Quaresma salienta, no entanto, que
o principal desafio, hoje, "são os

acordos que vão se fazemo âmbito da
Alade , ou seja Mercosul e Chile,
Venezuela, Bolívia e etc. Isto vai se
confirmar na Alca, que é a Associação
de Livre Comércio das Américas".

As infra-estruturas de transporte,
energia e financeira, não temos ainda
um banco que comporte operações
complexas a nível de Mercosul, e a

necessidade de ajustes na legislação dos
vários países são os desafios a serem

enfrentados: "O processo de integração
é mesmo lento. Eu até acho que neste

caso está sendo ágil. AUnião Européia
levou 40 anos para chegar aonde está e
ainda não tem umamoeda única. Aqui,
por incrível que pareça, Brasil e

Argentina, têm uma equiparação de

moeda".

ASOLUÇÃO
Para Henry Quaresma, apesar da

queda de consumo, em função dos

planos de estabilização econômica
dos dois parceiros mais fortes do

Mercosul, Brasil e Argentina, não é

possível pensar do ponto-de-vista de

problemas: "A solução está em

transformar estas dificuldades em

.desaflos: o desafio de uma maior

competitividade, que é, hoje, a

estratégia chave". As micro e

pequenas empresas, segundo a
.

avaliação do Departamento de

Tecnologia e Comércio Exterior da
Piesc, estilo tendo uma

'

grande
oportunidade para exportar com o

Mercosul, na medida em que as

negociações, a partir deste contexto,
começam a ser feitas em blocos "Isto
dá um graúde poder de fogo. Hoje já
se consegue fazer .uma 'exportação
para os países do Mercosul muito
mais simplificada do que com outros

países. O custo émais baixo. E este é
o caminho para a pequena empresa se

projetar, também, em outros

'mercados", coloca Henry.
Embora, hoje, a totalidade das

pequenas empresas ainda não esteja
ousando este novo mercado, em
função de um processo de

"

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

Um mercado em amadurecimento
amadurecimento que considera

nomial, Quaresma estiina que a

tendência é de que estas operações
sejam constantes a médio prazo, o

que vai, aos poucos, consolidar o

Mêrcado Comum do Sol.
Outra questão levantada pela

Fiese diz respeito à necessidade de

estar receptivo a uma mudança de

paradigmas: "As
r
trocas que

acontecem num processo de

ínegraçäo' são muito ricas, seja de

troca de conhecimentos, intercâmbio
de tecnologia ou mesmo de uma inter

relação mais próxima nos campos
político e social, além do
econõmíco" • adverte Henry
Quaresma.

AÇÃO COMUNITÁRIA
A orientação da Fiese para as

.

comunidades empresariais é de que
devem ter presente que o

empresário é. também, um turista:
"lemes que integrar o turismo aos

negõcíos de um modo geral. A
vinda de um turista do Mercosul a
Santa Catarina gera um potencial de
oportunidades de negócios. de .

oportunidades culturais e de efetiva

integração. Não é apenas o

empresário que deve ter esta

clareza. Toda a população precisa
estar alerta para esta realidade" .
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Final de semana agitado em .Iaraguá do Sul
Jaraguâ do Sul - o

metalúrgico Adilson

Rosa, de 23 anos, teve

a caminhonete F 1.000,·
placas QS-1937,
roubada por dois
assaltantes, na

madrugada de sábado

pará domingo último. A
vüimafoi rendida pelos
bandidos, emfrenie sua

. residência, à Rua

Miguel Salai, na Vila

111

li,

II
:�
,I

Lalau. Rosa tornou-se

refém e foi obrigado a

ensinar a saída da
cidade. De acordo com-

ele, os ladrões

afirma ram não

conhecer Jaraguá do
Sul epretendiam seguir
para Joinville. Durante
a viagem, o automóvel

dirigiu-separa Corupá,
sendo orientado por
Rosa para voltar e

pegar outra rodovia.

Segundo Rosa, os

bandidos disseram que
há tempo ,o estavam

seguindo pela cidade,
esperando "o momento
ideal para o assalto ".

Após ter o curso

corrigidopela vítima, o'
veículo rumou para a

BR 101 e em seguida
rumou para Araquari.
Próximo ao trevo de

acesso a São Francisco
do Sul, Rosafot retirado
do carro e abandonado

perto de uma usina de

asfalto. Obrigado a se

despir, Rosa afirmou
. que ficou apenas de
cuecas, quando um dos
bandidos devolveu-lhe'
as calças.
Até a tarde de ontem,

policiais da delegacia
ainda não tinhampistas

CORREIODQPOVO -lO

dos - assaltantes.

Segundo o comissário
de plantão, Célio Luiz
ui«I, os ladrões
continuam foro. gidos.
"Não temos nenhuma
característica dos
bandidos porque ,,o a

vítima apenas registrou
queixa, não prestando
informações para o

retrato falado ",
informou.

Ladrões levam R$ 14 mil do Besc de Schroeder
Schroeder - Três

ladrões levaram, na
manhã de ontem, um

malotedo Besc (Banco
do Estado de Santa
Catar, : j, que estava

sendo transportadopor
funcionários para o

'posto de serviço de
Santa Luzia. O assalto
aconteceu na entrada
da ponte do Rio

Bracinho, quando o
Fusca, placas LXH-

I

8876, que levava três

funcionários do banco,
foi bloqueado' pelos
bandidos ..De acordo
com Waldir Maas, uma
Jas vítimas, . dois
bandidos gritaram
para quefosse entregue
o malote e um terceiro

dava cobertura, um

pouco mais adiante.
� Estávamos a uma

distância de

aproximadamenteZõ

metros dos assaltantes

. quando um deles deu
um tiro que perfurou a

frente do carro. Neste

instante, joguei um dos

malotes é comeceia dar
ré. Eles pegaram o

dinheiro e fugiram -

contou Maas.

Após o assalto, os

funcionários do banco

foram até uma cabine

telefônica e avisaram o

gerente. 'O cabo PM,

Assalto: Fusca que transportava os funcionários do banco

Eraldo, informou que
logo . após o

comunicado, quatro
carros da Polícia
Militar e um da Civil
fo ram ao local.
"Testemunhas disseram

que os ladrões entraram
no mato. Fizemos várias

perseguições sem

;._ ucesso, mas vamos

continuar", garantiu.
Segundo o gerente do

banco, Augusto Haag
. Neto, o malote roubado'
continha cercadeR$ 14

.

mil. "Não podemos
precisar o valor
roubado enquanto não

forfechado o caixa e

verificado o malotinho

(valores que ficam. no
caixa e são

contabilizados no final
do expediente)",
explicou.

COMARCA DEJARAGUÁ DO SUL.
JUÍZo DEDIREITO DA l' VARA CRIMINAL

.

Juiz de Direito Cooperador: Dr. Edir Josias Silveira Beck
EDITALDE INTIMAÇÃO

O Doutor Edir Josias Silveira Beck, Juiz de Direito Cooperador das V:
Criminais da Comarca de Jaraguá do Sul-SC, na forma da lei, etc ...
Faz saber a todos quantos o presente edital vierem ou dele conheciment
tiverem e interessar possa, com o prazo de 30 (trínta) dias, que nos auto
de Inquérito Policial de n° 4.128, indiciado a apurar e vítima a apurar, foi

prolatado o despacho, às fls. 22, sobre peças apreendidas, cujo teor é
, seguinte: 1- R.H.;·n �Considerando - se os vários biciclos, dois ciclomotor
e peças apreendidas pela autoridade policial sem apuração da infraçã
penal por ventura perpetrada, bem como-de seus possíveis donos, expeçam
se edítaís.solíctíando-se aos veículos de: comunicação da Comarca, su
publicação, netícíando a existência de bens e sua disposição àqueles que
num prazo de 30 (trinta) dias, mostrarem-se proprietários. Jaraguá do Sul
03 de julho de 1.996. �s.: Edir Josias Silveira Beck, Juiz de Direit
Substituto. Encerramento: Em virtude do que foi o presente edital expedíd
e pelo qual ficam todos os ínteressados intimados, para querendo
comprovar a propriedade dos seus referidos bens, através de nota fisca
recibo e até descrição especial dos mesmos no prazo de 30 (trinta) dias
contados da publicação. E para que chegue ao conhecimento de todos, foi
expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixad
no átrio do Fórum. Jaraguá do Sul, Eu, Joacir D. Danna (Téc, Jud. Aih.}
o subscrevi7

�r Josías Silveira Beek

Juiz deDireito Cooperador

/
,
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Jamguá do So1,-'15 e 16 de junho de 19�6

Malwee,Malhas comemora2S:anos
, '

'""
. '

.

-t.1 Malwee lfIalhas variados setores, optou-se Possui três parques
comemorou, no dia 4 de 'pela malharia. A partir, fabris, uma equlpe de

julho, 28anos defundação.' desta opção, os tmõve is ' trabalho bem treinada, para
Mas a sua história vem foram réformados e operar os modernos

.

desde a criação da Firma adaptados 'Para que se 'equipamentos e

Weege, há 90 anos. 'pudesse instalar a nova maquinâtioseletrõnicos.,'
Fundada em 1906, pela ,fdb rica." Fa ram também Preocupadacom omeio

[amilia Weege, no inicio, adquiridos maquinários ambiente, a Malwee
trabalhava-se apenas com para tecelagem, tinturaria, construiu a" estação de
asatividadesde comércio e corte, costura e expedição., tratamento de efluentes'
indústria de laticínios" em No dia-'4 de julho de (parttculas invisíveis que
seguida, frigorífico, e , 1968, com apenas' quatro 'emanam de corpos),

sob a funcionârios, teve início a' adotando O· slogan
"Produzir sem Poluir";

O Parque 'Malwee,
orgulho de todos os

-

.•jaraguaenses,foi iniciativa
de Woifgang Weege, paido
atual proprietário, Wander
We.ege, quenum atestado de '

, , ,

.

amor ãnatureza tornou-se
' ParqueMal�ee

um santuário ecológico,
com 1,5 milhão de mettos

'quadrados de área

preservada e aproxima
damenie 35 'mil árvores.
Além disso, oparquepossui
dois museus,' Casa de Biguaçú • No último sâbado, dia 29 de junho âe 1996,

aconteceram os setenta anos deIrmã Thomazia:Malwee Malhas, que tem
..
Cultura Popular e' a

. Aprimeirafreira'deJ_àraguádoSul quejáfoilembradapor este
como lema "Qualidade' e

.

AssociaçãoRecreativa. semanário, na edição n° 3.983, página -7, de 30 de ägosto, deR�taJividàde"..
.

A Malwee Malhas, está , 1995, quando da passagem do seu 91" ano de existência; colhe
A pequena empresa sempr�, presente na'" agora o septuagénãriode.sua vida religiosa queaconteceú na

cresceu e' conseguiu se c o m .u n i' 'd a d e, cidade de Biguaçú, na Igreja Divino Esptrito Santo, às.10.'30
. " 'horas, missa com renovaçãC de votos.

'

impor, nomercado. Possui, principalmente dando uma
\ ' ' Após o almoçofoi servido emforma de confraiernização no Salão

hoje 3,5 mil funcionarios, .intensa atenção à saúde, Paroquial, COm a presença de autoridades religiosas da
tornando-se uma das 'mais comribuindocom a doação

" Congregação das Irmãs da Divina Providência, 'colegas e

modernas doBrasil.
"

de "ambulôncias, e convidados especiais.
'

, )

AMalwe.eMalhas chega equipamentos de Ao acaso abrimos o importante livro escrito por Maria Regina
, Boppré, A PRovlNCIA DO CORAÇÃODEJESUSNOSEU 85�aos' seus �8 anos sempre enfermagem : para Os ANO DE FUNDAÇÃO _ edição comemorativa acontecida em

preocupada com o padrão hospitais da, cidade, , 1991, encontramos a pâgina 101, o nome da querida irmã, de
de acabamento, buscando fortalecendo a área da onde colhemos os seguintesdados: IRMÃ THOMAZIA ,� n0!'lt
atender aspreferências dos saúde, tão debilitada no ciyil.Alice Emüia Yetbinnen; nome religioso Irmã Thomazia;

.
clientes. • país.

T
' nascimento 'Jaraguã,

"

do Sul - 1-9-1904;
"

,

�\ nome do pai Emüia,
�:" " .�

,

'?,,�
, -Verbinnen; nome da

�,
.

- '," ,t
"

'�, mãe Maria Morais
"

__.....;;-"
I , Verbinnen; entrada

,..--:;--;-:-
=, " I,

.--- ,. I • I 28-6-1926;' votos

• >�
! � temporários 5·1-

1929; votos I?erpé
tuos 5-1,�1932 - "Meu
'Deus e meu tudo". ,

Por esse motivo
cumprimentamos a

querida Irmã

Thomazia para
cumprimentar-Lhe
pelo alcance de tão

,
longêva data.

(E. V.S.)

agricultura,

"
'

denominação de Wilhelm,

Weege.
.

Em agosto de 1937, foi
transformadaemsociedade
limitadaepassou a chamar,
se W. Weege & Cia Ltda.,
dando' assim um novo

impulso- à região, com a'

abertura de filiais. Em

janeiro de 1948, alterada
.

, .

.

para sociedade anônima,
com'o nome de Indústria e

Comércio W. ,Wcegc S.A.
Neste período, a empresa
ampliou suas- atividades

,incluindo um, posto de

'gasolina,' Em 1967,
expandiu-se mais uma vez e
criou um engenho de. arroz: ,

, Alltes� porém, em 1960,/oi
instalada a loja comercial,
que semodernizou tornando
uma lojadedepanamemos.

Em 1964, 'fom o

'fecbamgntodo frigorífico,
�Ú() a ideia de ocupar os

prédios com uma nova

indústria. AptJs um período
de pesquisas, com visitas a

diversas ihâustriasdos mais MalweeMt#�s uma das nt'ais'tilOdernas empresas doPais

, ,

•
1

OIVIN'APROVIDÊNCIA l-

Os 70 anos de religiosidade
de Irmã: Thomazia

,,'
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Jaraguâ
Figueirense

, ,

enfre.nra o
na Capital

Profissionais do lac continuam treinando

/1 equipe de juniores 'nõo
" largou bem no returno dar
fase do 'Campeonato
,Cátarinense. Jogàndo .no
estádio Joõo Mareaue no

sábado. (29.), o Jarag""á
Atlético ctui« empatou
com o Avai 'em 2 gols. O
tricolor saiu 'duas vezes, na
freme doAvai, comRicardo

,

.eEduardo, com a equipeda
capital, Ftortanõpotis,
empatandJJ_ em seguida. Foi
.um jogo, tenso, com o.

sistema defensiva do, Jac
voltando a cometer erros.

'�icafdo e Leá, foram
expulsos e desfalcam o

tricolor neste sábado (7),
enquanto Cedenir doAvai,
também .acaboa s�näo
expulso de cam.Po. Mateus,
Rodrigo e M; Carioca

desfalcaram o Jaraguâ

o time deprofissionais do
Jac continua treinando sob

o 'comando do, técnico Abel
de Souza, A semana foi de
muito trabalho

"
,

principalmente a' parte
)' fisica. Domingo (8), o

Jaraguâ entrega as faixas de
� camp.eão e praticamen:te
definiu a equipe que sai

, jo,ga�do:' Márcio vê.�tura,
Daniel' Pereira" AIJair,
Toninho e Geovani, Edilson,
Aniunes,' Celsp e Júlio César,

/ .'
.

Rica,rdo e Elavinho. Dos
,

novos contratados. Rogério
, (goleiro), Daniel e Geovani.

(lat�rais), Toninho (zageiro),
Edil-sori, Celso e fúlio Cesar
(meias), não se

contra o Avai, e têm volta Hilton José de Moura, já
confirmou a equipe que sai

( jogando: Jean; Alexandre,'
,
Rodrigo,

_

f)avid e Mareio
Borges, Sprint, Reginaldo e '

Marcelo Carioca, Mateus,
Eduardo eRenaldo, Edésio
que levou o 3" amarelo

centra o Avai também fica
de fora.. Demais resultados
da r rodada do returno:

Brusque Ox7 Criciüma;
TubarZlo 2x3 Chapecoense;
Marctlio . Dias 3xI

, Figueirense e Joinvdle lxl
, Leódesfalca o tricolorcontra Blumenau. A classificaçõo
o Figueirense' destafase:,
garantida napartida corara I" Criciüma, Chapecoense
o Figueirense.sãbado Zi em e Mal fio Dias comrs
Florianõpolie. O <, pontos cada
Figueirense 'campeo'o. do 4"Jaraguá, Avai Joinville e

'.

, turno. ' já 'garantiu Blumenau com I ponto
amecipadamente sua vaga 8" Brusque, Tubarão e

pata as finais: O técnico Figueirense com zero.

apresentaram ainda:' Jairo
do Blumenau e Rogério do

Brusque que virá,' somente
depois di? dia 15. Dário que
.era do Ponta Grossa, não
vem mais. Para' o Brasileiro
e Copa Santa Cat�r'ina, .o

i
,

técnico Abel de SOUZ([l deve \
f

,

solicitar mais, dois ou, três
, reforços. O centr:o-,avante
FlavinilO do Maringá do

, Paraná" passa por um

,per!odo de av.aliação mas'
vem agradando ao treinador.,

Os jogos do Jac na Copa '

Santa Catanna serão: Avai
x .Jac; Jac x Chaplfcoense,�
liec x Jae- 'Jac x Tubarão'_,I . ,

Figueirense x Jac; Jac x

Mard/io, oU' Atlético; Jac x

�. • I

Brusque. A competição'
iniciará no dia �1 de julho;
cam jogos inicialmente nas

quartas e domingos.
'

{ V "'" \,;;.
Abel de Souza continua

treinandoproflSsioTUlis do Jae

LO'C·ADORA- DE, GA'MES
..

-SuperNes,- M�ga Drive.,. Sega GD- 300
PlaystatiéJn - 8atum - N64 e Gels Musicais

, .'
�

Rua G�ilhenne Weege, 34 . Centro· Fone 973-8768 • Jaraguá do Sul· sc

f

, ,

ANOTÀÇÕES,
* A equipe do Rebas sagrou-se caimP,eão do Vat,éano de
GWU1mÚrim, emp�do em 2x2 colo o Camarões. ,Ricardo e,

Jackson'ftzerarit ,os ,gols da equipe campeã, que havia venddoo
prlmeJroJog6por3x2.OpontoposJaho daßnàlfol,o.gnudepúbHoo

,
que compareceu ao estádio. ,

.

*Na p..climinar o.Avaivenceu o BarroBranco por 3x1, ficando com
o ao lugare oBarro Branco em 4° . Luis Antônio (Rebas),Mauri:;io
(camarões),Luis dos Santos (Avai) eSidnei (E. Mannes) dividiram,
� cem 6 golscâda. Paulinho goleiro do Rebas foi omenos
-vazado com 10 góis sofridos.

'

* Re5'ultados dá última rodada 18 divisão,Aspirantes: AmIzade,
5xI AUança; Caxias 3xI Guarani; Cruz deMalta OxO'e F.strella
WxO Jaraguá.

,

'Dtulares: Amizade 1x3'AUança; Cax,Ias 5x2 Guarani; Cruz de
Malta lxI Vitória; :EstrellaWxOJar.guit 18 rodadadas semi.
finais;aspirantes; sábado,día6: CàxI. xAmlzadé, árbitroArlIdo
'Pendi, e :EstrellaxJoão Pessoa, árbitroLaéÍ-clo Pauli. 'lltulares;

: jogosdomingo dia 7: AHançâxAmizade, árbltro,Slmão B�QÍcio
Marcelino eVltórlaxJoão Pessee;�itroAndréFlniloFilho.

\ '

..
'

*, Pela segundá divisão ala rodada das semifinais também
acontecerá neste final de semana. Sábado (6), Aspirante: Cantareira
xxv deNovembro, ádWo: LiPo Graclola. bemai$ jogos no domilgo
,(7), Aspirante: Rio Molha x Garibaldí, árbitro: Arlindo Persch, e
titlilares: XV' de Novembro x Francisco dePaulo, árbitró Olívio
Má1hias e SãoRoque xFlamengo, 'áJbittaMoacirUber.

,

.

.
.

�

, ' .

...O E. C.AIbmça(i()nqúlstouo aítulode campeãodo Itr CampeoDlio I

He Futebol de Campo em Schroeder. As ftnals aconteçerain no
eStádio CI�dio TomaseIU no domingo (30).. OAHança enfrentou
naftnaloComerdale�upor hO.Nadlldsão de� e4°'lugares,
"ritórla daCabn.. 5xI RaudloBom. Hélio (Rancho Bom) Com 12

gols, e ogoleiro meno�wzado oom 7 gol� sofridos foiReoildo do
Comerdad.

'

"

,'""
*Demorou mas chegou Não interessa se é jogairdo bem oumal,

. empatando ou perdendo. o que interessá é que o C. R. Flamengo é

.campeão .Caríóca de 1996. O campeonato foi niveladePOr'�o?E
daí o Paulista este ano, com o J?àhneiras oampeão, tarrib�m'foíiuma
decepção pelo nível�co.

'

* Com acontratação deBebeto ()Flamqo Vai W1tarajogar�por
enquanto, no velho esquemade 3atacantes. Eu smreramenfe não
"gosto,mas qUEm deUarlaSá"rio,Romárlo ouBebeto no,b..co?

, *ADJIFME encaminha bem a sua classificação. Durante.a semana
teve dUas grandes Yit�as sobre a Campo &:Copo em Rio �o Sul
por 5xO e 4x1 no Colegial quarta�feirá passada. C�a a Incoplast
vença a,Buettner, aADJjá.garàlltirá S)la vaga. '

','

*Hoje,e amaDhã, dias 6 e7, acoliteCerão_ finais do Interbalrros
I
deVôlei deAretana,raçaÂngelo.Pialel'a. Os jogos deveriam ter
-aoonteddono final dasemanapassad�mas_ chm. atrapalhamin.

" (,
* O téqnico Abel de Souza deve solicitar mltiS dois OU 3 reforços
para as disputaS do Brasileiro e CopaSanta Catarina, Na zagaAltair
e' ToDinho darão a conta do recado, com David podendo ser

aproveitado q�do neces$ári6, Omeio de campo pode contar com·
mais um reforçQ e o ataque com outros 2.Daí o grupo ficar,á fechado
para às préximas competiçõ"e$.

"

\' "

.

* Que coisa feia a doWUsön Florêncio. Ameaçar não Jog� em
'

Chapecó, porque? Todo o contUto registrado no últlmo jogo JEC
,

J'x2 chapecoense. aconteceu no Ernestão � não em Chàpecó. O
prhneiro Jogo d� final do Calarmense será, sábado'7 e a ouh'a

partlda e� Chapecó; sábado 13.Wilson Florêncio, que J� dnha
m$ldado fazeras fatx. de campeão, estáamunandownadeséulpa
para�a eventual perda dewn ti'�lo que todos já oontaVam oomo.

,

ganho..
'

"':oli .,
.

.

.' I
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'prasileirQ Gil de Ferran. entra na
"

luta pelo tüúlo 'd(Af Fórmula Indy
. �. .

o pilotobfasiero,GildeFemn Andre Ribeiro,.Emerson Fittipaldi
(Reynard/Honda), venceu o

.

e Maurício Gugelmin estão
Grande Prêmio de Cleveland de respectivamente com 49, 29 e 2$
Fórmula Indy, Com este resultado pontos. É a primeira vitória do

GildeFerÍ'an.enfradéfiniúvamente brasileiro na temporada. Andre
na luta pelo título da temporada, Ribeiro, omellÍor brasileiro no g&i
ql,letemnàliderançar�yVasser de 'lar�ada, chegando a disputar
(EUA), com 102 pontos, em?:Al'. as primeiras' posições em
UàsêrJr; (EUA), 99 pontos, em 3° Ceveland, errou nos pít-stops;:
Gil de Ferran, 92 pontos, 4° não parou nabandeirá amarelana
.Christian Fittipakli, 78 pontos,

.

20- volta, e teveque reabastecer

,"'!

na bandeira verde, parou quando
quebrou o câmbio de seu carro. Já
Christián Fittipaldi que chegou
em 7°, reclamou a f-alta de

,

pótêbcia do motor do seu' Lola/
.

Pord. Roberto Pupo Moreno
chegou em 14° e Raul Boesel e
MaurícioGugelmín, também não

.

terminaram a prova. A próxima
etapa da Irrdy será no domingo
14 de julho no ,Canadá.

I
II'

"
"

r
• i

_.- "

Gil de Ferran vence e entra na m14 pelo título da 1ndy
.

.

'.Piloto .jaraguaense Ivan,'Sacht
.participa-de. etapa 'dó' ·mareá.

.

,.. I .
. ,

o .piloto jaraguaense, .Iván
Sa-cht,' faz bonito no

Campeonato Catarinense de

. Marcas. Ivan é líder do

campeonato com 41 pontos
conquistados até aqui",
Domingo (7):° pilotoestará�ri1

1':,
"

.

Jóaçab� aonde participará da, Sacht. disputa 'também' o
5- Etapa do Estadual de CarnpeonatoBrasileiro deFiat,
Marcas, aonde vencendo, éategoria Uno, aonde yem

'

ficará, distante do segundo 'conseguindo bons resultados; '

. ". (.

colocado e numa .posição Na foto, Ivan disputa a etapa
privilegiada, Além de disputar em Tarumã noRío Grande do
o catarinense de marcas,' Ivan 'Sul. c

.

(
,

)- -, .
'

;1
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j

I
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. ,

Dernon Hili.
vence na

, ,

Fârmule Um
"

opiloto inglês da WilliamsDamonHill correu sem
ser molestado em Magny-Cours, França. Seu,
maior adversário! o piloto alemão, Michael
Schumacher parou ainda na -volta de

apresentação,'por quebra 40 motor da sua

Ferrari. ,. , .'
. .'

• I
.

•

A partir, dai sõ deu 'Hill, conquistando sua 1911
vit6ria na Fármula Um. DamenHill, agora lidera
comfolga oMundial.com.õspontos, seguido do

.

, companheiro de. equipe Jacques Villeneuye com-

38 pontos eMichael Schumacher com 26, Pedro
Paulo Dinizparou na'29l1volta, Ricardo Rossetã '

3 voltas dafinale RubinhoBarrichello à 1 volta
dafinak Os 6primeiros emMagny-Cours:
1RjDamon Hill (Inglaterra), Williàms/Renaull
2R Jacques VilleneiJve (Canadá), Williams/Renault

SR Jean Alesi(Fral1ça), Benetton/Rénault
,

4R Gerhard Berg�r (Áustria)� Beiletton/Renault
'

.'. 5�Mika Hakkinen (Finlândia), McL:arenlMercedes
6g David Coulthard (Ing/�terra), 'McLarenIMercecJés

,

..

Pedro Paukt.Diniz parou na 2� volta
._·,1

..
.0;"

I' .
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FONE/FAX

���' , (047) 371,-9932
"l&:.� � � Rua Re;nóldo Rau, 2�
� II� D� Jaragué do Sul- sc
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