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Setor de
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Santa Catarina

...-......_--... Prefeitura promove lssem'poderá �ofrer· DiTemr. o :' allUle
'"

projetó .'ch;ão :'ega" alieraçíJes no estatuto .CtitIea proposf4. Konel
A.-Prefatura clC Jaragua ClO:SW unplanta
boje, a partir da,' 10 bOraB, na Pnpa
Angelo Piazera, o Projelo Chio Legal.

.

O Objetivo 6 legalizar OI terreóol
irreiularel domunicíPio; li. Secretaria de
PI.nejame.ntb informou que existem'
cerca'de 100 loteamento. i1egai8, onde
reSidem perto de ísmil pelsoas.
P'&lna 9

,

OSindicato doaFuncionmqa�bliC08 de OdiR:torMcnicodoSamae, CeaarÀrenbàrt.
JaraguUo &JIestA propondo alleraçliea no dia que a in!ençiodo candi4atoa}*fciito

, Instituto de SegUridade do Servidor. A de JUagu6 do Sul, deputado Ivo kónen

.

entidade afimIa que a�feitura nio !em (PMOO);deRtorDaro'COIIIrole da aulalqUià
Rpaaadoo.l4% da contribuiçlo paraa l FllndaçloNacional de Sadde6 ,um,�ato

pRVidencia. O BÍndiçato prop<!e multa de ; de RVancm.mo·.Mnbart cIiaae tamb6m

100para08atraB08e quea_bl6iagcral q�o deputadonio!e� conbecituento dé
seja cOllllideradá 6rglo adniiniatrativ.o. causa para, propor mudança. ne 6rglo.
P'cfnaS

'

, "'eIn.4
•

Tem semPfe um
, jeito de fazer -:

melhor

100-0171 CAIXA POSTAL:
BIBLIOT.PUBLICA DO EST. DE SC
RUA TENENTE SILVEIRA, 343.

Ivo Konell contesta
...pedido de impugnação

o CatUfidato. apréfeito de Jaraguá doSul,
deputado estadual IvoKone!l (PMDB)"

: encaminhou àJustiçaEleitoral; na última
f'.

•

•

.
•

quinta{eira. a contestação dopedido de
impugruzçãofoitapefa candidataa

.

, vereadoraRita de Cässia FaguNies (PDT).
Napetição, "Ritaafimut que 6p�dido está
fundamentado, nadesaprovação,pelo TeE,
.dfls contas de'Konell, quandoesteveà

. frentedoExecutivoMunicipal. Odeputado
classificoua atitudede "revanchista e erro

.

grosseiro". Deacordo com ele, aCãmara
de Vereadores não t�mp�e1'de_julgara
�ão. Konelldescartou ap�ssibilidade (Je
teracandidatura impug� eacredita que
vencera as eleições com-mais de.5O% dos

'Csnjlllnça: "'DKDMIl". iIC�.".�ú votos.'Página 3

PARA,· VEREADORA

-LORITA
ZANOrtI KARSTEN

PM.a 0°15656
'AIEIlA 'E
ElITE'" .

�'396
OLIMPÍADA
A

DE .1
" TLANTß

:'

EDUCAÇÃO
TRABALHO.

·SAÚDE
IVO /lREFEITt) _. l8CE

KONELL MENEL'
,Juneo.,_,�"_,;,,,,

A I�ulti �jra, que começou
na noite de ontem, no Parque
Municipal de Eventos, deverá

'receber, um püblico de 70 J;IliI
visitantes. A estimativa é da

coordenação da feira, -que espera
negóçiarentre R$ 1 e RS 1,2 IIiiJhio .

, 'A novidade desté
'

�--�--------------------��

ano é o I Leilão iJe
. PERSJST�NCIA E CONVICÇÃOIMáquinas e Equi- ' ' '

,

pammtbs usadOS. PARA VEREADOR

"alé� da Roda de .

Negócios.
..

WCHINI"A feira coín- '
-

'

, OCORREIO

DOPOVO,
�SPEED·
PRESS

'wzem, 'nesta
edifãD,um'
encarte com a

tabelados

jogosde'
futeboldas,
Oli,mpÍiJdas

, deAtlanta

"

.

,

.

Prefeito Vice
Guenther Fagundes
A../ANTE-JARAGUÁ
PTB

-::-,-

, ,

, cide com as C'oDßX)rilçôes dos
'120 anos' de Jaraguá do Sul,

'

quintíl-feira, dia 25, A Secretaria
' ;

de Cultura, Esporte e Lazer '

elaborou um programa de eventos
e promete muitás atrações.

, Caderno 'J!!speelal ,

.

.ÓeÓ,

POT PL'
"

r
.,
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CORREIODOPOVO- 2 OPINIAO
EDITORIAL

Jarsuá do Sul, lO ê II de Julho de 1"'

.. Difícil começo
Com as campanhas políticas nas ruas, estilhaços. O' candidato a vice-prefeito, Pedro.

O
'

' *Paulo VeJUkUIIb Kom
começam a pipocar as acusações mútuas.

'

fato Fagundes, tio de Rita de Cássia, desconversa e
. ...

maismarcante até agora foi a ação impetradapela afhma'que "não estou preocupado com os CoÍn a CoostituiçãoFederal' ser que �ja total submissão."
candidata a,vereadora pelo POT, Rita de Cássia resultados políticos, mas com aJ�ça"., e o EstatutQ da Criança e do Juizados que quan40 não criam
Fagundes, que solieít'a a impugnação da . A partir deste raciocínio, podemos antever o Adolescente, houve o e�baraços, omitem-se: ,,'
cendidatura do de�o estadual Ivo Koaell que poderá acontecer duraQte os comíçios. Estio reconhecimento, de . que Promotorias de Justiça que

. (PMDB) a prefeitó;'��fara_guá do Sul. Opedido sendo esperadcs novos rounds. As entrevistas meninos e meninas têm direito, pouco ou nada fazem pare
em si não tein nada 4�'�anho, afmal, se o TCE Concedidas pelos candidatos estio recheadas de a ter direi tos.' O Estatuto reverter o quadro..Oficiais do

nãOaprovouaScontas'd�candídato,quaQdoestev�' críticas e acusações aos adversários. Entretanto, estabelece a mudança Registro Civil que criam
à ((ente do Bxecutivo �lUÚcipa1, o parlame.ntar nenh'\lll1 deles têm a ceragem· de citar nomes. assistencWista jwaum enfoque emb8raços de todaforma.É fato

jâdeveriaester inelegível. Oquecausaestranheza
.

Muitos torcem para que o cuco pegue fogo, mas emancipadorno atendiinento de que a falta do reordenamento
mesmo é a forma CÓólO foi conduzido. Amedida alguns t�m medo que ele se espalhe pela quem está privad() dediréitos. O institucional implica em algQD18S
deveriasertómadai)eladireçiodale.gendaenão arquibancada.AaÇioaindanãocausouosestragos que conta é o direito e a, dificUldadesparaaadaJ)taçãoà
por uma afinada, num ato isolado. O que-se preteadidos, Perepquanto, éapenasummoviinento dignidade 'e não generosidade novarealidadejurídica. TodàVÚl,
percebe com a atitude deRita é a montagem de de umadas peças do complicado xadrez eleitoral. demagógica, favores e a covardia e, omissão, em

uma "jogada" política provocando alguns O assunto ainda vai dar muito pano para mangas, submissão. 'existindo, .não mais podem ser

questionamentos. Até porque�� opr�, a DÍasdifICi�e�te terá ven�oresr ODiais�v'vel. Para que esta nova realidade toleradas. Evidentemente que
autora se ausentou do mumclplo, deixendo a é que o episódio traga preJwzos para osdois lados. • çhegasse acada cidadãO criança, �to nas prefeituras, quantO nos

.' campanha às vésperas das eleições. ' ..' Como disse Joseph Stalin: "A consCiência anda entre outras providencias. o juizad�, promotorias e regiStros
�recente�squisare��dapeloCentrod�

,

sempre.atrasada,em relação aos fatos", ,ECA definiu à criação dos :

civis encontram-se verdadeiros

EnStnoSuperiordeJaraguádoSul,Konellaparece' Mesm� que os.políticos queiram passar à .ConselhosTutelaresdosDii'eitos, parceiros que, 'queira Deus;

àfrente,com2�%dasinteil9õesdevoto. Acorrid�,. população uma iIilagem de.gUardiões das coisas daCriançaedoAdolescenteem possam 'se multipHcar,
à sucessão permite usar das ,"armas" disponí,y�is; públicas 'e de agentes da lei, apresentando-se com cada município. Permanente e geometricamente.

'

para'tentar derrubar o favorito e ter persP'CÚvas argumentos que mostrem a sua repulsa às autônomo, não vinculado ou Diariamente conselheiros
devit6ria Atéaítudobem,ma,susàr�aiDicPmte irregUlaridades, uma coisa.é certa: precisam ser

s u b o r d i n a do' tutelares deparam-se com as

para àtingir seus objetivos, é no mÚl�', um maisautenticos e otimistas.De nada adiantatentar 'administrativamente ao Poder mais diversas f0lDl3S de abuso,

desrespeitopartidário. A ação é uma(acâde dois, denegrir o concorrente.�asta sCr mms criativo e Judiciãrio, o Conselho Tutelar crueldade ou negligencia..
gumes: poder' alavancar a cand��n,ua da jovem sincero. 'A comunidade está carente de líderes que desjurisdicionalizou cerca de S ituações que angustiam e

e atrapdlar aspretenções políticas da coligação possam apresentar soluções para QS problemas da
' 80% .dàs atribuições do antigo questionam. Quando batem às

, PMDBIPPB .. �as p<>derá também produZir um cidade e propor alternativas. à admiQistraçlo. A Juiz.ado' de Mepores. Os portas dos Conselhos de

m�-estar sufIClente para abortar,� nascedouro, sociedade está cansada do Jogo do poder, onde o conselheiros tutelares' sio Direitos, que Cleveriam ser

a carreira políti� dela, prestes a colh�mais do, vale tudo está atingindo níveis insuportáveis, dotadQS de: �utoridade pública órgãos delrberativos .e

que protestos. Oscaciques dos partjdos oposaoees, ; comprometendo a estrutura política, acredibilidade
'

'para receberem denú'nc ias, controladores das ações, via,,de ',
no entanto, não serão atingidos pelos disparos e 'da classe e nÂo dando sinais de. vida futu,ra.' ,aplicarem, medidas que regra, são acolhidos com a

, interferem na conduta das desculpa da falta de recursos

pessoas, réquisitarem serviços financeiros e humanos. Indmeros
públicos e fiscalizarem Conselhos tdunicipais possuem,
entidades de atendimento, também,grandesdificUlda�esde
exercendo, assim, poder de atuação, haja vista 'o 'medo' de

.

polícia adlninistrativa. muitos ebefes do Executivo êm
EmSantaCatarinajáforam perderem 'póder'.' Antes

ins.tá:lados mais, de 100 decidiam sozinhos ou com seu
Conselhos Tutelares, o que gtUpOpolítico.

.

podería : indicar , �m Agora, nlo mais; pois
compromisso com a precisam submeter seus projeto.$
c�struç�o d.e uma �ociedade. na área à aprovação e a9
cldadã a partir das cn�as, na ooD,trQle dos Conselhos. }$to etn
medida eßl que os cinco' nível municipal, estadual e

conselheiros slo investidos· federal. '

pela comunidad,� local da '
' Estando presente a

àtribuiçio de zelarem pelo articulação com os diversos,
cu�primento dos ,.diroitos (e. segm�ntos da comunidade,
.d�veres) const�ntes no IPcal, evitando a manipulação
Estatuto. Cont�do, passados, por iriteresses de poder e

seis anOs, perc�se com nitidez dinheiro e superando os riscos
fOrte �istancia à at�ão dos, de aC.<IIlodação, transfcrma-se
Conselhos Tutelares e, mesmo, os Conselhos Tutelares num

ao próprio Estatuto. PrefeitW'lS instrumento eficaz d.e
municipais quec�iam e criam proinoçlo da vida plena .

.

t04a f�á de émbai'aços, a nlo", '.p,,,,.,,,, Cgns"", Tut,1qr
ArtigOi paraCartaAberta;onviarparaAv.Marechal Doodóro daPoll8Oca. 122,1° andar.

\,

. * loslCastilho Pints
" Numa'residênciana praia de inquéritos e o .seqUes1Eo de seus relacionado, �tq)reendedor e

. Guaxu.ma, em M�ió, foràm bers, faltand� re�p;onder 'por inteligente, qualidades que
, encontrados-no ooJDU)go, 23/6, l1lIU8 8 �·mqlur��es. E de podiam ser aproveitadas em

os colp<>s de Paulo� Farias
'

se levar em conta também'a béneffcio do nosso País, tenha
e sua nanior�da Suzana recente intimação à PC Farias se desviado para o caminh() da
MarcolÚ1O daSilva, nmtos com para depof., qo Supremo ilegalidade. São, corno dizem
tiros no peito.' O fato foi Tribunal Federal, em BrasOia, alguns, as itq)osiçê5es de um

amplarwnte noticiado pelos num outro inquérito em qUe ele destino Ou tropeços daVida que
órgãos de:conunicação visto

,

'

e aex-ministraZéliaCardoso de nósmortais não�IOOS evitar.
que PC Fatias era muito Mello estav� comprometidos É (lQssível que e8tejam certo$
conhecido como etq)resário' por ligações Ufcitas com um os que pensam wilD. mas n6s

j�teligente, ex-teso�eiro ,na. grup� de�mpresaS, e que é. uma.
. �scordam>s. desse pensamento

campanha,para preSidente de fiOva tmplicaçio que attanJou e
.
até porque já afim\amos nesta

Fernando Collor de Mello de qlie gerou mtvidas a ponto de se coluna e agora reiteramos essa

quem era o homem super-forte.. ,pensar que sua morte foi Wl18: alil'Dll;Çio de que existem por
Concorreu ainda para ó queima de arquivo é nlo um' esse nundo afora pessoas que
estardalhaço notiéioso () crime passional, hipótese que pelo seu cotq)ortamento imoral,
envolvimento de PC Farias,em � está descartada. ' ;desagregadOr e até itq)atrió�co

, diversos atos ilegais durante, o É de se lamentar que um nãomerecem a dádi.va.davida e
governo de Fernando Collor, e homem possuidor de curso· o PC era umadelas.

'

que lhe resultaram e.Pt 106 su erior, lIluito' bem *Coillf,onulor
EXPIDENI'E .

CORREIO DO POVO ,
.

CGC8U36.59110001-34 "

EualnloVlotorSchmeckli
DlrttorGeral,

.

""M'.....IDoodcr.daFon..... 122· ".fII.r· ....
'

1· ar do •

PROIXJÇÃO Gráfica e Editora.CP Ltda.
R....""'.ecI9Io:
,QenI: 1IocnneA. S. OonçaIv,.MTé.ORT 210
1'oIMcII: MlurlodeC8Mllo;

.

V I B8IIIItzSUet
E : Inhode otvella· (l
_III: c.I8o LIJz NagêI

Av. Mal; OIDdcro, l2i I''',!!, . C4C: DD.1011.1fUJÓtJ1-MJ III.,•... : lU.""''''', I CIP 811251·700 I caiu Po8111110 CIP 8Q2S1,870·"� do ai,
FnA'ax (047) 371:1010. O.."I'o......... ItIof'llÍfellllrlu/fIllIIIOdopnMl.

-------

Adnti......,:FI'8IICIIi:o�••
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CftuII9io:�Schmlck" 00nçaIv..
con:poelfio!ElllrállcaaL_r.

AltaClNfIoa:MtanoTrenllnl

AlrllIeio: AdaIv••L_
1'otoIIoe: Lula de MIranda

!

,
..

Carta aberta
( ..

.
A luta dos conselheiros tutelares

;

S' ti' 'WflflUP)#J� ,

, Incro ,e �1f;JJ[J:ii':/�
·372·2992 {g� ,

CENTRAIS TELEFONICAS - FAX'· TELEFONES
.

c'ELULARES É ACESSÓRIOS
. '

Cei. Proc6p(o Gomes deOliveira, 1550 ': sala 9
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Jàráguá do Sul, 20· e 21 de Julho de 199' ' 'POlltICA , ,CORREIO DO.POVO ·3

Jaraguâ do Sul - O . somos atrelados", frisou.·
candidatoa prefeito pelo Pr, Segundo ele, o partido não

.

Dionei . Walter da Silva, tem dinheiro;. mas propostas .

afirmou que o partido que poderão viabilizar a

representa a mudança na participação da sociedade na

,� política dacidade porque é o administração da cidade.

"Jaraguá do S�I - O, de irregularídades em tenho nada a pagar do que ünico apreservar a identidade "Não.buscamos para nós,
deputado estadual IVo, processos 'Iícítatöríos e eles alegam", garantiu. ideológica. Ele fez esta buscamos para todose eom a

Konell (pMDB), candidato alteração nos-cälculos dos 'Konell afirmou que a. declaração após analisar as participação de todos. Nas
I.

. coligações adversárias que prefeituras administradas pelo
a' prefeito' pela coligação vencimentos do prefeito. f

Câmara de Vereadores '

disputarão as eleições PT a administração parti-
PMDBIPPB,' que tem o

'

O deputado atribui1;l ao cometeu, "uma fraudei' municipais de outubro. Na cipativasai do papel pàra ser
e �.p r 'e s á r i -O

'

quando substítuíu opinião de Dionei, os realidade", reforçou. Dionei
, . Gilberto Menell o parecer do TCE, deputados estadaais, Geraldo afirmou que o partido está

"

.

como vice, afumou para assegurar a ,Werningh�us (PFL) e Ivo reunindo a militâilda para
,

nãoacredítar que a desaprovação das," Konell '(PMDB), também traçar.ijuntamente çom.as

Justiça Bleíteral contas. "A' candidatos' a prefeito, comunidades, o projeto de
'deveriam terminar" Os governo da legenda.

p.ossa impugnar Câmara não te,m
' "

.

'r mandatos' na Assembléia "Queremos uma sociedade,
.sua candidatura.

. poderes para Legíslaäva, para demonsírar organizada e conSciente para
Ele disse :que . julgar a ação. Até coerência e, cumprir os garantirmos o, poder aos
somente o TSE porque, o TCE é compromissos assumidos com trabalhadores e não somente

(Tribunal Superior uni poder opina- a população durante a aos patrões"; declarou.
'

Eleitoral)' tem tívo", frisou. caq>anha. ,
, SobreascoUgaçóes,PPBI

competência para Konell entrou
- 'Emnome do poder e do PMDB, PFUPSDB e PrBl.

dinheiro, um deputado pode PDTIPL,Dioneí àrnmou quedecitlir. Konell com acontestação, ' '

)"'" inteJil'oIqler dois mandatos em é a reunião do Qpor�nistmínfonllou que o .no Fórum local; na apenas quatro anos? _ CQm.aclaraintooçãodechegat
parecer do TCE tU1ima quínta-feíra questi�u,aciescentaí1doque' ao poder, sem cómprolÍÍSso
(Tribunal de (18)� cabendo nacorrelação deforças.Kceell com a população. "O
.Contas do Estado)' recursos de ambas',

.

pretenderetomar ao'Executivö deputado Werninghaus eStá
'não apresentou as partes. Aparen-. ,Muniçipal :"aliando-se ao sendo apresentado como '

qua 1 que r tando tranqüflí-
adversário histórico" (Gilberto novidade, quandotodomlfldo

". larid d Menell-PPB,candidatoavice sabe que já foi de tudo",
uregu an a es dade..o deputado na chapa). "Éles (Konell e' critieou.Jenibrando que, pela'
insanãveís", que disse que o WernmgItaus)estãopropondo tradiçãodoPDT,umaaliáhça
poderiam implicar procésso va,i ajudar à população a voltá do compartidos liberaísfoge das '

, numa ação maís
Ce11er.a:Konell,edi:tr,urqIüIoeco navitória

a promovê-lo. :'A passado", resumiu. . propostas defendidas pelo" ,

. ab�angente. "

' "� ,

,

única preocupação Para Dionei, o PT 'é a presidente nacional, Leonel
, O pedido de impugnação' prefeito Durval Vasel a '" foi quanto a elaboração da diferença nesta eleição. "Não Brizola,

foi, feito' pela candidata a decisão de 'entrar com o
'

defesa. Todas as'alegações
vereadora Rita de Oássia, pedido. Segundo ele, o apresentadassão fáceis. de

'

Fagundes, do PD!, partido documento tem os mesmos contestar", revelou. Ele
que integraa aliança "Avante .argumentos apresentados informou ainda que, neste

Jaragu,�",cómpostatam1:?ém antéríormente, "Êamesma. caso, o TRE (Tribunal
porPrB ePL Na ação, Rita tentativa quê fizeram .em Regional Eleitoral) "líquida
de Cässía alega 'que o 91",' declarou; acres- 9 assunto". "Não vou ter a
deputado não teve as C?Dtas centando que s6 é possível candidatura impugnada e

.
aprovadas pelo, T(:E, uma impugnação quando vou vencer as eleições com ,

quando esteve à frente do for julgada a sentença, em maís de 50% dos votos",
Executivo Municipal, alem 'instâncias.superiores. "Não "acredita. ' ,

, '

.

-

. ".
.

.

"

'Konell descartapossibilidtide de
. '. ..

,

tercandidatura impugnada
':"

.... , •

j. • •

. :' .

Documento entregue à Justiça Eleitqral aponta 'outras irregUlaridades administrativas
• .> •

"
•

. Dionei afirma que PT
é o único com ideologia

Restaurante ltajara
Apartirde 3016 abrindopara almoçó a-la-cane

Aos-domingos somente R$ 7,00,
" '

e fechando no sábado à noite
Rua Expedicionário Gumercindo

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

FOTOGRAFIAS DE CASAMENTOS.
BArIZADOs. D�CUMENTOS EM GERAL

E FILMAGENS,'
'

..�.
!f..t.....l__.I€._t._.....:1Ii.t;••]�!_·
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J8I'IIgú do Sul, lO e �1 de J,,-ho d�1"'

lVlosaico Diretor do . Samae critica
.

- .. ','

, �
.

..
1

-

'.

.

-:." ...' ,.

".'

declarações de Ivo.- Konell

Prefeitura vai implantar Centro de
Proteção à,Criança e aoAdolescente,

.

I ...
' .

\

Jaragu' . do ,Sul ,-' coordenadora das creches da 'rede �' ,éxecut� políticas cOIqleJlSatórias e

Representantes
"

do 'Conselho pl1bIiea Sérvandà: Beber, propôs a projeto� ,de' caráter urgente e

Desperdíd., r
'Thtelar, do Conselho dos Direitos "itq)lantação de um abrigo inadiáwl.

, , . dá Cnança e do Adolescente, d� provisório., ,(famflià sub,stituta, '

'

. -'Situação de riscó é qUando háA t,:oneJáda de lixo de Jarag'uá do Sul custa 'aos cofres públicos. n:.< - '

,

' Poder rublico e das orgilnizações atendimmto emergencial,. orien. qtiälquer forma de negligência,o

US$35,OO, enquantOqueemBlumenauopreçoédeUS$18,OO. de :participação PoPUlar"estiveram tâÇlo e apoio sócio-familiar. ,disctiminação, exploraçãO,violenéia
N� 'seqüência do desperdício,-a Pref�itura'paga US$ 100 mil re\lll.Ídos, no dia 'dez de julho, no

'

De acordo éo� as propostas e demais abusos, Os programas
mensais �a uma empresa fazer a coleta do lixo. Segundo' - ,Sindicato do 'Vestuári'o, para 'apresentadas, o trabalho será .s6ciO'educativos tem como objetivo
técnicosl estes valOres poderiam ser reduzidos' Pata US$ 70 'discutir a elaboração de estratégias' desetivolvidono Centro deProteção possibilitar �didas de Proteção
mil se não foSsem terceirizados os serviços. Alguns afirmam' quep.ossibilitemodesenvolvimento·. àCriança.eaoAdolescente, queserá especial;bemoofiX>executarPolfticas
J ,'.' •

• de programas,s6cio�educ8tivos çom '

instalado, no prédio, onde funciona .

que possam integrar as criançaS e 04
que a terceirização é cinco vezes 'mai's cara. '

enVolv.irmpto da comunidade, O a EscolaMunicipal Renato Prádi.'O adólescentes" à sociedade,
encontro 'teve como objetivo Centro deProteçãQ a,Criança ê ao 'assegurando todos os direitos à,
envol:ver a sOciedade nos trabalhos . Adolescente oferecerá aten<lj.mmto Cducaçã�, sal1de e lazer - explicou

. da defesa dos' menores, A ,em situações ,d� risco, além de Servanda.

i-,

Para depois
.

, �ando emcaínpanha para concorrer às eleições-de 1992, o
então càildidato peloP'Fß, Durval Vasel, prometeu construir'
1.000moradías populares, e�tre casas e apartamentos.
Depois de'p-êS anos e meio de govemo,faltando apenas seis'

..
'

'mesespara o {maI domandato, a promessa não foi c1.UJlPlidJ.
Vasel alegafalta de fnvestiQ)entos do governo federal na área
de habitação para se justíficar.

'

• Quase chegamOs lá. Constl'UiInóS cercade 500casas e estamos
.
viabilizando a legalização de outras - afmnou o prefeito,'que
�Stá em débito de 50% com apopulação.

Pelá tangente ,

O prefeito de Jaragu� doSul,:�val Vasel (PTB), negou que
tivesse alguma coísaavercomaaçãe imp�pelacaadídata

,

a vereadora.peto'PDT, Rita deCássiaFagundeS, solicitando a
'

, impugnação da cendldatura.de deputado estadual Ivo Konell
(pMDB). •

- . "

I ,

Segundo ele, Konell tem graves pendências na Justiça, quê..

..
.

'.. .. '. . f

deverão ser apuradas, mas garantiu que a atitude de Rita de
Cássia estárestrita aoPOT, não,tendoaparticipaçã9 dos outros
dois 'Partidôs que integram a coligação, PTB ePL.

'
"

� O ,TeE não aprovou as contas dele, mas a decisão cabe à

Justiçaj, desconversou.
� . ,

-,

Tlnpteio
, •

Do-deputadoestadual IvoKonell$obre os comícíos da coligaçãO
PMDBIPPB.

' -,

- Queremos apenas alertar apopulação sobre as besteiras feitã$
:

pelaatual administração, Ni<>vamós:talar de ningu�mporgue
, setia,.pron:ovê-Ios.OGuenther não temcompetênciapára.dirigjr
o município; o Pedro-Fagundes não merece ser citado e o

Geraldo "está sem motivação. Afinal, ele neor ql.ieda ser

candjdato, saiu pot imposição do presidentenacional dopa.',
o Geraldo � técníco-mecâmco, não é do ramo e tem

,

conhecimentos medianes ,-'disparou.
Malsuma

,

-'O prefeito Durval Vasel 'não sabe o que é esdrúxula.:Do

deputado Ivo Konell sobre as declarações d,e VaSel quando.
'defiliiu de esdrúxuhi a composiçJo entre PMD8 ePPB.

.

.

�

Perguntinha ,

O calçadão daMarechal fica pronto até odii daJesta?
\

Candidato aprefeitode iaràgud do Sul-promete reconcedero controle do drgllO'à FNS
Jaragú do Sul -,O ciretor de aba�ecimentQ re,gular. Ele � de água e esgoto ese.VlPn

técnico do, SaJ,nae (Serviço' afirmou que o crescimento da I sob a responsabilidade 'da
AutbnomoMuniciPal4e Água e re' o foi de 120'11 de 1993 para fulldação,,'·"o . trabalho, era.

Es's,oto), Cesar Atenbart. honivel"; Vase! a1ribuiu,as
classifICOU de revancbistl deClarações40 deputadO. à
apr� do candidato a falta, ,de projetos

I ,ptefeito, .Ivo KoneU espedficos pará a cidade.
< (PMDB), de; caso eleito,. "O 1rabalho desenvolvido

,

entregar "o controle, do pelo Samae atingiu níveis
'órgão à Fundação comparados com. os

'

Nacional de Sal1de. Ble grandes centros. Hoje, o
disse, que Konen não tem Samae t�m' capacidade
conhecini�nto, das ações

.

pua abastecer o d01>l'o"da'
• praticadas pelo Samàe população". assegurou,
após à municipakaçio da

'

Are.nhart afirmou qUe'
autarquia,

.

feia no início em 'três anos _ de

,

'
. do govemo I>urval VaseI. aclminisCriÇio foraip feitas

, -É_entávelsabérque 4,8 milnovas üg8ÇÕeS de
nos diaS de hojepoaaba� . água e CC?nstruiu'96' mi
lugar pata estratégias ". m�tr�s,

.

de ' rede
.

de
.' políticas viciadas pelo' '- abastecimento.
revancbismo,()I1de� bUSCa - Um administrador

des� ,aquilo cp deve ter" planos", que
:ven1:Send9feitooo,presenfe Ar_IuIrl: Crltku .. ,,.,0... 4. *"',.,.. o 'venhaDi tràzer ß!elhoiias.
- ress�

.

, co_oletlos�aF,;�NlICiô_ tkSáIk , para omunicípio. Bié deye..
." Sobre a afirmação de que 94:"A capacidade produtiva demonstrar ao eleitorado
Konell fechará ,os poços destes poços vem reduzindo aos· conhecimento- de cansa,

I artesianos na 1'egiio de �ereu impaetôs ambientais em toda .coerênci. e dignidade nas

RamoS e Três Rios do lIiorte, bacia do RiO Itapócp", frisou. ptopoáas, não relevando-.,s ao

Areohart �se que se a soluçio O�feitoDurvaI Vasel(P'J'B) plano poütiquéito e revanchista,
'não .-fosse' ÍD.lplantada, as tan\béúl criicou· Il in�iaiiva de porque Dada somam ao inter,esSe
loctlidades esú\liiun desprovi� Konen. Segundo ele,-,qu:mdo' oS p11blico - disparou. ,

.
"

, '.
.

..' .�- ,-
, .

.

Na D/�C'S MOVEIS você,compra tudo co"'; uma e1itradà; ma.is quatro
"

pr!staç�e$, mas se você precisar de' mais paganíen�os, .é, só negociar.
, I Temos: Móveis sob m�dida" Cozlnhas e quartos planejados '.ao seu gosto.

Saras de Jantar.; Estantes e peças awlsaS eQl gerai·· ',S",-NDSf CDMFIIA' '�

DICC'$ Ind. e:COin. de-Móvei$Ltdà.:·
: Bf:t-280'· Km 58· Fone'(047) 373-0077 e 373-0131 o(ßuar,mlrlm • sc • Próximo ao viaduto

....� .

.

.

\
.

.
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Sindicato âos servidores queralterar esuuuto do Issem
�

.;
I

" .

Entidade propõe multa de 10% para (J atraso da Prefeitura no repasse da .contríbuiçãa para o instituto

,.
. .

.

Coligação 'Avante Jaraguâ' inaugura comitê político,

Janguá do Sul· A direçlo do
Sindicato dos �cionários Päblícos
Municipais se reuniu, na manhA de

,

segunda-feira (15), com o prefeito
Durval Vasel (prO) para discutir as
alterações nos estatutos do ksem'

(Instituto de Seguridade do Servidor

Municipal) propostas pelo siIidicato.
Na semana passada, a entidade
concluiu o estudo que propõe a

viabilidade financeira e

adminislrativa do inStituto. De acordo .

com ela, há alguns meses, a

Prefeitura não tem repassado os 14%
I desua percelade contributçlo para
a previdência, o que- foi conãrmado
pelo secretário de AdministraçAo,
Sigmar Lucht. "Nãotenho como
garantir isto" mas estamos tendo

algumas dificul�des fmanCélras, que
,

pódeÍ!l.refletir no repasse"; admitiu.
Para o presidente do Sinsep,

Stélio joio Rodrigues, "é preciso: que,
se evite esse tipo de atraso, sob pena
de comprometer o pagamento dos
benefícios em, futuro breve: Ele
advertiu .para a possíbtlídade de

comprometimento do futuro da

instituição caso não
:

sejam
atualízados os valores. Entre, as

alteraçõês prOP9St� no estatuto, Q

sindicato propõe que todos 'os

servidores ACTS"'(Admitidos em

caráter temporário) tenham. o direito'
de serem assegurados do instituto e

que" sejam abertos rmanciamentos
'hab.tacion-ais e empréstimos

I,
'

pessoais. Para garantir o repasse da possibilidadedaprevtdênciapassar para
Prefeitura à institUiçlo, o Sinsep a responsabílídade da administraçAo
quer que o dinheirosejadeposttado püblíca, ficando o Usem com a

em conta bancária do Issem, no .assístêncía, Hoje, além dos 14% do
mesmo -día -do pagamento dos repassedaPrefeituraparaaprevidência,
respectivos funcíenãríos. "Para, hámais 2% para a 8istência, atingindo
evitar qualquertípo de atraso, nas um total de cerca de R$ 110 mil. Os

Contribuições. deveria ser.cobrado' funcionários completam com 10% para
multa de 10%, com correções e a previdênci� e 2iJ1 para a asSistência.
jpros por dia de atraso", acOnselha " ASSEMBLÉIA GERAL - O

Rodrigues, acrescentando que sindicato 'propõe também que a

passados 20 dias do vencimento, o ' assembléia geral seja considerada ófg40
instituto:estariaautorizado aretirar admiIiistrativo, formada pol' .todos os

das contaS da Prefeitura o valor .servidores asseguradose com reuniões

correspondente. semestrais para an�es das contas do
O prefeíto Durval Vasel Issem. "Estamos preocupados com a

infonnouqueas negociações devem situação econOmica do instituto,
continuar até que sejam especíalmeate quandocomeçsrem aser.

apresen tâdos os pareceres da' pagos os benefícios da aposentadoria",
Proouradorla.do Município e' da 'afirmou Rodrigues. O sindicato'
SecretariadeAdlniJlistràç!o. "Após distribuiu·para a.categoria,as propostas

'

a reunião, enviamos as de alterações apresent"dlis narewii40
reivindicações aos, õrgãos com o prefeito, com o objetivo de ser

competentes pita análise, com o discutidas nos.Iocaís de 'trabalho.
objetivo de atenderc sindicàto e se Posteriormente, as sugestões serão
evitar a falência da 'instituiçio�', 'enviadas à .Prefeitura, à Camara de

assegurou, lembrando que foi Vereadores e à diretoria do instituto.
proposto também o aumento da Vaselgarantiuque aadministraçloestá
contribuição por, parte aos . empenhada a buscar o consenso para
servidores, além da carência dos atender as reívíndícações,
,prazosde'contribuiçlo-entre l00e � O I sindicato procurou a

,12o"�es. "Fßtlo sendo analisados Intervenção da Prefeitura porque" a
,ainda, o valor � oontríbuíção e o' matéria� regirJa por leí. Somente com
limite de idade para se prestar um projeto de lei elaborado pelo
concurso püblíco", revelou Vase!. Executivo as alterações poderão ser'

Segundo ele, a situaçlo eeonõmíca feitas. Se o caminho for este, vamos
sAd 'diferentes. Bx�te· a cumprir nossa�é - garantiu Vasel.

� ,

Certeza: Guenther e FagUndes cllnJlllnt� 114 .,i14ri1J,

:faraguá do Sul- A coligação
!'Avante Jai:agull", composta pelo
PTB-PDT e PL, inaugurou; na
.sexta-teíra (li)� o comitê eleitoral
com vistas as eleições munícípaís
de três de

r

outubro. Na
oportunidade, foram empossados
os membros das comíssões. Uma
d,as coordenadoras da campanha da
aliança, a vereadora Rosematre
Vasel, ex-secretäría de Educação,
,afirmou que o s candidatos a

.' prefeito e a vice, Alfredo Guenther
e Pedro Fagund-es, não querem
d\1vldäs a respeito da organização

'

e cqmpetêncta na campanha.
"Desde o ínícío, uma candidatura
tem a marca registrada de

organização!', ressaltou.
/II. coligação' dividiu as tarefas

,..

PTOJHlSI!I: Rodrigues moslTa o J;;umento, com iIs allerllfHs
p1'!tendidas peID sind��o

_!Ie campanha .nas seguintes
eomíssões: organizadora, ,

pub licidade, assessoria de

imprensa e candidatos, coknícios'
e reuniões; comitê, atendimento
ao p\1bliéo e comissão [urídíca,
A legenda criou ainda um comitê

central formado pelós
presidentes dos partidos.

Durante a certmõnía, o

candidato a vice 'afirmou que a

popul�o sabe o queémelhorpara
Jaraguá do Sul e está consciente de
que representamos a renovação, a
vontade de trabalhar, "Estamos
inaUgurando um novo tempo na

vida política da cidade e dando um
, basta aos velhos mandatários' que
sempre üzeram do muníoípío um

feudo po lítícov., exagerou,

acrescentando que são,membros do'

povo, porque safi'am domeio deles. Ele

gatan.tfu que não tem "sede", de poder!
seja político ou econömíco, e que a

coligação não, negociou cargos na

prefeitura. "Estamos demonstrando a

nossa vontade de trabalhar por nossa

gente", insistiu.
Na opinião do can.didato a

prefeito. Alfredo Guenther, õ
.trabalho em pról da cidade já
começou, a partir do momento "que
se buscou reunir 0$ melhores para o

município". Ele frisou que, caso

eleíro, dará prioridade aos bairrös,
"Todos são bem-vindos-e certamente

abraçarão nossa causa. :Jarag.uá do
Sulmerece estar dó lado depessoas
que conhecem cada problema para
nos ajudar", reforçou.

,.

� e!l!1JA\Á\O;'ÇAO 00 'RAt._OVO H
JJARA.lIJJÁ '!P>O �ll1JIL�" ����,II!.(f
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Formatura de alunos do .Inauguradas ampliações em creches
Projeto âe Educação Básica Jaraguá .�o Sul -

-. A obraberÍeficiarádiretamentelS0. goyétnomnpliou38%�oseu,;
,

" . Prefeitura,municipal através da criançasaamesma faixade idade, educacional (alei exige 25%).
Jaraguá d�, Sul - Nà no�� equipe composta· de 78 Secretaria' de Educação as obras também tiveram a

.' Osniembrosd�APPs,paiS,.

do dia 12 de julho, no SindiCato profissionais. A faixa·etária.é de inaugurou 119 �ltimo final de parceri�daAPP.. '. e as diretoras Márcia Marques
do. Vestuário, COm a presença de 14 à 48 "anos com 9 pólos de 5· a s�ana as ampliaçõcB físicas de As referidas inaUgurações, 'eM�ik:e Nev��tivâmente,
mais de 600 pessoas a 8·sél'iee3pólosdei·à4·sél'ie. duascreches. ·prestigiadaspelosmoradÓfesdas afirmaram que a educação
Prefeitura, atrav�daSecretaria Algumas empresas colaboram Primeiracerimôniaocareuno duas comunidades, o prefeito municipal em Jaraguá do Sul,
de Educação.. realizou- a COOl o projeto cedendo locais .

Centro Social Wolfgang Weege DUrval Vase. d�u que seu estâ em 6tiDia situação.
cerimônia de formatura da nova para funcionamento das aul8s. com a inauguraçio da expansio
turma de alunos-do projeto , Fm nome da tun:na. oorador de 30 metros quadrados RUa
Famaçlo Básica de Adultos- Guido Pradi, de Santà,Luzia, refejtório, reformas ,e pintura. No
Ensiiio Supleti.vo Fundamental . falou da im'portância' a' local estudamerecebcmtodotipo
de S· a 8· série.

..

conclusãodo 1°grau e daalegria de' assistência 155 crianças na
.

Foram 363.pessoaS; f�adas em receber Q diplOma
.

faixa etária.de Oa6 anos. Asolns
em 11 tmmas, espalhadas pelos Em nome dos paraninfos parceirizadas com a APP do,
8 pólos na área'wbana e rural . quem tomou a palavra foi o estabelecimeilto;ecoma�

. que receberam seus certificados. vereadorPeUroGarcia, em.,nome Malwee que doou o terreno de
.

de conclusio do 1° grau:
."

doExecutivo, AlfredoGUenther '2.485 metros quadrados, em

Desde a, implantação do usou da palavra e destacou a . outulrodel986.
I .

projeto, dia 15 de fevereiro de visão do governo mun,icipal em Fm seguida ocorreu tamb6m
1993, já foram fOrmadós no 1° implantar em 93' tal projeto. .'� inauguraçio-junto a creche
grau, 962 alunos, hoje são abIindonovo$h�ntespar8.as Ger1rudesKaDz1erna'vUaLenziI
ataldidosf700àluno6.<XimUlDa ,pessoas. Nova Brasília, ampliada em'

. 133:59 metros quadrados� Esta

, éORREloDOPOVO· 6

,,_,
J(ais 363al",",8 fol7lUldos '"'projeto

Associação 'dos ex-alunos
.

do Colégio São Luís
,

Por convocação do ex- �doapresidência:danovel
aluno Hans Egon Burow, entidade napessoadó e�-alUno
re�ou-senoúltimo dia 30 de Hans Egon Burow, senlo a ata
'junho 'de:' 1996, ,.nas secretariada pelo tambéln ex
, d,epCQdênci� do Colégio São .

alunoRupertMauer, aos quais
Luís, nesta cidade uma compete a prática dos atos

confraternização e 'eventual constitutivos da entidade.

deliberaÇão pára a fundação de Segundonosfei dado verna
uma assoeiaçãó de ex-aiunos. ata '�la�ada na ocaSião, el';

Depois d� apresentaç�es .

vai firmada'por ex�alunos que
dos ex-ah.nos presentes, o, hoje formam a melh,or
djrétor do colégio - Gervásio sociedadelocal eregional,
Oec"slet. solicitou que se

.
Cumprimentamos o diretor

dirigissem' ao auditório .do ,GérváSioOeckslere o.: H�
pavimento' superior, para Egon Burow, com Os votos de
'.,çumprimento do prQ�rama.' qu� a entidade tenha longos'
Assim .é �ue às 9 horas anos de vida, a' pre.stigi'ar o
ac(>ntec�a a r,ecepção e estabelecim�ntó que tã?' .

inscriÇão; às 10 h()[-as reunião assinalados serviços tem'
cOrb a Fasbeam, formação da prestado entre nós no campo d�
associação de ex-alunos e

.

rnstr�ção e edúcaçãQ
eleição d� primeira .diretoria; ,Jaraguaense.. (EVS)

, ,"- f

EoUCAcAO /

Järaguá do SUl, 20 e 21 deJulho de t"'

Universidade - Umpontode vista
Universidade, para mim A Universidade é, dentre.

significa "totalidade" , poucas
.

institu�ões, a que tem
universalidade. Sobre' éste maior' poder' de �terferir,
ponte de vistà que entendo a

"
melhorando à sociedade na qual

instituição que, por éxceIência, está, 'inserida. Fazer pesquisa,
deve' ser o laboratório vivo da' ensino, extensão são as atividades

construção do conhecinento. 'fin�ticu da Universidade. Dà.
É onde 'deve ser apreendido conjugação� do reJaàonaDiento

.todo o.saberjã registrado, toda' funcional desta� atividades, desenvolver no e com o alun0 o

a herança cultural construída depende a qUalidade do serviço pensamento crítico criativo,
pela hWilanidade (mesmo. que que a'Universidade deve prestar

.

inovador, e produtivo,'
d�dida em fac�ldades). Sobre léoletividaéle.Apesquisa,agilÍdo res.ponsáyel pela formação e

este aprender processa-se a no e sobre o enSino, ratifica-o. O desenvolvimento de inteligências
compreensão, a análise, a ensino fortalecido e ratificado geradoras de . ,- novos,
"antfte$e e a' síntese .. E, se este chegalextensão,que por suavee conhecimentos, e de sofuções'
processo, que naVerdade constitui demons1ra a sua finaidade de tecnól6giGas para a humanidade" .

o. ato inteHgente de aprender,for fcimas diVersas:
"

Ainda citando Luckesi j "a
realizado de forma' solidária, - aprimorando cur�ículos e Universidade, se trad\,lZ como

particípativa e cooperativa, programas; construtora da comunidade

haverá8randeprobabili4adedese - àperfeiçoando sêus docentes; científica. 'lobda. para o bean;
.

descobrir "coísasnovas" QU mais - inWrferindo nas origens de suà
.

estar . da sociedade e 4a

apropriadamente, de se constíuir demanda, que são 'as escolas. humanidade".
novos conheàmentos., &ta é a

.

primárias e de �ino médio;
.

função mais diflcil da - prestandO ou1ros, vários serviÇos
. Universida4e, por isto nobre e, l comunidade" tanto em forma

por que. dela resulta 9 desenvol- de ensino'como na prestação de
vimentoda ciência, tomada co�o

'

serviços, resultantes de �quisas.
um todo; que dêve ser colocada à Portanto. (, conhecimento é a base

,

serviço do ben1' da sociedade. de sua concepção.

.t\Ucerçada RosoflCamente,
será á promotora 40 eDsmO, da
'pesquisa, da' extensão; que .'

viabilizarão O' íntercämbío do
. ,

cOnhecunento de diversaS áreás e
a troca de experiências com e nas

.

cbmunidades.
"A Universidade deve

.

BrasíliaGastaI4l Betramini

Espeeúllis!a emAssunlos
.

.Edueociollllis
, DlmOraACIIdimica do Centro

.

tUEmulo SUperiordaFnj

Colôniade,Férias'
.
.. '.

O'Ceftro de EducaçlJo InfantilDente deLeite, 're�lizo� de -J5 a 19 do corrente, :a r
CollJnia 4e Férias de Jaragud-do Sul. . ." ,

.

'

..

Segundo' informações da diret�i'a Rita de Cdssia de Quadra, participaram da�
tltividades de. recreaçlJó, dos passeios e'do pernoite, crianças de 4 a 12 anos, de
vdrios colégios da cidade.
Valeu � iniciativa, parabéns ao

.

Dente.de Leite.
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Jaraguá do Sul, 20 e 21 de Julhode 1996 'ECONOMIA ÇORRElOoorovo ·7

pequenas empresas

Empresas têxteis mantém demissões por justa causa
Jaragud Fabril e Guaratex dispensaram 17funcionários alegando 'desleixo e insubordinação'
-r'
',,'

•

Jaraguá do Sul·' o na sede do sindicato para primeira seria paga nó final morasozinhoepagaaluguel. que vai tentar receber as

assessor jurídico do-Sindicato receberem as horas normais deste mês. "Entrei commeu suor eminha comissões que a empresa
dos Trabalhadores nas trabalhadas e as féi:ias Os ex-funcionários estão saúde 'por essa firma. Agora deixou de.pagar durante três

, Indústrias do Vestuärio, vencidas. Na' semana revoltados comas empresas e eles nem comunicam os mesess Segundo ela, O'S

GilmarKrutseh, informou aos passada, os ex-funcionários prometem entrar na Justiça. .motivos, nos deram umpapel trabalhadores rejeitaram o

17 trabalhadores da Jaraguä haviam rejeitado, por Classificando a decisão 'da 'e não explicaram nada", parcelamento da dívida
Fabi:ifêGuaratyx, demitidos unanimidade, apropostafeita diretoria de "sujeira. e lamentou. porque, "nãoconfiam na,s

,

no início do mês, que a ,pelos patrões, de rever a palhaçada", Um operãrio.que Uma outra" .ex- empresas". "Perdemos-todos
direção das empresas decidiu 'demissão -por justa' causa e se identificou apenas.como 'funcionária, da Jaraguä QS nossos direitos, -mas �,

.manter a demissão sumária. parcelar em cinco vezes o Ataíde, afirmou que está Fabfil, _que trabalhava vamos buscar cada' centavo
No domingo, eles estiveram pagamento das 'rescisões. A numa situação difícil porque' como telemarketing, diss� na Justiça", prometeu.

data-base Besc abre crédito para

O'endereçoonde aqualldade em bom preço, fa-.
MALHAS LTDA. brlca: Iacquard.Soft, Cotton,'Moleton, Meia M,a-'

" POSTO DE VENDAS JUNTO À FÁeRICA. lha lisa e estampada Stauflex. 'Xadrez Listrado
ROD. SC-416 N° 2727 - RIO CERRO II. '

,

' " ". '. ""',
'

,

,

,

• FONE: (047) 371-0099. . ; para atender confecclonístas do ramo de malhas.
FAX: «()47) 371�1045

' "

JARAGUÁ DO SU1. • sc
DISPOE, TA.\1BÉM, DE SERVIÇOS EM ACr\_�AMENTO PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, F��EIADO E ESTAMPARIA

,

\

:Momfort demite em
Jaraguä do Sul· ,A

assessor ia jurídica do

Sindicato dos Trabalhadores
da Construção'Civil entrou,
na semana passada, na :

Justiça, eomações individUaiS '

contra � empresa Momfort. A
entidade alega que a firma

vem demitindo funcionários
em pleno período da data-

, base (primeiro de agosto),
sem pagar as. multas de um

salário nominal, determinada

porlei. '

Segundo a direção do

sindicato, a 'legislação não
, permite- rescisão de contrato
de trabalho 30 dias antes da

- data-base, a: .não ser que a

'empresa se prontifique a

pagar as multas definidas pela
lei.

,

-Emuma semana, tivemos ..

três 'compaeheiros demitidos Aviso: Kaiser.pm!'te que aiiulicato vai.,.eca,";'er tiJu,;;;a
'

nesta situação. Não podemos _,.'

, admitir que a e"lnpresa' seguro desemprego. "A 187 funcionários. "Nomês
simplesmente descumpra a Momfort é a única do setor passado, a empresa foi

'lei''. afirmou o presidente do que não quer pagar
I
as

,

denunciada pela Caixa

sindicato, Ingo' Kaiser," muitas", garantiu. Econômica 'Feder�l em

acrescentando que a entidade O sindicato afirtna, virtude do não-dépösito do

também que há dois anos, à -fundo de garantia, devendo
empresa não deposita o ser notificada

. pelo
'FGTS (Fundo de Garantía Ministério do Trabalho",
por Tempo de Serviço) dos informou Kaiser.

vem ressalvando, no verso
'I., ,

das rescisões, para que os

trabalhadores possam
encaminhar o pedido do

"

"Florian6polis • Desde o empresasdo Estadopossam
ültimo dia Iõ, o' Besc ter capital de gir6. O Besc

(Banco-doEstado deSanta reserva 30% do crédito
Catarina) estã. com Utrl geralparáserem aplicados
financiamento espe�ífico nas empresas,' nas
,para asmicros epequenas modalidades de cheque
empresas. O banco empresarial, desconto de .

..... ,.

instituiu uma linha de 'lÚItplicatas (capital degiro),
c ré� i t(J para a financiamentos de repas_se -.

implementação ' do Ftname.leasing e crédito de
Programa deCréditopara bens de .consumos-duravets

a-geração de renda e novas (investimentos).
, oportunidades de trabalho. A diretoria do' banco
Os recursos disponíveis' informou queo crédito está
para o projeto é da ordem disponível, 'nas agencias, e
de R$ �5 'milhiJ"es e, vão que a linha, especial
atenderaproximadaménte -destina-se para capital de
.quatromil clientes. ; ,giro e investimentos. O

A aberturà" do banco lembrou que, está

financiamento está sendo renegociando débitos das
solicitada à diretoria do micros

.

e pequenas
BfSC hâ mais de um ano.A empresas,' com taxas
iniciativa/oi do deputado reduzidas dejuros eprazos
estadual Eni Voltolini

�

mais longos. "A,'deíesa do

(PPBj, que apresentou um setor produtivo é

requerimento, pará a prtotttárto. Milhares de

'p�esitMncia lÚJ banco. No jamílias catarinenses tem

documento, o deputado seu sustento em firmas de
reivindica empréstimospara 'pequeno,porie.t, afirmou o

'

,que as micros e pequenas deputado.
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CORREIODOPOVO· 8,

,
'

Aprovado' programa
, .

• l.
,

de ',Indústria Rural
FlOrlaD�pOUS - oPrágra-

.

o,.a Catarínease da Indústria:
Rural dePequeno'Porte
'(Proind), teve a aprovaçio
final pelo Conselho de
Desenvolvimento Rural, no
dia 8 de julho, na Secretaria.
de-Desenvolvimento Rural e-
,da Agric"!lltura. No mês

passado, foi' discutido"
durante.uma reuni.io da
Câmara Setorial' ' de

lndustrializaçlo Rural. e

.

. agora pretende basicamente
"man!er o pequeno agricultor
no ,campo, apoiando

.

financeiramente e -tecni
'. camente seus empreendi
mentos associativos, �ra
'atividades. geradoras de

elq)regos e renda..
,

. O
'

secretãrto . da

Agricultura, Dejandir
:q.tlpasqualê que presidiu'a_.
reunião do.Cederural, afirma
ser uqlprograma que levará

emprego e renda para' o
campo e diminuição do jinanciamento
problema de êxodo rural. Em '

um período de 5 anos, o

programa inicialmente prevê
em apoiar 680 projetos
grupais.

O financiamento. do
Proind

. já est! ,sendo
aegociado .. havendo interesse

de participação do Besc,
Badesc, Banco do Brasil e
,BRDE. Segundo o secretário
executivo do Conselho dê
Desen-volvimento Rural, Jo�
Carlos Madruga, o

importante é consolidar

'parcerias com Sebrae,
Universidades, Sine, Senai,

. entre outras instituições. O
Iançamento oficial está

previsto para daqui há um

mês, pelo governador Paulo
Monso Vieira.

.
. .

.

Qualida4e total em serviços
i .' .',

.

'

I

para clientesmais satisfeitos
.

,

,
.

Jarag� do Sul - É quase vez mais reconhecendo, a' participarem da 3· turma do
. impossível para as micros e . .ímportâncía deste tipo de programa Sebráe de Qualidade
pequenas empresas. nos '.

dias de metodologia que mostrará aos. Total, a reuniio eStá· programáda
. hoje. estabelecerem metas de empresáriosque a participação de pam o dia 24 de julho. às. 19:00
qualidade ou programas de. todoséMdamentalpara'ag�o horas. no audif6rio da Acijs .

.

administraçio com obtenção de pela qualidade total. que passa a ESte prognlma se�osCra cada
.

,lucros. sem apostarem em uma ser reconhecida. pelos seguintes vez maiS, importante para que as

qualidade nos serviços prestados :

aspectos: empresãnos. conscíen- empresas proporcionem ,exce-'
aos seus clienteS.

.

tes.' colaboradores preparados e ientes selV;;OS aos -dientes. A
O programa Sebrae de clientes satisfeitos. impordnciadesseatendiDientode

.

Qualidade .:rotal tem como '. Osebrae'abreespaço'paràa3·' serviços se traduzem �m
objetivo mostrar aos empresários : turma do programa, mas coodui,o . apre$eDtaC produtos e serviços de
de nijcrCiS e peq1lelll$ empresas enceJ'{amento e .avaiaÇão da· 'l!' . alta qualidade, fazendo o possível,
que'a gestlo'pela qualidade' é a turma. no <fi!l17 de julho. As 19:00

.

para �atisfazeÍ' clientes e

foima simples chi aclmiliistrilr seus , horas. nodo de festas.B� sobretudo.• toma( cOm rapidez as
.' DeSdÇÍos. As einpresas estão cada As empresas intére�sa4as em medidaS '}'Ie os beneficiem.

. '.-

Jal,uá' do' SUl, 20 e 21 de Julho de I'"
,

Feira do Empreendedor'
âesafia . instabiltâadeí
v

•

BIQIPIDlu.A,instabilidade. Sallo deTecnologia ofereceu.
eCQnômica, que' o país se também apoio � empreen-'
mêontra, nlo seria o suficiente dedores para o início de uma .

. para, que a Feira' do nova ·atividade e reuniu
.

Empreendedor. deixasse de téc�de várias instituições
, �umular suaS expectativas em ligadas àpesquisa e desenvol-
relaçlo ,as oportunidades VÚDento de tecnologias para
Oferecidas para este ano. De -prodtitose�ços.Como�
acml��9S<qanizad9feS_dO dois anos anteriores; o Sallo
evento; cerca de 1�. mil

.

de Inventores esteve aberto
,

visitantes �$Üveràm na feira,· aos intere�dos em formar
qu� 8C9ßteceum� os dias 17 parccri�,�ei:ciaIiZaçio de _

e20dejulho. A <qanização foi ' p-oduta; J.'CCéJBpatenteadosw
do Sebrae-Sc, que subsidiou adotar um invente para

. 40% dos estandes- paramicros ylabcração de uma unidade
c pequenas empresas, gerando .' empresarial.

"

-

cerca etc R$ 10 milhões em
' Apesar da. situação'

novos negócios. ecenômica atual que se

Foram 135 estandes apresenta diferente das"
,

disponíveis para vários tipos. outras feiras já realizades, o
de coDi�rcialização. havendo' ,dkctpr superiatendenté do'
uma graade procura pelos Sebrae, PauloFerreira. disse
instalados nos salões de que a expectativa p�, este.

Pequenas Máquinas e no de ano éra de ·um aumento de

Franquiàs. O maior salão foi 100% em relação ao público.
,o das máquinas.' tendo 48 'visitante. O dir�tor, afirmou
estandes,

.

apresentando também que apostou no.:

equipamentos que permitema
.

potencial.em-preendeder do
criação de uma p.e'Juena público-alvo (miçros- e

empresa. ,pequenos empresários) e

Aléia dos . salões de para que, o,s expositores
Pequenas Máquinas .e estivessem presentes a um

Franquias. 'afeira ofereceu, uma .evento já consagrado. era-l
'

novidade: o Salão da 'fundamental para a

Agroindüstria e o Salão' de
.

diw.lgação ou consoli�8fãó
Tecnologia. Q. primeiro ' dJlmarca. "

.

destinado à exposição de Após o encerramento,
pequenas máquinas para a Paulo Ferreira fé'Z uma

,

índustrialização, ao empa- aV"ali�çlo, em torno das..
. cOtamento e a ttabsfonrlação de empreses qu�' se originaram
alh.tentos. Houveaindamostra da feira. fazendo uma

de tCcnolog� para criação de pesquisa nos estados que .

animais de médio porte. O participaram.. ' .

\.

COMEMORAÇÃO DOS 120 ANOS DE 'JARAGUÁ DOSU�

IIi FEIRA DA PEQUENA E.MÉDIA EMPRESA

X, FEIRA DA MALHA

1'l.ÉllÃO DE MÁQUINí\S'E EQUIPAM.ENTOS USADOS
.

'
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JARAGUA DO SUL E REG/AO SABADO/DOMINGO, 20 e 21' DE JULHO DE 1996

As feiras são'sem dúvida um' ótimo lugar para
, S'C ir sejam' elas de nosso. Interesse profissional,I!

li ...-- -----------' 011; não.
. '

, ii Quem' expõe na feira' não 'tem a intenção

llcostu re i ras _

.,

=�:,v:�::� :a::ion:
entrar um poucona empresa, conversarem

entre eles e formaremum novo conceito sobre
os produtos oferecidos no stand.

'

Hoje com tanta. exigência tecnológica não
CONTíNuo conseguimos mais atrair o

.
cliente, somente

JEAN," 372.02.93 PARA EMP.RESA·DE GRAI'U)'e PORT.E fazendo de nosso stand mais Um ponto de bate- .

,

, AUX. ESÇRITÓ�O ,

" INFQRMAÇÓE$ NA 'HUMANA. papo .gostoso e uns cómes e bebes ou', de
'QIOVANI

.

·372.1923 distribuição de 'brindes. O cliente, já não se
VENDEDORA' .

GUARDA,'. '

atrai somente pelo local de relax que eram os ,

SaVlA 973.5530 stands antigamente. Hoje o expositor obriga-se'RECEPCIONISTA
JUCIANE ',375.1365 'IN'CUS'TRI'A'L' 'a lllostrar."algo de, novo, ,.que seja
AUXILIAR CONTÁBIL '

"

"

":'.
,

'

;'
,

•. ,

, tecnológicamente desenvovida e funcional.
LAURI' '372.1452 .' ' Nos da HUMANA, denovo este ano, '

,

CONTADOR. PARA DUAS RODAS estaremos com nosso stand na MULTIFEIRA. ,

LUIi
,.

'

634.0568
. EXI,G/�SE: 20 GRAU' > Apresentaremos nossosprodutos. Daremos em'

.

AUX. DE ESCRITÓRIQ �' especial destàque ao Recrutamento e .Seleção
SID' kÚ' AD A 372.2999, '.' de' Pessoal, com a .apresentaça

....

o de serviço de�V.LM..lV'\. SELEÇÃO NA HUM,ANA DIA 24 ÀS 9 H. '"

ASSISTE�E ADM. automatizado nesta área.
,

w:g�����9 /':E'N'G- O:A'G''R'O:-N'" O'·'''M''O"'�:n:rnti: �sr!O:;� e:s:'
ELEANA 371.1054 ' ' '

. ,

CRONOMETRISTA " ',',', ,

•. ,. ',',"" interessadas, nosso cadastropara. s�a ,pesq�sa ,

'NEULSI 973,8068 I , EXIGE-BE:" na busca de mão-de-obra especializada, semi

ÁUX. DE ESCRlTÓ�O
'

'23 A 27 ANOS I
custo. '

ROSE '973.3771

I
"

DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR ,'I)esej_amos a' todas ,o� parnefpaates e

II, ,I

"

, ' ,CONHECIMENTO DA CULTU,RA DO ARROZ organiz'adores da MULTIFEIRA tode o

Ir Classi-Emprego' ) sucesso,',' que', s,Ó ',' trabaI,'ho .'POd,e., trazer.
uma, Parceria @ CÚRRfcULOS CAIXA POSTAL 200

S d N° 15
C()ItItEIO DO P,OVO- HUMANA

, 411.. 'INFÇJRMAÇ�S N,A HUMANA. _
�sper�os a t()dos' ilO ,nosso ,tan', ,.

I
I '

COLocADoR DE CALHAS'
COZINHEIRA INDUSTRIAL

FERRAMENTEIRO
'

LABORATORISTA
OPERADOR DE FURADEIRA

,PRENSISTA
PROMOTOR DE VENDAS

sERRALHEIRo,
��DADOR

TELEFONISTA
TELE VENDAS .

I,

OUTRAS VAGAS
ABERTAS NA
HUMANA

,

,ABAIXO,OS
ANÚNCIOSDE

QUEM SE OFERECE
,PARA TRABALHAR.

�"
HUMANA
...n.'••

INFORMA
,

SU-PER.V-ISO.
, ,',

"-
:DB p'�O:Du-ç.A..O

r

:J.-PBOGBA",&..,BQV.&.LID�1ÉD
SI- IBO 8000 ,

S- ::OX..A.lIKICJOB OBG:.IIL.IIZA:gO.

INFORMAÇÕES NAHU�'

,

"

�TIFEIRA! PARAQUE?

,
'

, , ,

TODAS AS MÁQUINAS
1° GRAUCOMPLETO

" '

,.

HUMANA,
AIilUORIA EM.

-AM,BULATÓRIO M'ÉDICO P�RA EMPRESAS "

MEDICINA DO T"".ALHO,( �CMSO ) - AUDIOM��TI:lIA ( PCA')'"
RECRUTAMENTO E SELEÇAO'.- CURSOS NA ��IIA D'E'RH ,

,

RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 -, CEPo 89.255-240 � JARAGUA DO SUL - SC,
' .

". ", ,FQfJe: (047) 371.4311 Fax: 372.1091
'-

,

'

A HUMANA' É PARTE DE SUA- EMP'RESA!
'.

.

,"_ .'."
.

.

.
. ,�.
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'ConsultórioMédico.
ORA. MARC/A N/PRES GASPAR/N/

Clfn�ca médica. - Medicina do Trabalho e Homeapatia
.

CRM-6294

ORA. MARL'ENE IN�S DA SILVA

Nutricionista

CRN22287

DRA. MARGARElE GÊLLERTDA COSTA
a

.

Psicóloga rfnfsn til)

t .. � .

iCADEIRA' DE 'DENTIS.TA '.
t . ,...,

II.
Ytnde.se cadeira �létrica (Dobi-Atlante) a

qual pode serusadapordentistas ou ..

'médicos oftalmologistas (oculistas). Inclui 1,
,

II'
!

. coluna com luminar. Preço ã combinar.· \":
.';

Ii.

Tratarpelosfones: 372-0007 pU�71-1424'
r

.' ..

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

, VENDO TERREN:ONO J,ARAGUA-ESQUERDO
.

OUTROCO:PORCARRO. "

..

TEL 975-023:0 -TEL 371�9'822

ESSENHAUS RESTAURANTE.EPIZZAillA
ESsen haus RestaurantePizzaria, antigo Gênova é amais 'nova opção
em gastronomia da;cidade. No almoçoàmelhor comida càseira em

.

.

kilo da região com oito a 10 tipos de saladas e 03 a 04 tipos de
.eames. Serve tamõém a lá corte no almoço e no jantar. E a noite

c
, pizzas e lazanha« num aÍ'nbiente aconchegante com lareira

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

,', &,.00 do Rio Branco, 195 em jre"!t
, Barão Vuleo Locadora .. Fone: 372;'2681 .�

Dr. Oalisbor Marcelo Weber Silva

ENDOCRINOLOGIA
.

; CR.M;'SC.:S149 ....,
. CPF:< 447124059-53

·.bwEIES, 7J11EÓ1DE,'. 0IJESIIi4DE;�
,

. '..... ,_ .
. .' .'. .,'

.

CllE'SClMSVJI), DlS7VIIBIOS ,DO COLESIW E
.

DAS GIÂftI)ULAS
,

.

_

' "Rua Jo.ão. Pi�ln, 253 - 10 andar ,

.Fo.nes: �72..3786 (co.nsultório.) 433-7525 (residinCia)
,

.
'

lín'i.ca: 'São' ,'Ca.milo.
. Dr. Ma·rços Fernando F. Subtil .

•11111!llli.1i.I!llllil!���II.I!1
Medlolna do Traba'h,o - Fratura. - Urganela.

. I ' .

Daenp. de Coluna,' L..a.. ,
do ..porte - Vfdeo Artro.copla

e Clftlrgl.. do Joelho .

. .

Exame.: adml..lonal.; deml,..lonal' e p"erl6dlco. .
.

Hor6r1o. atend,lm'ento: 8:30 "•. 11 :30' e 1,4:00 ,.. 18:30h••

'SerVlços
Peças .'

.

, Acess6r/o

VENDA DE
BATERIAS NOVAS'
E REFORMADAS,

Ru. Exp; Anonio'C. Ferreira, 78 ··Pró!.�e L�je·· Jaraguá doSul· SC

•

©lliIT�O©�
=:=======.. ==============.

. DR. DOUGLAS F. C. �o . ':'
Angiologia·.. Cirurgia Vascular '

. Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais
Fone: 371-4935.

ORA. DENISE MULLER T. OL�OS
Gin�logi� e Obstetrícia·

Prevenbvö do
.

Câncer - Fone: 371-0942
.',

'OtorrinolaringOlogia
Churgia Plástica �' Face -'Na"z e Orelha

.. 'Fone: ·371-8446
�

.

,D.R.' NELSON EICHSTAEDT
OUVIDO· NARIZ - GARGANtA - MicrocirurgiaM.SO -

.

sinusal- cirurgia do ronco - Otorrinolaringologia '

Fones: 372-0617e 371-0942

/
.
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POSTO ·MARECHAL LTDA.
"

�Liquigãs,

Jar.aguá doSul, 20 e�1 deJulho de 1"'

·�mMRl
, CAEd 1873-..1 ,

'EiIPHil:icIMENTOS IMOBIUÁRlOSLlDA.,'

,P1ROMA - Constnições.e.PlanéjamentoLtda. .: lança'
O 16° EDIFiCIO de Construção em Sistema de.

Condomínio EDIFÍCIOCOM? PAVIMENfOS - 4
salas comerciais e 20 apartamentos.

Localização:R�ÂngéloScbiochet, esquinacomRua
,

EMil Burow, pértinho doClube deCampo BeiraRio.
- "

APTOS COM 3 E 2 DORMITÓßIOS:
- Suite
- SalaEstar-Jantar
- SacadaclChurrasqueira no apto.
-,BWC
-Cozinha
- Lavanderia'

, -Garagem
-Bo:xlDispensajunto � garagem
- Salãode festas naCobertura
- Portaria /Portão eietrô.dco .

� Instalação TV a Cabo

ÁREA tOTAL DQS APTOS.
- Apto tipo O.1l3Q - 146,OOm2
,:. Apto tipo 02l3Q':' 147,OOm2
- Apto tipo 03/2Q - 126,OOm2
- Apto tipo 04/3Q -152,OOm1

.

v,."

ADQUIRA SEU IMÓVEL
A PREÇO DE CU�TO

VENHA CONVERSAR CONOSCO,

VENDAS:SÉCULOS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

� ,

CRECI-1873-J
.

FONE: 371-8814
R, EPITACIO PESSOA, 4.21, SALA 103, FONE 371,8814

"

iii. fN@[fdfb1f'@
, PalU"" 306 )eS br.nco 96
Monza Gl pr.t. 94
Kadelt SL pr.t. • 93
Kadelt SL pr.ta 92

�1,6 cinza
-
es:

Eacort Hobby .lIil 95
U10 �Ie ellllr. ,

verde 94
Kadllll Turim ,. pr.r. ,90
GeHL praIa 91

Op.l. Comodoro clnn
"

90
ClIevelte Sl . pr.la 88
a.num as cinza '88
CIIevelle Sl branco I

88
Prêmio CS pr.l. 86
P•• I S ' branco 85
BeIna Il .,all 81
Del RIIy QIIa verde 82
DeI Aeyl, ,

aaJl 87
, ClIevelle Sl . I branco 83
cUcCllll "cranco ,

'79
P.... l.5 cinza 84
Fuaca1300L

..

verde 79
Fu_l500 bege .

77
er."1.600 bege 77 1'1
Monza Sl verde 86

Ru..'l Joinville nU 3573
Fone (047) 371·9822

JARAGUÁ DO SUL - sc

PointerCU 1.8 4pts 94 prata gas. R$13.500,00
'

, UnoMille,� azulmet. gas , :.� R$ 7.600,00

. Gol CL 93verde met. Qas..; : R$8.600,00

.
Fusca 1600 94 vatdemet ale.. · R$ 6.500,00

Opala Comódon:> 88 marrom met R$5.500.00
• ChevetteSL 86 prata Sm. alç. ,.; �.: !., R$ 4.300,00

Fusc:a 150073 aZul gas. : : R$2.200,OO
Ch8vett,,� 79 bege gas : : R$ 2.300,00

PassatLS� dourado gas , R$ 2.1 00,00
•

COl'$a GL961.4 4ptsverde gas R$·14.00G,00

Pamp� GL�5 çinza gas: : R$11.000,�
R JOINVILLE 2050

FONE/FAX (047) 371-1574/973-9753

·

BORRACHÁRIA DO JORGE
.

" Agora' em novo endereço"
para .ervir melhor. '

Rua Harry f:ladlich, .37
Centro ,de Jaraguá do Sul

-COMBUSTíV'EIS--FILTRADOS
. -S,UPER -TROCA DÊ ÓLEO

.
- - -

'

*L'AVAÇAO ' COMPLETÀ
-LAVA RÁPIDO' ,.,
'-LAVAÇÃO'ÁGUA QUENt:E'
: -LANCHONETE'·

" ,

,/ Avenida Marecha. DeodoF;o·da Fon••ca, 961'- CEP, 89251-701 - Jaragu. do ui, � SC,

FONE/FAX (047)

372-0705 * 372·188U � 371·0905

.

,
.

. .

CO:QREloooPOvo.3
.

..

'arecer Comerei"
Incorporaflo
Vende - AdllJlna.tra
Compra_- Alugá

-,

DEFRoNTE Ào FÓRUM.· CRECI 00177G.J
'

• ,. FONEIFAX (047.) 372·2990 ,

CEL�LAR ,9730-9089 • JARA.GUÁ DO SUL· SC

- Veade-...um.eu. aa 1Wà LuizSatJer - Bam. do Ri�€erro, ç/3qt",
Ala, FOZ.,.lav., gansem, etc. R$ 50.000,00 ...ociiy.el - _trad. mais

J.IIlÇCIlaI.'. "

, Veado-IO umT�o naRuaqidio BUlIiamO'de 600m2.-R$ 16.000;00
- Bana do Rio Cerro.

.

- Veado-IO uma "'88 para iDltflar JUicro.empreaa, late.mI'da' Sortia.
� • Rua 555 lia· - R$ 35.000;00 (aegociibel) .

• Ve.do-IO Cue em alia àóv., com 3 quadoa, Ala, copilcoáaJla,
lav8D� gansem - locaiizada lÍoa fu.doa do Javeatua - RS 30.000,00
<aegociivel) em C8Ddiçht pa... IlDaDclamlDto. T�o 730,00m2 - de

eaq1lÍDa. .. ,

- Veado-IO duu cuu do Jangu' 84, ambucom quutoa, aalu, C02iah.. '

garagem· I" coml.300m2 de temlao· Vllor.R$ 16:000,00 (aegociiv�
2" com 538,40m2. "'0 <aegociivel). ,

", Veado-IO qma�''IIIÍIQ Da ma 55, MIOlo' Scinocllet, 137, com 3
qualtoa, Alai, C02Wl" copa, 2 baaheirOl, etc. 1CmDo �5O de flaato

,

total S82,80m2(aegociivel). Aceita-lO.ch,"" toIRao.
.

- Veado-IO tomoJlO. nama 37, Joio Pl8aiachec:t. com .14,00�u-to total
da 6rea em 464,00m2 - Pmço R$ 25.000,QO <aegoçävc1)
- T_no aa Ilha daFjgueira • Rua lO, Jol6 T. Ribériro CClm 14,00�
total da 'mi. de 427,SOßil- com .� luz, fuadamD)lto-e �ota - Pmio
R$ 15.000,00 - Bubada

.

• TeQ.o com 84o,OOma - mais coastmçio de um p�o t;/ S66,40m2 -

pt6lt. da Argi - .aWaltorMarqqudt - R$.60.00 pIni2 - aegCK;iivel.
.

- TOD'eIIÔ &iludo 110& Trevos - GM, JS, BI., MS. JO, SCÚ, e Co.
collteado' a• de 19.620m2, com 331,�Omt•.de �ato plBR-280·
PRoçoR$10 pàroeIu.de R$ 15.000,00 (Tioça...porcmos.CamiDh-).
- Veado-IO 6rea comercial .a Rua Maóa UbeJmà da Silva - Vila LO_
co.tondo 4.828,5Om2 cl teatada de.60nt. 8Q pRlÇO
RS 110.000 (Negociivel)

·

- V.ado-IO�o no Azal6iu cl 129m2. EaIßd. í4.oo0,()(j + A..lIw
FiD_,ciUllCllto. •

- Vaide.ae uma nm-chk... çom 5.000rg2. �ada 11& Rua ,492,
Elpidio MaitiDi. bairro Vila� 6M isolada por 10 lt

., '

R$ 5.000,00 (Negociivel)
.

.

.

- Veado-lO!liDa6rea de 22.000ma lócaliDda aaRua267, J�A. PeRiin.
Bairro�z ao p�o de R$ 5,00m2 (aegocü,veI). ..

- Veado-IO apto. ao BIlDomo de Cambo� - Todo JDObiliado, 3 qtos,
Ala, coz., copa,etc.r ..dar - Mem coletiva - _done:CÓadomWlI
, R$ $0.00 • 700nt d. praia - Ru.2.300 - a· 740 -'PÍe90 - Rs 40.000,00
(aegociivel) - �-ie por apto em Curitib..PR.

,

Veado-IO 7.so0m2com�lo deÓllpiSoum2.200iDi .1ocilizadóI
lOOnt loade do ufalto (BR-â2 -' Solllido Ne_ Ramol- (ao lado •
Rec:mativa BnrithlUpt).ao pmço de

.

R$ 150.000.110 (Nogociéel).
.

- AJug.-IO.� dc{roato F6ÍWD - R$ 300.00
· eu. miIIaRuaFco. de PIÜla, com 100m2., 3 qu_.to.. f8)aa, C02ÍIIh..,
\llDbeiro, ganserp, _rada - _celeDtc -,'

. ,
,

R$' 25;000,00 <aegociivel).
· eu. ao lado daCo...MoDica· Jgu'- &querdo, deMadeira, � quartol,
'Ala, C02ÍIIIla, b..beiro. etc. - R$ 21.000,09 (aegociiwl).

'

- eu. aoMono doAcuú de ,madeira, 3quutoa,Ala, coZÍIIII.. buheilo, .

etc�. � pRlÇo de R$ 25.000,00 <aegociivel).
• Loj. com todoOIIoque localizad. aaRuaReinoldo Rau • Thdo porRS
�S.OOO�OO o aegoi:iiveJ..

.

- Apto. Edit. Meaogotti -'3 quartOs, AlA. dispo cmp..ada, coziDla.. etc..

Sem gansem - RS lB.ooO,oo , aeg0cj6vel - Acoita-lO .cue.
,

- T�o com 420,00m2. Pr6úmo a Faculdade - Pmço -

R$ 7.000,00 - Pan:olamoa.
.

OU.. cuu dó acabameatos m6dios no'Ana Paula I. por ,

RS 23.000,00 (aegociivois).
ALVGAoSE,GALPÃO CENTRAL PI DErÕSff.O, ETC•• 250�

.
,

1

•
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OORRoODOPOvo-4 ' ,CLASSJfICADOS DE IMÓVEIS

C'ENTRO • APTOS. no' EDIFrclO DUNKER
(No.coração da cidade) 2 aptos 'Por andarr •
Em condlçõe8 direto com aconstrutora

.

CeNTR(�)" Excelente Terreno c/2.500,OOm2,
fazendo frente à'Av. Marechal c/28m. Ao

lado do Centro Educ,. SIGMA.

CENTRO· Área nobre· Casa alvenaria de
excelente padrã� c/320m2�t área eeneír.

.

em terreno com 1.150m2 .

.

VILANOVA •Exéélent88lot�,flnancladosem
·10meses· Próx. ao Fórum e ao BreHhaupt

.

.� EQUIPAMENTOS .

,58' /133, 8inb- ram, HD 850
..

1.290,00 À VISTA ou

1 + 2'- 1$451,50 .

1.600 À VISTA ou

1 + 2. 1$560,00
. ,

'.ritium 133, 8mb ram, HD 850 '.

"

- Gamas, educativos, infantis.'
Atualiz. s.u micró - 386 para 586 1133� R$ 2'30,00. - ÚHimos lançam.ntos .m gamas:· .

486 p'ara.. P..•ntium loo�••••••••R$' 3,50,00
' .

-Waraaft II'
.

'. . DS' 7000
�

.

. •••••••••••••••••••••••••••••� " 'I'

'.
MD para 850••••••m.�••••••••• �••••R$ 220,-00 ,

- Duk. Nuken�D••••••••�••••••••••••••••••••••••�.R$15,.OO .

EstQ''bilizador POT' 1000VA' .

" RS'. 52'00'·· '- The Ne.êd for spe.d.�••••.••.••••••�••••••••••••�R$ !0,00
HP Desl( t 680

'

.. ', ····················�···························,····R
..

,' 58'0'00 - .çyb.ria II•••�·•••.••••••••�••••••�•••�.�•••••••••••••••••R$ 63,79
.

.

. Ie.,
.; .........................•...................... j.

••••••••••••�....... ,
•

_

• .

.1

HPD k·t·820
-

.

'. $ � ... I� .....
' 1"'".

E
.

e�tyI,e II/S··.··�···�··:···�··········�········;···�········:·.�
- ; :.R$ 680,00

"

t�� .

·pson us. . � � ..........................•.......... �_ .. � R 3'60,00
.

.

.

.

.Ironsporêndc.. ; : � ;· R$ 1,50- a folhO.
- Enc:,omelldamos. softwares

.

i Glossy Paper � ..
, : ...•...\ ..•..... � R$ 1,40 a folha .' corri um p�zo de 7 dias paraAI�U

Kif Multimidia fax modern
" I

.

Créalive lobs (4)<)·
.

Us Robotics '14.400 .

!

,RS 37.0,00 à vista' RS 150�OO
I

....
.

* Equipornentos instalados com 1 ano de garantia.
RUA RBNOLDO RAU, 399 � SALA 05,� FONElFAX: 372�166

.PROMOÇÃO DE,GAMES A PARTIR D.E
u

.. .: ·.R$15,OO

. )

• I'

\

..
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Sábadotbomingo, 20 e 21 de jlilho �e 1996

.�.Vandalísmo não! Arte, sim!
.,'

�.
. .'

.

Desde que o mundo, é·
mundo; o ser humano 'i

.

-arusta.Usa a arte para
·represene.ar' seu meio

ambiente, suas 'idéias, '

seus- sentimentos e

crenças, expressar sua
cultura. I.'

Mas ne� 'sempre isso

-acontece, todos os dias

podemos ver estampados
em värias panes da cidade, uma sujeir.a que não tem tamanho, vandalismo puro, coisa de gente que usa seus 'dons'para depredar,
ptxando os muros, prédios e obras em toda a pane, nadaescapaãessas pessoas mediocres. , ,

"

.,.
, .

Na nossa cidade, se andarmos ne.centroda cidade, em poucos minutospoderemos ver a "obra de arte' dessesvãndalos.
•

q,nhecidos estabelecimentos do: cidade, [äforam diversas vezes pintados, mas de nada adiantou, alguns exemplos são o Posto de:
.

Saúde daReinoldo Rau: o muro do Colégto Silo Luis e as laterats-do ginõsio de esportes, bem como as paredes das salas comerctais ao
-,

'!
.

longo da ciolovia que
. .

liga a Avenida Ma,rechal
. Deodoro êoin a'. Rua
Remoido Rau, sem contar
outros tantos lugares que
não escapam

.

desses
marginais. Pessoas.desse
tipo deveriam ser pegas"
e passar um bom tempo
prestando serviços à

comuniãade, ..

.
Preocupadas com a aparéneta da cidade, eproeurando ãa,.mais vid�. cor-e

arte para essas obras depredadas, um grupo de alunas do20Magistério Especial
do Colégio Silo Luís, descobriram através das aulas deEducaçäoArtística, com'
a Profesfora Lúcia lleie�a Gonçalves, o verdadeiro sentido" a imponãncla eo
amor à .arte.

.

Realizaram no 4.ia 6 de julho de 1996, umpaine! de.releiturado artisia abstrato
Wassily K'!1ldinsky. 'Este painelfoíprojetado em sala, pelas alunas e em segu'ida

.

pintado no muro do Colégio São Luís, na Rua Antônio Carlos ZapeÍla, ao lado
do ginasto de esportes.' ,',' '.
As alunas e a professora estilo de parabéns pela iniciativa, que com certeza

deverá ter continuidade, espera-se o apoio da comunidade e quem sabe, em breve .

poderemos ver nos muros da cidade obrasde arte que mereçam elogios e não a
'

imundície de certos "artistas". ' "

I

"

.,

, Por Beatriz Sasse

., i

'".. "I! � �

Para nó., .eguro nlo .ó garantia dá ri.co.
Seguro i Pr••taçio de Serviço.'

.' /

'. SEGUROS GARCIA
Rua ExpedicIonário Gumerc/nd" da Silva, n·�
1· andár, ••1.2 - Fone/FtJx: 3·71;.1788

.

JaraiJuB do Sul - SC !

',0,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (22) - APONTAMENTOS
"Aqui, ém,JoinviUe, �h. do cervejeiro do Rio da cara a cara uns com os

se o es.tado maior é escolta Molha, Isidoro Pedri) pelas 'outros.

de Gomercindo, � forças ,"avançadas Itapocä", Pedem, rogam aos

dos coronéis Riquinho, ieproduzidopelofreiS�er.. allemães pará-darem J,DIla

Macedo e Fulião; e perto da Desse �odo,' pode-se, ttoteadll; estes,'porem, nio
cidade as de Apparicio concluir' que soldados, os entendem ou fingem não

Saraiva, Gomercindo federalistas já, estavam na' entender, e quando Chegam
resolveu marchar para região nessa data. Além a um .declive onde é

.ilií'i!li"�.� Itajahy, onde 's� devem disso, Maciel representa forçoso correr.cagarrem-se
- -" .... .•. � encorporar as forças de Gomércindo, que, C<DlO os uns aos outros, gritam,

-Eml876, �'oprimeiroprob14madeJourdan - lembraooCupantúJa Cadeira Laurentinocom as deEstacio vimos, foi para ltajaí.
'

gargalham, e pedem ao

11°54, do InstitutodeGeografia eHistóriaMilitardoBrasil, TenentéCoronel Azànibuja para atacare.m
"
O doutor Dourado condQtor para parar".

Meira - fõra quanto aopagamento de seus trabalhos e' a hamologação de PinheiroMachado, tomando-
'

descreve ainda a viagem de ,É interessante a inversãO

suas medidas topogrdjicas, ãs quais se opú1,Iham mesquinhas exigências. ' lhearetirácta. Appariciosegue. Joinville a, Jaraguä em das 'imagens usuais de

burocrâticas, p que;jinalmentefoi ultrapassado. Tanto que lhe autorizaram pasa óssereões de Jaraguä, Carroças e a fonna como os g*úchos e colonos. Aqui é

.a colonização dopattiinßnio demarcado, onde estabeleceu a, "Colônia de' para recebei-o de frente,' colonos alemães tratavam os o colono que tem intimidade

'Jaraguâ", berçoda cidad"e dê Jaraguâ doSul: Entretanto, a evolução do« privando-os de buscar a ,cavallos: "Em todo arrôio com 0$ cavalos, enquanto
encorporação com as forças' param e vão com o balde '. que o gaúcho, 1III\a mera

fatos deixa clara a concorrência de interesses entr« as tentativas de peixetistas, no Paraná". Note buscar águapara Os cavaDos, carga naS carroças alemães.
colonizaçãode sociedades alemães e a iniciatívadeJourdan: Entre eles, que Pinheiro Machado que mergulham{l'elleàbocca Nessa 'inversão, vê-se

oscilando, os itueresses da' Casa Impet:fal, finalmente favorecendo a CóDlandá as tr()p8S legalistas e pouco bebem,' e depois,o alps sinais mais $UÜs dos
( colonit.aÇ4ogemu2nica. Só aleuura(k conespondências, escrituras e notas

'

que haviaOl se deslocado de condutor leva 'o balde à problemas da coluna

de imprt:nS(l é que pode proporcionar a quem faça infer2ncia de suas Itlljaí para alumênau. bocca e bebe a água que os Saraiva em' . terras

orientações: A primeira é a colocação prtfiica, imediata, da obtenção de Finalmente', começa a cavallos deixaram. Ocavallc catarinenses. Embora
retorno -rdpido, de lucros de primeiro dia. A. segunda; sem deixar de ser viagem, a, Jaraguä. "O, para etles; tem regalias revolucionários rissem -'

sympático Jacques Ouri- fratertiaes. Quasi nunca os
, naqueles' momentos, eles'

prdtica; éa queprocura a consolidação de todos 0$fatore« envolvitJós, que, ques, nomeado comandante castigam. Para Iilarchar tem . d�briram depo.e ali'
sequerirreve;s(vel.·

.

� da artilharia. segue umgrito especial; que ôs estavam em território'
,

../iíiiil..��...:F comnosco, levando dois, cavaltos devem com- inimigo e 'que os colonos
- - canhões de tiro rápido, cuja prehe�der: "Iiúh! "para parar, eram legalistas em vez de

':,Em J926, 'com referlncia ao episódio dOs crimesmdltiplos cometidos em guarnição conta'muitos ex- outro "Brrr..." e elles param.
'

federalistas.
Jaragud, àntesmencionadOsnessanarrativa, informavaàs10:30horasde alunosda'escola,m:ilitar,�n� E1:I me rio dos nossos AchegadaemJaraguá�.

: 21�7-f}2, oempresdrio,vereathrepresidente�aCdmaraMunicipal-Jq40 , eles, Azambuja, Maia' e companheiros do Sui, descrita sucintamente: "A

,

Lr!cio da Costa - de saudosa memória, que conheceu do caso, ,queAlice, 'Armendo Sampaio Ribeiro, acostumadös amontarem em tarde chegamos junto á

filha de Domingos Pereira da Silva, vinha a ser a sogra de mlfried um rápaz de que·muito se seus cavallos, ágeis .. ponte- de .Jaraguä, onde

Dornbusch e a filha' dela' vinha a ser a primeira esposa do comerciame deve esperar, pelo obedientes, e agora termina' a estrada de

JorgeMeier,de$chroeder, hojeestabelecidoemJaragu4, integrando o altà d.eendimento que t� de .marchando 'amontoados' rodagem".
comércio daPérola do ltapocu.

. :' . sua pessoa. ArtJtur Maciel n'essas carretas, olhando Fritr.v.o1l]tII'tIgII(Í 01"� .

\ � =»
. segue como delegado de

,
���«I!V.r ,Gomercin�o nesta expedição

arriscadissima, 'em que,
- E-mJ936, passavam.por Jaraguâ esportistas de centrosmaiores doBrasil, 'vamos m,etter nos inhospitos
.ligados ao esporte do boxe, que faziam apresentações nos salões das sertões, onde poderemos ser '

soc(edalks locais; lutandoentre si e aceitavam lutar centra osamantesdp colhidos em dois fogos; mas
boxe local, o que fazia acorrerà Sociedade de Atiradore� 'Jaragud' e ao vamos com a confiança de

,Sal4o Lorenzen, entre outrosmuitos apreciadores,do esporte, esp_ecialmente semp'e� desde que guardam,'
'em ��dos disse ano que aco�tecia uma luta de grande enve'fgadura em as fronteir-as dó inimigo
Novà forque, on4,e o boxeur alemtloMax Schmeling comparecia,paralutar' Augusto An'I.aral, Piragibe e

Juca Tigre, que hão de
comJae Louis, que acabou nocauteando ó boxeuralem40,para tristeza da contei-a. Appariciomarcha acoMnrâ alemtl aqui radicada.'

.

, cavaHo, as forças, porém,
. "A/"'-.;",..,.7 m'archam em carretas dos

aHemies, Anhur Jaéques
O�riques,' Gentil 'e e_u,
marchamos n'um carro,

. temos, pressa 'em chegar,
por.que longe deve estar a

vanguard�; �ntr�tanto' os
allemies fazelil a marcha,

Confira aHistóri

2

"A História de nossa gente nãopodeficar s6 na

saudade". ,O Passado s61 importante se

,
ó seu tempofoi b.em empregado.

-, Em 1986, aconticia o espetdcu,lo de 'citaras que marcava os 30 anos da
StAR· Sociedade CulturaArt(sticadiJaraguá do Sul, nas dependlncias
da. enJidade, à rua-Amazonas, deClarada ,de utilidadepública, pela Lei 11°
2.123, de 26�10-1959, lembrando-se osft.';'uiadores naspessoas: Fernando
A. Springmann, Aleixo Dellagiustina, João Budal da Silva, Francisco

.

F�rnQndo Fischer, Romeu Bastos, JoaquimPiazera, Emflio daSilva, Geraldo
Harnack, ßé�erVoigt, JorgeR. Bomschei� GuidoFernandoFischet, Padre
loséMuehlhof/; Adélia Piazera Fischer; fara Fischer.Springmann, Inge
Marquardt Hasse, LucianoDemarchi e PedroD(mini.AEscola deMúsica

,

com 100 alunos éra .dirigida pela professorá Vdnia Pil1heiro, ensinando
,

,
instrum,entaç40 deflauta doce, flautll; transversa, violdo, acordeão,pidno,
pistão, .saxofone e cftara. O Coral era outra grande expressão t:4z SCAR, '

presididapela sra.NairmUe, o coralmisto eraformadopor 45 integrantes
e um coral infantil com cerca de vinte crianças. A SCAR dispun,ha àinda
de um grupo teatral,' com dez figurantes dirigido pelo jovem Evandro'
Scussiatto, que apresentava a peça- 'FaçaAmor! Não faça Guerra".
Lembrava-se ainda" sede própria, um esforço da municipalidade e

Funda IfQ Catarinense de Ci.tltura.'
.

C<DlO �e seguisse para uma ".

.

feiraCindeemdiadeterminado Esla simp4lka smhoral Cai'rM1Il Neghmo1l, riú�_'
devem vender: suas

Clemente Uller, que nside comaJUha nosfundosdalpja
'

mercada-ias". N. S. das Graças, na Barra do Rio Cerro. EIIl I sobrinha
. Arthur Maciel. deve ser a segunda de Fnderico Negherbon, .,ols que, Frederico era

pessQa que assinou o irinäo_Lulgi,lIÍ'ô_CarmeItl.Ém 26-(J4-1996elllmostrou

telegrama em' 6.:12-1893, oÜlgarllO Cemitlrio/ocal, ontiefarain depositados os ossos
fafando sobre a prisãQ de uni de Fnderico,'o ÍJegollldo' na divisa com o município _
alemão Ne herbon, cunhado GIUI1'lIiiúrlm

. '

ID
R d ,M.TAlECNOLOGIAEM

A comunidadecresté ese uas O as

MATÉRI.A8-PRIMASPARAtnmsformapdotr8balho. Industrial \ AUMENTOS

De cadaum e de tod·�
,

'

"Fone (047) 371-2277
"I'M

,

' jaragu' do Sul • SC

i,
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Ju:aguá do Sul • Desde a

.

. noite de 16 de julho está aberto
ao püblicono ESpaço Cultural
da praça Ângelo Piazera, a

.: EXPOSIÇÃO DE ARTES
,
PLÁSTICAS - 120 ANOS,
apresentando vinte ..e cinco
artistas que participam dos
festejos da fundação de Jaraguá
do Sul" mostrando aos

. .
Visitantes que as artes plásticas

.

evoluem a: cacfa ano.
. \

Dentre as muitas obras ali

expostas, todas elas merecendo
os maiores .encômícos por
parte dos entendidos, destaca-
se uma obra da artista Arléte.
Schwedler, que esc()lh�u pára
o corrente ano o motivo da
cólonízação alemã em Jaraguá,
inspírando-se naqueles que DO

'.

COMlMORAÇÃO CÚll1JRAAKI1snCA
, . .

Grupo Asch/eid IdZ show em Id./'dguá do $u!
.

Destaque na
"

exposição
âe artes, dos '120 anos

Os meninos cantores, O grupo se apresentou
integrantesdaorquestra, se '

no Gtnasio dé Esportes
apresentam tocando ArthurMallernos dip,s 14;

Jaraguá doSul « Dentre.
as diversas atrações das

comemorações dos 120
anos de Jaragud do . Sul,
esteve na cidade a convite
da Secretaria de Cultura .

Esporté e Lazet; o Grupo de
Show MusiCi# Anchieta.
Canto e Dança, de Porto

Âlegre.
.

.

.

O grupo já vem 'se

apresemende hâ 30anos, e
,

é composto por crianças e, . diversos instrumentos.
adolescentes estudantes como flauta, saxofone,
regulares . do Colégio.' guitarra, .. baixo, teclado e,

MaristaAnchieta. . bateria.

começo deste século, entraram
mata a dentro, abrindo as

primeiras picadas, derrubando
.

densas florestas, levantando as

suas casas de estilo e

construindo, eles mesmos, a

primeira estrada, com pá e

enxada, pará: que circulasse o

produto de seu labor, onde .

entrou o primeiro
estabelecimento comercial,
rústico ê verdade, aglutinand�
se em tomo daquele empresário
que faz circular, as riquezas e

desenvolve o local onde se

estabelece.
A foeoque acompanha esta

nota, mostra a pintoraArlete
, Schwedler, que soube enfocar ,

, aquela fase da colonização
,aleD1iem Jaraguádo Sul� (EVS)

ANQ 120 OE JARAGUÁ DO SUL

. Foi aberta à visttação
pabllca, na noite dé 16 do
corrente no Espaço
Cultural daPraçaÂngelo
Piazera, às 20 horas, uma
importante mostra de arte ,

pictórica, que se estenderá
até o dia 30 de julho.
Na oportunidade na

presença do professor
Balduino' Raulino,

, secretario muntci al de

15 eJ7às20horase no dia
16 à tarde se 'apresentou

. especialmente para os

idosos..
. Um espetâcula mara- "

vilboso.i.que emocionou
muita gente, dentre as

apresentações, as crianças
tocaram o Tributo ao'

Campeão, elas também
.

dançaram, músicapopular
brasileira, do folclore'
regional, mâsica tradicio-

"
. nalista gaúcha, e que
lembram os anos 60, a

.

. década de 20, .e outras

tantas.

Uma bela apresentaçõo
,

no aniversârio da cidade. ,

Cultura, Esporte e Lazer, brilho, especialmente .

da senbora : Marina. porque os artistas, de um

Lueders, presidente da
.

modo em geral, inspira
Ajap (A,ssociaçllo Iara- ram as suas obras em

guaense de . Artistas motivos que lembram um

Plãsücos), do juiz de passado, dlstante para os
'

direito, CarlosAlberto da festejos das 12-0 anos da
Rocha e esposa, artista funflaçlIo de Jaragud dâ
plâsttca, além dos anistas Sul, pélo coronel e

abaixo mencionados, foi engennettoEmüioCarlos
abertâainteressantemostra Jõurdan,' dando .mais
que alcançou grande realce às comemorações

."

que trarão à Iaraguâ do
Sul altas personaliâades
do -mundo -artlsttco, Barturcheck; Denyse Meri' Kanft« , a ete A.. e -

cultural, militar, político e Z da Silva, Dom Cabral, FragaHinning, VeraMaria '

administrativo do Pais.
'

Fernando C. Bastqs, Inéeio Bagatoli e Vera Triches.
Honra-nos sobremo- Carreira, Mardlio F. da A aberturàda exposiçõo

neira nominar os artistas Silva, Maria do Carmo L será sempre das 15 às 22
das 'artes plásticas que Janke, Maria Helena .horas.

_

. expõem as suas obras: Feldens.Marial.ecírBona, DeparabénsaSecretaria
Adolfo J. Zimmermann, Maria . Vania' Lugli de Cultura.Bspone e Iazet;

,',. Andréa de·' Mace�o Fernandes, 'Maria lueders, . pélo patractnio de ílIo
'Furtado"Arlete Schwedler, Marli Peixoto, Omar" oportuna mostra.de artes
Berenice W. lieg in1, .

CaU, - Bakun, Paulo Luiz Rubini, plasucas. (EVS). _.::.-:...
Cristina L. daRocha, Dalvà

'

Rossana A.' S�btil, SérgioI
!
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" - CORREIO DO POVO ... laragJá do S�· 20 e 21 de Julho de 1996
, I

/
.

.

,�.,
'. ','

'

C.amis.tas·. ",

,

..�..toa ,:r:.::::.d:
-===== bom gostô

Posto dI". anl�o àfáb�ca
'

MIA 21DEJUuto,1. -1'EIJFAX (CM7) 372-17.
'. .-uuÃDOaL,

ii.. Marina Frut.... 311

'FONE: (047)372"1

JARAGUÁ DOSUl-Se

W-wpt"it;!
Máquinas para empacotamento

RuaAraquarl, 136 -IOtadaFlgu�nl"
FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047).372-3283

.

, J:aragu4 do SuI- SC
.

�alha8
alllias

. ONEI.HOR EMMALHAPARAToDA
FMfUA EAMODINtíADEST�ESTAÇÃO

RuaJoãoJanuáljoAyroso,'586
Fone: 372-2497 - 973-9873 -,Jaraguá doSul-Sç

: DlAGN6s!'co.TRATAMENTO .

PREVENÇAOEMCARDIOLOGIA

.

Dr. Cássio Fontoura
Dr. Carlos A. BeItrami

RuaDr.Waidemlro'Marmreéhen,26 .. Fone: 3n�0814

. J�doSul
COM�RCIO
DE CARNES

E FRIOS
.

,. A melhor carne da 'cidade -

/
- .'

,

Rua JoãoPlani...chack; 4t11
FonM: (.7) m-OáA - 371......' - 371-6276

JARÄGUÁDoSUL., SC
.

.',

•�hiHar 1taus
A CAMPEÃ DO. PIMÇO. 8AIXO.

TODA LINHADE MÖVEIS 'E
ELETRODOMÉSTICOS EM 6 PAGAMENTOS

CONFIRANOSSAS PROMOÇÓES
JAR'AGUÁ DO SUL - SCHR'OEDER'
GUARAMIFUM, E MASSARANDUBA

. FLORICULTURA FLORI/A
. ARRANJOS-"COROAS - DECORAÇÕES'

Rua Bernardo Dornbusch, 2433'
,F01zeS: 372-0695 e 371-8146

Jaraguâ do Sul - sc

Foi ilIIs ,,",is coneorrldas a noIU4. autógrajt1$ 40podaGtbnar
.

A'nIOnioMoreltina ,,/Iima fuJnJa·feim (18), noAnfiteatro tIa Sear. .

GUIIIIIr. ,.ubeuamigos, auIoritla4es e convidadosptUtldwl4irslU!S
obie"'lIfiies, ,..,;uniscineiase outras b.�mhumonulas iuultafiies

.

coli4ianas, flUGib contidas� seu IWro.

CtuIIl_roDwtutir ttA.,._DtI1t,,1I,p,.úk_ tioC;,�lo
JlaIla"o dtt JuaglltÍ � S''', tlltfitriÖG da Vtlltdtt ,,�itada
itali""", /wjtt (10), "0pavil"aoA tio PtI1YJ.llttÜEvttJlllos.

Pa"" . Robttrlo Bttrri co", II esposa Ro�ttJNiü, 4tJ FB
.

FiItofrfljilu.1!kCOIMIIIO,a idtuItt IION '"'ÚI'�.IWtI (13).
.

Tro«JlI idIIM 110 s6btMlo

(13), aPf'OlesMJl'aLotitll
'ZIutoIliKtrs,itt", co.
lamilwes, amigou
V"Podttapoio IIS..

ctllldüllltlll'tJ tIO
, LttgisläIlO

J41"t18I1MIUi.LotitlI
IUSO",OIlv«;,._

, CO'lMlllq""'"
tlltivl!l's4rio tt"

I...�a",tt"tooficial.
ilUJ camptllt"" COllÚl

ClllulidaliJa.v�..
SIICCUOI

NOTRE DAME - a noite da màlha�o, ontem (19), foi
maior barato. A' galera da Academia Malhação deu· o mai

show, com um Visual chocante, A Notre Darre prep
intensammte a ,gramle festa do próximo día 03 de agost
prá. corrermrar o primeiro aníversärío da �nsagrada ca

.:
,

noturna .

NOTrE rrALl,ANA - começou hoje' (20), com desfile pel
principais ruas' da cidade e.apresentação na praça Âilge]'
Piazera, a. programação da 6" Notte Italiana, com f

diStribuição de vinho. A partir das 19:30 a abertura ofic·
com apresentações artísticas; jantar típico italiano e baif
show comGrupoRíeordí e Giro In Itália. O pavilhão"A" �

.

esp��almente preparado pró evento.

.!
•

f i

. O co�ursoRllinhados EStudllnJes, ,.a/iz.04018lalZ· feZ conseclllwa,
pew Clube,Atlétko Baepeididai'sucesso absolpto, 19 candidatas
concorre",e.$, 'recorde de públko e show tIa banda Studium 7.M
Crtctuma. As ve�edoras, da esquerda para a direfta, Z· Princesa;

.

Vanessp CampngTurdo CoL D'uaiteMaga1Juies. VeridfanaAJanasio,
.

a Rainha, do Cól. São Luís. Sandra Penerich, r Princesa do Coi.

Alvino TÍibess e Marilú GonÇalves, a mais simpáJka, do Inst�uto
,

Jangad!nha.
.

E", cerimô";l1 ;"trCtlllte, "ojtt (20#, às 10:30, .

IvejaNossa Stt"hora das Grqçlls,,,a BtI1'1'lI
Rio C..,O, omlsce deAkutlie,dro eAlesSllrult"
Eleéfil/w.üCelsoRogério e RO$II Loberto Cosi.
e ele éfilllll dtt JoséA"to"io e Evttrli Klei" IJ.

Silva. Os co"vidados serão rttcepcio"lItios
ClubeAtlético Bllepefttli.
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Encarte do jornalCORREIODÓPOVO
,I. '

Jaraguá dó stiI� 20 e 21 de JUlho de 1996

ComeçaaLMulti Feira
) ,

. ,',

..

Fachada do Parque de Eventos:Organizadores, da ,Multi Feira esperam 70mil pessoas e volume, de 'R$ 1 milhão
.

. '.

." , �,\ .

\ .

.

;fttltmtlttipartir de hoje, no ParqueMunicipal de Eventos, 't:órpo de Bombeiros vai auxiliar os policiais militares,

!j.!:;�l�l�:�IlJ(J�r em Jaraguá do' Sul, tem início a IMulti

Feir,a. que estarão garantindo o bom andamento do evento..
ttlf?' j �Jl Para estê ano a grande novidade é o I Leilão. Paraàkoda de'Negõcios, Bôempresas marcarãopresençana�:::�=5" .. ::::: .

I

.

f: .iII \1 de Maquinas e Equipamentos Usados: Uma
.

MultiFeira. De acordocomosorganaadores, seräaoportunidade
'�l�ttl�l�l�!��jl�1�jtf1�:j opo rtun idade para se adquirir,'apreços paragrandesnegâcios: "Éaformamodemadecferecerserviços,

.

'

acessiveis, maquinários. e equipamentos substituidos produtose comércio", definiuAntfjnioBonna� vice-presidenteda
petas empresas. A Multi Feira vai envolver, além do Apeví,(Associaçã9dasPequenasEmpresasdoValedoItapocú),
leüäo, a X Feira da Malha, a uirei-a ',da 'Pequena e responsâvelpeíapromoção da.Muiülteira:

.

•

Média Empresa e'a Roda de Negócios.
'

.

.

�
"

OSebraees.tarápresente·com.�SalãódoDesi,!g. 'Oevemo:
.-:t direção organizadora-dafeira promete segurança e éparte do programa brasileiro dodesing, que tem como

I. tranquilidadepora os visitantes. Estão sendo esperados
.
objetivo despertaros.pequenos emédios empresáriospara a

:" 70 mil pessoas e negâcios entre R$ i e R$1,2 milhão. realidade do'desing. Deacordo como coordenador do salão,
Durante toda a feira, uma eq.uipe médica da Secr.étària RobertoStuft; odesingfazparte doplanejamento damoderna '

.' '. • •
.'

I, •

•

•

�

de Saúde estará, à. posta para qualquer incidente. 'O empresa.
'.

" \,
". .

j
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CORREIO DO POVO· MULTI fE.II;IA ..

. Sucessógarantido no eventomais gostoso do ano.
Este grupo foiformadoem 27dé

.

" agosto de 1994.
Sua criação resultou'daparceria que'
há entre as associações comerciais e

.

a Câmara de Arte e Ofícios de
, ' .Munique e a Alta Baviera da'

.
Alemanha.

Aproximar os empresârios dos
mesmos segmentos visando Q

.

aprimoramento na área e

.

' desenvolvimento empresarial, tendo,
'" .. \ ,

como presidente João Carlos de

Souza.

"

,�.' .

"

- Visita a Fricasa Balconista para 107 pessoas. :
� Visita a J. Macedo - Entrega do Troféu Amigo de Panificação às

.

:
,.'

- Visita aDo Vale p/"'.
.'

pessoas que apoiaram a classe no ano de 1995.
.

. ....,..
.

. t .

.

- Custo de Aperfeiçoamento
.

e 'Benefícios em - Visita a Feira Internacional de Panificação (SP)
, Panificação ,naUnidadeMóvel do Senai que ficou

.

r

- Recentemente podemos citar o "Evento mais
.' durartte30 dias em Jaraguá doSul. ,,' gostoso dö'ano". com a participação de mais de

.

- Lançamento do 10 Café Colonial.
.

57Q pessoas no 2° Café Colonial, do Núcleo de
.

':

:
- Lançamento do folder doNúcleo dePanificação. Panificação. N<?sso próximo objetivo é a.

I
- A vinda do mestre alemão Peter Denck, que . montagem de uma escola profissionalizante de
ministrou cursos de Panificação, .Confeitaría 'e . panificação e confeitaria emJaraguá do SuL.

EIII GRUH ESTÁ PARTICIPANDO OA FEIIA INDUSTRIAL'
. "

.

"I ,

� 'Confei·taria Pomm.r Ha (Sohro.d.r).� � ...•.....••...... (374-1387)
.

'!" Supermeroado B.nth'i.n.:� · � � .,..:•..•...•..• � .....••: .•........ �.� ,•..(.376-0&e8)'
- ·Indú.trbi. Com'rolo Br.ithaupt � i ••••••••• �••• ,•••••••••••••••••• � ..�.".� •••••(371-3800)
-. P.n.i,fioador�. Brot-Hau•... !'� •••• fi•••• � ••••• ·

•••• �·it •••• ·� ••�� ••••'.'••••••••••••• � •• :.·••••••• �.••• (372-331.5)·
- Panifioadóra Brot�·Pio .......• � ": .•..'.Ií. •••••• �•••••••.. •.••••••••••• � ••·(37·1-9022)
,- Panifio.dera Pet.r-Pan ..........• tÍ••• tÍ� ••• ,•• ;.••••••••••••••••••••••• :•• � •• :

•••• oi ••••••• �•••C371�2647)
- PanifioadoraTr.i. M.nina•. � ..•.• � � ;u � • .;•••••••• � ••• ,•• � ••• .;.(371-7098) .

._--�,.---"- - Panifioadora J.raguá: � �.., ! ................•.. i372-1·708)·
'nfó,mações - 'P.nifioadora 10 d. Maio .. , ;. ....•.... IÍ •• ;.•••••••••••• �� ••• "•• ;�•••••••• ·

••••• � ••••••••• � •••(�7�-0988)'

", A'.·CI,·J.: S.'.':.'
- 'Panifióador. �ão B��.iI.� .•.•• � •...,�.�.". �.� � .....•. ,,� ":..•... ,

....• �.•..•....(372-14&0)
. �;;

� -Panifi-oador. Pio' ,Qú.nt....... ,•.•••••••••••••••••

·

.•.•••.••• � •••••••••.••• '

••.••••.•••••••

;

••••C372�0340.)

F" - Paftifioadora Pio Bc Vinho .. ;. ..• ; � ..: .•... � .•.. , �� .................• , (372.-1243)·.

·one:
..

, . ,

- p.nifioadora·Pio d. M.I CCorupá) .........• I'••••••••••• � •••••••••••• .. ••••••••••••.(37&-1429).
371-1044 .

. - panifio.dora P.r.ir••..•. � � ,; .....•.......
·

.................••...... � � (371-9921)
_

"com. João' \' - Panifioador. Nav.pi .••••... ;, ...•. ;, � ...•.. � P ••• " •••••
'

••••••• � ••••(372-3&18)
. - Panifioadoi'a·Vi.rgutz "' � .. '

;, ...•.... � .•.......... � �.� (372-0 1&6)
"Henriq·ue

J

_ M.ro.aria • P.it'ifloador. ·Ti. T.r•......•.. ; .....i ..� •••••• � •••• ,. •••••••••• � ••• ', ••••••C973-9844)

PENSA,MENTO:
·0 sucesso ..deste -

evento é a prove da
.

torçeque um
-/ segmento pode 'ter

. 'quando unktos para
: traçar sues me tas e

I ,"'" •

.

objetivos'.

•
-

'l"
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3 ·MULTI FEIRA CORREIO DO POVO

, "

Metalú·rgica :BO'NA Ltda'.
�

.

Fô"nas e Formas para Concreto"
s, J.

��..,....

Trabalhada-Aef MBL40

Padrão d� Lajotas para
Calçadas, Pisos e Fachadas

, . .

COM CHOCOLATE TRADICIONAL ALÉM DE EMBALAGENS PARA PRESENTES, BOMBOM �

PARA FESTAS EM GERAL SOB ENCOMEIJIDAS, MONTAGENS.DE CESTAS DE NATAL'
PARA FUNClONARIOS DE EMPRESAS. , .

-70EMOS' AINDA:
- CHOCOLATE AO LEITE - C.HOCOLATE BRANCO - PINGO PRETO/BRANCO - BARRINHA·

, •• � I' �

E "lAMBEM TEMOS NOVIDAt,ES E VARIEDADES EM TODOS' OS 'MERCADOS DE BOMBONS

I'
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MULTI FEIRACORREIO DO,POVO

'SegurtJnfa {!,saúde sãopreocupações�s organizodlJreS -

'.

"
< -',,-

A direçlo dã Apevi, responsável pela
orglUlizaçlo da' I Multi Feira, teve como

- preocupaçlo {Daior a sadde e a seguranÇll. Para'
isto, foi éontratada uma empresa
especializada em segurança com o objetivo
de�antir o bom funcionamento dentro do
pavilhlo. A PoliciaMilitar estará presente
todo o -tempo dando cobertura e as.UJ'IIÍldo
a ordem. Nos dias de maior movimenta, o
Corpó de BOD1beiros estará à p!>stos para
au�iar os policiais militares e a equipê

,médica.".
,

Duratile toda a feita, �a ambulÀDcia -da
seCretariadeS,aI1de,·equipllda com proßssionais '

de sal1.de, estará no parquepera quiúquer
imprevisto. De acordo com 'O yjçe.:presidente
da Apevi, AntOnio Bonna, a segurança é um

item importimte capaz de. definir o sucesso da
feira. j,Podemos afinnarsemmedo dê errar qúe,
durante a feira, a segUrança e o aténdimento

médiêo de emer:gência estarlo em boas DOS", I

·�seBo�a.�
.

,

R'otla'deNegócios terá �presença de3��mpresas
- AR.odadeNeg5_cios,quéacontecelánaquarta-fen,a�das 10tloras, semaoportunidadt!
de lJ&Ildesneg6cios.,'''É a fonuamodema deofereéetsérviçQs, }m>dutOs I!comérclo",.esclateceu
Bonna" acrescentando que aRoda'de Negócios vai penilitir que os nlo,..,expositotes POsSim ,

" participarda feirapara comprar, \'endetebuscatpaicerias. AcoordenadoraFra! da feira,Sueli'
Brandllo, exPlicou queo objetivo daRodadeNegócios épromoveraaproxlmaçlo dosprodutores
cam. quem está,intereSsado em comprar. "VIO participar 8lgumas �mpresasfomecedoras de '

produtos e serviços e outras compnldo(as", lembrou. acreséentando que esterio presentes
,

empresas de lodo ó estádo. "Se, duránte o evento, existir alguÍri empresdrlo interessado em
conhecer empresas locais, nós 4'emoi fazer este interdlnbio", prometeu.

'
,

,

..

'

,', I' ,',"�"'.
""_. * ""'" . ,

t� �t$ ELnHt, '

:

OFEJlTA DE P,RODUTOS' E; SEI�Vlç�S' ���;s�&o�:rn���:' plaina frezadora, solda, recujeração de peça� .e, manutenção
-.

SisttJpa de 'ilu,minação de emeigência e de alar� de eíneJ:ge.tcia; de náquinas; '.

','

Instalação de obras elétricas e IJJmtagem de painéis; , Serviço de guindaste até 30 ton., ,remoção industrial, transporte de carga com excessos,
COIqX>nent� eletrônicos, ultrasOm para Inq,eza industrial, etiquetas indUstriais, torres; serviços 'de ei1:t>Uhadeira � carreta 'extensfvêl;

"

,

Caminhões 'leves,
.

peças e retífíca di motores, conserto em caminhões leves;' , Serviços de contabilidade e bíro 'folha de pagamento;
, Microcomputadores, equipamentos de informática, No-breaks e CstabilizadCill'Ç8 de tensão, ,Serviço, 'de vigilância, sisteina eletrênico de segurança monitorada;
iinplantação"itreinamentó e desenvolvitmnto'de siSteOJls, éoosultoria e 'Busc. e.regístro de marcas e patentes e de dire�to autoral;
serviços de iilfocmUica; ,

.

'

.' Mono porções de sorvetes para servir coIM sobremesa no refeit6rio de erq>resas; .'

DesenvolVimento de.softwere adm:nistrativo, revenda de equipammtos e de softwares;' Reaut'atmnto e seleÇãa, armulatório médico para etq)resas•.nlédicina do trabalho,
Software de custos; implatação de sistemas de custos, asseSsótia Para.. implantar qualidade' trabalho. tempor�io;

,

total e �paraçãQ para ISO-9000, treinaqvmtos. (, Treina�nta em RH� cursos;' '

.

Bquíparrentos, acessórios e centrais telefônicas, aparelhos tel�ônicos, fax e celulares, Curso de espanhol direcionado ao Mercesul, curso ae inglês,: curso,' preparatório
'instalações internas e externai e 'censertos em geral;" para os exames- de Cabridge, Cursos básicos para.inícíantes;

.

.

'

Criação'.e produ�ao gráf�ca, distribuição deverba, de publicidade, planejarrente de Apartamentos cem 3 dormit�rios, salll; cozinha, .'área de serviço, banheiro social,
marketing, criação de eriDaÍageos, assessorías em eventos;

"

,

,garagem, salão de festas; e piscina. Sem. entrada, co� erestações de RS 401;001
Peças estàJnpadas e usinadas em aço e latão" estantes ,de aços .especíaís; Irias;,;
Gel ceat, ceras desrneldantes, DUP, pastas, peröxidos orgAnicos, rOving, mmt-a;

;::��to::s�����el!�::� "
. !' 'PRßCURA, POR PRODUTOS E SERVIÇOS

Peças o�icortadas, :soldagém de peças, usinagem em desbaste de placas para fe�ntas, éontato com. Engenharia, instaladores e arquitetura, veículosde específicação,
chapas, .bobínas.: embalagem e acessörios de papelão ondula.do; contatö com-revendas 'de material elétrico para 'parceria em Hnh", el�tro/eletrOnica;
Forrm,� de artefatos -de conaeto, peças técnicas, es�ciais, revestirÍlentos,e rmldes em ,P'eças p�r,a caorilinhões em ge�al, lu6ri,ficantes� Resina, Monôrmro qé Estireti'?:
fibra de vitJro, (ranquja"formas esp�iaís � fabricar coqcrefo; . �celerador de cobalto;

�

M�quinas P1!fa benefipiammto de'madeira, peç@s de reposição pala nBquinas em geral, Chapas e bobinas de"papelão ondulado; /
"

se!Viç.Os de usmâgem em �ral;'
' . , .

Produtos para fabricação de ,fibra .de vidro, rmdelos ,em IIÍldeira para {ihr", de vidro e \

,'Serra fitã aútomática, ,sölda elétrica a arCo sublml'S9, prensa hidráulica - 406 ton; pig�ntos para colorir concreto; ,

'

" .,·1 '. "-'.
.

',Peças de reposição originais para válvulas e. ptirgadores, n.nutenção Corretiva e preventiva. F,u,nçiidos; ,

'.
'

em produtos Spirax Sarco, programa de rrelhoramento conHnuo em sistj:Olas de vapor", 'Retífica Cente1less ou jlem centro, tratarrento �érmico; normalização, cerrentaçao,
.cadastr.arrentos e levantamentos técnicos de instàlações;

.

tempera por indução; ','
.

EStalll'aria a ftio'e a quent�, dobra e forjâmentoa 9uellte OQm ou sernlratamento térmico; Piscinas, equ,ipamento pan', pi�cinas, aquecedores, saunas, banheira ,de
Purificadores de água; " ". '. hidromassagem, móvei's par.a piscina e jardim, pisos, azulejos. louças. saÍlitárias 'e
Piscinâs, aquecedores, saunaS, rmveis para piscinas, banheiras de_hidJ'óma§agem, pedras 'metais;

.
'

,

'dCcorativaS e gran!to$,:pisos, azulejos, 10tJ.ças e ,�tais. Manutenção e,assÍstência técnica; Tecidos planos, malhas; ,

,

Elaboração de progralÍlls e terceinzação de bordados para miquina conputadórizada; Emalagens, tecidos, avialmRtos, ,rpaterial :d� ,expediente; '(
Camisas de tecidos e de< malha, bern)Jdas cotton;

, ) Conhecer novos fornecedores de mat�ria-prima para confecção;
Jeans; sarjas; ,Papéis f,de higiene: toalha ,e 'higfênÍ'cor detetge�ie e, sanitizantes;
ConfCX;çôes, em �râl e ptestação de selViço� de confec�o para erq,re.sas;,' , Toqo tipo de ,eriçomenda e ou .documentos-que for nec�sário a entrega. é ou norreSmo
Vestuário; "

. _, • - �," di,;" ,
",

Serviços e Produtos de li�a, teFccirização 'tle Serviços de. zeladoria; . Coni>ußUveis' e Lubrificantes, materiais de liritleza e insunDs agrícolas;
Terceiriz3ção de frotas, e iiluguel de 'v,e(culos; ',:

, ',," '. ' Serviços gráficos, pi�ruras de pain'êis/placas e �terial elétrico;
Thanspdrtes de l'eqúenos volu� Jaraguá, x Joinyille,-:malotes para banCos e enÜdàdés Software, equipa,�ntos de iri(ormática e representaçãQ;

'.

diversas; 'Mat�riaIlpróduto de' inforqlática;
,

,
'

,Coleta e fr�por.te de reSIduos;'iIq>lantaÇão e conservação dejardinS, �rq>eza de pátios,' Farda�ntos, combustíveis, refeições,.oficiha mecânica para semç9 de vigHlnéia;
, prédios" etc;

"

\" "

' '

Bmbalagens descartáveis de 4 e 10 ,lHros para'sorvete;
.

�; '.,
. ,

,

'Pintura e'acaba�nto de rrnveis de madeira; ,Mari�,tenção de sistema teÍefÔnico e Fede de Jnformática, gr�fica. produtos çie higiene
Instalações elétricas lfldustriais, projetos'el'étric9s, co,nsultoria indu�tri�l; terceirlzação e lirll'eza e equiparrentos 'mSd'icos (manutenção e con1>ra·).

.'

'y

..
'
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,No aniversál-io do 'Real' ",' "

• .' 'qu�m ganha o presente,é. voê�!
'", '�O' 'Aproveite' as, neesas ,ofertas
:,'0�, ,e Pilgue em até '12 vezes.

'

,;"f , � �..,. _
..

.

.'
•• �

,

.

.�il[�
,

'

METAIS SANITÁRIOS

. ,

Tubo esgoto 1-00mm barra com 6m R$1'4,60
Tubo esgoto 150mm barra com sm R$ 40,80

.
. ,:'"

, '

VENDELINO OENING
Balcão pia 1,20m, canela R$, 110,00
Balcão pia 1.20m oedrínho R$ 105,00

Torneira bica móvel
Torneira pia 18cm

"

MÓVEIS NORMA LTOA
Baicão pinus)ia'1,20m "

R$ 82,00'

ARTEMARSOL'
Pia marmoríte 1.20mt R$.32,20

'

Pia marmonte 1.60mt' R$ 41,60

Válvula-de descargga ribase 1.1/2 R$ 34,90
Acabamento standart para válvula R$ 7,20 .DOC�

/ ";t ",

.. '
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j. ,.

. Tornelra .Iavatório 1194 C-45.
Torrieir� lavatório 1194 C�5();
• Torrip.ira �lavRtório 11 �4 é-::IR

.'.

CONTIFIBRA INQ.COMERCI.O'LTDA
Lavatório reto caracol 0.80cm R$ 26,60
Lavatório reto' caracol '1.00m R$ 29,90

: .r

,I'

eMRes)
CONEXÕES DE lIVe E ACESSÓRIOS SAMTÁRIOS

'

AKROS
,

Caixa, d'escarqa plus com engate R$ 8,98
ASSêRto plus

' 'R$ $,26

o

I,
•

Conjunto sanit. Contemporary, (Bacll\,�lavatorio. ccluna)' R$ 64,50
'Conjunto sanit. Aretusa ,(Bacia ·Iavatório· coluna)

"

R$ 84,00. ...

Bacia WC branca Ccintemporary . R$ 29,50
Cuba embutlr oval '(diyersas cores) R$16,30

!
•

. '

ALCOBLlJ
"Lâmpada fluote�c;ente 20wt R$ 2,75
Lâmpada fluorescente 40wt R$ 2,75

. "

CONDUTORES
ELÉTRICOS.

.

, '. ,F'io sólido antlohamarolo com 100mt l,.5mm R$ 9,32
Fio.sólido antichama rolo com 100mt z.smm R$ 15,45

, Pio sólido antidhama rolo com ,l·00mt 6.0mm R$ 33,60

ELUMATIC
Reat0t convencional 20wt "R$ 3,88
Reatod50nvêricional 40wt ,R$ 3,88
"Reator partida rápid� ?x20 R$ 12,30.
Reator partida rápida 2)(40 R$ 13,96

MARCÉNARIA SÃO JOÃO
Balcãocereieíra 0.80cm R$" 92,00.
�alcão cerejeira 1.ÓOm' À$ 108,00'
Balcão mogno 0.80cm R$ ;03,5Ó
Balcão mogno I.�Om R$ 124',00 '

. Principlast látex PVA Oata 181ts branca)' R$ 35,50.
Principlast látex PVA (Qaláo3.600J R$ \ 8,80'

I.'�l
, 'iiliiliihliZ;Ji�R:�IL

Pontalete galvaniz�do à fogo 1.V? zm R$ 23,80
Caixa distrib. ferro 4x2

.
.

R$' 0,22
-r».

V'
.
Caixa distrili plást, 4x2 R$ 0.14

, ",;"f��;<"?-<'>- Calha para fluorescente 1 x40 R$ 3,90
.0 /��;';����ll. . ',Calha tubulares lx20 R$ 5,60

,

,.

f [fITf './', ll�,"> Calha

tUb.ulares
?x20. �core.: pr�o,

caramelo ,e bege) R$ 9,50

� ;-/'/HASUL ELETROELETRÔNICA
'N'I" r-rJ'I' ,.,/. Reator eletr�nico 1x20wt .'�$ 12,50 � .

;:I'f' , (
. Reator eletronfco 1x40wt ' �$12,50

. �.

.

- .,.,"",

•

f
•

,.

IrfI,POLYCRON,·
'

�,INDUSTRiA DETINTAS LTDA.
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.

METALPAMA.
Carrinho pneu câmara

..

/
J

ARTEMARSOL
Tanque 50lts . R$ 43,00

MONTEIRO
REVESTIMÊNTOSCERÄMICOS.

Lajota: .30 x 30 esmaltada C (gaNotaMll�ge) R$ 4,10
,

-taíota 30 x 30 esmaltada C (ca�o):
-

R$ 4,40

CIMAS A,RTEFATOS DE CIMENTO
t=óssa concreto . "R$ 1.2,90
Caixa de gorqura B$ 4,50'
Caixa aterrarnento . R$ 4,50
Tanque f.2Ot com reparto R$ 12;90

.
"

',' ,

MACANN

."

Telna translúcida 2.44 x 0.50 R$ 11,20

Tubo �sgoto 100mm barra com 6ni
Tubo ssqoto 150mm. barra com 6m

." ,

R$ 11,50
,
R$,28,40

Argamassa cinza sc com 20kg R$

CXlNEXÖES DE P'ic EA� SAm'ÁfIfOS

Adaptadorauto ajustável para caixa d'agua 25x3/4 " R$ 1,99
Adaptador autoaíustável para-caixa d'aqua 5Q)(1.1/2 H$ 4,48

/.', "
.

'_
.BRASILIT
-

TERMO FUNDiÇÃO
Betoneira 120 ítda sem rnotor R$ 3,17,00 ,

IMt .

Betoneira 1201t,$ sem'motor R$ 280,QO

,
'

.

.

\ .

.

Càixa-d'agua cQITl tampa 500lts R$.51,SO
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Ofertas válidas até 10/08/96

JOVAL'
Porta imbuia para pintura 2.00 x 0.80
Porta imbuia para pintura 2.10 x 0.80

R$ 19,98 .

R$ 19,98

, \

I,.UCENA
Porta plnus 2.00 x 0.80
Porta pinus 2; 1 O x 0.80

R$ 14,90
R$ 14,90

M-11 M-10

. '#'
COREMACO
Porta almofada (cedrinho 2.00 x (1,80)
Porta almofada (cedrlnho 2.1Ô x 0,80)

R$ 33,00
R$ 33,00 •

ABERTURAS:
ANTIMAKY ESQUADRIAS
Porta social M-15 R$ 69;20
POrta laminada M-,11 R$ 50,20"
I;>orta mista M-10

.

"

R$ 48,30
Porta'MG tublilar R$ 47,30
Porta M-15'A social. R$ 67,26
Janela (corrercomveriezlana 1.00x1.2Q) R$ 45,60
Janela (correr com venezlaha 1.00x1.50) R$ 51,$0
Vitraux, asneia �Iante 0.60 x 0.4j) R$' 8,50
Vitraux (janela basculante 1.00 x 1.00) À$ 18,80

.
Vitraux Oanela correr.t.öö-x 1.20) . R$ 31,00

, Vrtraux (janela correr 1.00 li 1.50)
.

"

R$.33,20
. Vitraux (jane!& correr com giade 1'.00 x 1.20) R$ 37,3Ô
Vitraux (janela correr com grade 1.00 x 1.50) R$ 42,1O

. \

I .

D'DOO'
\

\

I

..

I,

I,

!
I,

"

I.

, ..

.;.1......:............1....._........1...-...... (

O�e.la eerrereom grade.1.0<? x 1.20) MADEREIRA GLOBAL
Caixilho cedrinho de 111 12cm

. Caixilho ceçirinho de 1 II 14cm
I·

R$ 8,40
.

R$ 8,95
Ollnela correr 1.00 x 1.20)

Hércules prata. externa .

Hércules prata interna
. Hércules prata banheiro
Roma externa "

Roma interna
Roma banheiro
Castelo externa
Castelo interna
Castelo WC

R$ 10,20'
R$ 7,00
R$ '7,00
:R$ 14,40
R$ 11,50
R$ 1'1,50'
.R$ 14,40
R$ 11,50
R$ 11,50

•••••
.

r

,

\

I

BERTOLDI & FILHOS LIDA
.

Janela cedrinho 1.20 x 1.60
Janela cedrínho 1.00 x 1.30
Janela çedrinho 1.00 x 0.90
Janela cedrinho 0.60 x 0.40

R$ 37,70
R$ 3Q,50
R$:24,70
�$ 8,00
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5 'MULTI FEIRA CORREIO DO. POVO

MultiFeira começa hoje. Salão do Desing será

e vaiíaté Q .domingo 28' "uma amostra da 'qualidade
Outra novida� é o Salão do Desing, onde está' reservado UIJl\

Evento vai concentrarXFeira daMalha, .IIIFeira da Pequena eMédia Empresa, 'área de 80'�tros quadrados, com.técnicos dc Sebrae prestando
a.Roda deNeg6cios e o ILeilão deMáquinas e Equipamentos Usado,s,'

, consultoria e mostrando a tendência do mercado. \'�les estarão

equipados de soítwere com programas específicos para atender os

A Multi Feira deste- ,ano elq)resários", adiantou Bonna.
,

coincide com as comemorações o coordenador do salão, Roberto Siufi, explicou que o evento é

dos 120 anos da' cidade. As parte do programa brasileiro do desing, que tem como objetivo
f�ividades tivetam' início, na deSpertar �s pequenos e rredips eIIi>resários par� a realidade do

quinta-feira,(ll),'com'a abertura' desing. �'O desing faz parte da planejam:nto dà erqresa", garantiu,
I' lembrando que a iniciativa SUrgiu, emHorian6polis, com a reediÇãodos Jogos Escolares' de Jaraguá da ? Armstra do Desíng Sul, em fevereiro" JlO Sebsae,

'

do Sul, no Ginásio de Esportes' A partir da repercussão.do evento, resolveu-se diwlgá-Io para
ArthurMüller. Estão'programadas o resto do país. O Sebrae tem dois programas específicos: Sebraetec� ,

ainda várias outras atrações, que presta consultoria técnica' pará as :ent>resas, e Patme, que
como a apresentação doGrupo de , contempla o desenvolvirmnto de produtos e proceSsos indústriais.
Danças Folclóricas Infantil,

, Agora � só �nferir.
Juvenil ecoral do Cfrculoltaliano
de Jaraguá do Sul.

. -

Na opinião do v;;e-presidente
da Apevi, AntOriió BOJlDIt, cerca
de 70 milJleSsoas deverão v:fim a

feira este ano.Ele acrediaque90%
do pl1b&o sem das cidades da

,região. "�taD1os otimistas, em
relação ao bom andamjmto do
!Wento e esperamos gerar en1reR$
'1 eR$ 1,2 milhio", aposta.,
lembrando que durante tres meses

'após, � negócios devem faturar
ainda algo emtomo de R$ 500mi.,
"São resultados das .negociações
fumadas entre os expositores e

viStantes", explicOu.

I
I '

�M""'.""""tJU�Mr�JfOIlIiIio
"i.....doSut-Hoje,apam apartirdas 14horas. Segúndbo

das 19' horas,
I

no Parque "president� da Apevi, Laércio
Municipal dê Eventos, acontece Coelho, o leilão é uma inovação

.

a I Multi Feira, ,promovida pe� que ir, proporcionar boas

Associação das Pequenas oportunidades. "Elevaípenilitira
Empresas do Vale do ltapocu, transferência .. d@ nfateriais

(Apevi). Os organizadores estió considerados obsoletos em

'ót�istas com relação ao, dinheiro, que beneficiará outras
'

aconteciDiento,em�� ao I ,empresas com custos mais,
Leilão de MáquÚlas e

Ie •

acessíveis", acredita, lembrando
Equipamentos 'Usados, que queo objetiVo é atrair e reforçár o .

aContece na pt'ÓxiJ,na quinta-feira, pó,blico técnico.

,
,

SUA.EMPRESA ESTA COM PROB�EMAS,
'. EM ALGUMA'DAS ÁREAS ,ABAIXO?

.,',

'"
" . .' .

.

ATENDI,MENTO MÉDICO AOS FUN'CIONÁRIOS E"DEPENPENTES
'MEDICINA DO TRABÀLHO ( P. c:. M. S. O.) • NR.7

'AQDIOMETRIA ,( P.C. A.l·\,� NR.7

RECRUTAMENTO, E SELEÇAo DE 'EFEJIVO"OU TEMPORÁRIA
,

..
'

J;:,,'

'CURSOS �ÄÁREA DE RH

',APROVEITE,A iIIOLTI;FEIRA (STAND 15) PARAV,ERO,'
t, QUE 'A HUMANA TEM, DE MELHOR PARA SUA EMPRESA I'

RIJA HENRIQUESOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGUA DO SUL - SC
Fone:(047)371.4311 FaX:372.1�91, HUMANA

,'A HUMANA,É �PARTE DE SUA EMPRESA! ASSESSORIA EM RH
•

•
1

__
' ,

•

, ,

"

I,'
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CORREIO DO POVO , 'MULII FEIBA
'

"

MAL. ,'DEODORO, 252'
.

.

. , .

,., FONE: 372�0162·
. '",'

.. .

. .:, . .� ,

- NO CÀLCADÃO -

ELITE MÓVEIS
-

Ao: visits: o estende da,Elite Móveis, ne
.

,

Multi. Feira, vocé retira o cupom, que lhe
'dará 30 dias de pmzonos pa!Jamentos�

.

;das çomptssne Elite Móveis .'.
.

.

Venha nos visitar ecomprove
esta vantagein .

,Promoção válida até ·15/08/9'6 "

,
"

Aguardamos,sua �i� em nossa loja
.Ruá Barão doRio Branco, 340

\
"

Fone: (047) 372-17�1 - Fax: (047) 372-2055 '

Jaraguá do Sul;. 'SC .

Rua Willy Manhke nº 59 - Fone: 372 2837: Centro Jaraquá do Sul se.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



7 ,,'MULTI,' FE,IRA CORREIO no POVO
, ,

"

Comércio de Confecções
"

. CAMISErAS TRADICIONAL PtIIANGALONGA·MANGACURTA
CANnSETAS COM PEITlt�AMANGA LONGA � MANGÁ CURTA

.

'. _," -'. -

' -:'. •• I
•

,.

,.' ",'
•

-:
I

.

CONJUN1'ÖMOLEtONADUt10· éONJUNTO MOLETÖN .INFANTIL
.'

.' ."
"

, .

..CALÇASGORGURÁO· CALÇAS PANTALONA
,

.. TÚNICA JACAR ·BLUSAS DERIBANA ,
f

SOFT.� BLUSAS JACA:RMANGA tON'GA,

LeiLÃÓ

,Máquinas, Equipamento. e Ace.,órlos para. uso Industrial
'

o'

I máq�a de ioIda Súninek ISO KVA (solda continua-coBturà); 'I .pn:nsa pneumitica,O,7S T curso de
170 mm; 1 ponteira Sigel 10 KVA; 1 equip. � oxICOrfC pantogrâfíco; 1 calandra larg. 400 'nun; 1
viradéira hidráulica It.fAG a1tqra 1.500 JIUIl, capac, de dobra 1 mm; 1 prensa excêntrica RiosulelÍse 4

T; 'I ap�lho 'de soldi,monof, Brasweld ISO A; 1 ap�lhõ de solda' oxiacetileno (completo); 1 jato
'

de areia eapac. 100 kg; 1 apan:1ho de solda Thyrisold tipo mia0' ng pl aço inox; 3 ,pn:nsas �nnicas 'Sistema de Exaustão,
.

,Metalnox pl transfer ,PT SÓO'; 1 aparelho de solda White Marnns modo solng 3�0 ACIDC cl sillema 1 $istcma' de exaustão (completo) composto de: 1 metor trif. IS HP 380/660 V. cl polia pl 6, correias
de nifrigeraç�o, ,a água;,1 gerador de solda trifásíoo; '1 gerador cf mÓJor de 6 cilindros; gas., 60 KVA, em V; 1 ciclone de 3,50m do altura e diAm. de 1,20 m ; 1 turbina de"O;80 m clCixo pi" polias; 1 chapéu
trif6ãico 230/400/460 V; t balan� maélnica Filizola 2S kg; 1 motor estaéionäijo ,S,5 CY; 1 f!lradeira cl 0,92 JIl de diãm. e aproximadamente 3S ui de canos (Iniciando com. bitola de 3,3 cm e terminando
elitrica industrial �/4�; Huradciras de bancada cI,l.Dotor 1/2 CY;'1 talha capac- l T cl motor de,l/2 CY; 'cfbítola fina).

'

, I eompressor pl tanq� ISO libras cl motorI CY� 16 cambõea cl hidriulicos; 1 enditeita�a do arame;,
1 cabine de J1inlÚta; 1máq. pl cortar mbos; 1 cabi:ne pllavar �ças: 2 lixc� (manuais); I: se,rra Bo,seh
(m3l)ual.); l' furadcir-l Bosch (manu,al); 1 retifica. Bosch (manual); 4 niãscaràB de solda; f mesa pl
furadeira, Ci 8 estrados Ifetro,

,Máq�lnas e ,Equipamentos Diversos' • '

1 rgãq. pl coftar tJilto; 2 formas pl' fabric,ar,tanq� (duplo e, <!c ,'IBD3,()I'\;a) "m conc�tö, cl esmgadeira; i
!8Ccadór Menegotti 22Q sacos cl exaustor si motor, em, inox; si fornalha (a desmontar e retirar na
empresa), 4 cilindros estufa (6,OOrn x LOOm) (retirar na el.Dpres i); 2 trocadores de calor Mene,gotti
10.000 Íítros (re�rar 'na empreBà), 1 triturador de marteletc !Jadennan cl motor' 60 CY; 1 v.ibrallor pl
concreto, MeneAo\ti" (200,OxlOOO) c'. 2 foni\as e motor (nóv,o); F lixeira Invicta (semi nova); 1

plainadelra Famac cl motor 3/4 CY; 1 'selecionadora eletrônica, TecnostJial cl 5 canais; 2 selecionadoraa
,eletrônicas Sanmak; I aftercooler Farcon i:zo �s,(se'mi novo); 4 Cixtintoreli de po 8' kg (novos);, 35
crivos (74xScm); ,1 girafa capae. 1,5 T; 'I C,OrladOT ,de fit1l8 g!>madás;,1 b;ú\cada pl marcen�iro; 13

engrenage�; 7,4Ó,m dc corrent�s; I filtro Jaçuili cl bomba e motor ,1,5 CY: ,I bomba 'de preSllão Vlslt!ls:;' 22 a 26/07/96, no horário comercla,l, no I,ooal do lelljjo.
Schneider d motor 4 CY; 2 bombas Jacuzzi 4'"x 2" eI motor. tcv; lboinba Schnci,dcr 2"x i" ri motor Informações: FO,lle (04'1) 371.1100 com o Sr. Sérgio

.

I CY; 5 ciclones (470 x 23ÓO nun); 2 purgado_ de ar (novos); S cyrinhos tiansportadores; 1 serra fita; Data do Leilão: 26 de Julho de 1996 (sexta·felra )' ,

._1_ttan_'sP,.:...ortad..,_or_de_tlIm_'_bore_s_;...4..l.DC_83B_'_e_m_'_fib_r_,a_;,2_en_t_()m...a..d_o_,�...s_...d;e_tam__bo_r_sI.,_ro...dá_"...e_I_,_ba...ce_m_,_,e_m_,fi_brà��.__H_o_r_ár_I...f>_!...13...;,30.-.,_h..o_l'a_s_._L_ot,"'PARQ.UEDEEXPOs_r,ÇÕE_S,":'."�:,:'P: ''JÁRl,d(pilyllliloB)
'� ,

,

Ve'ículos e, Aces.órl,os'
, ,

1 pick,up Fiat, ano 84" ã1cool; t Halck capa�. 2,700 kg; .1 cabeçote pl motos Scania; 3 caIlbul:adores
'pl VW 1600 e 2000; 40 rolamentos pl linha automo!iva; 2 v,,"brcquim pl MB OM�3S2; 3 eixos de
comando �vãlvllla pl MB �-3S2;,l bloco pl MB, OM-3S2; 'Lcoroa c pinhão 7/33;pl diferencial �'
Scania 'e 3 velocímetros plMB.'

' , " •
'

�

Máquinas, Equipamentos, TecidOll' e lCorlno para Indústria Têxtil
, " , ,

2 mâq, dC costura reta PFÁFF; ,1 mäq, de costura Industrial Newlong çl motor 1/3 Ç\l; I máq, pl dobrar
caßU'sas G.:Rosner (coin dois cabeç()tes); 6 formas�nmcas pl manga "U";, 60 formas 't�nnicas

(2Ox60),(�2x60) (25x60) (4ht70) (SOx90); 2 graßipeado�s,pnCumáticos hneClo e Ptobél PA-200 pl
montagem; 6 gralÍ1pcadores pneumáticOs lfilceo Cl ,Probel p.WSO pl acabamentQ; S motores pl máq.
de costura 112 e 1/3 CY; J 2 fricções pl máq,. de costura; 1.600 m �ido 100% polipropileno; 100 ,m
tecido cC'tini; 150 m te,cido 70% polyester 30% algodão; ;270 m 'tecidÓ8 diversos e 2'65 m korino
diversas coreto

'

.oj.-;

f ,

IN;DU'STRI�L.
.

.

�

, 'M�torCl. 1'ra.. ror:madores, Redutores e Matulai Elétrico ,

, 19 motores el�tricos '5 a 60 CY; 2 autotranstomadores 3000 e 5000 VA ,60 HZ; '5 'transformadores cjc,
corrente: 30015 e 2000(5 A; S I;I'aQsfoDnadores IS00 a 3000 VÀ 60 HZ,; 1 lransfo(lllador de:potência

'

li.po SN�213 7;2 KV ,- 60 HZ; 4 IransfoIinado_ ·trifásicos 20 e 3,1> KV;2 lransfonnadores trifãSic08
3000 VA60 HZ; 1 transformador monofásico 800 VA SO/6()'1tIZ; 2 \mniot AMX 132-4-44 CV 2201
381:,. V; 1 caixa'de, redução TranrimotéClnÍca R 25.40; 3 caixa. de, redução; 24 resisl!ncias a1ctadas; ,3
exaustores; 2 chaves seClci,onadoras 160A.e .100 A-600V;,l'indutOr m.onpf. tipo;filtro 500 V; 6
indutores trif. 60 HZ 40 A; 1 filtro trifãsfco 380/0;120 mh 230 A, 2 nitros trifásicos '220 V I.T.H. 10
e 1.90' A; 4' tran�autores; 20 chaves liga/desliga (manuais); 3, pára-raios; 1 l�britütro; 3 capaci�res 49
A � 380 V; 31 termômetros.

'
"

Cilindros; Tambores, €alxas .. Chilipas, Arame" M�las, Gcarqlos ' é Cabos
40 cilindrospneumáticos Pesto dilrileÜ'o 117 mm cf curso de 50 mm; 10 cilindros pneumáticos
Parker diAnictro SO mm ,cl curso de 40 mm; 30' tambores CID chapa 220 litros (em boaS condições); 27 ,

caixas empilháveis (novas) em fibra <Ie vidro; 28 (chapas dobradas em "U"; 18 chapas corrugadas; ,20
kg de grampos (26x6) 50 tijolos pI isolamento t6rinico; 70 kg de arame', ,MJG; 28 molas; 40 kg de
cabos aço; 93�900 gJampos pI grampcadeir�;,26 kg de par�u80s; 25 kg!le b�'Joscadas; 800 m de

I'nanguerra plástiCa; 23 rodás em ferro ,"," ci supor:te p/'rodfzio; 10 eixQS p/porta rolos; 4.0QO p�s de

banquetas; ,332 magi·boll!8; 21limas; 300 litros de nntaS (diversas); 210 litros dç diluentes,(<livc;rsos)'
,e S�ttos de pasta ann-respingo.

'
"

,

" ,\

,
Lareiras e Aquecedores,
13 larcirl!8 (diVeISQ,s modelos), 1 aquecedor Motgant Termero STo.n O e 1 a:qucoédor pl piscina MV
a�e�tri�

,

"

_

•. j (.. 1. .

.

MÓ"éls" MáqúhlBf ,e Equipamentos para Ji;sor!tórlo, Des,er\ho e Telefonia, "

, I máq. de escrever Remlngton; I calculadoJà 9livdn; litnprcssora Elgin 60 colunas; 2 pranch�tas pl
desenho Trident c/,lc.cnígrafo Cotrin; I arquivo pl fichas; 1 balcão Itrmico' pl ;Wlnentos; 2 ap�lhos
de telex; l,c�fre, Metalcon (0,43xO;34xO,73); L cavalete pl d�senho Trident;' I mesa em madeiril
maciça (90xI59); 1 l.D�q, ,de çontabilidade,; 2 mim�6grafos; 7, intcrfones; I central GrEMQltitel (cl
,telefoilcs. caixas, de ijgação e fiação); 1 aparelho de som SOIÍ)' (3 em l�; I aqucce!loi elétrico pl
marinitas; ,

' "
'

,IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

'MULTI FEIRA;
,

CORREIO DO POVO 8.
-

'Feira terá espaço para
, ,

...
.-...-..-....-...-.�-----

ResgaMalhas� .' .'

�negQçzos. e 'zmprensa,
�,

,

"
Os organizadores da I Multi Feira apropriado para trabalhar e colher

destinaramum espaço para que clientes informações. ,

e, expositores possam fechar os Segundo Sueli Brandão, os

negócios 'discutidos' nos estandes, O(ganizadóresjáestãotrabalhfDdopara.
inclusive com um Serviço de consulta a realização da feira de ano qué v�m.
de crédito. "Dentro da feira indústrial' Ela adiantou que a Apevi está
as vendas serão sob pedido; nos ,contrataridoumoonsultorintemadional
estandes dasmàlharías, ao consumidor", com o objettvo de viabilizar a vinda'de
explicou Bonna, acrescentando que a empresas estrangeiras, dos países do

imprensa também terá um local 'Mercosul.'
.

'!
-

.
','

" ,
,

',' �,

MOLETON" MEIAMALBA,
"

'

PUNBO"".CO",ON, LYCRA,"
,

, ( , .

.

RIBANA,E SUAS"
DERIVAÇÕES

MALHAS DIFERENC.�A.S
'PARA CONFECCIONISTAS

.
,

,

.

, '.�

RuaJosé EmmendeerfenJüã'l
Fones: (047)' 371-7533 - 372-0939

Fax (047), 371-7524Facilidade: Espllço reservado,plII'll o fechamento dos negócios
. ,

" \

Anuncie em outdoor
,

'

,e tenha' a certeza de
estar usando

o veículode comunicação
mais adequado para atingir

o seu público alvo. ",'

...

Pentes de outdoor para: Jaraguá do Sul, Corupá,
Schroadar, Massaranduba; Guaramirim

, Pomaroda, São Banto do Sul, Mafra

.
-

Rua Willy Manhke riº 59 - Fone: 372 2837- C�ntrQ Jaraguá do Sul SC,,, ,
'

----'---.����----------��--�----------�--------Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



e-mail clnagel@netuno.com.br
Jaraguá do Sul, 20 e 21 de jUlho de 1996 - CO{tREIO DO PQVO- 5'

,

.

1
'

1JqIuItItIo Ivo.Ko;'"comaGJH!S4C-d!J4, candft!tú apnfdo na co1JgaçãO
PMDBIPPB, deponltuu/o com destaque neprlnieiracowC8fÕD em todas as
pe8lJ1lisasntllJ.� 1UI "",nicip�.

Ocasallvoe
NormaEwald
(Kamisü),
ietorruuuJo de

ncef!,le giro
pela América
doNone.
vtf#amm'
cidades e belas

paisagens dlls
Estados
Unidose
Canadá.

'1Y. \'
-<'�,Lr '"

Obmtinho JQIJIlelinePedriStúse
�omemorou mais um aninho na.

'úIJim4$egundtl·feira (15),juntDa
.maninha .Juliana e. d_os papats
Edson eNeusaPedrlSasse.

O bem /anpuJo arquiteto Otmiiano
'

Pampwna, recepcionou seleto g,."po
de amigos, nó úIIimo dia 11, para
comemorar i4ade nova� com lauto
café na RecreativaMarlsoL

•

?t�·��4..,.,.,
�osmail elegantesda
temporada o �'sim" de

ULTI FEIRA � que congrega a �O" Feira da Malha, 3'; OsnildocBanelJunior e
eira-da Pequena e Média EIqlresa � o 10 Leilão de . AlessandraGanz; ocorridq
áquinas e Equipamentos Usados, foi aberta ontem (19) no ú.ltimo domingo (14), àS

e prossegue até o pr6XiIm �ia. 28, de segunda a sexta-feira '11 horas, nabdlisima
das 14 às 22 horas; sábado, domingos e feriado das 10 às Igreja São José do R�
c22 horas, no Parque de Eventos, inserida na prtlgramação .

Branco, emGuararnirfm..

comerrorativa aos 120 anos de Jaraguá do Sul. Eleéfilhode Osnlldo e

OLONISTÊNFEST - a 12" Festa do Colono, promoção .

AunaMalochlBartel e ela
Sociedade Aliança do Rio Cerro n, tem início hoje (20), . éFdha deNilton e úocúlia .

13 horas, Com disputas de Rei e Raieha.. A noite baile VogelGanz. Após a
om a Banda ':eadenblu. Amanhã (21), desfile típico, cerimônia nUgiosa, os

ID1md1es' atrações durante todo O dia e tardé dançante com convüJadosfot;am
Banda. Bavãria. Pratos típicos e Imito chopp completam ncepclÓnados 1UI Clube
festa,

_

•
.

. ,

Atlético.Baepentil,' em
ONTRA O FUMO - o governo federal 'v.ai enviar ao Jaragu4,especialtMnt.
ngresso novo projeto de lei para criar penalidades para

decoradopa", o almofo de
tes que descurq>rirem as proibições estabelecidas

.

nupclas. Osnildo.
a lei antífumo, O Ministério da Justi.ça estuda 'a AlessQdràrumarampaiaa

, • terra do 'Tio S,.... ", em8nsferência páraEstados e mmicíplos da competência _.�

de fixar IDlltas e estabelecer locais proibidos ao fumo. O l'iagem de .lua.mel.
governo pretende ��caminharf o materiai' ao Congresso'
em IS dias. Gostei.

r
•

.

.

,

AJADEFI- a Associação Jaraguáense' de Deficientes'
Físicos já é uma realidade e priorizará os direitos. QPS

. deficientes, em todos 'Os sentidos: O presidente da Ajadefi
é o amigo Girlei Carrpestríaí, que já entregou.ao prefeito
Durval Vasel, urna série de reivindicações.

,

MISS NEGRA - o concursoMiss Negra de Santa Catarina
, .serã realizado nb pröxímo dia 17 de· agosto na liga de

Socíedades.jem Joinville, 'coro pu:ticipação de candidatas
de toda a 'região norte. Após o (Iesfile, baire/show COm a

.

bànda Emoções e Bera e 'seil conj�to: 'InSCrições deVem
ser feitas na Secretaria <Íé . ThrisIm de Jeínvílle.

c'

Sole", GO alt",."0
próximostÍbado
(27),para o
trflllliciotial "sim"
os�itlOsM6rcio
Gorges eJaeNM.

',

Pastâ".A·
,

ctrim811iareiigiM,a,
1·.,.,U.,,,,.,,àÍ19 ':'
1 IIoras, "a Igreja.J No_doRosário,

Mc
,,'o Rio,Mollla os

e co1fllidadosurio

reupcionados JfQ

Soei_deAmi:ade

ACIAG - a Associação Oorrercíal; Industrial e Agrícola
d� Guaramirim comenua c seu iS" aniversário na próxima

. t�a�feira (23), com palestra 'e jantar feStivo: O palestrante
Osvaldo Moreira Douat, 'presidente da: Fiese, enfocará ó
tema. "Os dois anos de PlanO. Real". A soleIÚdade será no

Centro EIJlIlresarial de·Guaramiri�
.

EXPJ!DICIONÁmOS - a Associação dos Veteranos da
.

Força Expedicionária ijrasileira, inaugura dia 25,
.

aniversárÍo da cidade, o Museu do Expedicionário, no
.

prédio <ta �tiga rodoviária. Deverão estár presentes, além
das ,autoridades locais,· o Ministro do Exército,
Cormndante da 14- Brigada de.Infantaria e o Comandante
do 62° Batalhão da 'Infantaria. Os pracinhas estará<!)

presentes com,�,Í'aje de gala coIIl>leto.
,

TIlADlçÁO GERMÂNIC� - será, na quarta-feira (24),no
PaviUião "J,." do Parque de E�entos; a partir � 20 horas,
a Noite da Thldição GemiSnic.a �m o Baile do Atirador.

Animação em dose dupla, Banda Bavária' e Os' Montanari

ANIVERSÁRIO - a cerimônia cívico-festiva, a1USiva,aos
120�ção de Jaraguá do Sul� será às 9 horas do dia 25,
na; praça Ângelo Piazera, com presença de autoridades
constituídas, eScolares, convidados e a COIJlinidade. Vale

particip...

e Positiva sob' todos os aspectos a

campanha pela vida encetada pela
Associação Cultural Fratérnitas
Jar8guaense, com apoio do grupo
Weg� .. Tem gente quemorre aos 120
e nem viu a vida passar", é o tema do
panfleto distribuído a população, com
um quadro de acidentes com e sem
vitimas fatais, até' o mês de junho
desteano.

.

eO Show -Musical Anchieta Canto e

Dança, de Porto Alegre, que
apresentou-se por quatro vezes em

nossa cidade, foi sucesso absoluto:
Oshow é uma viagem pelo mundo da

. mdsíca e dança, com riqueza de vozes
e figurinos, e uma desenvoltura
coreográficaextraordínäría Perabens
ao professor Sadi e a Secel pela
iniciativa.

.

.

.0 Clube -de Mães d'a, Creche
Municipal laderMarcollapromovem
bíngo beneficente no pr6ximo dia06
de àgosto, a partir das 14 horas, no
galpão de festas da comunidade SAo
Judas Tadeu. Vàle participar.
• O amigo professor Arizinho retoma

ao' Parque de. Eventos, durante a

Multi Feira .com a tradicional
Schutzenkartoffetn, a batata dos
atiradores.

•A Sociedade Sport Club Estrella de
Mereu

.

ramos, servirá deliciosa
feijoadl!, naquinta-feira (25), aomeio
.dia. Cartões a vendanaKlaketéVideo
Locadora e também haverá no local,
Quinta é feriado, aniversário da
cidade..
•Um !lbraçO'ao pesS,o� do Cart6ii�
, Eleitoral, -que estará em atividades
todos os finâis de semana (sábados e

domingos) e inclusive nos feriados,
até o dia das eleições, sempre no

horário das 08:00 às 13:00.

eNa prõxíma -sexta-feíra, em

Massaránduba, será realizado ,o
Seminário Regional do Arroz, em'
dependências da Sociedade Tiró ao

Alvo MaSsaranduba. O enfoque
principatgiraráem tomo do programa

. d� qualidade total do arroz

parboílízado de Santa Cat�a. A
promoção. é da Prefeitura ,de
J\.lassaranduba, Síndarroz. e da

Epa&ri. �

,
'

• O Corpo de Bombeiros Voluntários
de P*erode comemora hoje (20), seu
10 aniversáÍio, com homenagens e

jantar festivo no Clube 25 de JulIÍo:
A CI{AT Piodu�ões; da amiga Irma

.

Marquardt, será résponsável pêlos
desfiles durante a realiZaçãO' daMulti
,Peira, naTändacUl�.

.

eO Grupo 'de Danças Polcl6ric.as
Ht1ngarasl)unántul, de nossa cidade;
apresenta-6e domíngo (21), às 16:20,
na Tenda Cultural do parque de
Eventos.

•

• JoAo Kadela e Grupo Kimil, do Rio

Grande, será atraçAo neste domingo
(21), Cá partir das 20:30, náTenda
CulturltI 40 Parque de Eventos..

e NaSfestiVidades comemorativas aos
,

120 de Jaraguá do Sul, segunda-feira
(22), n.o Parque de Eventos, Pestival
c;te Quadrilllas; com apresentaÇão de
CoralTípico, Casamento Caipira e a
queimada tradicional Fogueira deS«O

'

João. Vàle conferir.
.

• A çamerata da Scar apresenta
Concerto. deInvemó na quarta�feira
(24), no Anfiteatro da Sociedade de

Cul�aArtr)tíCa, às 20 lÍoras ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Todos os
Corações
doMundo

.

"
.

Quem não foi
aos Estados
Unidos em 1�94
torcer pelo'Brasil
ouperdeua chance
de assistir' no

�cinema, agora
pode 'Ver o

documentärío de
Mutilo Sallés.
--

Todos os Corações doMundo chegou
'nas lócadoras pelaEuropaHomeVídeo,
com imagens que a tevê não mostrou.
Como a do zagueiro norte-americano

, AleXis-Lalas dedilhamo o hino dosEUA
no violão em pleno 4 de julho, Dia da

, hXlepend� (de1es) edojogo'quejevou
o Brasilà reta finá.l. '

�� "A c&mranãoperde os IreDlOreS�
nos estãdíos.mas passeia porCaídogno,
(cidadenatal deRoberto Baggio, ogod

, italiam) e rorrorro orde nasceuRomärío
no Rio de Janeiro. Passa ainda pela'
'Floresta Amazônica, pelas praças de

Roma, pelas colOiJias itaJianasebrasileiras
emNovaYork, preparando o climapara
o duelo definitivo: Baggio bate opênalti , '

porcimada travede1à1Iarelquedesabá.fa
ajoeJhado00grámado: "ThtracampeAodo
mumo".Dearrepíar, Nãq faltamimagem

,
aos ho1aJKleses cabisbaixos,emAmsterdã,
rem das torcidascolondase inflamadas -

.

comoada,Nigéria. Semdtivida, um:filJm
para2 bilhõesde�.
iJil,

f�"�
ii

\ •

ji. � � -l'

� l)' �;"" ... ' '}'� I.i�
lSll'" ,\ �

. ,;'1 L.:$:� .'

<l;"""Y���T •

.'

',..;"

CINEMA

TORNADO
Depois de anosdejejum acinema catástrofe estã

de volta; e nomais altoestilo.'
'

.

, Com produção de Steven Spielberg e roteiro de.
Michael Crichton e efeitos especiais de George
Lucas, Tomado, é um verdadeiro show de efeitos-
especiais, e s!!qfJenciqs dgeis. ,

'

"

Já' em cartaz nos cinemas. nacionais, Twtster,
titulo original em inglês, conta a história de duas

. equipes. de cientistas meteorologtstas rivais, que
buscam colocaruma engenhoca capaz de fornecer .

informaçlJes e dados a respeito da formaçi1o, do ,Helen Hu�t e BiO .

movimemo e da composiçãa desses fonômenos da Paxton perseguem

natureza:
.

"

1017II1II01

Foi'o que aconteceu no mes. de abril deste ano, mais uma onda de
tomados varreu os Estados Unidos. Um dos maiores pesadelos das
americanos voltou a mostrar suá força epoder de destruição, causando
prejutzospara agricultores epecuaristas da regiõo domeio-oeste. ,

.
Produzido nosmesmos computadores que deramvida 00.$ dinossauros

. de Jurassie Park, o resultada é úmfilme eletrizante, recheado de efeitos
especiais de tirarofßlego.

Estrelado por Helen
Hunt e Bill Paxton. o

feime conta a btstôrta de
>

t,

dóis cientistas divor
ciados queperseguem os

tomados, enqúanto todos
fogem.' -

.afilmenarra 24horas
de P14ra adrenalina,
regadas a cenas de
realismo empressioname.

..Cidadão do �undo·
,

É toda a pessoa que além He ser artista, faz da artê 'algomais',
que com suas idéias sacodem as paredes dosmuseus e as cabeças
da sua época, que tira a arte da parede dosmuseus.dasmolduras
dos palcos e fazem a arte entrar na vida cotidiana de todos nös. É
aquele que é ummilitantemoderno da arte.

Ci.dadao im'lAnd�
É todo indivíduo ídíota, que não,sabe o valordas obras,que nã�

tembom senso, que fica riscando, escrevendoepixando seu nome,
desenhos, palavrões eoutras coisas, nos prédios, muros e obras
da cidade.

.

,

Não iml'.ö�on?e seja a píxação, é vandalismo e ígnoräncía.:

• J" � "_.. •

N ,f' •

. �. .

'-'.'a,�",.......
, '

c • .J A II A ,m·> ;U ·Á
O mundo 'perto de' você

..

FONE: 371-2444 ou 372-3223
,

I
.

,

, ,",
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------------------------------.. BeahizSasse-----------------.-------------

"

o governo austríaco está prestes a aprovar
,
uma lei que obrigaos homens casados a ajudar
nos afazeresdomésticos. Se oprojetãfor aceito,
os pretendentes, ames de se casar, deverão

_

assistir, (j aulas sob re atividades do lar,'
_

. cuidados com a, criança, orçamento doméstico
e até fidelidade.'

,

Casais, que não freqüentarem o curso

poderão serproibidos de secasan Com isso, o
governo tenta âiminuir o' índice de divórcios '

no país.'

Sobrecargafeminina " '

Que as mulheres têm duplà jornada .de

trabalho.e ficam com a 'maiorfatia das tarefas,
domesticas todas sabemos. A novidade -é'que'
profissionalmente, a carga horária' semanal
feminina' também costuma superar a dos p ....ostitlA ição Infanti r

\ homens. 'Veja alguns paises o,nde isso ocorre: '
'

.

"

' Os Estados onde o problema-é mais grave:
ft �I �.�:...'.

'

,J..'
, , Rio de Janeiro: cerca de 1000 meninas derua entre

r'eiDS,,,,re,,�,� re,�n,'-0,,",.""VOS Se 15anosdeidadeseprostituem,$egundodadosdo
".,. CentroBrasíleíro de Defesa dos.Direitos da Criança e

No di'à 27 (Je Constituição de Justiça da gestante do Adolescente."
.

setembro ··'do 'ano Câmara: Outro projeto do * sefor constatado Pernambuco: uma em.cada três das prostítutas de
pàfsado, a Comissao deputado Eduardo. Jorge '

'que o feto' é portador de Recife tem menos de 18 anos.
'

de Seguridade Social ii
.

(PT/SP),( traia da extinção enfermidade grave e
Paraíba: Dados daCrI federal sobre prostítuição,

Famtlia'da Câmara. ' do artigo 124 do Código hereditária, ou se
infantil e juvenil em João Pessoa: 175,'meninas e 75

, dos Deputados' Penal, que criminalizao alguma moléstia, menínosde rua se prqstituem, muitos deles de 5 li 7
, ,

.

d b t' d' 1 anos de idade.
'

,

.aprovou o projeto e a or o provoca o pe a intoxicação ou acidente, .

lei que obriga- o gestante, ou com o seu sofrido pel-a' gestante
"

Rio Grande do Norte: 61� das meninas de rua entre

�, atendimento dos conhecimento. comprometer a saúde do
12 e 14anos se prostituem.13% começam a partir dos

Casos de akort6 legal
'

" O deputado petista bebê.
' 8 anos de idade.

,

d d Acre: a faixa de idade das meninas prostítutas � de
,'.

provenientes 'e também é autor: o projeto Eduardo Jorge ainda
,

.

d td. li
. -

o 9 a 14 anos. 90% delas não usam preservativos.estupro e nsco e VI a que amp Ia 'a permissao "é autor d.b oroieto de lei .

, r' J Bahia: emSalvador, a faixa de idade fica, entre 12 e
à ,gestante �,pelo legal do aborto em dois garant indo à mulher

'

Ú
'

d. 17 anos. Pesquisa com 74 prostitutas dessa faixa revelouSistema .: nico e. casos:.
. portadora do vírus HIV

'O * d que amaior 'parte teve sua primeira relação aos 10 anos.
Saúde (SUS).

"
,

,quan o a graviez
.

a permissão leg'al para
d
.. J 80% delas são negras, pobres e analfabetas.

projeto agora, está na' ,'et,erml!,a.r perigo, p,.ara a. interromper a gravidez,
C·

'

d d fi' d
.

Fonte: Centro de Referência, Estlldos e,Ações sobre Crianftis e
,omIssão ,e' sau e, lSlca ou. pSlqulca a se assim, deseja,r.

'

'J AdolescCfntes, Br.asília, 1996

·jomadas no J1Dundo
Trabalhoforçado

Escravas sexuais'
Dezenas de estupros diários, decapitações,'

das rebeldes, torturas para as que contraíam

doenças venéreas, ft:ji o martírio das cerca de
200 mil mulheres âos bordéis do Exército
Imperial japonês neste século, segundo
documento apresentado dia 6 de fevereiro, '

deste ano, 'por uma 'relatora' da ONU, que'
entrevistou 16 "escravas sexuais ".

I

D'Exército do Imperador rru'mtinha "estações.
de conforto" na China, Taiwan,' Bornéu,
Filipinas.. Cingapura, Malásia, Birmãnía,
Indonésip. e em várias ilhas do Pacífico. Além,
de serem sistematicamente estupradas, as

mulheres eram espancadas e ficavam longos
períodos sem-nenhum tipo de alimentação.

"

.

,

.

Luiz Cabeleireiros Unissex III ® segrtido dá IONg-d mM
, o casamento traz longevidade. Por 'quatro décadas,' essa afirmação vem

II ' sendo divulgdda pela autoridades de saúde dos Estados Unidos. Uma
,

pesquisa feita por .especilalistas americanos ameaça essa crença. O novo

estudo sugere que a longevidade depende muito 1ttt1f1�da personalidade que
desenvolvemos quando criança do que TJ,a vida adulta. Pessoas.queforam
mais.responsâvets e escrupulosas .na 'infância, diza pesquisa, são mais
propensas a viver e a ter casamentos mais estáveis, inclusive.' " "

'

'. ,',' ',.
•

.Fazsnde a sua cabeça, agora em Jaraguá, com profissionais altamente
especializados em cortes, masculino e feminino e cort� a vela. '

I, 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 20iOOhs., e de terça à sábado

,

das 9:00 às 20:00hs.

RUa prqcópio Gome. de Oliveira
Ao lado do,Tlo Patinhas Lanche.· Centro

Nio fechamos para almoço -:r'Agr.adecemo. a pre.f,"ncla
, .

'

i
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, :NOf/OS erGs,.

'. .

COM.RCIO·
DE CARNES

----�-----------

E FRIOS
.

• A melhor carne' da cidade ..

",
'

Rua JoãoPl8nil,�heck. 407 ,

Fonee: (CM?) m-o&2A - 371-G47 - 371-627&
JARAGUÁDO sUL .. SC

"

, ,

�"".1pI'IÇ"�·.

'1·

,RODEIO'
·CRIOULO

, )

Neste final' de semana, o CIG
Laço Jaraguaense estará
participando do XIII Rodeio
Crioulo' do cIG Porteira do
'Litoral na cidade dé Ba�fa
;Velha.

,'> ',R,ObEIO EM>"
BA\RRA V.EHA,

NÃO PERCA'! SHOW COM

ELTON SALDANHA
DIA 11/08/96 - 17:00 HORAS
GALPÃO DO CTG LAÇO JARAGUAENSE

,
,

.. '

POr"',OCaSlaO 'da 'VIII' Convenção
TRADICJONAUSTA, ESTADUAL, realizado .Os CTGs Laço da Amizade e Porteira'em 12 de junho,de.1996, foram apreciados

,

'e aprovados, por estarem. em conformidade do litora� ambos ,de Barra. Velha,
com os Estatutos, ospedidos de filiação das

, SC, promovem neste final de semana, .

'seguintes Cl'Gs: Os Araganos, de Rio ,,20, e 21, seu Rodéio Criotüo, o local,.,
Negrinho, Invernada Artistica Vento Norte, ,de fácil acesso, fica � margens da
de SãoBento do Sul, Chão Campeiro, de BR ..I0l. Participe! .

Joinville, Leodato Ribeiro, de Schroeder;
: Sitio Novo, de Ja inville, Sesteada da
Querência; de São J. Cerrao, Grupo de Àrte
e Cultura Raizes do, Tempo,' de Lages,
Coração de Aurora/Aurora, Rancho doAva!,
de Dona Emma, Amigos da Tradição da

.

Vargem 'e Encd�o,Nativo, . de tihota. �.

.. CARGÀS
,

ROJ)OVIÁRIAS E AÉREAS
NACIÖNAIS E

INTERNACIONAIS
Jara,uá do Sul

371-0297,

", F.lt.'"«,.... , 9 Ji•• ,.,••XV
RN.iil C,i••I.I.t.,••tllJ..1 J,

CTS .f••!,1.'.f••'•••

,

N..... '.....1.;,. (lI), •�-,.". ...
8_ dIJ CTG�o l41'a,,,,,e"6e o ca",peiOloi
fUI"""."" o "",i,o Nqrb.t Yoigt. tidlJde de
Sclro«let:.Este'si'" t." 'I1tYIfo10fÚ!

RODfzJt)SDÉ CARNES
,BUFFET PORQUIL()

, .

NOVIDAI)ES:
,

JAVALI,BÚFALO
OvErBA' \

BR 210 N' 5.24'
JARAGUÁ DO SUL - SC

Anuo ao

Portal de Ja,raau'

E AGORA

COM

ALUGUEL
DE VESTIDOS

DE PRENDA

IRENE
CABELEIREIRA'
«TUDOEItf CORTE, 'pENT�,
PERMANENTE, ACETlItAGEM,'
TINTuRA, !E1C. '

'

, 'Rua Domingos Sanson em frente à
ESQUADRIAS DE AlUMrNIO BENTO,

Fone: (047)372-0128:
'

, .'

YdO Lalau·' JaragruJ 40 Sul- SC·

IUI Rio d� J_ln.io, 79
i'on.: 04 372«72,

.'

P....O$lmportados, .

fllhot.s de eiles, gatos, r

paVio, faleio, galinhas,
d, raçagIgan" • "

raçõ...

Atravessando a

ponte MariO Grubba

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



""HABn'AT·
COMPRA. VENDE • ALUGA • ADMINISJRA.

MC-_)I�1l IÄR A
('Pt,> 4J�O

TERRENa;
Terreno cl 420ma - Tifa daMosca
Terreno c/1.02� ,Rija Procópk;> G. de Oliveira
Terreno.cl 460m2 Rua.JoAo Januárlo Ayroso
Terreno cl 450m2 Vila Rau
Terreno c/'440� 6alrro Agua Verde
Terreno cl513m2 fundosWeg I

.

Terreno cl 31.0Cl9m2 Vila Nova pröx. Fórum··
Terrêno c/2.600m2 Rua Jolnvlile - ótimo ponto
comerciai.

.

.

Terreno cl 430m2 Loteamento VersallIes
Terreno c/589mZ (esquina) Ilha da Aguelra
Terreno c/400mZ RuaMarcelo Barbl
Terrenoç/532rnz-EstradaNovapr6x; PostoMarcoila
Terreno cl 500mZ frente p/Lagoa - Barra do Sul

·

Terreno cl 500m2. (esquina) Flua Henrique
, Marquardt . ..

_
.

·Terreno cl 10.000 e casa de alvenaria, ótimo pl
empresa � RuaWolfgang wé9ge (Rio CArro II)

·

Terreno 3.600m2 RuaMarceloBarbl- Vila Lenzl
Terrenocl28.000mZfrente parab'asfaltoem Nereu
Ramos.

. T�reno 15 x45 (ótima vista dacldade) Vila N9Va
Terreno 1150m2 - R. José Emmendoerfer
Terreno 180Qm2'- R. JoAo J.anUárlo Ayroso
Chácara 115.00Qm2 Rlbelrlp Graricte
Terreno de 450� - Rua José Emmendoerfer

, Terreno de 37.000m2 - VUa Amizade
-

Lotes cl.40.om2 - próx. sao Lufs Gonzaga
. -

CASAS·
Casaalvenaria c/4donn. flnàldaR. JoaoDoubráWa
Casa aivenarla e/3 dorm. - NereuRainos

· Casa em alvenaria cl 260m2 � terreno cl 1540mZ �

Schroeder· .

Casade aIV. cl95mZterreno c/370m2em Três Rios
doNorte

. ,
.

.

Casadealv. c/1 0Qm2terrenocl538Í'Tl2-'BaIrroÁgua'
Verde
cesa de aIv. '21'5m2 - Pr�a de Itajuba
Casa de aIv. 100m2 - Barra Velha
CasadeaIv. 22Qm21 $ufte+3dormHórloS-RuaMax
Zlemann

'

_, Casa 330m2 e terreno 520m2 - Entrada Rio da l!uz .

• próx.Malwee. .

.

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

.

_ (parcelar) ,
..

.

_ .

'

.. casa alv. 180m2, 3 dormitórios - Rua-João

... Doubrawa.

� APARTAENTOS·
= Apart. c/2 dormHóriós .- Ed. Grlstine Monique.
_ Apart. em construçaoe/2 ou 3 dormitórios, entrega .

_ julhol96, ·rua Gumercindo da Silva (localização
.. Privilegiada). Consulte-nos.
_ ,Apto Ed. ·Isabelac/12� - 2 dormitórios + suJte e
_ .. demais . dependênci�.· : .

: Apto. 155m2 � Edif. - Edif. Schiochet entrada :.-

IIIÍI financiamento.
.

_

.

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

- ALlJGA.SE.
- Cacsa dealvenaria c/3 dormitórios em frente grupo·
,- escoteiros.

.

. ,: Apartamento 2 dormitórios. Rua Max. Zlemann,
.. S�a comL'- Edlf. Picolli .

, _ -Galpão iAdl. I� 30m2 .. au� Lepoldo Janssen.
_..

.

_ 1 TELEFONE,RESIDENGIAL PREFIXO 371

.. .

RUAJDJPESCQMJDT,·.."
. :

-

(AO IADODA-1_1Ji'ERRAGI!:NS1
,

'

FONE: 371-8009

. CLASSlfl�A�OS
.

DE ,IMÓVEIS'
l

.

,

CORREloDQPovo.5�

Vende-se terreno na Via·

Lalau, com 105Om� - R$ 25
mil Fone372-2560.

Vende-se 1 capacete. rratar
clJ�é973-891t.

•
Vende;.se casa de madeira

para tirar·do local, lZ2m�.
ValorR$ 2000,00; Contato
fone 371-00()'5 horãrio
oomen:ial.

Vende-seJetSkimodeloXP
.

9m3 - novo � R:$7milàväa
öuR$·2.S00,00 de�nda+
12xdeR$500,00.Tm1ar312-
0259c1Jair. _

Vende-se uma Pick-up
.

Willis/68 em bom estado.
Tel. 3TI-333 ou97>0419-
R$2400,OO.

Precisa-se de uma

empregada dom�a que
pernoite. Tratar R. Major

, JUlio Feaeita, 462 � Vila

�au

.

Vende-se na Vila Rau,
teJreno 15x27 pr6x. Ceol.

. Juius Karsten. Vatot: R$

5.�,00._T�371442.4.
Ve.Jlde-se 02 �estidos ·d�·
prenda. Trataroom lDês 973-
8911.

.
,

-------- ; Vendo um 3xl da Phillpscl.
Vendo ou trocoPor carro de ·2 caixas de som. Tratar cl

maior valor BrasOia/81 em Nan::izo973-8911.
bom eStado.Tra. 372-2956
clSérgio. Vendo Escort L/85 - som,

----------_. alarme, carro em bom
Vende-se casa de a1veoaria estado (particular);' R$

-

60m2 na Vda· Rau: pröx, ,4.600,00. Tel 371-333 cl
C()J]ab. ValorR$15.000,0ó. .

Irilieu ou 975-0419c1]0�.
Tratar R; Carla Rnbía . -------

Dresse;79comGeremias.

Imóvel

Vende-se apto. financiado
Cond. AmizadeR$Z7.000,OO

entrada+ 8 anos RS 300,00
coJJigido,,)e� salário. Tratar
R. José Menegotti, n° �9
prox. Apae. 3714424.

Valor R$ 9.000,00. Tratar
. '3714424.·

.

Aluga-se uma casa em

Guaramírím, Valor R$.
200;00. Tratar Rua José

Menegotti, 59, pr6x. Apae.
3714424..

Vende-se: chácara em

R.ibeirão Grande com 5

morgos sI benfeitorias. .

ABANDONO DE EMPREGO

Lindo lote no C(:)odomínioAzáléiaS (Jaraguá-Esquerdo) .

Área 601mi (Plano � todo.aproveitável) .
.

À vista - R$ 27.000,00 (Aceita-se telefone ou pan:el�)

Sobrado �
. CfsaAlv.
CasaAlv. :

CasaAlv.
CasaAlv.
CasaAlv.

CasaAlv.
CasaAlv,.-"
Casa Alv,

Apto OK,
�pto OK

AptoOK
AptoOK
SalaComl
SalaComl '

LQte
Lote

,

Terreno
Tenéno '

Terreno
Terreno
Lotes

..

Lotes·
Lotes
Lotes
Lotes
Lotes
Lotes
Chácara

Cl\tcara

t» conformiudade com o artigo 482,
letra I da' consolidação das Leis'
Trabalhistas, ' solicitamos o

comparecimento do Senhr Delei Luiz4 r
<, ..

Rosa CFF n" 1)618 série 016-C,fu1(lção
SERVENTE DE OBRAS, o' não

�omparecimento no prazo de 72 - horas,
findo do' qual - caracterização
ABANDONODEBMPREGO. -

,

EMPRESA:EMIÍEITERAHAWA
Rua VictorRó:senberg" $29 - Vila Lend
'CGC 83.108.779/0001-90

.

'. Cep 8925�-440-- laragWz dp Sul-

Fone: (047) 372-2156
.

m' . Qtoi Gar. :Bâ"�

llOOO -

9000
• 7000 -

2608
465

385

630

,Q9� ,.
371-7931

(27(, .IM'OVEIS Rua��:Cf1::!:lra197 .

I .. . :\....

co.... • VI••I • LOIIIA • a.....lu • .'COI'OU

Vários. -

Vários -

Vários -

Vários ,;,

180000 -

111500 -

-.

Versalhes

JguáEsq.
Lot. Papp
Scbroeder
Lenzi
Lot,' a>app.
Centro

AnaP.aula
Centro
Centro
Amizade'

Centro
Centro
Centro!
Centro

JguáEsq.
Amizade
Néreu

Vieira

Neteu
Nereu

FIgueira
Amizade
VtlaNova
StaLuzia .

VilaRau

VtlaLenzi
B.arra

Garib!lldi
.

Garibaldi

300 4- 2
• 84 3 1
140 ,,3 . 1

190 4 1
130 4 2
240 4 2
115· 3 1

133 3 1·
180 . 4 2"

�66 3'. 1

7$ ./ 2 1

.'153 3 1
138 3 1

113
25
601
450 .. "'", -

. EllClereçolPoDfoReC. Preço Ihl'ormaçóe. Gerais

. R. Herold Hesse, 30
. R. QliviaPradi, 88·
R; José Papp, 35,7 .

I( Princesa Isabel, 547
R. ElpfdioMartins, s/n
ItMarços V. Girolla, 474

.

R. Perdimmdo Pradi, H8
'Rua634-103 '

R. José Emmendoerfer, 1390
Bd. AnaPoola- 30 andar
Res. Amizade - 30 andar
&t Schiochet - 120 andar
Bd. Juliana - 3.0 andar
Bd. Aorehçá - r andar

Shopping JaragUáBox 44
Condomlnio Azaléias

Re.s. Versalhes.m
'

Ap6s Nereu - BR 280

Ao lado do·Posto'Bogo'/
Pr6x. Arroz Zanghelini .

RuaAndré Voltolini
Résidenciàl Piazera I
Residencial Behling
Próx. PóruinlRádio RBN
Residencial Gel'ani'um
Residencial Reriasçença
Residencial Piermann I

Resic:lencialSatter
Estr. Garibaldi - Km15
Ribeirlo Hdngaros - Km 13

75.000 SemiacabàdolNegociá;V� .

38:000 Próx. ConClomfÍlio Azaléias .

57.000 +15.00o'finmc.pISFH �

80.000 terreno 6.562m' - Parcela
34.000 ceitaterreno/carro

85.000 Aceita can:ollm6vel- valor
80.000 Aceita terreno até 40.000
25.000 Casa em construção/l'roca
so.coo rocap/ apto em Blumenau
27.000 + Fmanc. CEP
18.000 + Pínanc, CEP -13 anos

: 50.000 + Finanç. éE�lFicaCozinha
55.000 Entrega em Agosto196
50.000 Salaoomercial

: 23.000 + 2 CUS mês/Açeita troca
27.000 A<:eitaparcelar/telefone _

11.000 NegociáveiS'
8.500 Propféio para Inddstria. .

160.000 Vende tudo ou áreamenor
35.000 Aceitaparcellir
32.000 Negociáveis·

'6.000 Ent. 2.000+ 48 x225

10.000 Ent. 5.000 + 5 x 1.000

35.000· Ent. 15.000 + 10 x2.000.
6.000 Ent. 700 +72 x 150

Diverso 40% entrada - Saldo par.c.
Diverso 40% entrada - Saldo pare.
Diverso 40%entrad,a - Saldo pare,

, 80.000 Casaalv. -Aceita trocar, ,:
20.000 SeID )llOradia - Trocalpatcela

,
.r

R�. Geraníum (Centro • "'ÍI Luzia) .,
Lotes çom toda infra-cstruYiHã (T�ho médio de 500m2)
A vista a partir de RS 6.000 a� 8.0.00 ou � Entrada de 1.000 +

'

36 x 250,00 s8i. Mm; - ou entrada 700 + 72 x ISO sal. Mm. I
'

._----
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.
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Rua: Irmiol,ão Magno, nR 248
,Loteamento Champagnat
Terreno: 756,00m2 - Consto 203m2
Área da Churrasqueirll: HO,OOmz
0.1. -1 sufte + 2®rm. + sala de estar + slila de jantar+,' ,

,-�-sala de TV + cozinha'+ despensa + área de serviço + lavllbo
+dep. empregad«+ garagem +,piscina + churrásq,ueira.
Valor do imóvel: R$150.000,OO

- "

.�

,.

,
'

.

.. ,

..

"

Rua: 28 .� Ago�, esq. cl Rua: JoãóMaluta Jr. -

Guaramlnm '. '. __ •

Área: 142,Wmz - Ediffcio Nelson de Bem
0.1.• 01 sufte + 2 dol11)itcSrkis +' sala de estar+ sala de jantar
+cozinha + i ewc social + área de' serviço +- portt!iro
eletrônico + garagem.
Valor.do imóvel: R$ 69.00'0:00
•

TERRENO COM PR�D10
Rua: Joinville nS!; 4.386 '

Área do Terreno: 1.314,OOm2'
Área do Prédio: 600,OOm2 ,

Frente: 72,OOm
.

Valor do imóvel: R$ 250.000,00

___----:--; "_'_' -_'
'

o

"

.,.

,"

"
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Jaraguá do suí, 20 e 21 deJulho 'de1"' Cl:ASSlfICAboS DE IMÓVEIS,
,{,

OORRElODOPOvo.7

VENDAS

lOCAÇOES
LOTEAMENTOS

Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro, 141,

VENDAS
Terreno 15x30mts na ruaJolo PIanischeck .

Venda delotestmanck.dos nó lot. Viéenzl. GadOtti ltda. - Bairro Sto. Antonio
Terreno na rua AntoniO Carlos Ferreira de 19x30mts
Casa ct8 alvenaria com 70m2 no lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. cl financ.

,

çasa de alvenaria com 113m2 na.rua Alfredo Carlos Meier no Bairro Centenário
Casa de Alvenaria: com 120.00mz na rua JoioWiest Júnior
Chácara em Nereu Ramos com 88 morgostendo·C8sa\ luz·e água

. Chácara em COi'l4>á com 131.000m2 com toda a infra-estrutura
QuitiMte rua' Arquimedes ,Dantas - Vila lerlZi -.
Casa de alvenaria com 190m2 na rua A,ntonio Gesser -

.
Bàirro Czemiewicz

lÓCAÇAO
. - Telefone com prefixo 372/ 371 ,

• Apartamentos: 02 qtos. sala. coz .• bwc; Ivand .• garagem. Rua Domingos da Rosa. 85.
Valor R$ 350.00

.

- ,
.

.

.
-.

.' .

, - Casa de Alvenaria: 03 qtos. sala. copa: coz .• 02 bwc. churrasq•• garage!;". Rua JoloWiest
Júnior. Val,or R$ 300;00 '.

. _'"
- Casa de Madeirã: 01 qto. coz .• bwc.lavand .. Rua Omélia Hortz s/n'l. Valor R$ 130.00.
- Apartamento: 02 qtos. sala. coz .• 02 bwc. �vand.• garage. portio e'et.. sacada cl churrasq.
Flua Reino.ldo Rau. Valor R$380.00'

'

- Càsa de alvenaria: 03 qtos. sala. çoz .• copa. lavand.• bwc. garagem. RuaTr"Rios do Norte.
pr6x. Igre;a Evangélica. Valor R$250.00,

' .

- Casa de madeira: 02 qtos•• lot. Vicenzi e Gadotti. lote 278 rua D. ,valor R$ 130.00
- Kitinete: 01 qto. lavand.• cOz .• ctiurras. comunt.. 'Rua Arquimedes Dantas. Valor R$ 190.00.

INfERIMÓVEIS
CRRCI0914·J

,
.

.

ALUGUElBOM
EBARATÖ?
SALASCOMI;RCIAlS

"': Salatérrea.com 20m2 na
'

GuilheimeHering. .

...Galpão com 300m2 na Rua
ProcópioGomesdeOl!velra, 1291.

... Sala térrea com 80m2

na.RuaCarlOs�ggert
" APAATAMENT:OS

... KitineteS na Rua Alfredo Carlos May -

.. (Próx.aoCeprom)·
.

...Várias kitinetes noJaraguá Esquerdo·
(Pr6x. aoUrbano)

... Kitinetes na Rua Alfredo Funke·
. (VilaLenzi)

... Apartamentos 2 dormitórios no çd.
Gioconda,MaguHlú,Gardênia,Mário

.

Tavares; KarineeJaçó Emmendoerfer.

CASAS
.,Mista, com 03 dormitorios -

EstradaNoVa
... MiSta, com 03 dormitórios -

Rua:,Arduino Pradi (Pr6x. aoUrbano).
... Madeirà, com 03-dormitórios -

.

Rua: RloMolha
...Alvenaria, com 03 dormitórios -

"'

Rua: Friedrisch Sonhenhold - Vila Lalau.

'. VOCÊSÓ
ENCONrTRA AQUI!

.

�------I!'II- ..
I

CRECIN'1589J

� .•
I I
•. '

.
, - I

I Bar'ra Sul, ,'I
I I_ã�als I

, I' FONE:. (O�?�e372-2734 I

I
Terreno cl 1.540.00m2; :�=�Ccntro) -.'RS 100.000,00

I
'

.

I TERRENOS I Temno Rl,la Joio Planinsdtcck cl 896.00m� - RS 9O.00.�'

I
Lo4ea ao RAI'IqJa1IdcIt; p-61, AmIr& UIbaDO, 300.l'.mda lIladb 3Ox.

-I
Temno cl 5.184m2 Rua 199 sem nome - V11a Nova -

toCaIR$10.000,00 " RS 140.000.00 '

Lotea .. R. VirgfIlo RdJillÍ, .. Bma. 3011. e'*dI, lIIdo Sx - total R$ .,. Cond mi' das .. _,.<" »., 2600000

'19.000 00 1
reneno no o mo .tUAIÇ138 - "'" • •

Teae� cl 3304m'' I..oamemo do�CO. IIIBma _ R. P. AIlat Sdmeider Terreno cl 350m2 - LolCamen� Ana Paula IV - RS 7.5OQ.OO

1- R$ 6.500.00
•

.

I I
Tcmno cl 150m2 - I:.olCamento Ana Paula IV -

ITeaeao cl 1.763.... - Rua � de Iillho, Vila Nova - filiaaciaodo em 12x - RS 8.000.00. .

I
toCaIRt 8S.000.00

'I' Tenenc cl 1.6OOm2 + Casa em alvenaria na Rua EjritkioTcneaocl 1.234m"Rua VlrgIIioRIDni, IIIBIm - R$ 28.000.00 : Pc _ RS 160 000 00 '

Tcneao cl 37.291111' -'R. FricIa P•• III BARRA, SOO melros daMaIwt:e
8808 •

"

.

•

1-R$160.000.00todOpllDO , I
LolCs

na.rua
Paulo Klilzkc (esquina). baim>:.Amizadc.-Maúroota ao IA. HucJJllllll, .. Bma - SK eatradi, Aldo em 1Ox. - total R$

.

- RS 15.000.00 .

110.000,00 . .'. I
Tcmno Rua Domingos da Nova cl 326m2 - RS S5.000.0Ó

Tcneaocl3S.000m'.'-PDItoMin:ola-BR-280-R$17.000,09-SK

I'
Tem�o São Luiz - RS 12.000.00' -

II
ealnlda Aldo em 6X.

• :
...

I

.

"

. '.1 Lote n° 43 LolCamento Ana �u1� �I - RS 6.500.00: '..

. v.
stno cl 62.000m'... Tita Papp, diltante 3�ÓOna da MaI__ ·R. BIp. .

. �ASAS
I,da Malwee, R. BIqI. AmoleI Hcmbulg, com.' casa em'wDlria de 155m'.1

Casaem

c,onstru.§'áo(alvenana)cl. 1.'43m2_VIlaRau
- Loteamento

casa _á'o cl so..... pilCÚl8 7xll.... oegocl'vel. aceita, .po. casa ao Vila Rau. terreno cl 548m2 - RS 48.000.00

'1
oegdcio - R$ SO.OOO,oo.

.

. ..' \, I
Casa em constIupo (alvenaria) c/120m2 - Ana Paula IV Lo�ClIÁCARA com llS.27Sm2. localizada ao Ri" Caro D diltanlC 700' .

140 _ Financiamento + 1600000meIroa do ufalo, edificado cj CISa wDlria cl 170m'. trea nochos cl .,..
.' ',. ,

I 196m'. doiaavildOlem fuDciDllll1lemopera 12._000fraJlg� 9.000�sde

1'1
Casa cm alvenana c/ 190m! - Jardirú LeßZl - RS 60.000.00

I
. �SK de -iiua

e.� ....,.. ti_lagOlB.
RS 110,000.00. Casa. cm.

alvenaria cl 120m2 + casa de Madeira '\ RS �O.OOO.OO
1- SK elllnldallldo a�;. I Casa em alvenaria cl 5Om� c teneno de 350m2 - Loteamento .

.

CASAS Ana Pa.ula IV Lote n° 16 - RS 12.0ÔO.00 '

I
ca. em IlYeIllDa cl 160m' - Rua. PIIIItclr A. Scboeider. III Bma - �ita

I' 2 �ia água cl teneno de 400m2 - LolCamento ·FIedollilo lote
_ - RS 32.000.00 .... .

Ca. em _DIria cl 180..... 3 qtor, i awé.�III. DI BARRA, Aceita
n"25 -. RS 11.500,00

,

.

,

I caa'O, Iel'kao. comSK elilrada e l!dIo • Conti_ - R$ ,sS.OGO.OO· I '

\,. .

.

. AP'I10S
.

'- Ca. de lJi!ldeira cl 3 qto!, �ni e lavapdcda em alveu.:ia - R. Apto. F.difiáo Jaco Emmendocrfer cl l00m.a 7" �dar •

'

I Botafogo. 7�. IIIB_ R$ 22.000.00
, -I I

RS 50.000.0,0 .'
.'

. '.' .

I
LOCAÇÃO '

,
. 2 ° " , .

_ , ... cl77-"R P _,... 1187 D_' $ Apto. 156m 5 andar - EdU. Schiochct, 2 qU&r!Ds + swte.

I
--Ja "" ""' ""''''''r.. • ......,. -R 27S.00

I'
<-:. b'd (

, .

.

Loja�a1.cl33"".RuaLnia'Saüer.BARRA-R$180.00 arm.,uos em uti os' cozmha•. q,:artos.e banheuo).
O'_'" emalvelllDa cl 100..... R. BedhI Weege. 2490 - RS 230.00 GALPAO

1- Ca. em alveDlria cl 2qtos e demais depeDdeocias, TI1a MOiCa, iIIl Galpio alvenaria cl 750m2 próprio pl transp. c indo c teneno
�-R$170.00 '

, com 1.00Om2 cl csait6rio c coberto almn. Situado na Ru�

I ����wun: 2 qtos.�m - R. VerOnic.1 �n.-dIi, � Birra

I

I
Erwino Me�gotti - RS 100.000.00

.

- Ca.�.m.teira� 3 qto.!. garigeJ:D, - R. joio 1. AYroso. Ja�'- .

.

.

' \

II�rdo. D· 700 ; R$

.. jSO.OO,. . "

.

.

.

.·..1
Lot. financiados a partir de �$ 2.500;00 de entrada

I' -.Loja cl77� -.R. A1bertoSdmeider. 1.187. na BARRA -'R$27S.00 . LolCamento São Crist6vio II -

- ca.. de nilden. 3 qtc\II.�III. R. AI6edo Belmlre. 810 Lu1s.�I Loteamento Campoeampiero .

. ,.' I�;�.�. 2 qto!, page�- R. Hincio RubiDi. detrolilC NANBrB -I' LOU:LoaJlllCento Ctoll80ur0tanti�,O dePradi ,

R$ 250.00 "
amen o yCf

1-
ca.. de mldeira, 3 �.. Jlllliem

- R:AInmo Pradi. 288. BARRA -

RSI. moo '.'
. .

1-
Ca. de alve_ia. 2. q!cI, pagem de fia0 acab_mo. R. &nIIa

.

. Weege. 3S2 - R$ 3S0,OO . ',IRUA ANGELO RUB� 1113 � . SALA 9

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

. \
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PU�(ICACO�.S lEGAIS' Jarag�dó,sul; 20&21 de�ho de1"'i i�
:::::::;:;==.==.======.==.====::;=====:::::;::===========:::;:====:::::::::========::::;::::====================== ,,<I

EDrrA't: N�. 20.613' de 16-07-199,6 . '1
.

.

EDSONJOSÉFONTAN:AEFABIANA·SlLVlAPIAZERA
.

�
:
.Ble, brasileiro, soltelro,metahlrgicó, natut�l deJ�uá do Sul, domiciliado e resident,e' ':�
111 Rua FraÍtcisC() Stinghen, 215;,Barra do Rio Cerro, I!esta cidade, filho de Sebastião. �'I.Pontana e de Fátima 'Schneider Fontana. .

. .

,
.... ",

,

Ela, brasileira, solteira" profCl!sora, natural de CUritibanos, 'neste Estado, domiciliada i,

e residente na R�' Horácio Rubini, 4'13,.�rta'do Rio.Cerro, nesta cidade; filha de.
·

J\lceu Moacir Píazeea e �,Aibani Ter�inhá Silva.
�

, <

,-ALUGUEL
.

I)E TRAJES,
FONE: 372-3349

'. -RUA EXP.· ANTQNIO CARLOS FERREIRA, __ i84

PROCLAMASDE CA'SAMENTO
Margot A�elia Grubba Lehmánn, Otlcial d.· ,Jlegiltro CivU do 1o D)sCri� 4a
ComarcadeJár.,uidoSul, Estado deSanta,Catarin.,Caz sâberque c:ompârece......
Deite �rt�rlo exibindo seus .oc,!mento's pela lei, atlm �e se habilltlU'em pàra

, ca,sar os seguintes:'
.

'.
.

'
•

EDIrAL N° 20.604 de 10-07·1996
GH.MÂ:RALOISIQDA SILVA E SH.VETE BASSANI

. Ble, brasilerro, solteiro, negativista, natural de Jaraguá do'Sul, domiciliado e residente
na Ruà Rodolfo Hufenuessler, 834, nesta cidade, filho de Sebastião Ernesto da
Silva' e de Cannen Mielke. ..

Bla, brasileira, solteira, o�er'ria.. natural de São Bento' do Sul, neste Eßt.,_ado,
domicil�ada e residente em Ri,? Cerro I, nesta cidade; filha de Nazàrío Bassani. e .

Aguid� Maria,.Befiolt Bas.,imi.!
.'

.
' .

.

.

SI)IrAL N° 20.64)5 de.1l�7·1996, ,

JONASALFRED(Hl€IClÍOWESIBEUCRIsTINAWEBER·, '

" Ele, brasíleíre, solteiro, v�naedor, natural de Jaraguá. do Sul, domiciliado e residente .

na Rua Pastor Schneider, 2.115, Barra.do Rio Cerro, nesta-cidade, filho de Eno
Reíchow e de Elia HornoUll Reichow.

.
.

. .

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Luís Alves, neste EstadQ, domicilia4a
,

e resideate na Rua Jqâo FrailZner, 173, Sã(nÃli�, n,esta cidade, rillia de Êgidio
Weber e dé Cacilãa Sotellé Weber_; .:

.

'

EDlfAL N° 20.606 de 15-07·1996 '

AMAPRlFQIUßGARn:ANDRÉA LUISA ZlEMANN
Ble, bras�leiro, solteiro: art� finalista, natural' de Rio <tos Cedros, neste Estado, /
domicil'iadô e residente na Rua,Oscar, Schneider; 646; Barra do Rio cetro, nçsta

.

�i�de, filJto de Amoldo Formigl!fi e .Olimpia ForinigarL
.

' .
.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de cartério, natural. de Jaraguá do Sul, aonitciliada e

residente na Avenida Marechal Deodoro da' Ponseca, 1.683, 'nesta cidade, filha dé
. Bwaldo Ziemann e Isa, Marta Mohr Ziemann. '

.'

.

".',

EDß'AL N° 10.608 cte·U·07�199ci
UIIZ,CARLOS PEREIRÁMAtmNS E LUCIA-NEDA COSTA

' .

.

Ele, bras.ileiro, solteiro; com:rciáripf naturalde Tenente Portela, Rio Grapde do Sul,
donãcitiado e residente fia Rua Manoel Francisco da Costa, 145', João Pessoa,

. nesta cidade; filho de João, de Lima Martins' e Oaiõrrar Pereira Martins.
'

:

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural' d�Jaraguá dó Sul, domiciliada e residente
ria Rua. Manoel Prancisco da Costa, 3.939, nesta cidade. João Pessoa, fílha.de
Renato dá Costa e, Lucia da Costa. .

.

.

,c:' .

"

':

. .'. EDl1'ÁL N° lO.611.de 16.07.1996 ". "
.

, MARClOROGÉRIOTWARDOWSKlEGISEL.EMARTiM'· "

Ele, brasileiro, solteiro, côÍDerciário, natural de Jaragu{do Sul, domicÜiadp e

residente na Rua Padte Al�erto'Ja�obs, 476, Vila Lenzii, nesta cidade,fÜho de
'

Waldeníiro 1Wardowski e de Margarida Dias Twardowski.
'

Solá, 'brasileira, 'solteira, auxiliar de costura, natural de laraguá do Sul,'domiciliáda e

residente. na Rua Joaquim FranCisco de Paula; Chico de Paula. nesta cidade; filha
de Adellllf MartuU e deNilva Marti'm.,

.

"

._

, ;

EDIrAL N� 20.614 de 16;.07·1996'

� ADRSQNKA'OIE LUCIANA�lTE
.

"-

EIe, brasileiro, soltélro, pizzaíelo, natural. d� J;uagu.á do Sul, :domiciliado e residente
na Rua DanieHtu�el!-506.. V�taBaêpeIidi, nesta cidade, fUbo deWalfridÔ·Kath.ede
Latira Jungton ,Kath. .

.

Bla, brasileira, solteira, comerciária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e r:esidehte
.

na Rua Daniel Rurq;el, 5Q6, Vila Baependi; nesta cidade, fi1bá de Oreovaldo Plínio,
·

Leite e de Cella 'Ierezínha Leite. .

E"ra'que chegue aO conh�imento de toelos,�dei passar o presenteEdibd, que.
· scjrá pâbUcädo:pela i...,relÍsa e émCartório, onele'sen,atlxádo por 15 (quinze)diu.

EDITAL
,',

; ,

-';
.

e
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Jaragú do Sul- A Préfeitura conscientizar as peSsoas e evitar
.

inaugura, hoje, a partir das 10 nov. construções mgulares -

,

horas;na Praça Ângelo Piazera, o expIi:ou.osecreWiode�o
projeto Chio legal, criado em' • Açlo ComuniUria, Ademir
'parceria com a Afsociaçlo ,Izidoro, ilfonnando que o Bahro,
Comercial e' fudustrial e das Jaragui 84 Será' o primeiro a sei'
inobiiárias.'9 objetivo é �alizar re�do. A Celesc, (Centrais
os teaenos que se encontram em � Elébbs ele Santa Catarina) e o

=�na!= �_<::t:a°e�:�= .Idosos criam, Asso,iciação -de....�.
'eútem<*ea dê l00,�t()$ dacomunidadeesCioenvoMdosno, -

�:::..=t:=, :!.Dlli�":':=:fim�: Grupos da 'Terceira Idade
, 'A Prefeitur� pretende, com o loteamentos, irregulares será

programa, infonnar aCOlilunida.' dirigida � toda a populaçio, com Ja� do Sul -, Com a desenvolvidos programas �a
sobre os rBxls que podení COI'rer cartazes ecat1ibas�icativ!lS. "9 intenção de criarmelhorias )\a$, ,á:reá de saúde, educaçãoe lazer.

"

na aqu�lo de 'lotes, em J.ocafi: maiç' inportante. � CODSCientiz8r a , condições d� vida. para á's
.

Para a�idente eleita da
, impt6prios. .' popuJaçi'o para nlo comprar btes pessoas idosas, foi formado, na associação, Toni Pencz, a

.

- De cada dez pedídos de inegUIares": afipnou, o s�o senwiaplSsada, a Associação criação da casade Convivência
projetos e plantas para casas ,de Planejamento, Otaviano dos Grupos da Terceira Idade e da associacão nP.I'initirio a
populares, seis estio em Pamplona; �tando que os

composta por 14 grupos d� ,integraçló7a; ;;scias daloteamentos irregulares. A 1rabaJhos viwn plaliejar acidade, , ,

cidade,' soba orientacão da tereeíra idade, carentes dePrefeitura do pode incentivar a para os proxinos 30 ou 40 an<lS. \""'

coostruÇio <Ie,casu onde nio há "Desde o ÍlÍCÍO estam<lS com esta SecretariadeH�itaçioeAção' atendimentos específicos. O
condiÇões mfnimas de babitaçio. preocupaçio. O objetivo é conter Comunitária. A, entidade . secretário deHabitação eAção
É exatamentepor� que e&ta!n<lS .um. pouco o '. crescimento pretende instalar uma Casa de, Comunãäria;'Ademir lzídoro,
�1ando eáe,projeto, quevisa desorganiz.ado", comptetou. convivência, onde.deverão ser, ressaltou, que estio previstos

Administração de Freitag
valorizajornalista,'

JIIl"qU' do s�, 2. e 21 de JuI_o de 199' "GEAAL CORREIODOPOVO - 9

�.
.

.

Cidade .vai implantar
projeto, 'Chão legal'

JOlnvUte,- Ojofn.alista e radialista de nossa região, RAMIROGREGÓRIOD�SILVA,
acaba de ser convidado e lá assumiu,o elevada cargo �.Assessor de Imprensa da '

PrefeituraMunicipal deJoinville, por iniciativa doprefeitoWzttich,Freitag, integrando
a Secretaria deAções Politicas; Somos gratos pela comunicaçõoe desefamosmuito

,

, sucesso no espinhoso cargo. (EVS)
.

ainda proj� de certo prazo,
como mais facilidade para o

"

�, aficin,aS detrabalho, .�

'ambulatórios e rea1izaç� 41('
. palestras. Os grupos 4C i�

,

são, mantidos pela Prefei�r:ä, :

que organiza e orienta os
trabàlhOs. "N0SS3preN:UpaÇlo
é a integração no ambiente
social, através de cursos "e
atividades culturais, lazer e

artesanato", esclareceu j'opi.

v-

OPROBLEMA
, J)elifeito. 1ànto 6 C(ue o Bill ainton acabam ,buscando atuaç�es médica catarinense' esti-móblizada. bipótéses em avaliaçlo. a mais quente. '

�ca de US$, 40 por pessoa/alio : mandou �missúios ao Brasil para especlaHstas que resultem emmelhor Realizamos, em apenas um ano, mals
.

liamomento é ailJ1e em fam1Iia.,1bdos
slo 08 recursos do SUS que chegam à ,estudar e copiar o 80S·. '

•
retorno financeiro: "Precisamos de 60 eve�tos de

'

conteüdo técnico-' disfarçam. até a grande imprensa, mas
populaçJo brasileirà como política A questlo, segando AlmIr,émesmo mudanste pééfi1".

'

científiço. No ano que vem, vamos ter asevidencias slomuito fottes. Omolivo
ofjcial de salide. Palse,s pobres da polftica: "Nós sabemos que 'existem Bons médicos, menos,escolas de conteddos abertos à. população no é a divisio do bolo finaDceiro. A formà
África jáin'YeStemUS$90 e o Canadá fral!des, corrapçlo e erros, na medicina m.ai$ qualificadas. médi(9s Congresso Catlirinense de Medicina"., foi a investigaçlo do jogo paSsi,o�
po,r volta deR$ 3.000.00:Quein revela ,admi:Dletraçllo- ,do 80S. Só qu� o pior geJJetaliStas e in-vesUmentàs �l)CI'etos envól-vendo diyersas pessoas, It fo�
estes ndmeros é o presidente da etfoé nlo·qaererviabilizl-lo. , emmediclnapre-ventlvaslo a receíta DEFLOIUA:NÓPOLIS com que a famfUa apag<?u,provu nol
Associaçllo CatarineDIIe'de Medicina, Palta vontade ppHtiça em aprovar ,

mínima para uma reforma .da irea: local do crime, ,queimou len.ç6is e

Almir Ge_nW, que acrescenta: "Há financiamentos,pano SUS".
,

"Esta �nversa dC que faltaDi leitos
.

�DOENÇ,ADA SAÚDE limpou as evidênáas, dizem tudo. A
interesseS eCi)onOmic� de que a sadc:le ,nos bospitais é, um equívoco. O que 'O MiniStroAdib Jateneelill perdido pOlícia e a sociedade de Alagoas estio'

,

Pdblicanla funáooe ou funcionemal". A SOLUÇÃO acontece, é ,qu.e pacientes de no tempo,' Ninguém pode negar a '. éarecas de saber quem-é oculpado�,MaS
A concentraçllo de médicqs em 'Para reverter este 'cenirio que. iltendimellto primkloestlo cbegand9 çapacidade técnica, a liderança, o emAlagoas é assiDlmesmo.Qaemnwa

grandes áreas urbanâS, a prOlirelaçlO, classifiClt de Calamitoso, Almir alerta às emergências dos, bospitais 'ou, 'entllsiilSlDO e a vontade poiítica de dai' �ume, o poder e proilto.
de escolas inédicas coin cua:fculos que é preciso repensar a medicina muitasYeZe8,quandoopaáente'chega maismeiospaJaasaddepl1blica.S6que
iDacseqíJados 'e a ger;i.çlo de mllo-de� como uma prestadora de sadde. "A ll.está num es_tado que predsamesmo solicitar aiaçlo de impostos na véspera
obranlocapac;itadaebaratasllooutros sadde'tem que' êstar prevista no' de leito. Se tileSle sido pre-veDtivo. de eleiçlio é faltil de sensibilidiule
problemas alinhados pelomédico que, ,orçamen to da Unila, com,verba.s talvez, nlo précisasse". '

'

política. Pedirmais recursospara pagar
"DO enta,nto, reforça o aspecto espeäficas para cada muniapio, por '

as c�>Dtas feitas em nóme da sadde
econOmico: �Os banqueiros percJerain lei e com obrigatoriedade. Como "AÇÃO COMUNITÁRIA pdblica. com o controle ,que se tem

,oslucrosdaárandafinanc:ebaeestlo salide nlo di voto, continuamos . O presidente da ACM � taxativo delas, é falta de senso administrativo.
apostando todas as licbas num novo praticando a ambulanáote.rapia:. Em' quaridoaf'uma que dois segmentos da Adoeuça é a fl!1tade controle nós gastos
filio de mercado: a sadde"." vez de aprovar te'cursos para ,sodedade slo Cruciais e fIlndamentaiS e a restrita capacidade gerencial do

Be·acreditaque.emfunçlodisllo, ambula�6dos e para viabiliza't 11' para gerar uma nova realidade na sistema.
'

,

quanto pior for a sadde'pdblica�OÍ' assis�nda de periferia, qlle �m uma ilalide 'brasileira: "A inÍprerisa e' os Seimpostoparaasadde tivercomo
aeri,o lucro da medicina de grupo. ou· resoluçlo de 90%. compfa-se uma 61110s de comuniJllçllÓ tem um papel destinatários bospitais. médicos e

seja a medicina da iniciativa privada, ambullnáa emanda�� o doente para importantíssimo': Aliados a uma inddstriafannaOêuticaeliloProgramas
'�ma -vez qua á.classe média baixa é a cidade vizinba. B o eleitor fica ·categoria médica consciente podem de manute�lo da salide vai ser difldl�
empurrada para os,plapOse assistencJa devenclQ uin favorpara o l�iSlador". promover uma fevoluçio que peil�'a convencer ao <:onlribuinte e aos seus
privados na busca, de bom Por Olltro lado, conforme Almir sadde, num contexto macro de�'gua, representantes parlamentares ,que o
atendimento: 'Todos sabe!ilos que cada Gen til, pra ticar a médiçina esgoto e etc. O caminho é a política sacrifláo vale a pe�. •

grupo econODiico tem seli deputado comuilitlda fami!.iar,é uma alternativa ' de conscientizaçlo para formar uma,
eleito e ele só vota o que interessa a' desintereSsante para osmédicos que, massa pensanteque exija.Os políticos
quem o eiegeu. O SUS do 'p.pel é em funçlo da baixa remuneraçlo, também via mudar, A sociedade

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO 'INTERIOR"-rJE'SANTÄ CATARINA
FUNDADA'EM'24 DE OUTUBRO DE 1981

'

./

Interesseseconômicos boicotamoSUS
,( ,

AELElÇÃp REAL "

O presidente Fernando Henrique,
está ,contente com o Real. Afina!, de
contäs á distribuiçlO de renda está

'comprovada e pela priIlleir� vez' na

bistÓria do Brasil um planoeconOmico
serve aos niais pobres. Mas que tem

jogo político partidúio isto tem.
,

Át'(oclJa a econoDiia dlJl'ante um ano e

agora,b vésperas daeleiçliomunicipàl,
base pmas demais. ajusta o élmbio e

incentiva as. exportaçOes; libera o'

crédito interno e 'abre faixa de credito
para ás empresas e deine uma nova

ílt:. agrícola.Mio te� como nlo

Bstabilidade .com crescimento
econ6Jnico. depois deste sufoco, ganha

d tema é inevitável. D'as ttê:s" úáI ereiei o.

I

PC -

,

(

,
"
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ÃU:;Ü;d�NTqEueiio &: vinho Iaraguaense palestra na terra natal
"

'. ':J " ',,' , Nos dias 9 e 10 do mês. mãe, Hermínía Fischer, .Quando a Paaasoníc me
JaraguádoSul-Rea1izou-sena" No convite anotamos o

,em curso.i aconteceu no tamoémerajareguaense.Bía
"

convídouparadar aulasaquínoite de 12dejulho, na Associaçlo . pensamento impresso: fiA NOSSA
Recreativa DUIIS Rodas, nä Oba, da' NOITE TEM POR OBJETIVO, 'auditório da ACI1S :- estudou no Colégio da em Jaraguá do Sul, fiquei
Figueira, àS 21 horas, a tradicional ÄJUDAR AQUELES QUE NÃO Associação Comereíal e Divina Provídêncía, onde muito feliz. Porque dentre
nöítada anual(lo queijo e do vÓ)))O, TEM CONDIÇÕES DE, Industrial de Jaraguä dosiil depois de formadadeu aulas tantas cidades e capitais emque teve .'grande acolhida, SOBREVIVERDENTRODEUMA '

especialmentê perque a estaçlo do VIDAMEUIOR".
- uma interessante palestra e também lecionou· no que fizo curso, em nenhuma

anopedía o morno aconchego,de A feto mostra o instant� da v�do assunto do micr.... Grupo Bscol�r Abdon" delas eu poderia me sentir
pessoas que ali çompareceràm pala concorrída reunião, em.meío (Je •

ondas Panasoníc, a cargoda Batista, desta cídàde.. em casa, como acontece.

praticar um gesto beneficente, com grande alegria de poder doar-se "

'mdsioa ao vivo e alegres volteiospelo' para uma causá nobre. PlU'abé�sl senhoraMárciaA:Sant'Ana Meu paí, Luiz Sant'Ana ' aqui, na terra de meus

,$alio., ",o

'

(Évsy
,

Puppí, que levou elevado,
.

conviveu muitos anos em queridos ancestrais.
\

nümero de.pessoas.äquele Jaraguä do Sul, onde, As minh� colegasPaula
local..'

,

participou de inúmeras eRoberta,atlvaspromotoras
Ao apresentar-se,' atividades sociais e da'Panasonic e: da Arno,

emocionada, identificou-se profissionais. Pelas suas também se associam a.esta

como naturaldesta terraque
'

atuações' e também pelas Iilinhaalegria.
,

deixou há longos anos. graudes amizades que aqui . Algumas pessoas aqui
'

'

Em resumo, a-senhora, deixou, ele se considera- presentes,já�veasatisfação
Márcia 'disse: "Estou muito jaíaguaense de coração: de conheceremCuritiba, na

.
feliz pelo fato. de vir dar Mj,nha avó, por parte de ,çasa de� pai. Dentre elas,
algumas aulas, aqui' ém pai, .

Maria- ,Mada,lena .a senhora Brunhilde e seu

... Jaraguá do Sul. 'Por uma Sant'Ana, foi professora ê 'ilustre 'marido, jornalista,
'agradãve] coincidência, eu ' lecionoumuitasgerações na senhorEugênío Schmöckel.
sou umajaraguaense. Nasci Vila Nereu Rumos; 'hoje � Festejando, assim, esta

COMEr.1ÓRAÇAo aqui, noHospital São José.. quadro urbano isolado de primeira; visita àminha terra
L'\

,,'

99
'

�
.

C
.

'" .Fuibatízadanaígrejaüe.São Jata�á <10 Sul; onde por natal é COD;l �de prazer
·us ".' anos Ue

"

. orupa, Sebastíãoe.meus padrínhos '"gratidiloexisteuma11laque ,'quedouinícioaomeucurso,
, foram Adélia Píazera e homenageia o seu querido para fomos demicro-ondas,Corapá - O�o tnunicfpio,- indU$triat�agrfco.la-come�cial, pas ""

desm�brado de laraguá do Sul, ", 4'ependências do pavílhão. do Franctsco.Físcher, Minha nome. " Panasonie. .. " (EVS) , .'

.comemoreu a 7 do eorrente, a Seminário SagradoCoraçlo deJesus.
fundação da cidade que ent�o . A foto tomildano dia1 de jUlho, '

recebiao nome de Hansa-Humboldt, ,�ostri o.ínstante em que no pavilhão
pela �Companhia Colonização -aberto.realízavem-se vários torneios
,Hanseática.

, despertívos COlD distribuição äe .

, Oiritensomau tempo prejudicou ,presentes' aos concorrentes
.as alegrias de uma data .quäse vencedores. ,

,

cente�a; contudo, atos qMC()S e Parabéns à Corupä, pela
I religiosos assinalaram a importante passàgém do 99° ano de existência.
data e ii realizaçi0 dewna exposição (E�S)

, .

R. CEl. PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA, 15505/12

DISK-TINTAS 372-2422

.

"

\ M'ILCORE,S ,,' TI'NTAS, "

. . . I
,

'

,

,

- Tinta« automotivas � Imobiliárias
- Complementos para Pinturas

- Artigos para Solda

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

.

46.000 CORES PIAUTOMÓVEIS
NACJONAIS E IMPORT.�DOS""

liA TINTA QUE vocé QUER" _

NA COR QUE VOC,Ê PRECISA II

',-

•
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.

InsütutoHistórico e. Geográfico ." ·(2)····
'.

� . -,

, .

'Em-1902, uma comissão Secretário Jósé Arthur F. de Souza; 06 - Coronel 0$ seguintes sócios:

oompostadóssrs.dr.Faustode' Boiteux; 2°' Secretário Gustavo Richard; 07 - dr. Desembargador Salvio

, Souza, dr. Henrique Paiva e Fernando' Machado Yieira; Bonifácio -Cunha; 08 - Gonzaga;dr�F\ílvioCoroliano
Sergio Nolascorem n� do Orador dr.' Gustavo, Lebon FernandoMachado Vieira; 09 Aducci; dr. Joaquim David
IHGSC foi ao governador Regis; Tesoureiro Artbur - dr. Monorio H. C. da Cunha; Ferreira Lima; dr. Victor

FelippeSchmidt,apfesentarao Moreira de Barros Oliveira 10 - dr. Joaquim Thiago da Lapagesse; dr, Pedro M. T.
sócio fundador da -mesma Lima; suplentes «Je orador Fonseca; Ll :- dr. Gustavo T�ois; eapitão José Vieítada
ínstituição, 'os, votos de. seu,

� An'tonioLopes de Mes,quitae LebonRegís; 12 dr. Polydoro Rosa; B,eI. Henrique Fontesi.
restabelecimento. 'Alfredo da Costa e' O. de S., Thiago; 13 � dr. Pe. dr, Henrique Boom, dr.

Ne dia 13 de maio foi Albuquerque.v ". AlfredbGoeldner,;14-Alfredo: Henrique 'Rupp Júnior; dr.
'

comemorâdoromó�ode -' Na ocasião também foram da C. Albuquerque; 15 - dr. Nereu Ramos, dr. Nestor,
novos söcíos � o Bispo D! José eleitas, as comissões de .Antero Francisco de Assis; 16 Passos; dr. 'Alf.redo
de Camargo Barros e; o redação, 'de contas e de -,Antonio Lopes de Mesquita; Trompowslcy, CapitãoJoãoA.
farmacêutico Heitor Luz, sindicâncias.

'

17,- Antonio Maria Barrosoj Regis; dr. José Bonifácio
sendo o primeiro como sócio Em 1911 ocorria uma 18 - fé; Archangelo Ganarini;

�

Cunha e dr; Eurípedes Ferro.
'

correspondente, aos quais o reorganização do. IHOSC e o '19 - dr. Aristídes Mello; 20 - Na ocasião era aclamada a
presidente, sr, dr. Campos jornal "0 Dia", na édiçio n°, dr. Çandido V. da S. Freire; 21

'

nova diretoria: Presidente
Mel�o, e o orador ofieial"dr. 4.907, página r, de 30 de - Carlos Victor Wéndhausen; CóronelVidal RamostVice dr.
Thiago da Fonseca, fizeram, agosto divulgava a nominata 22 - CoronelEmílío Blum; 23 José Boiteux: Secretário
referências honrosas. dos sócios, residentes na - Pe. Francísço Topp; 24 - professor Fernando Machado

Em 12-10-1904 era eleita a Capital: 01 - Coronel Vidal COronelRaulinoJutioAdolpho e Tes, Major Oliveira Lima.

seguinte diretoria: Presidente Ramos; OZ ": Cap. Corveta Hom;25-EduardoHóm;26- Ainda faziam parte- da
.dr. LUizCavalcanti deCampos ÀlfredoPinto Vasconcellos; 03 Pe, dr. José Vargas; 27 - Heitor nominata, como 2° Vice dr.

Meno; 1° Vice' dr. José - Coronel Antonio Pereira de Pinto da Luz e' Silva; 28, - Leben- Regís; 2° Secretário
Henrique de Paiva; 2° Vice Oliveira; 04 - Arthur Moreâra. Manoel dos Santos Lestada; Horäcio deCarvalho;Orador'
Alfredo Theotonio daCosta; 10. . deB. O. Lima; 05 - dr. Augusto ',Z9 .. Capítão-Tenente Lucas dr. Thiago da Fonseca. Como

Boiteux; 30 - dr. Vas,co de membros da comissão de

Albuquerque Gama; 31 - e síndicância - Cel, Barroso
Tenente José Vieira da Rosa; Pereira, agrimensorAntoniode
32-SergioNolasrodeO.Paes; Mesquita e Monsenhor
33 - Gustavo Silveíra; 34 ;. dr. Francisco Topp.
Henrique Lessa; 35 '-, dr; Novos sócios eram

. Fernando .Caldeira; 36 '- empossados em sessão solene
Coronel Caetano Costa, então extraordinãria, sob a

empossado. Em1913, tendo à presidência dó 6Xll1O. sr. oel,
frente o governador Vidal ".vidal Ramos: efetivos ,..' dr.

Ramos, realizava-se' a
,

Gomes Ramagem e Salistre.
reorganização do Instituto, de Campos, 'Professor
sendo na ocasião empossados Orestes Guimarães e Major

o.

BIrIr_pri'MiJNll do PtJlllcio 'Crriz e SoUSII, 0_ .. locllllr.a o

IHGSCe {IMuseu; 1JIJ P1'afl',XVdeNovembro, em Floria"ópolis
S.C. Na e"trtula vê-s« a glUll"t/a /Ú'ho"ra

'

Santos Lestada e como
.

sócios correspondentes: os

srs. Barão Homem deMello,
General doutorThaumaturgo
de Azevedo, Ten. CeI. dr.
José Maria.' Moreira
Guimarães, dr.' Bríco Torres;
dr. Alvaro Bittencourt
Belfert, José Johanny; sr.
Felippe Dorke, dr. Victor .

Konder; dr.Adolpho Konder,
dr. Bento Portella; dr.
Gustavo de Toledo Piza; dr.
juiz Heraclito Ribeiro; dr.
Estelira Lins; dr. Américo
Nunes; dr. Adalberto Ramos;
dr. 'Cornelio de Queiroz; dr.
Pedro . Alexandrino, dr.
Candido Leão; dr. Américo "

Rabello; dr..Fonseca Nunes,
dr. Teixeira de Freitas, dr. ,:'
Moreira; Gomes e' o Pastor
Faulhaber, de Blumenau .

Era .

.

resolvido pela
.publicaçâo dä "Revista", tendo,
como comissão o' .

desembargador Arruda
Camara, dr, Euphrasio, Padre
Belarmino Corrêa; Henrique
Fontes e Capitão Vieira da

. Rosa.
.

O CeI. Vidal Ramos, '

presidente do IHGSe e

membros visitava oCongresso
Estadual, para escolher o local
para a biblioteca ,e para as

reuniões do Instituto.
E.V.s.,membro efetivo do

IHGSCll980.

VIDA ROTARIA '

A reunião do Florianôpolis.. Leste
llloriuópoHs .. No (lia 9 de.

julho do corrente ano realizou-
, se a primeira reunião de trabalho

,

ao Rotary Club Florianópolis -

Leste, 'lia Associação
Catarinense.de Engenheiros, ao
lado doPalácio doGoverno, que
contou com grande número de

recuperantes que prestigiam o

veteranoclube ftmdado·eoí 13dé
maio de 1969. O Conselho
'Diretor se compö'e de: presidente
JoãoMontardo; vice Jaime Luiz
Zilliotto; secretário Rodolfo

, AurélioPinto da.L�; Tesoureiro '

Sílvio Serafim,' da Luz e

protocolo .Sérgio Vic�nte
Venturelli, presidente -de clube

n� ano 1995-96.

� reunião festiva de posse Iate Clube), na Lagoa da
ocorreu nas dependências do, Conceição; Cumprimentos e

novoRestamante dQllC (Lagoa ' felicitações. (EVS)
,
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Comerciante é agredidoporpoliciais em Guaramitim
.PolicíaMilitar nega versão e afirma que Lazzari tentou interferi�no trabalho daguarnição

.,

� ". .,

Comandante do .pelotão da
'"PM· defende subordinados

o comandante do pelotão ,agrdo", assegurou Fetnandes.
dePolíciaMilitar, onde estão Sobre a agressão 40 Cabo
destacados os policiais ao presidente da Câmara,
acusados

_
pelo comerciante Fernandes afumou queFISCher

Luiz César Lazzari de ' estava de folga e em trajes
agressão, primeiro-tenente Civis. Mas que mesmo-assim,
Fernandes, .afirmou que, em a PM abriu inquérito para

princípio, foram' as policiais apurar o caso e encaminhou o

quem.sofreram a' agressão. resultado para à Auditoria da
,

, "Ele (l.azzan) tentou impedir Justiça Militar, em

.a guarnição -de_çumprir sua Florianópolis'. "Estive com

(
missão.· Saiu do mercado e Valeriano ele reconheceu que
agrediu o soldado, Jorge", ' exagerou aô trocar .iasultos

-, acredita. Na opinião dele; os
policiais estavam certos em

autuar o carro que estava

FstacionadQ na contramão,
mesmo que por alguns
instantes. Fernandes 'disse
que, na delegacia, o cunhado
do comerciante pediu :

desculpas pelo incidente e

admitiu que "Lazzari é
nervoso e, às vezes, sai um

pouco, do normal". "Pelas
informações recebidas,
Lazzari saiu do armazém.

'� �_
_ xingando os policiais. ,O�a,e$perri: Dekga4ô Espez.im aguar. depoimlltntos para

concluirlnquirlto próprio vizinho delejä abriu
.,___.._ -._ _,_�:__--:__ ,.____._-___,.---' ' processo centra Lazzari por

� �,' _ _

Guaramlrlm O do carro e me agrediu com

comerciante Luiz César' chutes e coronhadas",
Lazzari afirmou .que foi afumou.

agredido por dois policiais Lazzarí disse ainda que,
militares' próximo ao seu ao refugiar-se nacasa de um
estabelecimento; à Rua 28 vízinho, os policiais
deAgosto, De acordo com ameaçaram disparar tiros
ele, por volta das '1 � höras, contra a residência. "EIeS

,

. da tUtima segunda-feira (5), (os dois policiais) chamaram'
o

_

soldado Jorge, da PQJícia .reforços pelo rádio e a casa

Militai, preteedía autuar UQl foi, cercada por' mais
carro estacionado, na policíais.Veio falar comigo

_. contramão; em frente ao um sargento, que' não'
mercado César,

.
quando foi recordo o, nome. Ele me

levar uma criança para a' convenceu a entrar no carro
casa do comerciante. Ao da polícia. Disse que iria, �
pedir para que o policial mas. que não queria, ser

.'
evitasse a multá foi' algemado e nem tocado", .

agredido, em princípio, relatou. Levado para a.
vetbahneitte. "Elerredeude delegacia, Lazzarí. prestou'
dedo e me empurrou, os primeiros depoimentos,
Depois o�o Fischer saiu registrou queixa contra os

Delegado _ ouve envolvidos' e

testemunhasparaconcluir inquérito
o delegado de Guaramirim,

.

Mínistério Päblico, que pode ou

Alcivandro Espezirn Iníorrmu não oferecer denúncia. "Em
que apõs.o incidente, foi feito um princípio, todos São

_

indiciados.
bóletim de ocorrêncía e intimado A prormtoria poderã optar por
as pessoas envolvidas para os denunciar um ou outro ou a\nda
primeiros depoírrentos, Laizari JÚnguérn", completou.

_

compareceu à delegapia, na'tarde Espezirn le�rou que, por
de quarta-feira (17), pata enquanto, o processo está ernfase

.

_ conflfmar a versão de agressão. de investigação. "Ainda não'
Os policiais militares foram ,tenho nadá de concreto. So�ntC'
notíãcadcs, por oficio enviadciao, depois de ouvir todos é que posso
comando: da PM" e deveriam adiantar os

.
novos pro-

tatnbém eorrparecer à delegacia cedimentos", frisou. Ele

para os depoirrentos, "Vamos confirmou a' denúncia feitá por
ouvir também as testemunhas. Lazzari sobre a agressão, por
,TCßDS que juntar todos os fatos parte, do cabo _

Fischer,
.

ao

para a conclusão dõ inquérito", presidente da Câmara, vereador
íntormou Bspezím, acrescen- Valeriano Devegille."Sei disto,
tando' que após o 'encerramento, mas nãº posso falar nada porque
encaminha o inquérito ao juiz ,'ele não registrou queixa", revelou

odelegado.

I
I
I,

I .•

-

dois policiais, por agressão
e abuso de autoridade, efoi

para o hospital para exames
de

'

corpo de delito. O
comerciante garantiu que ,

ao sair da delegacia, o

'cabo Fischer voltou a

ameaçá-lo.. "Quando
'estiver à paisana te pego
por aí" , teria dito Fischer
a Lazzarí.' "Isto não foi a

priíneira vez que o cabo
sai agredindo' pessoas.
Ele' já agrediu at� o

presidente da Câmara da

cídadé't. IembrouLazzarí.
O comerciante entregou

a defesa ao advogado Rui
Derval Lessmann, que
devera entrar com uma

ação centra 9s
_

'policiais
milital,'es.

, '

'VUJ'ão: l:xrz%arlCOllfinnaque10# agredi40po_TpoIkIaismlliiarn
. ''',

,

I

.com o cabo", recordou.
De acordo com o tenente '

Fernandes, a PM vai abrir
sindicância para- apurar se

houve crime militar e se os

policiais se excederam no
cumprimento do dever. "A

PM 'tem normas, que
possibilitam a punição
militar, em casos de abusos, '

que podem ir de�4e 'a.''
advertência verbal' até a

prisão", informou. ,

Àpuração: Tenente Fernànde« disse que PM vai abr�r
sindicância

..
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Amizade e João Pessoa vão Portuguesa eAméricaconquistam
.

�.. ,

da I" Divisão campeonatos .do Beira-Rio
Na quínta-feíra (4), foram'

,

Goíeaomenosvezado:'Agostinho
disputadas' as semifinais do Oiveira (Portuguesa), com 27

Campeonato deFutebol Suíço do gols sofridos.
,

Beira-Rio Clube de Campo. No. ArtilheiJ"o: LeônídasNora (Mógi
prímeiro jogo a Portuguesa Mirim), com 31 g�marcados.
empatou ein 1 golcom oGuanlni Nacategoríadenovos, oAmériCa

.' conquiStando a vaga para atinai' venceu o Rmninense, sendo o

nà sexta-feira. Na partida da noite, • campeão: com 6 vitörias, 2
o Mogi-Mirim surpreendeu o . empates e 1 derrotá em 9 jogos
favorito Santos e depois de estar disputados no campe<'nato. ,

'

perdendo virou para uma vitória
de 5X3. Na 'sexta-feira dia 5,
aconteceram as fínais de sênior e

.

no adulto. No � sénior, .

a'
'

Portuguesa, com a melhor

campanha da competição '

conquistando os dois turnôs,
jogou pelo empate. Ednei abriu o
marcador para a Permguesa, com
Juca empatando em seguida,
resultado final Portuguesa lxi
Mogi-Mirim; Portuguesa com 16

jogos, 13 vl6rias, 1 empate e

apenas 2 derrotas durante o

C8IllJ'OOdAto e foi a grandecampeã
do sénior, com' o Mogi-Mirím
ficando em 2� lugar.

Amizade e João Pessoa coliquistar� a$' vagas para as finais
doCampeonato Amador da e Divisão; numa promoção daLiga
Jaraguaense deFutebol,O Amizade perdeu o.primeirojogo por ,

lxo' e precisava da vitória na�da de volta. ,A equípe venceu
no tempo normal por5xl e naprorrogação.Com estes resultados
o AmiZade decidirá o Campeonato, em Guaramirim .. Já o João
Pessoa não teve amesmà facilidade comaS.E.R Vitória. Depois
de empatar aprimeira-partida em 1 gol, as duas equipes jogarão,

.

emigualdade de condições, apartida de volta. NUinjogö bastante
equilibrado, que terminou novamente com dois empates (Ixl),
nó tempo normal e na prOrrogaÇão� A 4ecisão então foi para a .

cobrança das pe�alidades.·máximas: S.E. JoãoPessoa4x3 S.E.R.
Vitória, classificando o João Pessoa wa. a final da 1&Divisão.

Na càtegoria de aspirantes, Amizade e JoãoPesp também
.

fazem a final. O Amizade-venceu o Caxias por 2xI e empatou
, ein 1x1. JS o João Pessoa venceu as dois jogos pelo mesmo

placar a equipe do Estrella (3x1). As equipes classificadas,
estiveram, na segunda-feira 15, participando deuma reunião, na

.:

sededa Liga JaraguaensedeFutebol, quando decidiram as datas
.

das jogos finais; 20' e 21 próximos. A LJF definiu também as

,horários e árbitros das jogos finais que ficaram assimtEstãdio
João Lúcio da Costa:

.

Sábado 20f} -13:00 horas - aspirantes - João PessoaxAmizade
Árbitro:Moacir Uber
Auxiliares: Geraldo Kar'stên eNoli deOliveira
Delegado: Rogério Pereira' _

-
'_.

.

Sábado: 20/7 - 15:00 horas - titulares - S. E. João Pe8$OO x s.: Aberto de xadrez contou com 25 participantes'
E.R Amizade No ",�._ 4:..... de semana,' #.01'

.

uaauu UJiU �,o'cimpoonato_Aberto deX�drez conto_. com o apoio da SecellFMÉ.Árbitro: Simão Benício Marcelino � � o CampeonatoMunq,aI
Auxiliares:,Júlio de $Ól:Iza. eDilson Garci� Aberto de Xadrez, 120 anos de

Delegad,9: Márcio Gotges .

. Jaraguá,40 Sul. Participaram da ....

r DiVisão: o campeon.oAmãdor da 2& Divisão�mjá ..�25 emWntas,sendoque '!
oonhece as seesfinalisas, ·Na lã .rodada das semifinais, o xv de a�malapresentou:
Novembro�enceu txr Ox1 oFrancisco dePaulo e o SãoRoqueO· 1° - Rogério VonIç

.

F1am;mgo(4x2);N�jõgasdevt>lta,oFrancisco<tePaulo� 2°_ AlcesteBerry
3° - IvoBaehr .

. a vaga para. a final Vencendo novamente por-4x2 e o Flamengo 40 � Ricárdo Reghelin
_

: ,COOl o empate em dois go� com oSãoRoque. Flamengo e Pco. de 5° -Daniel Vi::torFmmendQtfet
Paulo fazem o primeiro jogo dá final' nos�tulares da. ? Divisão, 6° _ F1a�Ga$paretto
domingo 21, às 15 horas, no Fßtádio do Flamengo, arbitragem de ']'> _ Manoel VteiraNeto
Juarez Owvalho, auxiliares Julio Matuchalci' e Odair Dalri. Nos �o - DanielRial
aspiran�,pmtaieiraxOaribaldi fazemafínal, 15�,no&tádió (J> - Vd.orFmmendorfer -.

,do Cantareira. '10° - Denise sChiochet

às finais
Goleiro menos vazado: Djalma
Nasãrío _(América), com 9 gols
sofridos, '.
Artilheiro: Itamar .. Moser

(Fluminense); com. 12 go-ls.
assinalados .

Depois dos jogos finais, todos os
atletas' da . competição
participaiam de um churrasco de

. confraternização.

Porluguela é campeã do Beira,;.Rio "

-

, -

SIGMA
� .

. . .

• ensino F�ndamental (1� Grau) Suple�vo.de 51 à 81 Séries. C�rso completo em 2 anoS - idade 14 anos (Vespertioo e NotumQ) . •

• ensino Médio (2R Grau) Suplf:tlvo educação Geral. Curso -COfIIpleto em 1 ano e melo :' Id�e 18 anos (Matutino, V�pertino e �otumo) .

.

CURSOS OFERECIDOS-

LOCAIS
CENTRO: Secretaria do Colégi.o - Fone 372-3463
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1067

-

BARRA: Secretaria do Colégio - Fone 378-8321
Rua Horácio Rubini, 56 (Próximo a Malwee)
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Jogadores e torcida da Chapecoense ãomemoram
'

Presidente da FCF é Torcida da Chapecoense sai ;

•

•

J .'
•

f: I'. ,", ,fI!-:

a favor da realização frustrada do 'Indió Condâ
,

de 'outro jogo Um�atoinédito: não é só do presidente d� OA�/SC, �ils�n Florêncio entregou
-

, no campeonato, futebol Fernando CarIODl, presidente tim documento com as

brasileiro ou mundial que um da Caixa, ,de Assistência da "desculpas", do porquê não
clube desiste de disputar OAB, Ieferson Luis" ter entrado em carrpo com

uma final de campeonato.' Kravchychyn, que estavam sua' equipe. Mesmo i a

Foi o aconteeeu, no sábado hospedados no mesmo .hotel decisão indo para o tapetão
13, na cidade de Chapecõ, e viram toda, a ti,bagunça". os'' jogadores da
O Joinville Esporte Clube Na manhã do säbado, por ,. Chapeooense deram a volta

alegando "falta desegurança volta das 11 horas, a olímpica, com, a torcida
e condições físicas e delegação do Joinvi lf e comemorando, até a:

psicolõgicas" não entrou em' deixou o hotel, indo para madrugada do domingo, o
caß1lo para disputar a final Xanxerê, e de lá ,voltando título de Campeão
do�àß1leonato Catarinense para o norte de Santa Catarinense. O presidente '

de Futebol. Segundo o "Catar ina, ,No horäri o da Chapecoense, Nilo

polêmico presidente do IEC, determinado pela Federação Traesel, poderá contar com
Wilson Florêncio, os Catarinense, lSh30min, a, o' especialista em futebol,
jogadores, comissão técnica Chapecoense entrou em Valed Perry, '

para
e todos que estavam no campo, colo Árbitro Da Imo homologação do título. II Foi
Hotel Bertaso, no centro de Bozzano,'esperando os .20 conquistado dentro do

Chapeeó, não dormiram, na minutos' que corista no campo e com, justiça",
noite de sexta-feira (12) e regulamento e sö então deu afirmou Traesel. o

,

madrugada da final. Wilson a partida por encerrada, com 'presidente ..

do Verdão
, Florêncio afirma que, de 30 o não compàrecimento de um comentou ainda "vou
em 30minutos, uma bateria 'dos times,o Joinville. Dalmo solicitar um exame 'de

de foguetes, direcionada Bozzano' entregou, na sanidade mental no

para o hotel, impedia 'a. segunda-feira (15), asúmula presidente.do Joinville, o
todos de dormirem. Wilson .ã Federação Catarinense de que ,ele fez, 'só uma pessoa

" Florêncio conta com o aval Futebol. No' mesmo dia, desequilibrada, faz".

no Rio Grande dó Sul ou montar um campeonato
'

somente para as equipes do oeste do estado. Se o.

Joinville for enquadrado no artigo. 249 da CBDF, a '

o presidente daFederação Catarinensede Futebol,
, Delfim dePáduaPeixoto, afirmou,'em enirevista àRádio

Jaraguâ, quefará tudopara entregaro troféu dentro de
campo. Ele deixou escapar seu desejo damarcação de
um outro jogo entre ,Chflpecoense e Joinville. Peixoto

, entregou os docume.ntos do Joinvtlle, ao presidente do
Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina,
EugênioLedouxPereira. Caso o Joinvilleganhe a briga,

,/
, ,

I 'co",: a Chapecoense, Delfim marcará a partida final,
novamente em Chapecô, para quinta-feira; dia 25. No
'o': (' .!

I

entanto opresidente da Chapecoense, Nilo Traesel, que
'

jd infornou que aChapecoense não entraráem campo,
e mais, se for marcado outro jogo o verdão do oeste

l0derá disputar o próximo campeonato no Paraná ou
.

,�quipe poderá perder todos os ponftJ)s do atuar
,

'

campeonato e como último colocado teria que disputar
, a segundona em 1997. AIentram JaraguáAtlético Clube,

,

, , �
e Brusque na briga. O presidente do JAC, Angelo
Margutte,já.entrou em contato com o advogado Valed

,

Perry no Rio de Janeiro, e o 'tricolor como "littis

consorte" pode exigir a realização de <?utro
quadrangulat; ganhando a vaga que era do Joinville. O
Brusque tombem éaparte imeressada, pois como último '

€OIOC4do do atuai catarinense, vai para 'a segunda
divisdo ano que vem. Caso o lEGsejapunido, oBrusque
permanece nó divisão especial. Enquanto isso'domingo'

, 21, às 15:30 horas, a Chapecoense recebe em amistoso

o Penarol, recebendo asfaixas de campeão catarinense
de 1996. A decisão do TJD deve sair em ses�lio que'

'

acontecerá naprõximaterça-feira dia '23, emBalneõsio
, Cmnborjú.'

.,

'.

I ,

PEÇAS ,E ACESSÓRIOS

""'Mt}u.!.lltl_4.�l&ßb
RUAREINOLOORAU, 530SL - 02
JARAGUÁ DO SUL - sc

NOVO

ENDEREÇO
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"

ADJ/FMEganhasuaterceirapartida
,

/.

. ,-
"

consecutiva na primeira divisão
�

.
. �

.

A equipedaADJIFME venceu seu terceírojogo consecutivo peloEstadual da I"Divisão, deFutsal. No
sábado (13), aADJ enfrentou�no Ginásio deEsportesArthurMüller, .aBüeUner deBrusque, lanteminba da
chave "A",. O timejaraguaense venceupor5xl, gols deChico 3,Dão eRamon. commaisum golmareado por
Dão, o artilheiro agera têm 14, gols no Estadual•.Chico é o artilheiro da equipe com 6 gols.Drayton e Dão '

levaram o 3° cartão ámarelo e cumprem suspensão na dltima partida desta fase contra-a Apama.O time f$li
comandado pelo técnico Celso Koch que mandou'a quadra Ninhp; Chico, pão, Alenião e Ramon, depois
utilizou Paulinho,Mabinha.Dfayton, Jean, Sehet e Jaison. Além deADJIFME 5xl·B'ÜeUner, os demais jogos
do grupo "N' apresentarain os se�tes resultados: colegial4x4 Campo & Copo; Incoptast IOx2 Apama,
Depois destes resultados à classiilCaÇio está assim:

,

•

'

chave "A"
"

Eq�
,1°lncoplastlSão Ludgero
2"ADJJR:m

'

3°Canlpo&Copo R. SUl
4� .ApalnalßlUmenau
5°ColegiallFlorian6polis
6°B'ÜeUn�lBrusque

, O dl�o jogo da ADJIFME nesta

fase� é s'bado, 28, con1ra a Ápama em
" Blumenau;

,

, 'Jogos Microrregionais: A ADJI '

PMEpàrticipa nacidade deGaruva da
fase Microrregional,dos 36°, Jogos
Abertos dé Santa Catarina. Esta. fase
dos jogos abertos começaram quarta
feira ma: 17 e ten;ninam "bado, dia 20.
J� do Sl!l'�' participando do
futebol de salão e bocba mascUlino, e
ficou nas seguin� chaves;no'fu�l
de salão: chave "A": Jaragu4 dó Sul;
JoinviUe; Corupá e Araquart Bocha:
Jaraguádo Sul, CampOAlegre, Garuvll
e S�o FranciSco. Classificam-se ,duas '

equipes em�damodalidade para � fase
,

regÍ9nal dos JESC que, acontecerá de
15 a 21 de agosto em Indaial.

'

ro J
21 9
17 9
17 9
14 9
8 9
6 9

D GP Ge SG
2- 49 12, V
3 'j4 " iA 10
3' 26 28 -2
4 32 31 1
6' ZT 36 -9'
7 21 48 -ZT

S.E.R. Vieirense é: campeã ·da II'
Taça de Prata de Bolão Bola', 16

Foi disputada dias 13 e 14� julho, na S.B.R. Vteirense em Jaiaguá do Sul, aTaça de Prata deBolãoBola
16Cm. masculino. ParUciparam daTaça 4e Prata 6 equipes de Santa Catarina, na competição disputada tias
cancb,as do VieirensevAlém:das eqUipes, um bOm pllbliCo esteve presente prestigiando o evento, e dando
apoio para os bolonistas'de laraguá do Sul"a classifiçação final apontou a �uipe dà-S.B.R. Vieirense como

. a grande campeã daT.ç1 de Prata. O'Vieirense ainda teve o ponto reCorde a1ràvés de SebastiloKrause. Com
,

o primeiro lugar conquistado,. o Vie�DSe aUtomaticamente' gmn� a vaga p� a Taça de Ouro� nuryapromoção dá Federação Catarinense de Bolão. .
.

.

,- ,

CIaisU'lcaçlo nn8t da TaÇa de P.rata:
- ,

Bquipecampei: S.E.�. Vieirense(Jaraguá d() SUl)
I.

20 lugar�Floresta (Agro�Andia) ,

3°1ugar; A.A. Th.py (loinville)
4° lugar: SOciedade Caça eTiro Bl.umenauense (Bltmlenau)
5°lugar: SociedadeAl�ense (Rio do Sul)

, 6° lugar: 29 de Setembro (Caçador)

V E
7 O
5 1
5 l'
4 1
·2 1-
2" O'

,j '.1'""

tOCADORA D'E GAMES

SuperNes _ Meg� Drive _ Sega CD _'SOO
f"aystat;on _ Satum :- N64 e CO's MLis;C'a;s

Ru, Gullh.ime Weege, 34 ,. Centro· Fant 9134768 • J,,.guí do Sul � SC,

I�

·'Na porta,ria do Hotel Bertaso, conversei COIJl o presidente da CBP"
Delfim de,Pádua Peixoto, ele mostrava ama estranheza soble o fato ,de
Wilson -P1orênclo ter escolhido um hotel no centro de piapec6 para .

concentrar a equipe, quando o normal seria a vizinha Xanxerê. Delfim
falou ainda que ·Ilvlsou Wilson P1orênclo para ficar em outra cidade, no

-ent�to, ele nlo o �uvlu.
"

A",OTAÇÕES
* 'A soleDidade de abertura dos Jogos Olímpic;os ele AtiaDta

aeoDteceu, Da Doite de ODtem. Acho que .0 Brasil DUDca foi COlD
taDta esperaDÇ8 de medalhas como DestaQBmpíada dos EUA. S�
várias modaBdades COlD pOlSlbiUdades. Novôlei, a�ar da ausêllCia
do capitio, Carlão, Diachucado, o aCDie:') José Roberto Guimarães
éODfiaD. cODquista demaisuma medaI.... Kid fOi cODv-oc:ado para o

lugàr de'Carlão, Nalbert deverá ser o titülar Da estréia do vôlei,
domingo CODtra aArgeDtiDa.

• No vôlei femíníno, a esperança é maior. Comandadas pelo técnico

Bernerdínho e com uma preparação das mais exigidas, que transfonneu a

equipe em vencedora, nos 11ltlmos anos, asmeninas do Brasil têm grande
chances nos jogos. Blas estréiam. hoje, enfrentando a forte 'equípe de

Cuba, esperando ganhar ,!utrame'dalha de ,ouro e repetindo o feito do
völeimascußno, em Barcelona. AnaMoser,jogará com aparelho espeoíal.,
no joelho. operado.

* No futebol, Zagalo levou o que há demelhor, à ellc.o da quarta
zaga ocupada por RODaldo. O primeiro'adversário, dOlDiDgo lI, o
Japão, deveri ser um saco de 'paDeadas, tamaDha a fragilidade dos
JapoDues. No futebol, o Brasil pode, pela primeira vez, conquistar,'
.•medalha de ouro.

•O vOlei de areía é ao esperança dos brasíteíros.No basquetefemíníno,
HortêJ:lcia e Paula se 'despedem da seleçãö nos jogos oifmpicos..Blas
estréiam contr� o Canadá, no domingo (41). Jáno basquetemascu,lino,1l
esperança não existe. Pois quem duvida que o DreatnTeam, dos BUA,
não será campelo? N? futebol femíníno, buses-se a experíêncía,

.

* Oi� aDOS dedicadoJ uDicameDte aos treiDameDtos e a giDástica,
foram-se por terr�. A GiDast8 Soraya' .de Carva.ho, 17 aDOS, com,

fratura Da tibia direita, por estresse, voltou para o Bra.il, aem
reaDIB.r o seu gl'8llde sODho: disputar asOlimpíadiis. C,omoJ' tem .'

17 allO', Sora),'a sabe que é prátic;amente.hnpolSfvel chegar ia outros
,Jogos olímpicos.

-

• O Presidente do JaraguáAtlético já tomou a poslçlo do clube: caso a

Copa Sânta Catarina não comece até.quinta-feita, dia 25, o clube não

disputará a competfçlo: Ângelo Margute, que .também entrou na briga
para a disputa de um quadtangul,ar, dará prioridade para o Brasileiro.da
SérieC.

"

..
"

" 'alavras de �almo BOZzaDo, em Clapecó, na fialll que Dão'
aconteceu. "Re.peito quem diz que Dão do.....iu, mas eu dormi até
à. 11 horas.!'; Em outro trecho da conversa que tive com Dalmo ele

a(lrmou: "o que,. delegação do JolDv.Ue queri8, que os torcedores
da Chapeco'ense fossem cal!tar DaDa neDéDlprl' eles, aDormaiseria
.e eles Dão fizeisem resta".

.. ,

.., Delfim de Pádua Peixoto deixou' transparecer. sua prderêDcia
pela ..eaDzàção de um Jogó. A decisão só será defiDida pelo TJD.
Pela atitu.de de WJIsOD FlorêDc:lo, tudo faz crer que ele

, "premeditou"; plaDeJou o que laria em Chapecó para não entrar
em campo� Tanto que agora, sabendo doi proble.as que arrumou,
info.....ou que Joga com a ChapecoeDse emqualquer campo. ,.'

"

• Oral Se o TJD; opini40 particular, abrir esse precedente para o Jolnville,
vai bagunçar definitivamente o futebol de SantaCatarina. A possibilidade
de qualquer équlpe, que se sentir prejudicadanlo entrar em campo. Estive
em GhapecÓ e comprovei que de 'falta de segur�ça o JolnvUle nlo pode
alegar. HaVia um n\1meromulto grande de;pollciàls, 1,110 sÓ nos arredor�s
'do Estádiô e dentro, bem como em toda cidade. Todo tor'cedor ao entrar •
no Regiorial fndÍo Condá era revistado. Uma festamUito bonitapreparada'

.

par.a a final.
.

* Pra eDcerrar o alSuDto,'Nilo Traesel, presideDte da ChapecoeDse,
afirmou que; .e apesar do papelão, o JolDvilie for favorecido, seu
clube vai disputar em 97 o CampeonatoGaúcho.

,

r
•
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J��1����?!�,!!t!����,���peonat� �emotovelociâaâe
Campeonato Catarinense de. que disp1:1�o campeónato, foi

.,.

'�!�;
Mqtovelocidade, foi disputado, um grande resultado, mas já �:"
no.ültimo domingo (14), na vou avisando aos demais �'{'t.�._:
cidade dq Blumenau. O pilotos, não entrei' só para '" �-

.

,MotMrolllO,' Macucus Racing competir, mas para vencer"; . i"':�':
.

recebeu uni excelente.público declarou opiloto jaraguaense, :t.:�
. que vibrou com asmanobras e' Na primeira, etapa, realizada
ultrapassagens dos pilotos. Na na cidade de Ibirama, o 1°

Força Livre Especial, o 'oolocado foi o�idíssimo
, jaraguaense, Sérgio Ricardo' Elton Becket, () r, Brás dos

Piazera, da FundiçãO Vitória! Santos, de Blumenau, e.o 3°, .

GS Borrachas, conseguiu o Sérgio.Piazéra.· Com o 1°

primeiro lugar depois.de uma lugar.de Blumenau, Sérgio'
"briga"< especial �m o piloto . lidera o campeonato com ·35
Brás dos Santos que, até eetão, pontos; seguido de perto por
era o líder do estadual. . 'Brás dos Santos. A próxima

Sérgio Piazera garantiu Çl .etapaserä disputada no dia 8

primeiro lugar na prová' de
.'

de agosto. .Jaraguã do Sul
Blumenau com Bräs dos sediará a 4& etapa, no dia 25
Santos chegando em segundo, d� ag<:>sto. ,

. Momentoda ultrapassagem de Pk.zera (nÍ'18) em c;ma de Brdsdo,Sanio,

,� .

I

Rubinho Barrichello chega
em 4° no GP.,diz, Inglaterra

Apesar dá grande torcida edeestar correndo na sua tena,
. alnglaterra, o pilotoDainonHill decepcionoumais umavez'
rão sö.a torcida,mas principalmenteaWilliams, nom�de·

Ogr.tndeJ'lmDo deToron�, no classíficação do 'Mundial de 12'" - AndréRibeiroCom so pontos . Fórmula-I, HilÍ, mais uma véz errou e não termínoua prova"
Ca,oadá,foimarcadopoqnübma Fó�ulaIndyficouassim: 13° - Maurício' Gugelmin é
tragédia. O pioto norte-americano 1° - �immyV�er; com 107 pontos Émerson FiUipaldi, com 29 pontos

dando oportunidade,para o companheiro de equípe Jacques
JeffKrosnoff, de 31 anos, perdeu o : '1:' - AlUnser Jdoior, com 99 pontos

.

18° - Roberto PupoMoreno, com Villeneuve doCanadá. Ospilotes daFerrari, principalmente
.controle de seu carro, wn Reinard- 3° - Gi deFerran,.que tenninou em 24 pontos MichaelSchumaeher, decepcionoumais uma vez, enquanto a
Toyota, que subiu ao bater na roda 18° lugarcom 92 pontos 22° - RaulBoesel com 11 pontos Benetlon volto.u.a fazer umaboa prova..trazeira do carro do sueCo Stefan 4° - Christian Fitiipaldi� com 84 Próxma prova:GP deMi:bigan dia
Johansson, quando, estava.lÍwna pontos

r:

28 de julho.
.

.

RubinhQ Barríchello, que treinaemSilverstone, agradou a -

velocídadede 275 quiômetros por :: Jordan, econseguiu um excelente lugar, chegandona quarta
'. hora. o carro·do norte-americano '" *

\. ,,! .

r.' .' posição.Os prímeíros colocados noGPda IngJate_',rra, for� _;
decolou, bateu no alambrado,
contínueu "voando IJ

,. quando, _., � 1° - JacquesVilleneuve, Canadá,WtlJiams

colidiu num poste e ao caírchocou> 2° .. Gerhard Berger, Áustria, BenettOO
se violentamente contrá a paa. Je_ff 3° - MikaHakkinen, McLaren, Finlândia
Krosnoff, fcou no cockpit, sendo '

socorrídojmedíatamente e foi 4°�RubenSBanichello?Brasil,Jordan··
. encamínhado para o hospital;cOD;l .

- A classificação doMundialdeF6nrttßaUmé aseguínte:
ferimentos graves na cabeça e. no l° - DamonHill com 63 pontos
peito. Por volta das .17 horas, fói 2° J Vil1e 48 to
anunciada a 'ua' morte. O ,.

- acques neuve, com pon s-

comissãrio de pista Gary.Arvin. .

3° - MichaelSchumácher, com26 pontos
atingido por Um pedaço d9 carro,

. 4°.-RubinhoBarríchello, com 19 pontos
também faklceu. Bmerson fjtjpaldi 15° -Pedro Paulo'Diníz, com 1 ponto

.

. I
se envolveu no acidente.e parou. O
mesmo .acontecendo com André

.

A próxima prova do Mundial de F6rm�la Um, GP da'.
Ribeiro. Stefan Iohansson, afirmou

.

Alemanha, emHockenheim, no domingo dia,28.
que freou quando 'percebeu que
An� Ribeiro estava à sua frente,
o que causou o-acidente e � morte
do norfe-ameri::ano. Krosnoff fazia
sua' primeira temporada na.

-

. Pörmula Indy. Recomeçada- a

corrida, o grande vencedor foi o'
mexicano Adrian Fernandez,

.

J immy Vasser, líder da Indy,
terminou '. em 8°. Christian'

Pittipaldi, em 7° e Maurício

Gugelmin, em qo, foram es

melhores colocados do Brasil. A·, AtulriRille,,.., e Emerso" Fl#ipaldhe e"pol.,t� em acideme

Tragédia,
Toronto deE6mutla lndy.·

no GP
.. -

"

de

'.t alPAR.--. ....

COMÉRCIO DE PARAFUSOS
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