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EDITORiAl

Privilégios . e
A 100· ediçio dos Jogos esPortes, que,vi:\I�n à..ungua de completa miséría.. É preciso

Olímpicos' da: era moderna tem patrocínios, tem, demonstrado • analisar os investimentos estatais

propcrcienade ao mundo'um bom desempenho Nada co'ntra s,em. en'vólvimento émocienale-"
. '

",
.

,

- Quem vota ,c,orreto? - 1° Verifi
.

didatogrande.esp�o � tecnologia o in:vestimel!to nas maiS� com mais consciência. ,
,

-, que se o can
.' ,

e de surpresas. ,_ruhöes de ,modalidades, mas, retirar do �aO é admissivel Q1K' o B� Aquele que vota com sua tein::afiilidadescomacóerêhci,a
pessoas aõ ,redoi' do planeta têm Estado, que se diz quebrado," do� que .-estoumitprejuízo próPria ,consêiêJlcia, ou aquele 2° - PrOCUl."e: sab� Se ele já
acom:p�ádo o desempenho c;Ios dinheiro, que 'poderia ser de RS 8'milhões, possa.se gab.. de que procura Saber em quem a feiou tenfourea1izàr algull18tO
,quase 10 mil atletaS, 'que estiO empr� na saúde, edUcação e, SCl" unidos� p*cicinadoRS. maioria está opinando?Ta1ve�, público, que não' fQsse de seu '�
encantando ',com, suas projetos socjais pera inves�em Aq1JCstãoéde1ógica.QEstadonijo

as duas altemativ.â!' sirVam.. ,m"·teresse{�c'o.,'
".

aprps,entàções. Nem m�mo o patrocínios ,,' milionários, pode 1iI'ai para àJgum Cm p,rejuízo ,
,� ...

"
' ........

atentado tmorista no ,Centainial' ,Privilegiando üns, poucas, é UIll '�grandemaioria AparçeriaâUl'e Mas tcmlos de preStar atenção" 3°,' - Esteja- certo. ,da'
Olympie, Park ofuscou o contra-senso. AiJídâ mais num atletM e empresas é fundamental, 'sobre c� manipuiação das competência domesmo.'

.

, : brilhantismo dos jogos. Os país .que se prima pela m,á ' nenhwna dúvida q(lanto a isto. massas, feita 'pelos meios ,de:' 4°;,.Não�deixeinfiuenciat'

"-Est'adO"' '"Unl'do's': investiram', ..I:"""':buidlnde ..1- ,.._
o que o bnwileiro mlPJ" mesmo .. -

(
. .

. ,

.. WIINU T"'"' ..
1 KUI. IVléD

, .' "l- . comUJUcaçao muitas vezes porintere,..
sse
.. spessoeisoucoísamilhões de dólarés e estio As C!llpr:esaS pairocinádotas équeoBBpare'defazer:fàrraoom . -'.

"

'..Ift •

"Ih do�' &"O·t Al'" ..1 .. - ,��,'.' retom"o .......anü·do... ,1.;.... dos'
'

d'iM" .- "bi'
.. ta I' para nao dizer em todas as pareca�;'

'

" reco en os nu ,OS•.. em UlIZf _.. __ lU...... 'o' 'etr.O pu nCO e lnVlS .na·
..

'

,
',' .'.' . "., . I,,"

medalhas outros tantos dólares. Incentivos fiscais, os atletas
. agricultQra, na ed1JCafião,. na� vezes. contr.o� pelas elites, ' 'S° - Atenté aos <4n'nagógi.cos

'A._ ddégação braSjiàril, a' ,maior' diW� a marCa e .os produtos. e em projéto� sociais; que possam pelasempresas epelo govem,o). e fu..ja·deles.
.

.

etâvéz amdbor detodos os tan- MaS e às estatais? melhorat li qualidade d� Vida de A maioria dos votos; que 60-Preste8tenção,aosmei0s
.pos, vem. conqUiStando,.aJgwn�. ": A questão é quanto a�a e todos.' decidem uma eleição, sio de,cQPlUDicação,mastire suas
medalhas e posiÇÕe8.. No ,entanto, ; oscritérios U$8dos. EnquantO_qtie -,.' Tr.zendo a diseussãc para": ""., ,

cabe'quesô.oitat os investim�toS a seleÇão �rasileitá 4e futeból Jaraguá do Sjll, sentimos, à . COD<luistados 'atIaves da. prÓpriasCCJllclUsões.'
;

e o retorno.A seleção de futebol mas,culino teve um excelente "necessidade de um maior apoio Propaganda e do�' interesses' 7° '- Caso algum amigo (,
, masculino, wr exempl�, recebeu p�ocínio e tratamento privile- aos'esportc;s. Mas oPoder PúbHco '. pessoais� raras vezes pensa":-se aconselh� a votar em alguém,.
cerca de US$ S milhões giad.o; milhões d'e' pesso�s não pode assUmksozinho. Até' na c·oletividade. Entre as acateoconselhb,massigaseu
apostandO na inédita medalha de enfrentam filas interminÁveis porque, nUJOa cid.ade Ç8r.ente, classes menos favorecidas, é próprio" arbítrio.ouro e só conseguiu 1i"Ustrar Q ',para u,m atetÍdim,ento m�ic�. inveStir no espotfe· em deCrimeóto . . .

, comum ouvir das intenções de "

.

8°.,. Nunca venda seu votO!país. Enquanto illtó, ou�ros Outros tanto padecem na maiS de obras prioritárias.é um acinte..

..

.

venda � voto OU da troca de Você estârá assim garantindo
favores; na classe "média" ,-as' séu própiio futú.ró.
úrnás expressam.;se de'acordd \

.

9" - Não favoreça coohecidé;ls' ,

com interesses corriqueiros: .

ou amigos, só pelo fato de.
WIl cárgo aqui.umpatrão eleito serem 'cOJiliecidos 'ou �gbS:
ali, Um líder comUDitário lá; já Tenha emmente qúe o podêr, '

a classe dominan.te (a rica), podecorromperami�s:
vota. ou melhor; assinala sua 10° - \bte sem pensar se vai
1ÍDÍca altema1iva:' a dos ricos. eleger- ou não alguma 'pessoa: '.
O hábito de votar tim. se SeuvotometlllonãoelegendO�'

po'ssui niuito valor; ,'eja
coerente coril o· interesse
oOmunitário.

i , "

11 ° - Ao escolher seu

.c�di�-representimte. não' '!, .

se,
.

deix'e Íllfluenciar por
posições sociai�. cor, sexo;
religião ou até, mesíno. por '

região ..
12° - Compareas propostas.

dos candidatos e dospartidos,
sabendo' diferenciar,

ProD).essas de compromissOs.
)' o"

13°. ... Vote com. s'ßu

rniséria C�rta. aberta
, Aprendendo a votar

• PdííJo cos#uC
.

.

Cada indivíduo possui suas 'hi&tórianãoéätática,maséum participamos, qúer queiramos'
óaracterlsti� próprias- que o processo diBâmico, dialético, ou, não.. ��fugiaf-se na

distinguem'do"outro. Como oo.de as caitra�ções geradas.' neutralidade é 'uma atitude
pessoa.• pensa, viveintegrado a pelaluta entre asclasses'sociais .

covarde e, em si, já.é uma

iunafamilia e à sociedade, atá conduz
.

às grandes opção. Demonstra medo de
,sujeito'a� govemo (embora transforma�es dâ sÓciedade. enfrentar as "Forças de
"nem se.npre participe da sua Nessesaitido,podemos�afb.;mar 'pfnnanência"� iSto é, aquéles

'. ésco1ha) e titã sujeito àsleis.. que a hiStória não há o ac� e que,
.

agarrattdó-se aos

pàra sobreviver �xecuta úm quetodasastransf�são privilégios eoonômicos e

trabalho (emboca alguns vivam :fruto da�o doshomms enão' políticos, preterideoi�tér.· a
da exploração do -trabalho de algUns homens apenas; os qualquer custo, o seu poder de
alheio) e" segúndo. a sua "grandeshomens"; QS-'''her6is''. decisão, não hesitando Cm" conseq'ij:ências; se erramos•

. situ�o ecttlômica, $gaja-se Acreditar que só os ,"grandes deS\lmani�r,' oprimir . e culpamos oS' goveman,e$; sé,
,ritinldd.enninado grupo'social. homens'" transformam .a ,violentar a grande maioria, .acertamos, vem as próxima$
Enfim, cada,indivíduo luta estruturada sociedadeefazem r;eduzindo-a à condi�ão de, elei.ções,Dosobrigandoa�tar
'pelos 'seus ,prq,rio� finS, p�la � história é n.egar a'própria .' objeto.

'

.' outra.vez e, OJ;ldé tudo poderásúa exütênci� e pela existência. histon''a'
.

"O d d f'
'

,
.-

.
'

" !'J-"8Il e �sa I?
.

qu� �
. mluiar (por força damídia, por.

'. dos 'que lh,e são n.rQxún.os, De um modo O'P.l:al temos a' bistona co1oca diante de nos e '

,r. O-".�' fi d' h'bit de"dafconstrói a sua históna. Ao tendência. ao comodismo.. a luta' contra as forças de or9a O nosso �,o, '
,

,

. mes�o' tempo 'Qcórre ·um. ESperamos que apareçam os permanência ,que pretendem o, chanceaosn?vos )..
movimmtocmjunt(),resu.�dO "gran�.hOmenS", os "heióislf' deter as forças: de - Quem consegu� Q voto
da. ação de Úxlos.os hom�, que façam o quepteasa ser trànsf�ação. útil? - Aquele que nas úmas
qUe denónúnamos de"históp� feito e esquecemos 'que a * Professor de frutóri" ;. Escol" ,acerta. o eJegido ou aquel� .

do g�a-o hUmano. Portanto a hist6rià é um pr,oOesso do� , conumitiÍrill- 'CIlllipint16 'que ��smo não elegendo'
pe:àsa antes/em todQ� os prós,
e·contras e vota consciente?
Temos áqui só 'uma respost�
possível. 'Claro que, o ser

hu.qÍano está sugêito a to,4o
tipo.. de tentaçõés, mas vai

'o individuo··e li historia
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* joh" Lo"eliness

mostrado' de uma ineficiência
,

.

terrível, &,sde antes deCristo;
votamos' ,Dias nãQ nos

questionamos sobre as

"coraçãp"!
.

,

Talvez esta receita:nio
eStejà de toda completa, IDa:S
com certeza. não � uSada dela
riem um décinlo' ein nossos

.. dias, em qualquet dos grup,?s
depaíses. .

Faltaharmonia; falta só um
,aqlÚ um pequeno curso, que pouco de bom senso, na

.. pode ser d_e aiguma: forma útil, Virada do novomilênio!
para se"votar:útil. *:IeitDr

• , _' ..' l --,

A:rtÍgospara CartaAberta, enviarparaAv. Mar;c&i Deódoroda FOOsecá, 122, l°andar,
,

.
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e,S.qutsas

�_onell
apontam favoritismo de

, "

. ,",' ':

.murüctpal
"

\

na
.,

,
.

�

sucessao

o deputado, no entanto. tem o
.

maior indice de rejeição do eleitorado
'. \ "

-

.

.

.J....ú 40 Sul - Duas
'

Os números do PMDB, nMdU8$ pesqúlsas, os
esquisas re�zadas pelas .en1recanto� não cOincidem com os 'candidatos'

"

i daS

coligações .PMDB/fPB e Pm/. dados tabulados pela coligação . coJ,igações que aS

PlJTIPL,realizadasoorttêspassado, "Avante Jaragu4", alcaNçada'por encómendaram estão

apontam o candidato da aliança Gucotha: Deacon1o comumafOilte em situação
"Juntos por Jaraguá"" dCputado

.

dó comitê da a1i3;DÇ8, a pesquisa, confortável, além da

cstaduaI IwKóndJ, com índices em fä1á entre os dias 2S e 28 dejulho, . forma, e números. de
tQmodé40%das�devotoS. mostra uma queda do índice de e n t re v.i s t a d o s

Os lewntarnentos não São a6ciais,
.

KOildJ, de38 para3S%, enit:dação pesquisados.'. De
m;' footes .... aos:partidos que . a diwJgäda.em. maio, Outra funte acordo com os

prcmeveram as entrevistas, ,pmtequeos�conoorrattes j resultados. .obtidos

ädiantaram ou1rbs nÚQ:ros cxtJa- aprc&a1tárcmcrcsârnalfo. (Jucnthcr' pelo CORREIO DO

ofi�ais. De acordo com eles, a .'de 13 p3'a2S%, wê:ming.haJS POVO, apen. 29%
pesquisa estimulada - onde são del0paraI3%eDioncideO�8p;p dos' eleitores

apresentados os nomes des 2� ..Os dois levantamentoS não jaraguaensea já
candidátos - enCom�dadá pdo oficiais divergem an três aspectos decidiram em quem .

Dirdário Estadual do PMDB, nM básicos. No n:âizado pdo PMDB, votar, nas dei� de
dez D,UlÍorai cidades do&fado, nos . Ó percentual apontado para Ivo três de outubro. Existe
dias 18.e 19 de julho, confinna o Kondl chega aser igual a soma dos . ainda um percen�
:favoriImmo de Konell, ,.uido pc:fo dan� enquanto que Nl pesquisa de 14% de votos
também deputado estadual� do oomitê "Avante 1••uá", se se brancos e nulos. Os.

Wenúogb�(pFL)Comindicações ,levarem.cOpsideraçãOanuugande índices de rejeição
aproximada; de 2S%. O�' �,quéosinslitutos� usar estão

'

proxrmos,
do PIB, AIfi:edo �1her, atual para este tipo de entrevista; 3%, Konell tem. cerca de

..

'" •

viçc>prcfeito. aparece com� de Guen1her pode estar tecnicaniente. .

28%, 'seguido de Dionei da SilVa
-

dos entrevistados" com curso rejeição do candidato tambéní é
.IS'" dasintenções de,voto eOionei cmp.... oomKoneIL -, :' com 21%, Guenther com 20% e superier, 42%, afirmaram .que. maior entre os deitores de �6a�S
da Silva, do·pt com 3%.

.

.

Outros dados il ressâltar é que, •Werninghaus com 18%. Amaioria jamais votariani .� lvP KQtlell. A

Lauro aposta na renovação para vencer as eleições
.

.
.

.... � ,

.'anos.

GunJnIiim - .o ·candidato
a prefeito pdo PFL, o :Vereadqr
Lauro Fröhlich, afirinou que o

partido- está apostando na

renovação, tanto em idade.-como
administrativa para vencer. as

deições.de três de outuJn'o'., De
acordo com ele, o programa de
govemo &l1�end8 deverá estar
concluídb até o PfÓ;timo dia lO,
quando será distribuido para a

.

pop�açãó. Fröhlich disse aUJda
que, a 'maior preocupação do
projeto administrativ« será
apresentar propostas. de

recs1ruturaÇão do Hospitàl Santo
Antônio. Segundo.ele, continua
"sem

:

g'erenciamento
.

e

investimentos,. que permitam -dar:

Segundo o vereador;
.

deslocar médicos para os bairros. do� problemas epfi'entados ceÍli
a

. atual administração . "A Prttijtura não tem' inves1ido na . 'a falta de recu,ros, mas que vai
.

não . tem dado aos'
..
saúde � centraliza os serviço�", buscá-tmi no Estado e na Uniio.

profissionais o apoio· ,assegurou.
.

,

Sobre a criação de, Cmpregos,
neéessário para a

.

Na opinião do' candidato, ,o Fröhlich disse que o· Poder
melhoria da instituição. tratàhtento· dispensado

.

no Público tem a obriga9ão de
"Prdaldanos checar os recoDümento e deStinação do lixo premoves' .

a' v�orização das

problanaseosrciclamos' da cidade "é muito ruim", Ele indústrias já instaladas no

.da populaçãO. p'ara afimu�u que pretClllde reciclar o município e inceittiv� a

propo�os Idtemativas lixo, além de( construir aterros instalação de anuas. Segundo-
. que possibilitem sanitários e incineradQl"es. "Não info�ou, em pesquisa diwJgad8
viabilizar uma, nova podemos contirfuar com o ,lixão há cerca de 30 dias no DltuUcípio••
fonna � aten�ento", a céu aberto. Temos informações a can4idati.ra es�va,}.na terceiêa
prometeu, acres-'deoutros municípios, do perte de posição, mM que .ora acredita'
centand'o qu�, caso Guaramirim, que implantaram o estar empatado

.

com os.

deito, vai. discu1jr cqm sistema de reéiclagem com adversários. "Nossa candidatura
lAItvI: "s..o.,,1WItMIfiIlo.�" as comunidades as sucesso. É 'uma nece�sidade é aquemais cresce. Estamos com
um b'oJ,ll atendimento à necessidades nos postos de Saúde urgente da cidade", declarou, muita disposição para Ven� •
comunidade".

.

e estudar a possibi�dade de lembrando 'que, tem. consciêitcia eleições e governar Guaramirim�.

" -�

. ,

'

,.

�
.

\. -

FOTOGRAFIAS DE CASAMENTOS,
. \';" I

B4TIZADOS,DOCUMENTOS EM GERAL·
OE ,FILMAGENS

"
,

,.r .
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Jaraguá do Sul, 3 e 4 de 'PlO de1"' '
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�osa-CO 'DUrvat,Vas.el r�ajirma quefará sucessor
\

�

•
-

, -

I

,

•
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•

__
•

Prefeito acredita que vitoria de Guentner .serä por pequena diferençaSelnJnfonnaçôes , / ,

' ,

Noiníciodasemana:,aAsseSsoqadeImpreúädaPrefeituradé Jaraguá do Sof-' Q prefeito rOOursos, dos partidos.a éalmUla opção de q(látro can4idaturas às

JaraguádoSuIenviouumreleasesobreaapresent.açiodogrupo Durval Vasel (PTß) voltou a das campanhas políticas deste -eleiÇões majoritárias, fato�
'alemão Langenhagén Harmony Brothers, na cidade. O afirmlU' que fará o sucessor, Ele ano. Na opinião dele, "partir do em. Jaraguá do Sol,.deverá dividir

ÍDformativo, no entanto, nlo citava onde e quando aconteceuo aposta que o candidato AJfredo início dos ,h,odrios eleitorais, ' os votos. •..As 'chances de

,evento. ,

, ,
'

G\le,ther, do, mesmo, partido" gratuitos nas rildios e televisõeS - GUenther vencer aS �leições estio
atuahice-prefelto, deveráv�

,

ontem (2) - a campabh_ "'Vai se deimindo. À c!lDlpanha vai
'Nçcessitanto de m��s dados para éompletar a matéria, .a as, eleições, de úês de outubro. esquentar". Sobre ás declarações muito bem, e estam{>s sentindo as

re�em do CüRREIO00POVo. telefonou�a o�rgio , Ele;, porém ressalta, que a do candidato do PMDB, Ivo , reações no' eleitorado", tevelou.
público para saber os detalhes. Umapessoa, que se Identificou .

�rença -será ßlfnima. "Acredito ; Konen, de quevéDcerá as eleiÇões Para ele, o crescimento da,
comoFábio� disse,quenlopoderia,ajudarecompletou: ..que 'será uma vitória apertada, commaisdeSQ%dosvo_tos, Vasel' ca�didatu'ta da coligaç�� é
- NiotenhoóbrigaçlOde.saber isto.Sequisermais inf� , entre 3 a 5% dos yotos", declaTou. ,classificoú' d,e ut6p�a. "Só ele resultado Aa confiança:�a I

procure ná Secretaria de Cultura, Esporte é Lazer -' Segundo VaseI,' a coligação acréditanestesndmeros.Elepode' continuidade' I da , atu�:l
desconversOu. ". composta pot>PTB; PDT e PL, diz� o que quiser, mas as �ás' �dministraçio. "Estamos em

��do uma pes� de. vioG!lDfinnaróqueestoudizeJldo ascensão e vamos vencer as.

opinião pdblica, que deverá estar, aaora", rebateu,' IembrancÍo que a eleições", desafioú.
concluída no inäo é;I8, sepuma.

'

Núm'levantainento anterior, feito
'emmaio, o candidato do PMDB,
deputa.dQ estadual IV'�, Konen,
� qom 23% dás intenções
de voto, seguido por Guenthet,
com 13%, e o tam�'�,nado
estadu!,1 Geraldo Weminghaus
(PFL), com 12%.

- Q\laDdo foi' feita a pesquisa,
o Guenther e o GêFatdo�dà não
eram candidatos oficiais. A� ,

o IVo já havia �o COQfirin�do,
Aliás, ele (Ivo Konen) é �o

'

candidato alfinetou,
acrescentando "qui os 13%'
apontados para a ca,ndidatura

'

Guenther devemo ser superados.
"Esta nova pesquis� deve apontar
um avanço de 4 a 5%", aniscou.

'

c••""",.: V••I "fina'" tpf. O••""'.r p••e.""a �,."••s
Vase! atrib,uiu aos poucos "roubantlo"votostlos conconYntes

.'

'

nro�o
,

Dodeputado estädúallvoKone� (P�B), candidateaprefeik>
em Jaraguá, do S�, sobre as; declâraçõeS do p-efeito Duival

.

Vasel (PTB) de que já está em Cainpanha para disp,ltar uma
vaga noLegislativoEstAdual, em 98.
..Vasei teráqQe encont(aJ'outtasiglapara seC8J:ldidatarporque
apIrürde três de.outubrooPTB,vai desaparecer; NeSte partido
ele niO se elegenempar. vereador."

"

/Posse
.

I

• \.

o.getentecomercial�rede, Breithaupt,SérgioKuçltembecker,
foLe�síldo, no 'dia quatro de julho;como vice-presidente

'

da Diretoria Executivj., da A�sociação Cátarinense de
SupeQÔercados, com sede em Jaraguádo Sul.

'

",

crftka
,

)

OPTde J�uá do Sul distribuiu nOta à impteosacriticando a
latÍseocia de representantes dos trabalhadores tia c..imôniade .

comemot8çio dos 120 anoS de fQndaçio'da'cidade.
De acordocomo dQCumentp,�,organizadores exçluiiam"dãs
bomenageu'<?S cercáde60trablllhadores, que vieramdo norte
dopaíscom ri fundad� d(>m�niC{pio, EmfiioCarlos Jourdan.
A legen4a lamentou que óS descendentesdestes trabaJhMores,
moradores da' cidade, 'não foram lembradqs, assim como
,representanteS doS JindicatoS e associaçõeSde classe.

� �

Coligação "Juntos, por Jaraguä "

-.

Ivo. Konell � prefeitô, Menel � vice.'
, . A coligação "JUntos pôr Jaraguá", encabeçada por ivo Konell, d� PMDB, e"Seu vice, José�'

· Menel, PPB, preténde'reaIizar de 2S a 3.0 conúcios, levando até'as mm distantes regiões da cidade o

Seu Programade GOverno, juntamente com os candidatos à CAmara de. Vereadores de Janlguá do $Dl.
Durante eSses encontros, Konell é Menel vão expor sUas metas e assüniir o comp.omisso- pdblico de

cumpri-las;.cÓmo a re4ução dos impostos municipais a9S níveis cobrados em 1992; eliminação de todos
os contratos de��o; descentralização �va;-'eliminaçio e compactaçio.de 40% das

'secretàrillS; diminUição de�o.s comissi()ßado�; e construção de.wn'ginásio ço&erto em 'tadábain'(j.
'"

PROGRAMA DE RÁDIO
::A. partirde 2 de agoSto, �ta oficial para o iníci9 da propaganda eleitoral gratuita nó rádio e na televisão, ,

.

os postUlAntes ao paço mun,i:ipàl pretendem deSenvolver uma comunicação de alto-pfvel 'com 'os .

·

jaraguaenses. A 'idéÍ1l de Ivo Konell'e Gúberto Menel é faZer lembrar as. realizaÇões da gçstão '89/92,·

bem como' c�ientizar (, povo para.ã seri�de dê suas propostas, hoje. com a coligação "Juntos por
"Jaraguá". '

" .', '

.' j'" ,I<

Sônia I{lIIon'de Flgue.:ró, assessOra de Imp"'a da coUgação (l>RTIRS 7.094) .

,"

A camara de .vereadores de Guaratnirim vai promover, no

próximo dia S, às 20 horas, na sede. do L�gisrativo, a pal�tra
"O'papel.do vereacto�". '

"

O diretor da Clmara de Blumenau. Sßvlo Borges de jesus, ,

p6s-graduadoemAdministtàÇioPública será opalestrante.
, ,

Descaso ' '\.
.

, DepOi� dà insiS�ncia'para açoliStrUçIodo p-esidio de Jaraguá '

doSul, o governo do estado aind�c'niO asSURÚU o controle.'
Hámais de SOdias, aPrefeituraen�gou oficiabnente oprédio
ao éstado; mas o gov�rno se recusa aassumi-lo.

'

.,

.

-\ \..
'

,

"

,,'

.
"

,.

,

. � 'Na D/CC'S MOVEIS vócê comprfjl tudo c_om uma entrada, mais quatro
prestações, maS' se v.ocê precisar de f!Ulis pagamentos, é 'só negociar.

Temos: MóveiS sob medifÍa - Cozblhas e qu�r,tós plan�jados ao seu gosto.
'

" S.�as'dejantar - EsbllíteS � peças avulsaS em,geral- rlll7I-I.IOI f·,dilFIIA"

DICÇ'S ,Ind. e Com: deMóveis Ltdll•
.BR�280..:l(m·5'8 .. Fone (047) 373:-0077 e 373-O131�Guaramlrlm - SC,- PróxJm9ao vladutQ.

"

)
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..

Werninghaus promete ouvircomunidade
par�· 'elaborqr programa de governo

�
"

,

Candidato afirma que visitarâ todos os bairros da cidade.para conhecer osproblemaseproporsoluções
"

" ',.'
.

,

J.....u, do Sul'. o "'tUdor c!ê 1993' a �?94, lembrou, ainda., que.é preciso ter começou, na noite' de ontem,

deputado estadUal Geraldo quandó', deixou a Câmara cons�iência: dos recursos que, , quando Weminghaus e hineü
_

, ,WeminghaUs '(PFL). Mtuücipal para concorrera possam viabilizar ásmelhorias da Paseld (PSDB), calÍdicWo a vice-
candidato Ia prefeito- pela uma vaga nll, Assembléia quali�de de vida. ... prefeito, vkitaram o lOteamento
cOligação "AcerttJ�. Legislativa Estadual: O

'

"weininghaus afirmou que.vai' Santo Antônio, �no Baitto
dev�r4 direcionar', a parl�entar itifonnou que a intensificar a campanha com' Amizade. Hoje, os candidatos'
campanha,paraaséIeÇõesde colgá'ção está analisando o visitas aos bairros dá cidade.. ' estaJionavnar.-.aue'SioLucas.
1J:és de outubro;recolhenclO estudo sócio-econômico, "NesteS 60 dias que, restam para Amanhã, está -previsto um

subsídios tias oomUDidades e realzado por entidades de 'as eleições, esta..emos em tddos, '�1itro Com moradores de Três

assoà8çõesdo.nunidpio.De classe,elideranças'dacidade. os cantos de Jaraguá do Sul. Rios, do ,Norte; Na próxima'
.

acordo com ele, a àIiança "Estamos analisando e, V�� ouvir, ver e !Uialsar' os quinta-feira, dia oito,u 19 horas,
pretende ouvir a população e ' debatendo amplamente o problemas detalhadamente para haverá um debàte entre os

propor métodos de soluçõel projeto com as lideranças oferecermos, à comunidade, candidatos a prefeito, na sede da
,

� e efiâerites,� com1JDitári�. O objeti,vo é soluções'pr�t"as .e eficientes", 'Associação Comercíal "

e

o' programa de gQYemo nu .
buscar conjuntamente prometeu. A maratona eleitóral Industrialde,lataguá 'do Sut;'

, principais. reivindicações
'

'soluções pára problemas de ,

.-- � _.._ _
, apresentadas pela sociedade. curto,médio e.longoprazos",,

segundo o de-putädo, o revelou, acrescentando que
posicionament,o es"

< nlo adianta prometer
embando em expdncias CIIIIqIaIuI:W�".... 4l6... teali1.ações sé'nio existirem

po�ticas. Weminghaus foi ,"�õ,es com a,poplÚtlfÕO
.

"

• condições de executá-las. Ele
,A coßgaçio'"Avante Jaraguá', formada pel9S partidos PI'B-PDT e

,PL que possuem e�1Candidatos Alfr'e(lo Guenther e Pedro

Fagundes, respectivamente a prefeito e vice, en1usiasmados com o

andameDtO da éampaoha preparalil umagrande'cmeata em JaragUá
do Sul paraopróximQdia 10 de àgosto, sábado, com�oprevisto

'

para, as 10 horas da manhã,
' "

O candidato a prefeito pelá coligação, Alfredo oUenibec, ammou
que "tendo em v1sta o entusiasmo das pessoas e a aceitação da
àossa candidatUra, deveremos ter uma das mÍUores carreatas.:jápreviameilte cadastradas na TeIesc

(Telecomunicações ,de Santa', vistas em Jaragúá do Sul". Alfi:edo Guendler �'ainda cpJe "o

,grande P?ntO de confiuência entre �SSM idéias eo anseio da
Catarina). Osmteressados, quenão J

fiz.eram' reserva, poderão procurar população, está na identificação da necessidade em se trabamarI

o Posto' de, atendinlénto,. quando' ,

em pjU'Ceria. Sabemos o que a popuiação precisa e ela nos 4elega a -

será .fiuda a fOllna de contrato. ,devida CQmpetêocià parI' realizar numa ação conjunta. Estamos
A instalação das novas liilbâs fazendo amaio.:parceria que J�aguá do Sul já conheceu".

'

estio previstas .para 12 ou 1'8 Pa11- o candidilto a vce pre,felo, àdvogado e professor Pedro
meses, podendo ser antecipadas" Fagundes,:"a identificaçio �a forinaçio pessoal e até� ,usim
de acordo com a concluSão dos , .comoe origem humilde de nossas candidatuJas.,nos identifica com
trabalhos de, atppJiaçio da' rede a populaÇão". .

'

central'de controe, "Com está Os Candidatos estão participando de reuniões em eDcontroS nos

'ampliaÇão, resolve-se mais um· bairros da cidade, :sempre 8CoolpaoJÍados dos pretendentes ao

problema .de grande pareela da Leg�.tivo.· "

'

,

população, que' nãQ tiq�a, ,A coordeqadora da campanha
I
da coliga�o ' "Avante Jaraguá"

cóodições deadquirirtelefones no Rosemeire p; V�l äSe que "às v.ezes, é preciso até conter o'
mercado' paraleló", lembrou o entusiásmo de candidátos e peSs�as envolvidas na' campanha;
prefeito, destacando que estavaó1

.

Precisamos trabaJhar com a responsabilidade de crescimento 4l
previstas; inici�énte, 216 novas candidatura 4eGuenther e Fagundes, dividindo as conquiStÜ COOl
linhas telefÔnicas. Ele garantiu 'todos, pois,�ó reflete a união existente em nossa coligaçio",
que sólicitar.á instalações de enfatizou.
telefones em comunidades onde
nio existe o s.iÇo.

. Sehroeder recebe R$ 77 mil

para obras do Centro de Saúde
,l1ol1.,oopoUs ;. o prefeito 4e " equipamentqs., ,

Scbroeder, IIilma1Ru))ensHertel De acordo com,Hertel, o.

(PFL), esteve' na capital, na- dinheiro vai pennitir que as obras
semana páSSada, para' pàl1Dpal' sej� aceleradas com pretençio
do lançamento, d� proglaína do de conclui-las o, Plais. rápido
governo estadual "Viva o possível, "Com a c::onclusio:do

MunicÍpio"�'O objetivo do Centro de Sadde de Schroeder I,
governador faulo Monso VIeira, tódo omunicfpio sei'á beneficiado.
,(pMDB) é aplicar, até o final de' O ambulatório.ceo.ttal terámenos
"seu mandato' cerca' de R$ 20 .pacíentes o que ocorrer" num

, milhões nos municípios pata melhor 'atendímento da
obras de iafra-estrutura, pop�çio", eXp&ou.
saneamento básI::o, çónstruçio de TELEFOJIiIIA - A plU1ir do
escolas e outras' consideradas, düno fiDal de semana. o consómo
prioritm'iaS pelas'cidades. Nestà Bebra eConstnJtelm:iou a venda
primen etapa, foram dis1ribuidos 'de mais 400 linhas telefônicàs para
R$ 4,8 niilhões para, mais de 80 o município, um aumento de
prefeit.,:ras ';e entidades 1()O%.&ta é. a segunda ampiação .

,catarinenses. Schroeder foi de telefones de Schroeder..As
beneficiado CQm R$ TI mn, quê vendas·�o sendo redzadas no

serio utilizados ria construção do, prédio da Prefemra, O preço é de
Centro de Sadde do Bairro R$ 1.117,63 à vista, ou em 12
Schroedec 'I; além de COQJpra de préstações, para' as pessoas

Coligação prepara carreata

para o .dia lOde agosto

Sérgio p_eron, QS_s",silrde imprensa da eoUgtIfiiD

.. _� 371-1422

,
'

A BIlIJMA_AÇAO:'DO viÂ.llfo ""
,

JiAIA@lllIJÂ 10 ',�L í Mlllv.L.
�AIVA IA'li llIJMA '

,

CO_.CIJIMY�AÇAo. AÀ\IAI .iI
'AIVII: ,,.IIIVIII 1 _OfOI�VAI.

',A' [p)� A�AbtlllO.oCl'
, ',..;' . ,

..

. "
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.·Secretário do MEC asseguraverbas
'Escola Técnica Federal

. f· \ Ipata ,I,

I'
I
, ,

i "Lira informou que recursos virão dqBID, mas obedecerão cronograma governamental

"

J ..ragu' do Sill· o Empresarial e direção da
,

aprovadoem maio, mas está é formar técnicos ná área
secretário nacional de UIJlidade da cidade. O seado líberade somente agora, eletromecânica e têxtil para
.Bducação, Átila'Freitas' empresário, Roberto' "Tomei conhecimento da atender (> mercado. A
Lira. afirmou, na tarde -de Breithaupt, presidente da escola" através de uma unidade; no entanto. .estä
sexta-feira (26). que' o Àssociaç�o., Comercial. comissão de parlamentares,'. funcionando num 'espaço
governo federal deverá parceira do poder público �Iq>resáriQS e autoridades da provisório cedido pela
líberar recarsos parll;8S obras no 'empreendimento; disse' cidade. que estã ,muito Prefeitura e necessita de

,
de adaptação e reforma da que os valoresreivindicados empenhada em buscar investimentos para .poder
Escola. Técnica Federal epara estio previstos' no recursos para a construção e oferecer um, ensino .de

, equipar o' laboratório' ofçamento federal deste ano. adapt�ção da escola". disse. qualidade aos, cerca de 200
eletromecânico. Lira, no "Estamos conscientes que. a afirmando que o ministério

, alunos. Umconvênio entrea
entanto. fez questão de frisar -UnidadeDescentralizada de está fazendo apenas I, o" Prefeitura e' a .Associação
'qu� oMinistéri� daEducaçãO _

Jaraguá do. Sul está essencial, "É o momento mais Comercial permitiu que fosse
defimu,alguQlas prioridades, funcionando de forma difícif do governo. Não. reservadó umterreno.juntoa
que deverão ser obedecidas, precãria.Bxíste a promessa adianta iniciarmos uma, obr.a 'Fundação Educacional

,dentr�H�aonogramafederál. do governo federal de -se e não conclui-la", ponderou. Regional Jaraguaense,'
,De acordo com, ele. as construir aescola que hoje ,l'ROVISÓRIO A destinada aofututo prédio da
melhorias na escola serão funcÍona, num ,espaço Escalá Técnica Federal. .esoola.>

,

feitas através' de adaptado. Acomunidade de Unidade de Jaraguä do Sul.
'

No OrçamentoFederal
financiaínento'dQBID (Banco Jaraguä do Sul semobilizou foi irq>lantada no município', deste' an�'estão previstos
Mundiil), ','

'

pata conseguir os recursos emJ�lhode1994.0 objetivo' mais de R$ 8.00 mit �ara
.

� O ministério tem outras necessários. agora falta a

prioridades no Estado, o-que concretiZação". declarou.
tem dificultado a construção

'

A diretora da Escola
, 'de escolas.' Seremos Técnica Federal, Soni.
obrigados a liberar recursos Carvalho. afirmou'que a

dentro dos programas direção não está medindo
defmidos pelo governo f�ral esforços pára transformar em ,

- explicou. acrescentando-que realidade o ensino técnico
:
o mínistérie assumiu, um implantado na cidade. "O
'compromisso com,

"

a sonho' ainda, não está

comunidade,jaraguaense de concretiza�9. Sabemos .da
conStruir a escola no t_erreno .importância da unidade de
reservâdo. Jaraguä'doSul e vam�s lutar,

�Átila Lira est(�v� em para que cheguem osrecursos

Jaraguá do Sul, na última necessärios", garantiu. Na
.sexta-feíra, depois de visitar opinião do secretário do"

i .: \
,

! Flori'an6polis, Joinville e' MEC, as' decisões, do
.

São José. cidades que ministério deverão 'ser

concentram as unidades tomadasdepois de se anahsar
desceatralizadas.daBscola outros projetos. que estão
Técnica Federal. O eonvite sendo discutidos. Ele

justificou o atraso no repasse
do diaheiro lembrando que o
Orçamento da União foi

reforma, adaptação e para

equipar o" laboratório:
Segunde um documento
entregue ao secretãrlo, está'
protocolado no MEC um

pedido para a construção da '

escola, orçada em R$ 4'

milhões, ainda não incluidos
no orçamento de 1996:
tiraenfatizou .qaeofundo

negociado pelo, governo
federal éde.longo prazo eque '

a Secretaria, de' Educação
deverä utilizar algo em t-orno
de 10% do total. "O governo -

está evitando fazer dívidas.
Temos consciência" da

i�portl�ci�, das

reivindicações e vamos tentar
atendê-las .dentro do

possível", assegurou .

.
ao seeretärio foi feito pelá
Prefeitura, Associação
Comercial,

'

-Centro

, ,

�

I
.

", �·',�i
"'" 'I' ;w..,..,,'-L�;�:·

_

• �"(�': - �'-
Na e'pera: Lira (ao Centro) garantiu que govern,! /edtral rai liberttr reCUrlo, pIlI'a Blcola
Técnica ':.'

"

"

. :

AS MELHORES ',SUG·ESTÕES !

.

E FACILIDADES ESlÃO \'

,,'NO BREI'HAUPT
BREITHAUPT

,

?
'
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Program� de.Microbacias 4iEpagri beneficia ag,icultores catarinenses
O encontro sobreExperiências ou indiretamente para as partçs prefeituraS e sindicatos. Um dos manejo do solo e melhorar a

AgroecolÓgicas do Alto Vale dO �. mais baixas, :funnando cursos de 'participantes é o Prosolo qualidade da água.
Itajaí� re8llzado' na Estação água. con10 cõrrc::gos C rios'(vaie}. '.(PÍ'ognuna de hiccntivo aoMalcào Em um período de sete anos,
Experimental de Ituporanga, veio EJé procura atuar lias lócalidadCs e Consetvação do Solo e Con1tole o projeto pretende _ recuperar a
para reforçar a neccssi�e de

- rurais, bepeficiando todos os da Poluição Arribiental), que tende . capacidade produtiva dos' solos,
continuação, do Programa de agricultor�s. Úm� microbacia a métivar lOS agricultores a envolvendc 81 mil- famílias

Recuperação, Conservaçlo e somente, pode ser concluída se com..- a apiatr.� de . Tentar mancj�
Manejo dos Recursos em 70% cios agricultores da área se,

-.Microbacias Hidrográficas, comprometereni com a CK�
popularmente conhecido como do plano dCmanejo do solo e ágUa ,.,
Prqjeto Microbacías.

'

.

em suas propriedades. A

ACKperiên9ia de técnicos e ocupação de uma nuCrobaci8 é etC
agricultores, que v� adotando 25% das terras catarinenses,
com sucesso métodos c Produtos distribUÍdas

.
entre

'

203
da agricultura sustentável,

.

municípios. Ao todo, .são' 320 '

difundidos pelo Programa nuCÍ'obacias. em uma, área de 1,8
Microbacias da .'EPagri c pelas tnilhão . de hectares.' '.
ONG� (Organizações não Dearadaçio.o,tàTItórlo-O·
Governamentais), foram projeto ,teve sua implantação em

r:elatadas no eDcontto, onde os ;1991, com objetivo' dé defesa dos
,objetivos'do projeto são aumentar recursos naturais, pois os mesmos
a produtividade e i' ren� da estio sendo. de8radados,! sem
propriedade agrícola. nenhum tipo de reposiçãto. O

.

Promo,vatdo • adoção de práticas território catarinense era coberto
. -sustentávás de m&neJo dQ solo e por densas florestas de 81,S
da ág� pelqs prodU� rurais de Cl1:Iilômetros quadrados fCiStàndo
Santa CatariÍta,

'

, algo em tomo de 6% \de toda
Microbacia 'é 'wna 'área em que cxtensiQ.

-
. '.

eeorre um. divisor das .águas das ,'E$te projeto conta com apoio
cbU\la<l (morro), que� dirciI:a de entidades, parceria com

.

11.. t:IIIIIriMaJ.: ,.." tipeIu&f ,,,••• eJdnisb tIevt&fIIIdtI_ltJO__

Jaraguâ doSulrecebe verbadogoverno doestado
Jaraguá do SQl - Em ltaperiu e Schroeder.

parceria entre governe do A maior parte será
estado' e municípios, o' destinada a investimentos em

Programa- ,"va o.Municipio, obras demfra-estmtura, área
vem desenvblvendo um daeducação, coma�ão
-trabalhc de distribuiçãc de de creches e centros
recursos para obras sociais, profbsionalizantes. Serão

edu�ção e infta-estrutura. O rwassadas RS 19,4 milhões'
projeto, entregue pelö dentro da primeira fase do

governador Paulo Monso . p�ojeto: aplicadas em 229
. 'Vieira, repassou RS 5,1 . cidades até' o final_ do ano,

.

.

milhões, ineluíndo 81 atingindo 88% dósmunicípios
muoicípiosdeSantaCatarina. catarinen8es:

Osmunicípios do norte do O govemo estadual ressalta

Estado 'receberio RS 525 mil, quenão existebeol1umãligação
incluindo Jaraguá do S1,Jl e as '. partidária na distribuição
'prefeituras' de Araquari, destes recursös, evidenciando
Corupá, Itapoá, Macieira, apenas a característica

-

da

Major '"eira, 'Massarandub�. adminiStração estadual, que
MatosCosta,PortoUnião, São, atua como 'estimuladcr do
Francisco do Sul, São Joãodo desenvolvimento.

corretamente o soio e a águà em

240 mil hectares, instalando 130 .

novosviveiros :florestais (onde são
dcsen�olvidas mudes), levando
Santa Catarina ao reßotCStamcoJo '

. 'de teda área danificada,� estes
)

anos.

Patrões oferecem
11% de reposição
aos trabalhadores,

Járapá do. Sal - o D�dio
.Colotivo dos Trabalhadores da .

Cöutns�o Civil o :Mobiliário do'

�uá do Sut o R.eplo, saiu Íla
últimaquuta-f. (31), como fOODa
do garàG1Ü' clata-b_ a 1996.197 das
duas áltegorias.

.

, Patr60s o ,reprosentantos dos
.

Vabalhadoros, MoIÜraaHO lia AQ';'
..

(AssoCÍ!l9iO Comoroial Jàdustrial do

JarBt,uá do Sul), para a tor'?Oira
rodada do nogoQia96oí, oti4ó 'os

patr60s oforoQoram "12", do

.eposiçÁo do INPl:r parcial, CIOm

pag&JIlÇD.to om duaS p&rQOI.. além
do piios salariais do RS 230'.00 para
.orv�ntos o do R.S 300.00 para
profissionais. "Não podemcs fechar

.

uma: ConvCm9ão som o repasso da -.

iDtlação intc:gtal o do aumento real

,� evidentemente, à vista • quo
mantonham todas as

.

domais
.

.
.

.

_
Qláusulas da CIOn�on910 199"

G�,Pa/tl4fbiuo HriIw, rqar.ro.RI JZJ 1IIilJ!.tIIW 96".oXpliClll Ingo Kaiser, presidente"
cidtM(a ,. 110'*.

'

. "
,

. -,

"do Sit1�cato do ianguá do Sul. '
.

,I

•

o endereço ondea qualidade tem bom preço, fa--'
brica: Jacquard, Soft, Cotton, Moleton, Meia Ma-' ,

lha lisa e estampada, Stanflex,Xadrez, Listrado,
para ,atender confecciO'nistas d'o ramo �e malhas.
DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACAßAME:\"TO PARA
TECIDOS EM MALHA: R�'\1A, FL<\NEIADO E ESTMIPARIA

.

MALHAS L:rDA�
POSTO DE VENDAS JUNTO À FÁBRICA.

:'
'

ROD. SC-416 N° 2727 - RIO C'ERROU.
FONE: (047) 371-0099

'

FAX: (047).371-1045 .

'

JARAGUÁ DO SUL - sc

.

"

OI

\
I,
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i.,...lá , cio Sul, 3 e " de "Iosto de 199�

,."J

BrasOla :'- A média 'ameianlé eXistem em caixa. no mercado 4e trabalho está mostrando que nlo
nacional,. de desemprego 'o gove�oFlIC agqf:a elege estio sendo oferecidaspelas "existem mais vagas paraas '

i '.;Vem> ,sófrendo' uma' "0 an�, da,' ge�a,çlo, de micros 'empresas. ,Ressoas," de
'

poucaI ' T

l,I,',
ampli.çiqquepa�uagirar' �mpregos"éomoprioridade. RespoD,sável, per sete escolaridade. ' Em

1 em toJn� de 1,4 pessoa'por ,
.Isso po�qlie vários �dos' milhões de vagas .to�s e,' contrapa:rtida,., mercado

famílía; quase, Ó, dobro, d:t) elegeram 'at"q'lte �o 21 milhães -de vagas para aqueles que possuem·
início da década. :Esse ',desemprego com proposta� informais; ,as, micros graduaç,ã.,', restá ,muit�
qlUK)toa18qnanterelataque inovadoras, levand.o, o em.presas abrem esse �strito; APesar de serema,

osrec�sos que deveriam ser govem� rac a determinai mercado para uma s�d.a 'minoJÍano paíS; ,

,

implantJeJos, seillpre foram e�novas:tn,edidas.Avislo' 'Urgenté,�uína neeessidade Em, Santa' Catarina,
colocades ' de maneira que s,etem., na verdade q�eQ,paísdesenvolveucoin foram: eliminados 2.431
,�Undáiia.

'

_seriam bataJh_particulares a crise. '

postos de trabalh«. Em
. O 'g�v�rnovem tomando de partidosl;que buscam a A .faixe etária mais maio houve ll�' queda de

I, 'medid,as 'te,cent'es' de conq� de: mais eleitores atingida pelo, desemprego 0,26'% na taxa de e�rego,

"

'libera? � 1D\anciam.to 'e' nlo_ uma intençlé) de �stá entre osjovens,de 21 a em rel�çlo'aomês�terior,
peló�Nf)ES"novalo:rentre melhorias nessa parte '25 anos, que acab8 abrindo divulgado pelo Sistema
R.S 3 tímh&es.'RS � bilhões" estrutural defasada.

'

questões,�m.o a for.maçlO' Nacional de Emprego de

contaJi4e ,�om�ürS9s que Hoje" as oportunidade.� escolar, A falta, de ensino, Santa, 'Catarina (Sine.;SC).'

! "

II coltREto DO p�v:O - a
,l, ' •

t 'I '-4

.,.'
,

: Desemprego tem 'estrutura defasada
o mais 'preocupante é,o
fato de qúe o, deselÍlprego' "

também atinge os setores
de serViço e comércio, que
hàbitualmente atingiàmais '

a . indústríã
"

de

trailSfon:n.a9ão., /

En'lua�to os pa�d()s ,

elaboram o, me1hor tipo de
ataque, para a, melhor' i
ex:ploraç� do problema,'os:1
setores aguardammu�9as,
que estão previstas para os

próximos meses. Mas n�o ,

seria o suficiente, para as, ';

mudanças necessárias que
tteverúúnSellea1izadasainda �

,
.

, .

Emp,es4s infratoras.: evitam -.o Gás naturilfboJll!iano terá:
.'

�ií.lsitQ .dos acidentes dê trabalho invesümemo de US$J,7M/hão 1

, ',�'
• t

" -,

, '.
• n......'polls :,_' o govern8dor australiana BHP e a inglêsa _.'

, Floriilnópolis "-' Os
"

torno de 1.6Q.mortes. .atingtdàs, natureza da Paulo Afonso Viei.rao sssinou um British gás e por O'QtI'o Stupo de �'
acÚJ�nt�� 'de trab�lho em Na periodo de 1985, e 'lesão e tipo de aoidente 'por, contrato com o Ministério das ,e�presas brasileiràs a s�rem
Santà: Catar/nó" tem �J991 houve 6�6 milhõe�,de -região da Estado. Essh Minas_e Enagia, a Pétrobrás e,a "d��das.. ,

.

, ,,',
;. .'.'

'

,., SC-Gas para a compra do gas ,FtnanClado por bancos de
diminuido a cada àno, ",'cidelltes no' Brasil. -indioes .fiscalizdm e doa0 'natural, boliviano. O gás. irá / de.senvolv1m:elJ.to, como (,
mas,' em- contrapartida' A"alisando ano � tmo, 'o subsidias às campanhas substituir todos oS,oombuStíveis BNDES�" o Bird (Banco,'

,�em ,au�,nta'ndo . a,' fn�ice -de ocorrências: ,preyentives. ';' , ': ':u� (o gás de�� ó�,. ,I�te�am4'tican� de: Desenvol-.
,

número, de óbitos no diminuiu'em 42 5%. E a A economia iniormal di�el, oJeo co�bus1ível:, carvao vlme�to), � ,o; BID (Banc�
,

'

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

"

, ,,' '''J(', vegetal e nuneral, lenha e, Mundial)" o UUClO ,das obras está

t.rabal�o. ,0 ßervlfD. de ' quantüJade de a1ntos; 'l.ue tambem e gr�nd� fo,tor; ,eletricidade). Çon,siderado um gás previsto:para o'primeiro semestre
'

,

A t ,i' v, r d ,a ,d e s representava.4% do total que.
"' aU,menla 'a ecOlógico, n� gel'aresí� e não do ano de 1997. Sua ext(lnSãó é

Prev'idencidrias ' ,da em'1985, pa$sou para () quaní>idade
\

tJ.e., po� o/ambiente.iA SC�ás ,vai de 420 .ctuilômct(os, pas�ando
'. .,,' '. 'N"

' '

"
'

"I' d 7 10.>
"

'b' Ih'd'" ,,', 'dCjiltnar, 'ctn 20� anos, pelas Cidades de' Blumenau,
mSlltu�ça?;,m�sfra.queas percentua', e , 70 em Ira a., a ore� s,em aproximadamentelJSS'6,mi1hões' 'Guaramirim, Joinvillé" G-aruva;
empt:es(1s esta'O 4elxando 1991.

.

cartelra assmada e pormês, paratrazcraoEstado 1,8 Brusqtie�Tubarão, S�o ,Jiosé,
,de ". registr'ar

'

"as- O INSS implantou ,em 'cQn'$equentemente ,o milhão dcmdros cúbicos de gás CriciÚ,ma e Biguaçu, seguindo
, �ocor,:ê"cia�.'L!..(jdos do' Sania'Cata(ina'o Projeto

"

a,umento donão,registro- naturat'poqlia. ,) , �,para o Rio �de do,Sul. P.Qr
P

.

t d
.

C '

'. ,fOI CAT
-

'

d d
.

l' d'
'

. d" t O
Ogaso�to tera extensao de ( tQda sua extensão, havera 10 "Clty

, rOJe:o ,e om�n�ca'fao � _.
coar en,a o pe o ,o�, ,aC1 �n e� . .'

.
'três mil 'lwlômeiros, atraves- gates", que �ão rainific,ações '

,de,ACldentes'de Trabqlho, medIco· Jose Rocha �mpreg(ldf!r e obngado a sando os' est,ados do Mato construídas pela SC,;,Gás, I

des'enVolvid.o'pe.lo INSS ,Çoutinho. Netó� que comuntcar o acidente ao G��,ss� do. Sul" São P�ulo� partindo ,d� linha; principal do
em Santa Catarina, os 'recolhe todas as INSS no prazo' de. 24' Minas GeralS, Santa Catárína e 'gasoduto para malS 14 Cidades,

"d .'

'

" '.' �.',: ,'.'� "";
"

"I'.a'z·
'

, '. " Rio Grande do Sul. A obra será. chamadas de gasQduto de
ae� !ntes de tra�alho ,fomunicâçoes e,/I J,or.a.s epaIa.as empres,lfs executada por um consór,cio distribuição. .

diminuir.am de 29,5 ,mil comptJr,ações "de dados
. infratoras� a'fiscalização, formado 'pela Petrobrás, pela ,'Seu preço 'es�ará lS% mais

em 1992,para,26 mil em 'como lireasdo corpo,{a�a," notificação e m�l1ta são. 'companhia �statal boVviana ,bárato d9 que, os, outros

1995� (l'fltuo,ntldade de,' salarial é �tividade3 lei/às pela Delegacia YPFrß, por ,,'Qm;: grup� de cottlbusqv�, propiciando roais
, 'b'

"

, ,
.

, ,c",' , J'. "... .' . .

. "".
'

'empresas, estrangetras que �ne "4esenvolvlmento
altos .mante-ve-se,. em prOf'SS,o.na.,s ,. mais. J;l.eg,lOnal do Tra�alho. llf am.eticaná· Tenneco, a,_ Estado.

'

t,l,

,',

este ano.

( ,

Restaurante Itajara
. ,A.par#r de .10/6abrindoJHII'a IIlmoçoll-.la-carte

Aos p{)mingos some,,(eR$ 7,00
, 'e;'fi'eéhandonosábado dnoitev

.

. �anco do Brasll Agên'ci'a, B.a�r'ra· ,'.'

',' d'o' 'Rio ,Cerro e Nanete :Malhas,.

• •

..,. ',' /_
•

_

.'

I', . .'. t.

Rua Expedicionário Gumercindo
da Silva. 237 - Centro - Fone: 371-3121'

.

A.gradecem a todas aspéssoas q�e�olab(J,arani co';"�io'açáo de
, .

.

/'

' .�.
.�.. . ..

�

roupas e calç'ados'para a campanha "D'oe um Agasalhol� Ganhe'
"

.
;.'� •

.

• 1

"

.

....
•

.

i

um Sorriso'� que beneficiou ,mais de 50fam,1itl$. , '-

'-
,

,
I

l'
,'fi
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

OUTRAS VAGAS
ABERTASNA
HUMANA

COLOCADOR DE CALHAS II

COSTUREIRA
COZINHEIRA INDUSTRIAL.

ELETROTÉCNICO
FERRAMENTEIRO

GUARDAINDUSTRIAL
PRENSISTA

PROMOTORDE VENDAS
RECEPCIONISTA
REPRESENTANTE

Classi-Emprego
uma Parceria

CORREIO DO POVO· HUMANA

AUX. ESCRITÓRIO
GIOVANI 372.1923

VENDEDORA
SILVIA 973.5530
AUXILIAR CONTÁBIL
LAURI 372.1452

CONTADOR
LUIZ 634.0568
AUX. DE ESCRITÓRIO
SIDAMARA 372.2999
ASSISTENTE ADM..

WANDERLEY 371.3829
I TÉC. ELETRÔNICO
ELEA:NA 371.1054
CRONOMETRISTA

NEULSI 973.8068
AUX. DE-ESCRITÓRIO
ROSE 973.3771'
DESENHISTA TÉXTIL
ANGELO' 374.0228

CONTADOR
LUIZ 634.0568
AUX. ESCRITÓRIO

CARLA 371.3864
MOTORISTA

ILDOMAR 372.2804

SERVIÇOS GERAIS
SIMONIA 374.1180

LBV..-..-.rA. WTO :OlEiD
.....ALX••fb. P:LUXOC';
::L&.Y-GU'1"; .A.CO:BKP........
D.�::DlEiDPRo:on'
ORIB.....Ç:iA..o lEiD TRlED:J:'

@ CURRlcUlOS CAIXA POS'!
� t

, lII

ENGENHEt
AGRONON�
IDADE ENTRE 26 E 361},

CONHECIMENTO NA CULTURA
!

'DISPONIBILIDADE PARA VIR

INFORMACOES NA HUMANA,

AUXILIAR DE
LABORATÓRIO

PARA
DUAS RODAS INDUSTRIAL

1. SEXO MASCULINO
2. MAIORDE2l ANOS
3. PARA TRABALHAR NO SEGUNDO TURNO

@ CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200
INFORMAÇÓES NA HUMANAII

t

,:�
Devió
breve i

I não m,

própris
URGE�

) iniciar'

desejo:,

nossos (,1

r
,-

".
RECEPCIONISTA TECNICO

I PARA OFICINA MECÂNICA

I PARA TRABALHAR EM GUARAMIRIM

PROCUREM,A HUMANAl
- -

,AMBULATÓRIO MÉDICO PARA �:
MEDIC.INA 00 TRABALHO ( PC�SO ) - AU

,

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - CURSOS
RUA HENRIQUE SOHN, 33 • CAIXA POSTAL 200· CEPo 89.255-24C

HUMANA ÁOliU4MANA É PÂRTE DEMS:ÜAAE��A��EM. � � �
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NOTA DE ESCLARECIMENTÓ''<'''tiÍ�:;;l>'o:�i�
1

,'-
-

,!'re:-' .-,:.,-,,,:

,) seu representante legal vem publicar a presentenota, a fim de esclarecer Q, !ll;l'e segue:
'i'liado pelo Banco Bamerindus ao Cart6rio da Cidade de Jaraguá do SuL- SC, nossa
'l numere 0401, nó valor de R$ 59,70 (Cinquenta e nove reais e setenta centaves),
ato efil17.06.06, emitida centraMAXIGUMZAGRORAÇÓES GUMZ LTDA., sito
\fCfiiqDem'llrchi, 182 - JaraguádoSul- SC, " "

.

a soUcitaç'o deprotesto por falta dé pagamento foi totalmente equivocada, haja visto a

,dupUCâtà tersitlö el'nitldâ êôm d'átadewncimenfo aÍlfel'ior àdata do pröprío faturamento,
do alteradamanuaímentepcrnösso funcionário para o venciJIiento correto. Amesma foi
imente quitada na data de seu vencimento.
'l1ltimo esclarecemais, que já tomou as providências para o cancelamento do referido

, Pois,Maxi GUIÍlZAgroreções Gumz lida. nada deve à declarante napresente data.
,
1r verdade, afirmo.

Cutitiba, :30 de julho de 1996

ALTECHDOBRASILAGROINDUSTRIALLTDA.
RuaSaidMohamad EI Khatib, 280

Cidade Industrial
Curitiba - PR

,
CGC 72.058.24110001-00

LH.: 101.940.75"C

�Iínica São 'Camilo
iI Dr. Marcos Fernando F. Subtil

";llillillllfl�IIHlllllfêil�I�11�1�lil'111��111�I!i.íl1 '

Medrclna do Trabalho - Fraturas - Urgências,
Doen9as de Coluna, Lesaes do esporte - Vfdeo Artroscopla
e Cirurgias do Joelho

Exame.: admissionais, demissionais e periódicos
Hor6ríos atendimento: 8:30 às 11:30 e 14:00 às 18:3Ghs.

VENDA DE
BATERIAS NOVAS
E REFORMADAS

Serviços
Peças

Acessórios

Rua Exp. Antonio C. Ferreira, 78 • Próx. Arte Làje • Jaraguá do Sul • SC

��ndB-se
,na mala

'�ra daaanho
macinlco
RS 150,00.
Tratar fone
'973-9098
cl JoeIaoß

ORA. ELEN C. D. J. DE MASI

Otorrinolaringdogia
Cirurgia Plástica da Face - Nariz e Orelha

Fone: 371-8446

�RA. DENISE MULLER T. OLMOS.

. Ginecologia e Obstetrícia
'reventivo do Câncer - Fone: 371-0942

DR. DOUGLAS F. C. ANJO
.

Angiologia - Cirurgia Vascular
Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais

Fone: 371-4935

DR. NELSON EICHSTAEDT ..

OUVlpO - NARIZ - GARGANTA - Microcirurgia naso
sinusal- cirurgia do ronco - Otorrinolaringologia

Fones: 372-0617e 371-0942

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J8ragUádo SJJI, 3 e 4 de agosto de199'

.t

·CLASSIFICADOS •
. CORRElQDOPOvo ..3

�e1iill.ItIJ
CRECl1873-J

.
.

·aAIEENlIMENRJSIMOBIUÃAlOS L1DA. .

APTOS .PRONTOS. ,.

- Apto. e CU. 0/ 136fn1 - R. Afonso ca_go (perto fIo4oferrovl*la) 0/' 1
,..fte + 2 qtos. ii dema.. depen�u; + CIo ..,.,..� • 1 gar.gem. R$
35.000.00 wada R$ 780.00 m...... (Allanc. pl &.deICO).' Troo..e por
àpI8 ou terr..o ein 1JI6.

.

APTOS Eil CONSTRUç6ES ,

'Edlt. P.tlJnl•• R. Jo.� E.ínmendo.".r •

- Apto. o/. 111m' - � andar. 0/2 CIo. e demais dep,.• ger.gem. portio e portaria
e1e116nIoa - R$ 25.000.00 ":.saIdo paRltllado em CUs. ..ttega dlav,. em jlwJ/97
Edlf. D!.ntllu...: Ru. "ar/n. Frutuo.�

.

,

."
- Cobertur.DI4MX 904 0/397 .8Omt.0/3 suft.!' e dIIm.1s dép. lareira - churr•..,eIr!l
,ind. ,2 vagas. ger.gem. eto. Inlcial173 ClUb (RS 69.449.00) + ..... pan:elu de '

condomlrio ,R$ 1.725.00 aItrega. dlaves lev.l98.
'

,

'

- Apto$02 e 802 0/ 21""'" - ..Ie + 2 Cloe.. eapada. churr•.q. 1ncIvIclJaI. dep.
empregada, 2 ger.gens.....0 de leetaa, pllCiI\a - Entrada 108 ClUb (R$ 44.022,98)
+ ..... paroefa. de oondomlrio - R$ 1.063.50.00 dlaves FEV.198. .

- Apto 304 - ..ttalk 97.(250111) (R$ 39.600.00) +_"* píroet.. lIe OOÍIdo!nlnlo
- R$ 997.35 - dlaves - FEV.I98 ., .

Edlf. Am.rutllll. RII. Adolfo S•..,I • I.t d. Ru. Amazon••
(SCAR)

.

I
.

- Apto 0/ 300mt. 1_ eleponlvels Iplirtameriloe n' 301. 302. 501.
ERtt.da: 64.75 OIIba (R$ 22.317.00) ai' IWh9.197 ........ ,paroeIas de 3,65 cuba'
(R$1 A87.80) . ..

.

Ccnlllnçlo: Proina Conlll. e Planej. Uda. em alllema de OOIIdomlnloe
.

Re.l.no/ai A·m.,,"'•. - VII. Nov..! '-.
.

- Aptos 0/123mt - 0/1 ..Ie + 1 CIo e demais 4Jepend. (aaoada 0/ churr"CJleIr. e
,

garagem) - RS 8.50l).00 .ada +_IR condomlrio de ',49 ClUba (RS 807.35).
.

'CASAS
.,.

- casa Arven. o/l!i11mt -'R. AIvIno SI.nger. 960 - Slp LIÜ 'R$ 40.000.00. troe. por
aplo. ,.'

'."
r'

A'DTO'NOY·O- ca.. de •. Nova 3 palllrnlftoa '0/ :45Om" de *ea oontfn!fda, terr..o 8()()ml -

.

.

�i--:=�:='':::'; :.;.�'=_ .. -,.,..;_�.... ·-;/-1.:. ·�i,l.lt.�.�1�.ll.l:.:.: :
. ',V'·E'.1',CULOS- ca.. aIv. 160m' *ea 00III1ru1da; T8It..o 42Om" - R. HenrIqu6 BoIIoInI - R$

35.000.00 + Allanc. CaIxa' EconIiinIoa Federal R$ 120.00 nih.
- ca.. de dI60arà o/. 270nit em alvenaria, 0/ Ioda inIr_lIln'II'.. pildna, dóis
gelplies. ler{IIIIo 0/ 31.09Clmt, - R.eemardo A. Schmiel (perto do ..110 vl6da) -

... da FIgueIr. - Fl$110.ooo.oo ,

- ca.. de ...w 123mt; BaIneúIo CamborId � TrOO8_ por apto em .ll!ra.....
- ca.. ein lINaIarIa 01 1IOml-,,_ JON PIooI - R$ 25.000.00·
- Çua AInRarIa' c/320m' - R. JoIo Wie.. Jt. 53 (BÁ 280. Km 72) - RS 5li.OOó.OÔ

T'ERfiE NO'S
.

- Terr..e 0/ 28.268fnl. no treVo �e val • Blumen.,.0/ 165m de frenle pl BR 413;
,conlendo uma opa de madelr. 0/ .15Om' + gaiplo de ...... 0/ 200m' - RS
170.000.00 •

.,

- Terr..o 27.000mt. 0I60ar. em Águas Claraa, pertrneiro tkbano - R$ 45.000.00
- Ten'''o - Lot. Charnpag1181 - 378mt - R$ 21.000.00

'

- Terr..o oI2,2!?0 - R. BeIIa Weege (pIario ., saco 0/ RIo ....�_ Fundós)
- R$ 40.ooo.0Q.
- Terrti!o.1IIJI NaYe!J8llles. com 400mt. OaIttal .5OOm da praià - R$ 15.000.oq -

l1III'ado. fundos com cobeIIiIra pl 4 ger.gens ,

- Terr..o 0/ A50mt'�R AmêIa Ascher ERice. VIa R.u - R$ 13.900.00 '

GALPAO INDUSTRIAL I COMERCIAL '

.

,
.

- GqIlo InduIIlrlal, aettUllI'. mont.da, oobeItur.' paga, com *ea de 4OO;00mt. e
o larr..o oom 664.00mt. �.Joao Fi'anznar. em frenle llgreja Slo lJIIz aonzagi.'
Pr600 R$ 39.800.00.

.

,

- Pr6clo oomerdal - R Ad6Ia AlCher. 720 - Â$,90.ooo.oo - -a. paRlel.mallo
CIU. troo. parcial JlI aPeo.terreno; , .

'
)

LOCAÇAo . '

,

- Lojas· R. EIeooora S. Pracl Ed.Antu"" 0/ 42,2-4rßt - R$ 300.00 - 0/53,47m* -,R$
40000

' "

- t.oÍa 0/ -42m' Fi Bemar� Oonibuacb. 590 - R$ 300.00
. - LOja 0/35mt - R. a..._ Hering; UI - EeI!. &ioa. - � 300,00 "

,

- �o of. � qlos + dep. empiegada, celllral,. Edllclo ,Iar.gu&. " andar. R$ 750.00
(Seinl mobilado)... " ..
- Apto. 0/ 3 CIo. - R. ,8_a S. Pr.eI (Centro) - R$ 550.00 '

- Apto. 2 qJlltoe - R. a."emíe H8ring, 70 - R$ 475.00 ..., i .

- Apto� oI15Om' - 5,qlos e demais dep. - a.aranirlm; peito I!'evo - R$ 40Qi00
- Apto. 0/ t CIo. e,dema" dep. - R. Pres. EpUolo PessOa•.421 • R$ ,350.00

.

c GqIlo 0/75OmI - l14IßZ ,de 8IIOiII6r1o - ,_ ErwInO·MenegoIII. 1..aO. Aluga-Iie
10111 ou paroial _'

,

- Lqjas - Rua J0e6 Teodoro�o. 355 � apó.� - 0/72.QOmt ,- R$ ,330.00.
0/ .&.00mt • R$ '225.00 '

..
,

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

a- '[m@[JdfbJj'@,.
,

,

Peugilol 306 XS . branco 98
Monza GL pral. 94
Kadett Sl. pr.l. 93
Kadett Sl. pr.t. 92

�1.,6
,

clnz. 95
Kadetl Turim IIr.t.

,. 90
'GoI CL pr.t. 91
Opala Comodoro olnza 90
anwelle SL , Rrala 88

, a..rCum GLS cinza 88
Chevelte SL brllnc'o '88
Prêmio CS pral. 86
P•• I S \, br.nco .85
BaIIna fi ud·

,
81 ,

, Del Ray QJIa. verde 82 I
: Del RayL a2ll1 87

IIChevette SL ' br.nco 83
COroelll

'

., oranoo 19 I,
Fuaoa 1300L verde 79.
FuIC.,500 bege 77
&."'.600, bege 77
,Moriza SL verde 86

I eors.l.0 a2ll1 ' 95

�o 4pta. ooinplelo ,

olnza 95
Unos 95'

Rua Joinvi lIe n° 3573

Folle(047) 371,9&22
JARAGUÁ DO SUL - SC

"

.

'aNcer Comeroia,'
Incórporaflo

,

Vende - Admlnletra

Compra - Aluga,
- 'DEFRONTe i.o,fóÚI �:CRECI 00177O.J'

'FONE/FAX (047) 372-2990
-

CELULAR 973-9089 -,JARAGUÁ DO SUL· SC
'

, . )

- Vendo-H um.Cala Da Rua Luiz Sltier - laná do RioCeno, c/3 qtOl,
Úla, coz.. la"{., ganserD, etc. RS 50.000.00 - Eatrada RS 2S:000,oo e

,

�parcelado.
·

- Vendo-.pmT__o naRuaJ%idío lu_lo do 600m2 - RS 16.000,00
- Bana do lUo, Cerro. '.

'

- Ye"tJo.:l!O ,uma 'rea
.

para. iDlIaJar miéro-emplN8, lateral da 'Bedlla
Wecge - 'Rua,SSS Iin· - RS 3S.000;00 (DOgoo.vcl)

.

- Ye!ldo-.e Cala� alveb� novi, com 3 qualtos. ala, copakoDDll..
Iavandoria, guagem -looa1iza4a DosÍUDdoa do Juveam. - RS 2S.000,OO
(.ooii�l) em caDflçie!l pan ....ada....te. T__o, 730,CIClm2 - do
NqUÍDL

'

.

.

- Vendo-. du.. éaaaa .do Jangu' 84; lIlIbaI COlDqu�ui... çoriDlla,'
garagem - I" conj ,1.300m'l do tarieno - ValorRS 16.000,00 (negooi4Vf!),)
" com S38,40m2.· Temao. (negooiiwl). .

- Yendo-. oma c.- niiata Dá ma SS. Alagelo Scbi.ocbet, 137. com 3

quutoa, ui.., C02ih.. 'copa, 2 baabeir08, etc. "_o� -do _te
·1Dtal S82;80� (aclgooiivcl). Aceita...cll,,*, teaoDO.,
- VeDdo-. teneao ••ma 37. solo PlaJúlçIlack, com 14.00 domate lDtal
da '- em 464,CIClm2 - Pniço RS 25.oo0,O� (DOgoc.Vf!),)

,

- TemiDO D.Oba.daFiguWa.Rua lO, 10. T. JtibeiIo C)9m 14,OOt.olteb
1Dtal. da '- do 427,5Om2 • com jgUa,luz, fu�Dtó • �jota - PNço
RS IS.OOO,OO - �ada .,
- Tcmeo com 84o,CIClm2 - __ coutruçlo do ... '''0 cl S60,40m2 '

proll. d. Ãrgi _ DaWalterMarquudt - RS 60.00 p/fII � negooiivä.-
- 100'_0 liluado JIC!& Trevo. - GM. IS, BI., MS; 10. SQl ci co.'
.!:Ontendo a '- de 19.620m'l, com 331,60nt. do iNnte pl BR-280 -

PNçoRSIOpaa:eludoRS.12.000,OO(l'roca�por_oaeCami"",,,,). '

,

- Vendo-. '- co-aal naRua Máaia UboIiD. da Silva - Vila te_
contendo 4.828,5Omi cl�á do 6Ont. ao P1e90
.R$110.009 (Negociivcl)
- Ve.do-.__o ao Azal6üs c/ 729m'1. EIItrada 14.000,00.+ Aaumir
FiD_ci_to. c'

'

- Vende-.e·uiDá míJD.ch�� com S.OOOJD'l;�a .. Rua 492,
Elpillio Mwna. bum Vila J..éJlZi. "e. isolada por R$ 3S.0ÓO.ÓCi,

, (Negooif.vel)
. ,

- Yendo-.uma_do 22.000� looalizadan.Ru.267,iOl6A. Penira.
Bairro C2enaiiewicz ao pmço do RS S.OOQ.l (negooiiYel), •

·
- Veado-IO' apto. ao BalDeúio do 'CaniJoiíó "Todo !DObiliado. 3 qtol,
ula, coZo, copa. etc. ':J- _dar - garagem coiotiva. u.teáone - CODdomfaio
- RS sO,oi> - 700mt d. paia - Rua2.300 - n· 740 - JInÇo - RS 40.00Ó,OO '

, (negocü.�l) - Troca-lO por apto em Curitiba-PR.
Ven". 7 ,sOOm'J1lom Edi&1Çio-cIe GaJpõés em 2.200111' ··IOCIliadoa
lOOnt londo do ..,aIto (BR-182 - 'ScDlido Ne_ RaIOOI , (ao lado da

· Recmativa Bmtb!lllpt) ao pmço do.
.

.

RS ISO.OOO;OO (Nagociéel).
...

- AIug�-. aaIa defronto F6ium - RS 300.00
- C_mta RIJaR:o. do PIUJa. co.p 10,0111', 3 quarto.. Ulaa, cozia....
baaháro, gangém, IDJl8!la - ÍIlc:Cleme -

RS 2S.0ÓO,OO (aclgllCÜ.W}). '.
'.

'

-C.àJlllcleiJanoGUrdiDiUmi-RS�S.ooO,OO - ac:citacano. tclefoae.
'- eua'noMono doA� do ßIIdoira, 3 quutoa, ula,cozi.U.. baDlIeiro,
�., ao pteço do R$ 2S.000,OO (negociivel). '

-.J..oj. com todo 8Itoque locatiza4& naRua Reinoldo Rau - Tu�o por RS
IS.OOO,OO e negoc.vel.
- Apto •.Edif.Meueg� - 3 quartos, sala, diap. elilp�.-aa, çoZÍDb.. etc;
Sem gangCRi - RS 38.000;00 - ncgocü.Yel - Aceita.-ID C81&"
- T__o com 420,00m2. Pr6Itimo a Faculdade - PriI9o, -

RS 1.ÔOO.OO - PaA:elamo..
' .

Pu.. c.... do acabamDD'toa�." DOAna Paula J, por,
RS 23.000,00 (negooiivei..).
ALUGA-8E GALPÃO CENTRAL 'PI DEPÓSlrC), ETC: • 250M,)

..

, Pointer9LJ 1.84pts94prata ga8 � .. :.AS13.500.00.
unO Mille 93 azul met. ga8 RS v:6QO,OO
Gol cl.. 93 verde met. gas � ,AS 8.600,00

Fusca 1600 94 verde met alc ; AS 6.500,00

'Opala Comodoro 88marróm met. : AS 5.500�00
ChevetteSL 86 prata 5m. alc AS 4.360,00

Ft,lsca �500 73 azul gas ,.{ , : R$-2.200,00,

Chevette SL 79 b.gegas : ,: AS t300,OO
Passat LS 79 douradogas , R$ 2.100,00

,
.

Co� GL 961.4 4p� verde gas : :..AS 14.000.00

Pamp,aGL95 ,cinza gas : � 11.000,00

R JOINVILLE 2050

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

BORRACHARIA DO, JORGE
r

. '
,

Agora em novo. endereço, ,'o,
para .ervir melhor�
Rua Harry Hadlich, '37

Centro de Jafagf,Já do Sul

, /

POSTO MARECHAL LTDA.
.. ",'

. .' .

. ,

'
. .

.' ",. .

.

".
'.

�l Llqu.igá�
� ;.o -;.

,-COMBUSTíVEIS .fjLTltADOS
-SUPER TR,O�A DE ÓLEO
�LAVAÇÃO' CO'MPLETA

.

-LAVA RÁPIDO
, ..,., ,.. • '. f

-LAVAÇAO, AC;UA QUENTE
-LAN'CHONElE'

Avenida Maràch_al Deodoro-da Fon.eca,.961 - ÇEP 89251-701 - J.raguá do Sul' - S-C

"

FONE/FAX (047)
,:",

372-0705 * 372 ..1888 *1371-0905
"

, ,

. ,

,
I

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



. "

,

CORRDODOPOvo·4 '

.

'

,C lASSIFICADOS '

, .vende-se terreno prõx, recreaäva
Procura-semoças para dividir�ugóeI

,

Marisol16x24mz, Preço a combinar.

de�tOIiÍlRuaRéinoldoRau," Tratar371-7610.
400 apartamento n° 31" eJD cima da

VencJe..se,fihna�qra SoPy, ZQOtnde 10 , Lukisa. Tratar no local ap6s as 18:00 '

vezes,acompanha acessórios ePossui, somentecooiHekeouCJeile, ou pelo
vúios recursos. Pouco uso.'R$ 900,00. telefone 372-0406comHeike.
Tel 379-1239 cl Alexandre.'Hor.

, ,.,

Terreno cl 420m2 - lifa daMosca
Terteno c( 1.02� Rúa Procópio G.,� Öllveira
Terreno'cl 460m2 Rua João Januárlo Ayroso
Terreno cl 450m2 Vila Rau '

Terrena c/44OnJ2 Bairro Água Verde
Terreno c/513m2 fun<;fos Weg"
Terreno cI.31.000J'li2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno cl 2.600Jn2 Rua Joinviíle - Olmo ponto
comerciai
Terreno cl 430m2 LoteamentQ,V8I'$ailles
Terreno cl, 589m2 (esquina) ".ha da Aguelrlil
Terreno cl 400m2 R1,IaMarCelo BarbL

,

,Terrenocl532rJl2- ,EstradaNovaprox.PostoMarcoila
Terreno cl 500m2 frente pl Lagoa - Barra do 'Sul, '

Terrenó cl 500m2, (esquina) Rua Hemlque
Marquardt

, . ' '
' ,

Terreno ,cl 10.000 e casa de' alvenaria, ótimo pl ,

empresa - RuaWolfgangWeege (Rio Cêrro II) "

,

".' JUrZO DE 'DIREITO DA 21 VARA CrVEL DA COMARCA DE JARAGUÄ Do SUL-SC Terreno 3.600ffi2 RwáMarcelo Barbl- Vila Lenzi '"

,

'

, »Ó«' �, •

"EDlTAL DE PRAÇA I LEILÃO" .; ,

T�renoc/2a.OOOm2frenteparaoasfaltoemNereu
LQCAL: Rua Jolnvlll� n° 4.265, fundos, Ceotenárlo, Jaraguá do Sul _ SC . Ramos.

,

PROCeSSO: N°�4000454.8 _ FALj;NCIA _ ATYKA'S ConfecçOes e Comércio Uda. .•

Terreno 15 x45 (ótima vista da Cidade) Vila Nova·

�PRAÇA LEILÄO:05!08I9S, às 14:00 horas, a quem mals der, desde que o lànço não sejaqevalor Irrisório. .I
Terreno 11SQm2 - R. José Emmendoerfer

BENS A SEREM, j::)RACEADOSA:EILOAOOS: '

"

, '"
' Terreno 180()m2 - R. João Januárlo Ayroso

Of} ,Uma máquina costura caseira Singer Facilit sln, avaliada em R$ 120,00; 02) Uma máquina costura
éhácara 115.0Q0ffi2 Ribeirao Grarlde

'qwérlok BROHER n� EF4-B5, avaliada em R$ 1009,00; 03}Uma máquina costura reta SUN STAR, N �.KM123, i:�:��: :��R_�II;OS�i:�endoerf91,

�aValiadaem R$ 750,00; q4} Uma máquina costúra reta PFAFf'433-34/01AS avaliada em R$ 750,00; OSYUma L,otes c/400m2 -'próx, . Sã,o L'ursGon7Ana, máquina de corte FIORAVANTE M-138 avaliada em R$ 450,00; OS} uma mesa com doJs gabaritos de revisão e ...."

, IImpe%, avaliada em'Á$ 80,00; 07} Duas mesas p/.corte de madeira'de 2.00 x 1.30 metros,' ava,.li,das em R$ CASAS
1.06,00 cada; 08} Uma mesa �e madeira de 1.50 X 0.60 metros ava,liada em R$ 45,00;' 09} Lima. mesa de

Casa a,lvenaria cl 3 dorm. _ N,ereuRam'os' madeira de' 2.00 Je 0.70 metros avaliada em R$ 120,00; 10} Uma mesa de' madeira de 2.20 x 1.10 metr,os '

,

avaliada em R$154,OO; 11} Duo mesas de maqeira de 2.50 x t.to metros avaliadas em R$12S,OO cada; 12) "Casaem alvehariác/260ma -terreno cl 154Om2- .

05 manequins de aço adulto avaliados em R$ 34,00 cada um; 13) '03 manequins de aço infantil avaliados em
Schroeder

"

R$ 32,00 cada. u"'; 1.4) SOB laterals de aço ARTAMA, avállados em 'R$ 2,90 cada; 15) 45 travamentos de aço' Casadealv. cl95m1ter;eho c/370mtem Três Rios

ARTAMA, '.,a1ladOlem R$ 0,86 cada; 16) 60 fundos de aço ARTAMA, avaliados em R$ 1,75 cada; 17) 6$ pés de do Norte ,

aço ARTAMA, avaliados em R$ 1,00 ,cada; 18) O� pratetelras de aço com 14 casulos desmontáveis cada uma,' Casadealv. cl 1 oomaterrenoc/538rnl-BaIrroÁgua
,

com bai de madlJra e/fórftífca, avaliadas em R$ 140,90 ca�a; 1S} 01 prateleira c/ seis repartlçOes. de Verde
\

'

campen.ado di 2.00 x 1.80 x 0,30 ,mItras, avaliada Im R$ 60,00; 20) Oi, prátelalra dI madeira de 2.96 x,1.S0m Casa de alv. 216ma - Praia de ltajuba
, c/46 eMulo., avaliada em R$ 282,,00; 21) 01 prateleira de madeira de 1.06 x 1.80m cl 16 caiulos, avaliada em Casa de alv,"1OQml· Ba"a Vàlha

,

, RS1SO,OOj 22) 01 pr.elelra de madeira de,2.00 x f.SÇ)m c/30 caulos, av.llada em R$ 200,00; 23) 01 baleio de
� CuadeaJV. 22om·18ufte.f.3dormltórloa· RuaMax

.

Imbuia c/ tampo de fórmica de 2.00 x a,go x 0.43 metro., avaliado em R$ 380,00; 24) 01 baleio dI Imbuia c/, Zllmann
"

tampo di fórmica d. 2,00 x 0.80 x O,aO.rnetro." avaliado em R$ 260�00; 26) 01 balélO de madeira cl tampo de ' _ Cua 130m· e terreno .om·· Entrada Rio da Luz
fórmlcacl'duu gav... d.1,40x 1,OOxO,60metro.,avill�o em RS210,OO; 26) 01 baleIO de madelrade1,80 • p'róx,MIIw.. , -

x 1,00)( 0.&0, avaliado em.RS 300,00; 27) 01 baleIO de madeira macl9. em forma de L novo, avaliado em R$ • Cil. alv. 100m·,�, dormitório•• Nereu Ramo.

tlOO,OO; 21)'03' banco. di madllra di 3,60 x O,SO ,,"etro., .avallàclp. Im RS 40,00 cada; 2a) 14 banqueta d. • (parcelàr),
'

�

tamlt1ho. dlvlrtOl, avaliada Im R$ 12,00 cad�j SO) 08 banqueta dt compln.ado de apolo pl cOltura, • A'ftAR"''A'M'E'NTOS'
avallad.. Im Rrl,OO càcla;31)'C1 apo.Hor.d1 mldllra tipo gradl' di 2,10 X 1.&0 mltrol, avaliado em R' '_ rll\ 14 '

10,00; 32) o� expQ.Hor di madllratlpo gradl.dI1,60x 1i1omltrol, avalladolm R$ 46,00; (3) 01IXpolHárd,I
\

E Apart, cl2.dormltórIOl .. qd. Crlltlnl MonlqUl, •

..rrlfo. I corda., avaliado, Im R$eo,OO; 34) 03 "pIlhOl di 2,30 x 0.,70 mltrol cl moldura di madli'ra, avAliado Apart, Im eo".tru9Aoc/� ou 3 dormlt6rlce, Intrega
Im, R' 10,0.0 cada; 31) 0.1 balan9. 111tr,�nloa FU.llOLA E-aC/3C N',2DIOD, aVlllAdA Im 'R"GO,OC; aI) 01, '. julholG8, rua Gumlrclndo da allva (loólllZl9IO
,�louladorl.l6trlc. Qíneral21 CD, Avallad,lm, R$ 21,0.0; (7) 2,D c••tu dI &90 tipo tup.rm.rcldo (plntld••), .' • PHvll.glad,). Con.u�..nOl,

'

,

AvAlladu Im R'1.jOO cAd�� ai) 01 "Ióglo vlglAI(1.. QUAATZ "g;a80 n' 2a21, AVAlIAdo.m .A' 330;00; a,) 0.1' ". Apto Ed, lubilAOI 12amt"2dprmRÓHo••nuR."
'

"IÓ810 po,nto 1(1.. 8000 UNICOliOA, AvaliadO om A' 1100,00; .0) 01 811MOfAOM A�IO rop@llnll, AVAllido om ,'. domAI. dopondlnoJu,
'

,

.

R' 210,00; .1 )'01 portA cArtAB ponlo d@rJ08/210ArtOI.,AVAlIAd00mA'20,00·,4,2)'2If1UIl0Id@mAlh"A,
- Apto, 1 filmt = Edlf, = Edlf, 8ohloohot ,"lr�A 4-

........ .. "If I
�,. "., flnan'AI"m"'ntA, '

"

"\lOelBÍlYA \tO \t oronto. t pOlt, o mOdol�1 dM IdOl 01'1'1 dOI,IIOOI plÁMloo, .ondo novo 11001 oom trintA qullOi
'

•
... ul8 '" ti

OdlO um, 00," 1",.400 qullOi, AvAliAdo om A$�(MO o kOI 4(3) �1 iAGO plÁMloo oontona-o, 1 t.IOO quilo_ (lIqul�Oi), '. Apto: .ml � ,ªôlf; ImigrAnto_ (pAroliAr)
,

,ôoll�hA 1110 pl 00iturA_60 dlvONA_ OO'Oi, �vAlIAdo om �t'161,00; 44) 01 iMO plÁ�loo oont@r:tdO 11.@00qu!lol '.,
-

(lIqU'�Oii,dl IIf1hA.p1 aOitufA oworIOKAvA!,'AdO Olft Atl"fi,DO; �i) 01 _MO P1Á§tla,O,aont@Roo �1:'10 qYlloi " -. AL,UQA.SE(llquIdo_' dl.IIMI pl ao_turA owoflOK IVAhAde;, Im;At 111,14; 41) 01 iMO ,plÁ§ti�o aont@ndo 110 rol@_ (ä:IiIO
qulI@_) @ otiqU@tl§ pl flumorA9Ao @m PAPol Aut@=o@IAnt@_, §ortldl§, AVAliMAi @ffl �t }@�,OO; 4ft 01 ilO@ • APArt. all öomfitftri@§ = �: Mg: li@ff!MfI ,

" plútlg@ g�nt@floo I,BIO quilo§ tI@'otlquOtA§ @§tlffipMA§ @m i@OA (§ortio�§)', IVAllMft @m fitt !J41;OfilL 41) 01 • 6i11 gomliifaiAi IJOmi! = �"FfMgl§@@ M@d8lf,@§,
,

§Ai@plí§tlo@'@ontlilndo@mbf@ifAif@ffAOAirIVAliMM @m �. 10,00; 4g) 01 Oälxä d@PAP@IMO@flt@fld@§6qUIl6§.. APAftAffl@flto � dormR6fiO§ �YI Mg, ll@ffläflfl,
O@ Ho@liflha§ @'" ffllIM� O@ Oif@fOflt@§ lämMh@§. oi O@foAo, ßVIIiM@ @m �. §6,QO; §f;)) 01 61ilA O@ päp@IAo,

"

6A1ä o@ml: � ,ªoif, P16@lIi 'I'

@@flt@flo@ @I qullo§ o@ §M@IIRhA§ @m mälhAi o@'olf@f@Rt@§ tAmARR@§ O/O@fOAo AVAliélOO @m �. �IIOOi 81)' 01 "I = §ii!pA€!lflPr, 1 �omi = fituã b@p@lo@ JAfl§§@fI; ,

,

§MO pI,Á§tI@@ @Oflt@flO@ H..�OO qUilo§ �@ b61ft@§ OiV@f§O§, AVaIiAd@ @m fit',�I, 't§i §�) 01 §M@ plÁ§tioo @@flt@RoO
1 L§@Dtt,UI.I@§ O@ �otft@§ OIV@f§@§,'äVâlIM@ @m �. �I,�§J �§) @OR@@§§A€! ,o� Y§@O@Umä liRhê 1@I@f�fli@äI'Rg §'fl = I 1 f,ªb,ªF�,ª�É§1��N§IAb PfitEFI)(§ §'f�

-

141 t j ävä!IMä@m "' §:OOIM�O: NA€! §@flO@ @ fAlld@ I@Oêll�§Ú@ p@l@ 6f.: §'i@iäl @@ Jy§tiiä, fiOä @ m@§m@ Oä§ oätAi
§U�ä lfl@fl@�fUlqAi, �I@ Pf@§@RIO Edlfäl: Clä6@ @ PAi§M@ R@§lä OlOMO @ @@ffläf@ä, ä€I§ §O oiä§'€1@ 'm@§o@'. IlUAMlDIUJGIIMIDI',..,
mllo€I@tln:EU,@§@fiVIJU€li@iäl@§YO§OfWi:"',·,","',\_.(AO LADO-DA1II11i11U1A01M) I

" 'HlideßlafMlneguHideOlfVllhe
'

,', JONI! 17'=I0Il .

, -'urta fi. Direita

V�seJet-skymod. XP92/93 - novo.
'

d carreta. kvista,�$1;OOO,OO ou,

fi.naJlcia40. Tratar fone 311-0196. r
>

..

Vende-se caninho ele�ê clMoisés
'

modelomo semi-noV�. R$l40,OO. Tel
379-1239dAlexandrehor. comi.

,

comereial.

,

CD-ROm novos, venelo 9U tl'QCOD16,
BATTI.EBEAm',�ST,ALONE 3e
outros. FOile973-8183 comTisset

Vende-se fusca brancO ano 75. Tfatar
R. AfoosoBál1eI,n°1� - VlaBaependi,
pr6x. rod()'Yiúiä - R$ 2500,00.

Vende-se casa de alvenaria em

Guaramirin semj� Ácfttacarro.
doneg6â.oep!O� Fone 371-44�;

Vende-se casa' de madeira para tirár
do local122mz. Valor R$ 2.000,00,
contato fone horário comercial 371-
.ooó5. '

Vend0 ou troco Brasilia/81, em bom
, estado. Tratar�72-2956dSérgio.

Empregada doméstica ,

Que pernoite. Tratar na Rua Major
JulioFerreira,462 -,Vila Lalau.

"

UTILIDADE ',P'ÚBLI'CA '

"

A BibliÓtecaP�blicaMunicipal RuiBarbosa, estarâfechada
no período de OS a 17 de agosto, por motivo de mudança
para novo endereço:

'

Rua Ida BonaRocha, 101 - Centro (Junto aSECEL), próximo
aoMóveis Elite

'

Reabrirá aopUblico em,19 de agosto (Je 1996, de segunda a
sexta das7h'àS 19h, e sábados, das 7hàs l)h.

, Agradece.mlis a colabração ,

. \

" �

r",HAlITAT,
COMPRA. VI:NPE' • ALUGA • ADMINIS1RA'

'

.MOßIl lAR Ä
CprCI4J1l0

TER,RENOS
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'Encarte do jornalCORREIO DOPOVO Jaragná do Sul, 3 e 4 de agosto de 1996

Comissão organizadora da IMultiFeira
já discute evento para o ano que· vem

tItIImr:::::::::::��f�:::::::::���I s Organizadores da IMulti Feira, que aconteceu entre os dias 19 e 28 de julho, no
·��t Parque Municipal de Eventos de Jaraguá do Sul, reunindo a X Feira daMalha, a III

��I���: iII����r .::1 Feira da Pequena Empresa,__além da Roda de Negôcios e o I Leilão de máquinas e
.

!t!�!t!�L. ��tt!�!���}f ..:::j��j!�!�!�! equipamentos usados, pretendem iniciar, a partir de setembro; os contatos para a
:;::::::::::::" 0,0 ,,:::::::::::::::::::::: • _

•

" • •

fttft::::::::::::ttfftt�{ realização da proxima feira, no ano que vem.

A idéia éfacilitar o pagamento dos estandes e abrir discussões à respeitos dos espaços para
os expositores. De acordo com o presidente da Apevi, Laercio Luis Coelho, cerca de 30

empresários deixaram de participar do evento deste ano porfalta de estandes no pavilhão.
Afeita foi um sucesso e gerou um negócio em torno de R$ 1,5 milhão.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO -MULTI FEIRA 2

Sucesso garantido no eventomais gostoso do ano.
'A aprovação do II Café Colonial foi unânime pelos
proprietários das panificadoras participantes que'
já assumiram o desafio para o III Café Colonial.
No ano de 1997, com o objetivo de contar com a I,
participação de 1.000 pessoas para este evento" o

local está sendo avaliado para suprir as

necessidades de acolher-mos estes participantes 'e

pretendemos ser reconheecidos por esse evento a

ntve I nacional.

Estegrupo foiformado em 27de agosto de 1994.
Sua eriação resultou da parceria que há entre as

, associações comerciais e a Câmara deArte e Ofícios
deMunique e aAltaBavieradaAlemanha.'

'

Aproximar os empresários dos mesmos segmentos
visando o aprimoramento na área e desenvolvimento
empresarial, tendo como presidente João Carlos de
Souza.

��--------------�----�--------------�

II
II

o sucesso do II Café Colonial tevea
importanteparticipação,dasempresas:

"

.MOINHO'CATARINENSE
DUAS RODAS SA

AUMENTíCIOS SASSE
FAZENDA SANTANA

FRICASA

.9lgradecimentos
.

'Bpeciais

wIR GRUPO PARTICIPOU DA FEIRA INDUSJRIAL
,

.

• Co'nfeltaria ·Poß1l11.r Haue CSchro.d.r) .••••••••••••••••••..•••••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••...••••••••(374-1387)
� Sup.rm.roado B.nthi.n •••... �....•. II! •••• Ii ••••••••••••••••••

·

••••••••••••••••• � ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,(376-0&88)
.. Indú.tri. e COß1éroio Br.ithau,pt ....................................•........ , � . .;. ..(371-3800)
• Penifi'oadora Brot-Haue .. � �'

,.•...............•..........................(372-3315)
._. Penlfi.adora Brot-Pio ........................•...... : � � (371-9022)
P.nifi••dora P.t.r-Pan ........................................................• � � .......••....................(371-2647)

. . P...ifi••dor. Trailla M.nina•••.••••••••• � ••••••••••.••••••••••••••••••••••••• � ••••••••••••.•••••••••.••••••.•••••••••••••(371.-7098)
P.nifi••dora Jaraguá !11••••••••••••••••• 'a � •••(372-1708)

. Pénl'·ioadora 10 d. Maio � (372-0988)

. Panifi'o.dora Pio Br•• il ....................•.................. , : � 1.� ••••(372-1450)
-

. P.n·ifl.ador. 'Pio Ouen.t•.....................•. II!I ••••.••••••• ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(372-0340)
I- Panlfloadora Pio Bc Vinho•.•..........•.••...•..••.. � ...

·

...•.•....•.••.•.•
,
..•.•••••• � .....••..•..••.......•.• �•.•••••••.(372�1243)

• Panlf:loadora P_o d. �.I (Corupá);. ••....•..•.....•••••••.••••••••••••••••• � ••••••.••... � ••.•.••.••..•..••.••••.•••••(37&-1429)
Penifloadora P.r.ira � ....................•........... '..

' (371-9921)
� Panlfi••dor. Nav.pã.....................•...... � � � .............• � C372-�518)
� Panifloadora Vierg·utz.................•...• � '....•.........•••.••.•••.. � ...........•...•••...•............•••...•..(372-0 1 156)
� M.ro..ria e Panifioadora Tia r.r•................. ,

,

·

(973-9844)

,�-;
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COM CHOCOLATE TRADICIONAL ALÉM DE EMBALAGENS PARA PRESENTES, BOMBOM
PARA FESTAS EM GERAL SOB ENCOMENDAS, MONTAGENS DE CESTAS DE NATAL

PARA FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS.

TEMOS AINDA:
CHOCOLATE AO LEITE - CHOCOLATE BRANCO - PINGO PRETO/BRANCO - BARRINHA

E TAMBÉM TEMOS NOVIDADES E VARIEDADES EM TODOS OS MERCADOS DE BOMBONS

3 MULTI FEIRA CORREIO DO POVO

Padrão de Lajotas para
Calçadas, Pisos e Fachadas

Metalúrgica BONA Ltda.
Fôrlnas e FOrlJlaS para Concreto

CARIOCA AMÉRICA

Rua: Av. do. Im1Ilrant.., 320 (pr6xlmo a FerJ} Fone/Fllx (047} 371-1226 - Jllralluá do Sul - SC

Rua João Januário Ayroso, 527 - Jaraguá-Esquerdo
Jaraguá do Sul - SC - Fone: (047) 371-1776

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO'POVO MULTI' FEIRA 4

Resultados da IMultiFeirafoi surpreendente
Balanço feito pelos organizadores, nos quatro primeiros dias, apontam aumento entre 5 e 10%

Para se chegar aos números,
os organizadores fizeram
uma pesquisa em dez

estandes, ,escolhidos
aleatoriamente, e, por
amostragem, chegaram a

uma média. Da mesma

forma, a feira industrial

apresentou resultados

otimistas, oscilando entre 3 a
6% o aumento doo negócios.
O volume de vendas também

superou as expectativas. As
malharias r.egistraram um

aumento entre 5 e 10%, em
.

relação as feiras anteriores.
A novidades deste ano foi a
venda ao varejo. Os produtos
foram comercializados, em
sua maioria, para o

consumidor final, diferente
dos anos anteriores, que os

conhecidos sacoleiros eram

os principais comparadores .

Jaraguá do·�u1. - Superando
as expectativas, a IMulti Feira
realizada, noParqueMunicipal
deEventos, entre os dias l?e
28 de julho, surpreendeu a

comissão organizadora. De
aoordo oom o presidente da

Apevl (Associação. das

Pequenas Empresas do Vale
do Itapocu), Laercio Luis

-Coelho, cerca de 90 mil

pessoas visitaram 00 pavilhões
com 00 estandes daX Feira da
Malho em Feira da Pequena
�a, gerandonegécios em
tomo deR$ 1,5 milhão.
O levantamento ainda está
sendo tabulado, mas Laercio
garante que 95% dos 54

expositores daFeira da Ma:lha
fiearam satisfeitas com os

resultados e prometem voltar
ano que vem, reservando,
inclusive, o espaço.

acrescentando que, apesar da

retração do mercado, os

negócios alcançaram níveis
animadores.

.

Na opinião de Coelho, o

sucesso do evento se deve a

valorização do Real e aos

preços competitivos. "As

vendas superaram as

expectativas, tanto dos

expositores como da comissão,
organizadora", admitiu,

. Comércio deConfecções
CAMISETAS TRADICIONAL MANGA LONGA - MANGA CURT:A

. ,.'

CAMISETAS COM· PEIJI'LHAMANGA LONGA· MANGA ,CURTA'

CONJU'NrrOMOtETON ADULTO -CONJUNtO MOLETON INFANTil

CALÇASGORGURÁO· CALÇAS PANTALONA
,

'UNICA JACAR - BLUSAS DE RIBANA

Fábrica: R. Padre Pedro Francken, 133 - Centro - Loja: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1067

Centro - Fone: (047) 371-3464 - Jaraguá do Sul- SC

SOFT - BLUSAS JACAR MANGA 'LONGA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



5 MULTI FEIRA CORREIO DO POVO

I Leilãocomercializa 70% dos lotes

SUA EMPRESA ESTÁ COM PROBLEMAS,
EM 'ALGUMA DAS ÁRE�S ABAIXO?'

.

ATENDIMENTO MÉDICO AOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES

MEDICINA DO TRABALHO ( P. c. M. s. O.) - NR.7

AUDIOMETRIA ( P.C. A.) - NR.7

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE EFETIVO OU TEMPORÁRIA

Jaraguâ do Sul - A empresas pudesem
novidade da IMulti Feira transformar máquinas e

foi o lLeiil1áde máquinas 'equipamentos usados em

e equipamentos usados, dinheiro para futuros
que acontece no início da investimentos, alé de
tarde de sábado (27), .possibilitar a aquisiçõo
negociou 70% dos lotes , por parte de outras

expostos. O presidente da empresas demateriais bom
Apevi {Assoctaçõo da bons preços.
Pequenas Empresas do O leilão negociou
Vale do Itapocu], Laercio veículos, acessórios para
Luis Coelho, acredita, no uso industrial, máquinas
entanto, que os 30% para indústrias têxteis, .

restante poderão ser m o t o r es,
comercializados tr a n sfo r m a d o r e s ,

futuramente. redutores, sistemas de
-Ttnhamos expectativas exaustão, c ii indras,

de alcançar este tambores, lareiras"
percentual, mas ficamos aquecedores, entre

surpresos como resultado. outros. O sucesso do
Os lotes expostos eram evento poderá trazer,
muito bons e permitiu a para o próximo ano,
comercilaização dos 70% - mais equipamentos e'
declarou Larecio, novos parceiros. Laercio
acrescentando que o acredita que os contatos
evento foi uma feitos entre os

oportunidade pará que as empresários durante o

leilão fortalecerão os

vínculos e permitirão
uma maior integração,
abrindo caminho para
futuros negócios.

Esta foi uma

primeira experiência e

muito bem aceita. Os
contatos iniciais foram
muito bons. Os

compradores apostaram
na qualidade das totes e

saíram satisfeitos -

assegurou, lembrando que
a comissão organizadora
deverá iniciar, em breve, as
discussões para opróximo

.

·leililo.

CURSOS NA ÁREA DE RH

APROVEI�E A MULTI FEIRA (STAND 15) PARA VER O
QUE A HUMANA TEM 'DE MELHOR PARA SUA EMPRESA!

.
.

RUA HENRIQUE SOHN, 33 _ CAIXA POSTAL 200 _. CEP. 89.255-240 _ JARAGuA DO SUL _ SC

HUMA'NAFone: (047) 371.4311 Fax: 372.1091

A HUMANA É'PARTE DE SUA EMPRESA! ASSESSORIAEMRIl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO no POVO . MUL'I FEIRA

Rua Willy Manhke' nº 59 - Fone: 372 2837- Centro Jaraguá do Sul SC.

MA�. DEODORO, 2·52
FONE: 372-0162

.

- NO CALÇADÃO -

,

ELITE MOVEIS
Ao vlsitero estande da Elite Móveis, na
Multi Feira, vocé retira o cupom, que lhe '

dará 30 dlss de prazo, nos pagamentos
das compras na Elite Móveis·

-
Venha nos visitar e comprove

. esta vantagem
Promoç.o válida até 15/0B/96

Aguardamos sua visita em nossa loja
Rua Barão do Rio Branco, 340

.

Fone: (047) 372-1721 - Fax: (047) 372-2055
Jaraguá do Sul - SC
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7 MULTI FEIRA CORREIO DO POVO

Roda deNegócios reúne 49 empresas
Iaraguâ do Sul - A Roda de Negócios, que
aconteceu na quarta-feira (24), a partir das 10

horas, também surpreendeu os organizadores da
IMulti Feira. De acordo com o vice-presidente
da Apevi, Antônio Bona, a princípio, a comissão

organizadora pretendia apenas promover o

encontro dos expositores com os eventuais

compradores. '11 qualidade dos produtos e os

preços convidativos, entretanto, fizeram com que
muitos negócios. fossem fechados na hora, além

.de permitir cotuatos futuros", afirmou.
Na opinião do presidente, Laercio Luis Coelho, o
sucesso da Roda deNegócios deixou evidente que o
evento conseguiu atingir o público alvo e despertar

-o design está tão inserido na vida das pessoas

que, na maioria das vezes, passa despercebido.
Todos os dias, aparecem coisas novas, resultado

de .estudos e projetos voltados para adequar os

objetos às necessidades do homem - recorreu.

Siufi, no entanto, lamentou o desinteresse dos

empresários no salão, atribuindo o descaso à

desinformação. "O salãopretendiasemear a idéia
da necessidade do design. O design faz parte do=

planejamento das empresas", assegurou.' De
acordo com ele, o design é um projeto a longo
prazo, que vai conquistanto aos poucos.

voltada para as mais diversas áreas, o Salão do

Design foi resultado da reedição da 2a Amostra
do Design, que aconteceu na capital, emfevereiro.

os empresários. A comissão organizadora, inclusive,
está estudando a possibilidade de realizar, no

prôxima ano, um evento por dias, dividido por
setores. "Esta é uma das aitemativas e subsídios

que serão analisadas ", garantiu. Ele acredita que
os negócios deverão crescer em mais de IDO%, em
1997.
SALÃO DODESIGN - Paralelamente a X Feira

da Malha, no Pavilhão B, o' Sebrae montou o

Salão do Design. O objetivo era prestar
consultoria técnicapara os empresários da região.
O coordenador do salão, Roberto Siufi, explicou
que a . idéia era apresentar as novas tendências

do mercado e despertar o empresariado para a

necessidade do design.
''''''f w.
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'CORREIO DO POVO MULTI FEIRA 8

Segurançagarantiu tranqülidade
. Jaraguá do Sul » Nenhum. foico-responsávelpelo sucesso
incidente foi registrado dafeira: 'ii. tranqüilidade e a

durante a I Multi Feira. A segurança' são itens
.

comissão organizadora teve importante em qualquer
uma preocupação especial evento. Sem elas é
com a segurança e com praticamente impossível
saúde. A direção da Apevi garantir um bom

(Associação das Pequenas desempenho", afirmou.
Empresas do Vale do Itapocu) Na avaliação final, o

contratou uma firma presidente daApevi, Laercio
. especializada em segurança Luis Coelho, concluiu que a I

para garantir o bom Multi Feira foi um sucesso.

funcionamento do evento. Ele disse que o ponto forte do
Além disto, a Polícia Militar evento foi o relacionamento
esteve presente todos os dias . entre a equipe coordenadora,
dafeira; auxiliadapelo Corpo: patrocinadores e expositores.
de Bombeiros, nos dias de "Na pesqu.isa realizada entre

maior movimento. os expositores ressaltou este

Durante toda a' I Multi ítem", revelou, acrescentando
.

Feira, uma. ambulãncia da que as sugestões apresentadas
Secretaria de Saúde esteve à . pelos participantes deverão

disposição para qualquer ser discutidas. O objetivo,
eventualidade. Na opinião. do segundo Laercio, será atender

.

.

vice-presidente da Apevi, as necessidades e interesses
Antônio Bona, a segurança dos expositores.

-,

MOLETON,MEIAMALBA,
PUNHO, RIBANA E SUAS

DERIVAÇÕES

MALHAS
DIFERENCIADAS PARA
CONFECCIONISTAS .

Rua José Emmendoerfer, ·1051
Fones: (047) 371-7533 - 372-0939

Fax (047) 371-7524

Anuncie em outdoor
e tenha a certeza de

estar usando
o veículo de comunicação

. mais adequado para atingir
o seu público alvo.

. '"

Em8.loc;w'lãlnels 'I

•

Pontos de outdoor para: Jaraguá do Sul, Corupá,
Schroeder, Massarç.ndubà, Guaramirim
Pomerode, São Bento do Sul, Mafra

Rua Willy Manhke nº 59 - Fone: 372 2837- Centro Jaraguá do Sul SC.
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BIBLIOTECA PÚBUCA DO ESTADO. c:;C

"
, ,

-Sábado/Doníingo, 3 e 4 de agoSto'de 1996
, '

,
.

. CORREIODOPQVO·é tri napreferênciadapopulação• '. «, ','

Durante arealização daprimetrabdultiFeira,
,'no Parque-Munieipalde Eventos, -a Oficina de
Arte expôs os trabalhos de artistasjaraguaenses ,

e demonstrou o, que se 'ensina nos 'çursos
realizados, que'si!o deptnturae cerâmica.

Com Um otimo'retôrno, e uma boa visitação,
aS pessoas se encantarllll'! com as obras de arte ,'"
dos expositores.

,

,

Foi uma excelente oportunidaâepara os

seria exposta, SÓ� mas, alguns in�mãntos -em visit te; d. fi'
'

'h n:» bé aart
aproveitando. a mesma foi eXposição que perteOceram a

.

IS� an\es, '�' eira C.On ec��m, .
� m1,

'

,

e

montada uma barbearia que barbeàiia n�ela época. Os jaraguaense, epara os artistas âiviügarem o que
existiu na Barra do Rio Cerro mstrum.entos dabarbearia, ein a sua obra e aOficina oferecem.Dás décadas de 60 e 7().' exposição,..pertenceram ao-

Com a cadeira, o doador . senhor Lauro . Fischer.
efetuou a doação, p.nbém. de. Localizada num primeiro

,

' '

momento próximo a cabeceira
, :- \ ' daponte, em ftente a Indústria
"

\ 'Comércio Weege .. e num

segundo momento a mesma,
- localizou-se nn Posto Bsso,
pertencente ao,' senhor
WoJ,fgao.gWeegeno bairro da
'Barra do Rio Cerro.

,

Este foi oponto de encontro
e sociabilidade; do 'gênero
masculino, durante mais ou

menos dezoito anos. Amesma
tem umapinturanas éostas em ,

função '(ie ser uma
,

h:omenagem :ao clube. ' Diversos�tapreSligiflrtlm ti exp"siç80
'

'J....ácloSul-Olomal
.

Itajara� UD) jantar p,ära a IiStas,sindic.,seimptenSä.
,CORREIO DO P�VO p1'éiDiàç� dos me1hor,s do

.
Na oportU:Jrldade, o diretor

venceu, pela' terceira vez mo de 1996.
, admini&trativodoCORRElO

CGJlseeutiva,apesquisacomo Apesquisafoifeitaatravés .DO POVO" Francisce '

ómelhorjomaldaci�.A queSti�ários entregues em Alves, que recebeu o

.pesquisa, realizada pela lojas e. empresas da -cidáde. çertificado em nome do
Master Pesquisas 'e' De acordo com os direto.res jornal, agradeceu' a

:eublici�,deCascavel,no' ' do instituto, 60.0 pessoas homenagem e' creditou à
Paraná;en1le,osdiasseise2S participaram do processo, população o sucesso do
de 'junho" apontoll" o comperguntasespontâneas- pmal. "Éumagrandehonra,
CORREIO DO 'POVO. �denJoapareceinosnomés serescolbidO,naopjniiodos
como' o preferido p�l� para a V9tação. A Master �omelh:orjomal"

,

população jar8guáense. Na' Pesquisas e Publicidade, da :cidade.: É mais um,
,

.noitedesegunda-feiJa(29), os premiou empresáriosdetodos ' mcentivopara conÚD.uarDios
,

organizadores do evento os setores produtivos do afazerumtrabalhovoltado.
plQmOvei8Dí,no){e&taurante .'município; ,políticos, radia- paraainformação", afinnOu.

, '

'Museu Parque Malwee agora
mais acessivel

,
, Jaraguá do Sul - Os

recentes serviços efetuad.os,
no, Museu Parque Malwee;
tomoumais acésslvel a visita
daspeSsoas, principa1p1�te o

'

ácesso de pessoas de idade e

com díficuldades físicas:
, ,'Fofàin consttuidas ra,mpas
e corrimões, permitindo as

pessoas acima citadas um

espaço amais em Jaraguá do .

Sul para visitarem. Foi
pensando nesta questão que o
Museu realizou o'seguinte:A
Barbearia'e a Comunidade,

Após a doação de uma

cadeira de barbEiro, pensou-�
em como a mesma .sena

exposta,no Museu. No entalto
• concluiu-se. após' várias
pesquisas que a cadeira não

.,n t

, J

'Prelnillflúl: Fl'tlllci.fcó Alves, do Jomlll CORREIO DO

POVO, """'ce II "ommllgem e II co"}itmÇIl dIIpo��

Oficina de Arte .expõe
durante aMulti Feira
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'RIO DO SERRO E SUA HIStóRIA (24) - APONTAMENTOS

'

Após a, é�nvérsa' com ' �ar a b�ca". a casa fôra si�plesm�nte l
Aparício no epgenho de ,Assim que o dr. Dourado invadidaporEmiliano. ,�.
aç�car, quando lem�am do, c.h�i�a à c�sa de Fritz e

'

,:Vej�mos ? restot do
pai dos innãos Saraiva e da Marta, surgem alguns pnmerro dla, do dr.
motivação pára a luta, o dr. problemas.' " .. :Emiliano fe,z Dourado na casa'deJ'ritz
Dourado vai ao seu" logo suas queixas, tinha eMaria:'"l\!aria,éintissima,
acampamento, onde encontra procurado com .que fazer pergunteu-me se queria
EmiliaítojlUltoa'um�porteira, almoço, mas .os diabos dos descançar, que ella me

"

à'sua ,eSPera. , gringos que nada diziam, até ,. cederia sua cama.
,

"Uma pequena plantação as galinh� que, elle via pela Respondi-lhe que não, e

de milho, algumas árvores roça lhes tfí.ziam que não que quando »quizesse
- Em 1876, cOlfle;;'orànd� êm 19'dejulho dé·i988, os 'cemo e cinqilenta frutíferes," recentemente' tinham." ., descançar -me deitada
anosde'nascime'ntödeElllüioCarlosJourt1ai1,oTenent�':CoronelAni()nio : plantadas.umpequenojardim

: Ê que não te enténdem.v.sobre a meza.'Ve�do um

Go�çalwes.Meira,ocupantedaCadeira'n054,doln'm,utodeGeografiae dê flores comuns, quasi disse eu, Vais ver quetudo jberço junto
: da, cama, I

, HistóriaMilitardoBreiSil, enc�avaoseúbelissfmodiscursosobreav!da selvagens, e uma casinha apparecerá. ,E' tirando do, perguntei-lhe sé já tinha
"

, "nova, era o que havia na bolso ,<> pouco dinheiro que filho; respondeu-me- que'tio engenheiivfo.'ndador,dêJaraguá,iJoS';l, nllo esquecendo dé agradecer, 'pequena .colonia de que se tinha, procure. dezmil réis e não aquelle berço' tinha
os.quelhe�ajudara.m"adificiltarefa,decofetardada..s�m'circunstâncias' 'tinha apoderado Emiliano. dei ao homem para .sido um 'presente de

tais,quepudessemnjós/rarop*'r.ftldoiltistrebelganalÚralizadO'b'rasileiro, Esta casinha tinha uma sala fomecerem :o que; fosse' noivado. Toda a.mobilia da
'

que dignificc,'f qNâ:ção'brasü�{rll,e a terra marteando o rio ltapocu, de frente e por uma portaalta preciso para alm'oçar. O casa consistia na cama de '

constmind9u",abelíss�ma'cida(1�quenosdiasatuaiséoterceiropàrqúe sahia-se na cozinha feita de ruivo. 'aÜemio correu casal, uma meza, duas.
. ,., " " estacas. pressuroso apõz as gaUinhaS cadeiras ,e um armario..

J
,

,

�ril4iversificado do :estado de SantaClitarina, competinflo em péd«
.. Habitava-aumjovein casal para agarrar' � mais gorda; Preperado o' almoço;,

:igtialdade aquQJÚ[ade total rJe seusprodutos que são vendidos em todo o "deteuto-brasileiros, Omarido appareceram ôvos, manteiga .mandei chamar, alguns
pÍaneta'Térra;As pessôas ou e_ntidades são 'as seguintes: a) ..Dr. Carlos um rapiZ corpolento, baixo, 6esca, café, assucar, um companheiros para

,

AugustoLealJ()Urdan,,-b) -Dn Christi'anoFernandesJouft!an,ftlho do dn ruivo; como um allemão do esplendido Salame. Emiliano fazerem-me companhia, é
,

Carl"s; c) .. CeI, Cláudi�MoréiraBento, diretordoAiquivoHi$t�rico do norte nãofala'umaj,alavra em ria-se e descumpunhà com Emiliano, por sua vez,

E�ército,'d);'Mein,bfO$dàC�aquevOtaramparànelainaress�se;el-20 portuguêz, -. nem ;0 certa familiar;-idade· 'a convidou .o casai para
, � v :«, comprehende; a mulher sympahtica ,Màrja. almoçar na cozinha, o que"TenenteAlmiroMaíi�elde.Souza, chefe. daS.-DelegaCia doServiçoMilitar esbelta, <Je' feições delicädas, En�o, não Ute dizia eu, siá foi aeceito de boa vontade,

deJaraguá ej) .� Sna.Fedral(01ujll,jilha do secretário de4dministrafão ,os cabeUos castanhos, .quasi gringa,'�· que tinhamós: e comiam alegres, ouvindo,
efinanças daPrefeituraMunicipal d.eJaraguádoSúl, ilr.lvoKon*,ll. ne8.fos.. a c�t pallida, quasi' diaheiro para pagar. Pensava' os de�afo.ros, que por,

,

•

" !
, , ,,',

"

morena. quev�amos,roubar1E'eUa �mabiHdad.e lhe·dirigia,
')�41:�{��;Ã�ar.. i�! Estão casados liá onze apenas sorria-se; escrevendo Emilíano'" 'se�pré

.\ �" _:��;.,�� "'_.. -
" mezes; ella chama-� Maria, nlurna lousa o qu� havia offerecendo-lh,e mais um

'

\ ._P"d 926,MascarenhasFilho lembrava ao p�etf:lJo'ãQ B� Crespo, com ,elle �redericó, Fritz. Não
.

fotneci�o; e m,uit? tri�e, po1i�!, da fritad� ou. de
relaçãoàfundaç6l!deumaAssoéiaçãoCtitarinensedelmprtmsa quejáse

'

plU"CCUll,n estar �l�gres co�a porque' não, attt_lg1a.8 Rs. galhnha, e a fmal

t .•:",
,

,nl '.:I � C
. ,

deL' , ..:1' 5 6'00" .:I:.. lovazão do Emlhano. Fntz, ,5$000. Approxlmet-me' e convencendo-os de,'que
,en.araarf(nfiaç",O atannense etraseon",e4Penas_ ou

,

negauus, quando cheguei, conservou- disse-lhe que o resto �eria .
deviam; comer, do meu

cheg�tatn ao heroismo defondá-la, contandQ-�eenfie eles,'JoãôBliptistà se distanciado, pallido como para pagar a lavagem do·' molho de pimenta, molhà
; Crespo, ele mesmo,Mascarenhas eAltino'Flores. Este últ(mo ''que'lhe

'

se eu for� "9m barbai-o - que soalho, que· minha botas, da :, Bahia, ,sendo
,.cUSfodiara", o último suspi'ro.... escreviaMascarenhasFilho,'lembtando atacasse, para destruir, o que cheias de barro, havia:m:' impr�duetiv.a e, logica

,c ainda qile HeSSeS çinco o,u, seis abnegados foram m�smo mais adiante: tanto h.ayia, custadoJazer. ' humedecido".
.';:', e,mp�egada. A' chú:v'a

Deram-lheacasa".
"

"

' "

, ,.,Cahtá �ma ch.uva !enta e Pór essa descnçao ,dodr. cqnt�n�ava. ,A\ ,n�)lte
11 ", �iijj;',.,�:.rv...;� ,pta com tl)tcl1lldenclá. ,:Era Dourado fica-se ate com arranJei-me sobre a meta,

�� "����::����..,;L_;V'·' iníposSivel deixar de pousar uma imagem de 'qqe os ellesna camà e'Emilianona
lia casa, visto, que �o havi� revolucionários agi� ,como cQ2Jinha" . '.

um logar .onde se pódesse visitantes. Contudo, note qU,e 'Frü1. vo,. ItlTlIg"" 08196''. . '
-

"

.

f4
,A'

'

-. �',
.

sa�dtlde". O'Passado$óe iInportal:ltese
,- • '

',.
_"

1

O seu tempOfoibein empregado.

',,� Em )93.6, Ricardo Grt!e;,�aldt, fal'm�cêutico, político, integralista,
p1'(?siden�ed({ Câmara. de Jlereap'ores ejornalisla..diretor d_o 'Jaraguá',
co_htinuava nasuafafna de rebatero que esch!villm os nã()._ integralíilas,
aume(lta[ldo,asuaá1l!a de atritos cominsl,lltos e impropérios;

,

,

-: O v,i,a do ;Coio,;o� de_J hDmena�em aos pioneiros! imigrantes e seus

.d,e_scendêntes comemorav,am oDia�5deJulho o - "Tag desBau�r,,",nu�a
.

reunido redIizada nas dependênci(lS do, "SOIão Blihr";' dado que, f)S
integralistas; da lit'ha nacionalista, não �omungavam daquele espírito
comemoralj�; estàb�JecendO-se_uma dualida(Je-de compo(tamento entre
os.moradoré,�dolugâT.,', '1 '

,

/
,,'

"

,
'

. ,", ';, �Zê.�K�:r." ,

-Em 1986, o dr.MarcoAntonioDl'tiS, daIgJTU'deBrasília, vistoriava as
obras da ciclovia. de'Jãràguá do Suljuntamente com o prefeitD D�fval'
Vasel 'e secretários, ocasião 'em qUi! analisavam o pfOjeto de recursos
f ,

"
' ' '

, '" ,

"

financeiros'{J"raap"âvime'!taç.ão de 200.000mzde viaspú�licaN. .

, -O sr.'JohannesBreuel, cronista cultural da cidade, comentavaofestival
:de,Corais que era levado"a efeit(), ao, ensejo da pnsst;lgem do 11 00

.

aniversário deJaraguá doSul. Seú corgúnto,s, sendo quatm desta cidade
Coraldá IgrejaEvangJlica - Córalda$CAR (SociedadedeCuIturaAriística)
Coral InfantildaSCAR. e oCorlli lnfantidaEsc_olaJardguá - e tr_ê$. eram
,dêfOT'a:CoralUriiversitário deJôinviHe,-AssociaçãoCoraldeCric'iúma e

,

.

CoralCam�rata VQCalle!i�Blúm�;'au.Às apresentaçõJs realizavam-s,e'na,
19reja.JIv�ngélica.Luterqna -,Centro. Óprograma era 'variado, desde 'os
compQsitóres class'icos at�Os ",qdernos;'C(lrUJ1jI.RichardStraus8,'Evans,

.

'

.- ,·1
.' .:- ••

,

_. )
_'

'

"

.

,o Rio.Cmo. 'lUjá/oi• tiro. eJIICIo "9 tempo_/ederflÚ6l", ,em 1893, :1Ii1l. dIÍ tirf!S ",.
soci�.des;; �omó na S,E.R Ali�a, com ucolha de rlli"h�' e princesás, fOmo 'na 11-

Kolonisten/est;' (IQ, elJSejo dQa 171 tinos. lmigrllÇão Alemi (to Br,.il, t/efJtro • maior,

ctUtUlradagem' ,

"

"

,�romunidade,ctesceese
transforma peJo trabalho.
,De ea�� um ede todos.' 10_

Roei•.

,Inclaslrlal ,

'

, ,

,

AlTATECNOLOGIA EM

MÄtéRiAS-PRIMAS PÁRA .

, ÀLlMEkros, '

Fon. (0.47) 111-2277
"iUal�á do �ul - SC

,
"

/
, I

.y .

-"i
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•
�

o r'lenino r'la/úqúinho
Ziraldo Alves Pinto, mineiro de

, Caratinga, é um dos mais importantes artistas

gráficos brasileiros. Autor de diversOs livtw ilffanti� como do genial Flicts e do Planeta

Lilás; que com o famoso lançamemo de

OMeninoMoluquinho se tomou mania

nacional para toda a criançada.
Ziraldo cativa as crianças criando

histórias onde o real, '0 mágico e o

fantástico - que existe em toda crianfa -

são representados em linguagem mais

simples mas muito bem cuidada.
S,," IIpresentação será no dia 5 .de

lIgosliJ_ 8:30 iIs 11 holYlS no Ginásio

• Bspot1esAdh",Milk,.·
Bste oport"nidllde' inéditll de

conhecer o escritor, é II convite dll
LiviYui.A/emãco". o apoio daF""daçíio
C,,1tR1YIlde Jlll'llgllá do S"L Vá ctmferirl

II!Mostra e Feira Internacional de Filhotes e

PequenosAnimais
Dias 2,3 e 4 de agostono ParqueMwúcipal deEventosAgropecuário.

Commais de 500 bichinhos inclusiveparacomercialização, entre cachorros,
gatos,peixes, aves, chinchilas e acessóriospara bichos de estimação.

Você poderá ver e adquirir os cães chineses das raçasChow-chow e Shar-pei.
Todopúblico queprestigiarconcorreráaumfilhote.

VÍDEO
O crime nunca foi tão longe, opecado nunca esteve tãoperto•..

Alma Selvagem
o quepode acontecer a um homem quando a

mulherque ele desejapossuioseuprôpriosangue?
Juan (AntonioBanderas),procurandofugir de

seus sentimentos. acaba refém de seu destino,
quando sua irmãAna, que corresponde na mesma
intensidade a seus desejos, vai ao seu encontro e

sem saber o coloca numa cilada de sangue e

assassinato.Mas a culpa não émaiorque o desejo
e os dois mergulham nessa paixão proibida,

I .

desafiando as leis de seu tempo e dafustiça.
'

Protagonistas de um amor proibido, -eles
carregam agora a culpa de um-assassinato.O"1ue
maispoderia lhes acontecer? .

AImaSelvagem (Agaistthe W"'�' dramll, sOb
• direção dePacoPeriiian.

Oca.NUNCA
FOITio lONGE.
o P€CADO NUNCA

�TioPBn'O

Para refletir...

''Umradicaléumhomem com

ambos ospésbeinfirmesno
at'.

Franklin Roosvelt

"A ordem é o gozo da razio,
mas a desordem é a delícia da
..

Njio"unagm .

Paul C_dei

"O desempregodohomem
deve sertratado como

'tragédia enio como estatistica
econômica".

Camilo C. Branco

"Quem lê,sabemuito;mas
quem observa sabemais

ainda".
. A. D"IIIIIS Filho

"Ohomemniomostra tiO
claramente o seu caráter como

quando descreve o dos
outros".

J. p. Prichter

"Sempre acheimaisfácil
convencer�massasdo que

umapessoa só".
Benito Mussolini

,;'Os sensàtosajustam-se ao
mundo.OsinseÍlsatosteimaDi .

�níajustar omundo a eles; é
por isso que o

.

desenvolvimento depende
tanto dosinsensatos".
BemardSlitiw

''NuncaninguéiDconveac:eu
alguémfazendo-o calar".

JobnMor1ey

"De todas as taras sexuais,nio
existenenhumamaisesl:ranha

que aabstinência" •

MiIJIj,Femtllldes

.. ..,.. .. :..,

�

. ....... ···-:·.··· ....":A� .....y. T'

FONE: 371-2444 ou 372-3223

.J. A PI A 'CI 'U o.Á
O Inundo perto de você

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 3 e 4 de agosto de 1996 - CORREIO DO POVO- 54 - CORREIO DO POVO - Jaraguá do.Sul, 3 e 4 de agosto de 1996

e-mail clnagel@netuno.com.br
eO amigo Edson MUller, candidato a

veteador pelo FPB na coligação Juntos

por Jaraguá, fará o lançamento festivo

de sua candidatura no próximo sábado

(10), na recreativa do Hospital Jaraguá,
ás 20 'horas.

eSociedade HansaHumboldt (Atiradores)
de Corupá, realiza hoje (03) a tradicional
festa de Rei eRainba. combaile animado

peloD).usicalBecosB� Serio coroados
Edson Poener, Regina Adler e o casal

Renato e FlorentinaWolf. Os clubes de

00110 Unidos 'Cachoeiras e Vinte Cinco

de Agosto farão a busca de Rei e Rainha.
.0 amigo Devanir Danna, presidente do

Circulo Italiano de Jaraguá do Sul,
empolgado com o sucesso da (! Notte

Italiana, realizada no l1ltimo dia 20 de

junho, prestou agradecimento ptiblico a

todos que colaboraram e prestigiaram o

evento. O total de päblico chegou a

2.873, trinta por cento a mais que o ano

passado e o vencedor do concurso "O
mais rápido comedor de polenta", foi.
Etemar Dorow, sagrando-se bi

campeão.
.aube Guaramirim e Danceteria'llaládio
promovendo boje (03), mais uma super
noitada a I real. Entrada, cerveja, cuba e

cigarro por 1 real. Pista I, musical Star
Band ShoW e pista 2. embalo com DJ da
P3J.ádio Night aub.

.Positivo sob todos os aspectos O'

-,
asfaltamento em frente à empresa
Malwee Malbas, do entrocamento da

rodovia Wolfgang Weege até o salão do

Botafogo e entrada para o Jaraguá
Esquerdo. Só uma ressalva, o custo' total
da obra foi pago pela Malwee,
diretamente a Engepasa, executora dos
trabalhos. Que exemp!o!

eA Duas Rodas Industrial e empresas da

. alimentação da cidade promoverão a I·

Olimpíada de Alimentação. O coquetel
de lançamento será na quarta-feira «(17),
na recreativa Duas Rodas. Merci, pelo
convite.

eA Emmendörfer, concessionária

Olevrolet, participa da promoção Peça
Peças GM e concorra a 12 Corsas. A
cada R$ 25,00 gastos em peçasGM, você
ganha um cupom para concorrer a 12
Corsas zeríuho.. O pessoal da

Emmendörfer dá todas as dicas a

respeito, é só pintar por lá.
•O lions Onbe de Corupá promove hoje

(03), o 8" Baile Cafona, a partir das 22horas
no Saläo Paroqilia1. A animação é da
Banda Vente Vale e os participantes
00IlC0lreIIl a vários prémios. Vai conferir!

eA tradicional Festa Anual na Gruta do

Rio Molha será no próximo final de
semana, dias 10 eil, com todos os

atrativos e completo' serviço de bar e
cozinha. O local é dos mais belos da

cidade, e uma oração prá Santa, não faz
mal prá ninguém.
.0 canditado a vereador pelo FPS, Cacá
Pavanello, reuniu· grupo de amigos e

simpatizantes na noite da l1ltima quinta
feira (O I), mi Chnrrascarla Pavanello,
para o lançamento oficial de sua

candidatl!fa. A polenta preparada por
Dona Landa estava deliciosa.

eAs l1ltimaspesquisas realizadasna cidade,
apontam o candidato a prefeito pela
coligação Juntospor Jaraguá, Ivo Kooell,
como o prefeito do eleitorado. O

percentual atribuido aK�ll émaoir que
a soma dos outros três candidatos.
•O fiasco da semana ficou por conta de

Zagalo e $eu$ pupilo$. Ganham a peso
de ouro, mas nllo honraram a camisa

verde-amarela, na Olimpíada de Atlanta.

CAMPANHA -lançada em
boa hora a campanha
inserida na Rádio Jaraguá,
alertando para queimaduras
e acidentes domésticos,
principalmente : com

crianças. Hoje, adentram
nos hospitais um trande
número de crianças com

queimaduras graves, a

maioria delas provocadas
por acidentes .nà cozinha.' OtJfllllunJAIUler',-•• (...... II."".,.) t:OtIWIMTtIU

A iniciativa tem o apoio II aprovação no V.tibll ptII'tI Direito da Furo, com os

institucional· da Malwee chegatjos Ramon, DtlTWin, Dani, Edmüson, Leandro,
Malhas. An41iitJ eJulio.

Camisetas
bordadasde
qualidadeé
bomgosto

Pódo de "etuJas anexo àfábrica
1lUA26DEJUUIO, 11&6 -1EIJFAX (047) 372-17.

JARAGUÁDOSUL .

.
.

lai. ,,-101

Ru MarinaFnd�381

FONE: (047) 372-0011

JARAGUÁ DO SUL-SC
NOTRE DAME - promove
hoje(03), um apo de festa, um
ano de grandes eventos, com
a Festa à Fantasia. Uma
noitada diferente, commuitas

atrações, prä você soltar sua

� imaginação.
'

eHURRASeADA -, os

formandos da 88 série do

j Colégio Divina Providência,
I promovem na sexta-fesa (09),
, suculenta churrascada, a

I partir .das 19 horas, no

galpão de festas da.Paróquia
São Sebastião: Cartões a

venda no colégio e no local,
a R$ 5,00 cada. PartEipe.

11{- (!Ait.it ;,
Máquinas para empacQtamento

RuaAraquarl, 136 - I1hadaFlguara
FONE: (047) �7:z,.0540 - FAX: (047) 372-3203

Jaraguá do SuI- se

MUSEU - o conhecidoMuseu do ParqueMalwee
acaba de receber algumas reformas, com instalação .

-r�__��"""" de rampas e conimões, facilitando o acesso de

pessoas idosas e com problemas .fís�Os. Além
destasmelhorias, foi instalada e em perfeito estado
de uso, uma cadeira de barbeiro, utiizada nas

décadas de 60 e 70, por Lauro Fischer. ,A cadeira
está acompanhada de todo instrumeótal da época
e pode ser apreciada pelos visitantes.

RODEIOCRIOULO - será de 8 à 11 destemês o
15° Rodeio Crioulo de Jaraguã do Sul, na sede

campestre do CfG Laço Jaraguaense. Bailes no

Parque deEventos, sexta (09), Os Garotos de.Ouro ..
e sábado (10), GrupoMinuano. Domingo no galpão
do CfG, invernadas artísticas e show com Elton
Saldänha. O ':;odeio deste ano, será dos mais
coocorridos dos dltimos tempos.

JCt". J. ti'�'

A bel!l NUll BII811 Beil",.' I MI••r" �.

Arquitetura e urollllismÖ daFetj
ADIANTAMENTO - o governo
adiantará aos funcionários públicOl
wna pàrte do 130• Oobjetivo éreativw
o comércio, paralisado desde a aise
financeira iniciada em meado� de 95.
Q; funcionários receberão 30% do'
salário. O governo estima que os 100
mil funcionários �Isarão uín total
de 14 milhões de reais. O
adiantamento sairá de um superavit
fiscal 'obtido. no primeiro semestre
deste ano, de cerca de 15 milhões.
Outros 30% do salário estarão

disponíveis já em outubro, Em
dezembro, "o 'govemo pagará o

re.tante.

desttICado mldt!:o )ai'tJgUIUlI6e Bb••
arios Schulz já está operando seus

víssimos e'P'ipamentos, '�moile in Japan".
novos aparelhos jJermiem aprimorarainda
is o diagnóstico pela eeografia, agora a

�a/ltas
afilias

oMELHOR EMMALHAPARATODA
FAlllÍUAEAMODINHADESTAESTAÇÃO

Rua João Janulrio Ayroso, 586
Fone: 372-2497 - 973-9873 - Jaraguá doSul- SC

BB - a diretoria social da AssociaçãoAtlética
anco do Brasil, promove no próximo sábado

O), jantar dançante, a partir das 20:30, com a

anda Ponta de Areia. Reservas com LuciaDa
lo 372-0424.

'

R - muito cumprimentado por seu ciJculo
e amizades e por familiares o empresário Luiz
osé Nícolodeãí, pela idade nova na úlima

.... ta-feira (O1). Cumprimentos na agenda.

I' BLlJMENAU - dias 22 e 23 seráreaizado o
.

° Congresso de Tecnologia de Confecções e o
I °Encontro de Profissionais daModa. O desfile
e abertura será no Grande Hotel Blumenau e

ostrar.t.a moda desde a década de 40 até

C.mptmlaero ratl a Odalr ."'d, etUUl*o ".
.ereadorpelo PSDB, recebe apoio da grandemaioria
da imprensajaraguaense. Odair BenhJ, lIilfolo comll
.pOS4Elaine, realizou importante trabalho lUIS ttúIioI
Diário daManhiíde Florianópolis, JaraguáAMStéreo
emais recentemente na Studio FM, onde comandavao
Expresso BTflSil (serto.nejo tk todas,as ItUlnhãs) eo Studio
AIIlalidM••

mAGNÓSnCO-TRATAMENTO
I'REVENÇÃO EMCARDIOLOGIA'

LIIIa BItler ....".,.'
lUlú/tlmaterça-feira (30):A
data foi festejada com

familiares e amigos, com
direito a assoprar as

.,elinhas do bolo.

JANTAR Ji)ANÇANTE - o
.

Clube Atlético Baependi
agendou para o próximo
sábado (10), jantar dançante
em homenagem aos pais, O
jantar será servido a partir
das 21 horas no salão

médio, custando 15 reais

por casal. O baile será

Fa.)o" l4Iule .... IUJ ú'lma iniciado às23 horas e terá

terça-feira (30), a _lnha Jayla animação da consagrada
Mycaella DemarchCtfesta de 4 New York Band Show.
aninhosfoicom ospapais (JtáJ1io e Ingressos por casal a razão EIII'IitJ ldIide ""'a luI)e (03), II ...A Co"""",u lIItJIM ,.."a '"'mtIIMdia 12dejulho, IIsenho",
Doraci e com os irnúíos Jonly e de R$ 25,00 ouR$ 75;00 a Ramos. A comemoração é em família e co'" uth Bralin. Afestaparafamiliares e amigos foi no dia 14,
JaslynDemarchJ. mesa para três casais. amigos. no Clube Atlético Baependi.

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA Beltram;

RuDr.W......-oMazurechen, 26 - Fone: 372-0814

Jaraguá do Sul
o NOVIÇO - estreiou ontem (02),
DO àuditório da Scar a divertida
comédia, O Noviço de Martins Pena.
A pJça permanecerá em cartaz até o

dia 30 de setembro, todos os fmais de

leIIlana, sempre às 20:30. Ingressos ·Chllrlene Tomacelll, II

lIIDlerados na Scar ou pelo fone 372- aniversariante t!!s�e
'lA77. Os atores são todos do Grupo domingo (04). El!I

de Teatro da Scar e a direção de comemoralOanoscomseus
OilmarMoretti. pais, familiares e amigos.

Parabéns!

COM�RCIO
DE CARNES

E FRIOS
- A melhor carne da cidade -

-----

Rua JoãoPlaninschack, 4CI7
Fonee: (047) .372.:0&.24 - 371-G47 - 371-527&

JARAGUÃ DO SUL- SC

�hiliar�aus
A CAMPEÃ DO. Plf'Eço••AIXO.

TODA LINHADE MÓVEIS E
aETRODOMÉSTlCOS EM 6 PAGAMENTOS

CONFIRANOSSAS PROMOÇÓES.
JARAGuÁ DO SUL - SCHROEDER
GUARAMIRIM E MASSARANDUBA CENTRO DE DIAGNÓSTICO. OR IMAGEM
FLORICULTURA FLORI/A Dr. Edson Carlos �chulz

..

ARRANJOS - COROAS - DECORAÇÕES
GASTROENTEROLOGIAENDOSCOPIA DIGESTIVA - ECOGRAFIA GERAL E DOPPLER

Telefone: 047) 371-1109
Rua Bernardo Dornbusch, 2433
Fones: 372-0695 e 371-8146

Jaragud do Sul - sc Rua Jorge Czerniewicz, 84

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



- 0800 - Abertura oficial Rodeio
- 0900 - Laçada Pai Filho
-1200 - Churrasco
-1300 - Laçada Individual
-1900 - Gineteadas
- 2200 - Baile com os Garotos deOuro

Local: ParqueMunicipal de EventOs
10/08196- SÁBADO·
- 0800 - Laçada de,Piá eGuri
- 0900 - Início Laçadas em Duplas
- 1200 - Churrasco
-1300 - InícioFutboi
-1500 - Touradas

. -1600 - Laçada de Patrões
-18:00 - Gineteada em Cavalos

2».-- �.--2»IÇ"e»

XI/'twdeio Crioulo �l!!�A
-1900 - Laçada Individual
-2000 - Mósica ão vivono Galpão do C.T.G.
09108196-SEXTA-FEIRA

CONVITE
A ,.tr'''.fe", d, Cerrtr, de T,.diçDe. 6.úcll•• l.IIç, 1.'.fu._.e te",. II,,,,. de c,,,tidd·l, (,)
".,. ,lU'tici,Me", d, XV .11./" &/".,,, (ue 'Ud rHliz.d, de 08. 11 de AfDlt, de 1996.

SUd "e.ellç. lUd ""t/",'de ",u/tD "fulll, ,M. 4! ",... f-UI e c,,,tri"ui'd f,."de",ellte ,.r.
",.i" "rIllI, e .uce." d" u.tII, II/u."d" "II.IiI. jd, .n.re,."._II. ",.p••"ertII. ,.,. ,...,.,,, (.J.

.' ".

"A4EA1SAGEA4
...... Gil CtJ"" eltA ,.tr.,,1
1',.,,,,,,. (ue "", .,,,cll.,.,,,,,. e", .eu f."" ,.,. u",. ,e,tHd••
NIl,.. c.u.. I , XVR,dei, Cri"ul, .d, C. 1.6. l.IIç, 1.'.fu.elJ,e.
Opli"" c.,.ri"e",e (.zd. tr.diç'" • de""".tr.ç" d, e"frit, de 'u. cultur.
• IIe .eu ""d, de "id••
CtJ",.",,. c,,,, t,c' (ue ti"e , "'$I' e"frit" t,.dici"".li,t.l· ,.r. (uel
."",."d" II' "(1$'(1$ e,(",ç"'l" tr.".("",.,e",,,, e,te XV R"dei" Cri"ul, nu",
n"f,.ç.",elltD de tDd". (ue cultu.", ., tr."içDe. c.""ii,.,.
�,Me • ",,,,,",,i.1 .,.,eie , ,i"f" ,.,. ",.i. u",., f.udere.d.1 ."e"II. ,.,.
1ARA6UA DO SUL de 08. 11 de .f".tD ,,,,,ti,,,,,.,
O ,e"i,.d" I ,6,.r•• ti.fe"'l cllu".IC, f"d"l &.ile'l '"te",.d., ArtI.tic.,
• T,,,, de l.IIç" t,c' e"c""tr.,d .(uil .11", de fr."de, .",ifO$.

COM�RCIO
DE CARNES

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

E FRIOS

• A melhor carne da cidtule •

Rua JOãoPlani� 4t11
FoMe: (CM7) 372-06Zt - 371-&7- 371-&275

.

JARAGUÁ00 SUL- SC

..

- 2200 - Bailecom oGrupoMinuano
Local: ParqueMunicipal de Eventos

W08l96 - DOMINGO
- 0800 - Reiriício Laçada deDuplas
-1000 - Touradas
-1100 - MissaCrioula
-1200 - Churrasco
-1400 - Futboi - Touradas
-1500 - Final das Laçadas
-1700 - Tarde dançante e show com

ELTON SALDANHA
no Galpão do C.T.G.

C()MIDA CAMrEIRA

Costeletas de Carneiro
comAlecrim

Tempo depreparo: 10minutos
Receitapara 2 pessoas
3 colheres (de sopa) de óleo de oliva
sal epimenta-do-reino a gosto

.

1 colher (de sopa) de alecrim
4 costeletas de carneiro
Misture numa vasilha o "óleo, o sal, apimenta e

\
-

oalecrim.
Acrescente as costeletas e misture bem para.
ficarem banhadas com o tempero. Aqueça uma
frigideira e coloque as costeletasparafritar de
ambos os lados. Sirva.

Receita de: Garfo e Bombacha - Chur�scaria

PAUUNHOAUTOMÓVEIS
COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA

Fone· (047) 372-3614
Fax (047) 371-3547

A�Maredlal Deodoro daFonseca, 1675 - Centro

Jaraguá do Sul- SC

RODÍZIOSDE CARNES

BUFFETPORQUILO
NOVIDADES:

JAVALI,BÚFALO" .

OVELHA

BR 280 N· 5.249

JARAGUÁ DO SUL - SC

"'_ =. Anexo ao

Portal de Jaraguá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHASOUEDEALERTA\
..
..'

,

* As inscrições te�o que s�r.feit�sPfló patrão da equipe. ,

,'"

* Sei'áObrigJtÓriaâ'apresentaÇão da carleirinhha; _Sem esta será somente

,
inscrita'a dupla com autorizaçi1o do'cópidenador de sua região.', '

'

,

* Pódgrá somente ser inscrita 1(umaj dupla po'. C,• T.G.'s, 1(uma) dupla-. por cada piquete filiado e reconhecido\p.elo M. T.GJSC.
'

,

* As inscriçõe� de duplas encerram-se dia 10108/96 às 12:00 hs.
* Oregulament9 das prova_s serão con rme ás nor,,!as do M.T.G.lSC.
«o« ginetes qqepartióiparem serão cont bufdos com entradas dos ,bailé$
de sexta-feira i sábaclO. " "

,
"

: 'A' Comissão\ O;g�nizadora não se t.

\ponSabiliZará
por ,ev�tuas

acidentes que ,,"correrem nas provas.
' ,

.

*'Informações p�/os fones (047) 371-4547 (047) 371-5275 .

_:_'
�A'= GAROTOS,Í)EOURO�PARQUEMUNClPALDE'�'
SAB4DO =GRt,IPO"�ANO' pARQUEMUNaPAL DE E\iENros

1!>", DOMNGO =TARDE DANÇANTE GRt1POMlNuANO ESItO\VCÔM
"

\ ,IIELTON S LDA'NHAII'.
, Já se�tram àWnda,os ingressos p osbailes do XVRodeio. Você os enoontrß?

.

- Demarc;hiCames -. wfLanches � DoceMei '

\
,

Os preços dos logres tia�praalÍtedpada é de
RS�"OOp� seXtaeR$10.00 para_, sábado.No dJao preço será,deR$15.00.•

CONFEEMQUEMSEIFREESTEVEAO�ULADO
• MAlSQUEUMDEsPACHANTE,UM��·
Rua1<>lgeLacerda, 169 - PoDe: (047)37-vrrl'J

,

" JaraguádoSul-SC
'

Filial:BaßadoRioCerro,Rua'AngeloR ",#:.1'12.."
,

FoDe: '047) 376,.8421

MO'IN ,O .

'JARAG�Á
.

\
'

Empacotame�tq de'
-

CereaismarcaJ�RAGUÁ
DistribuidbrRações:SANTISTA

TEL: 372-3n5
Fti>rica:A.JaF�pe�nicIt.129

ádoSuh�
i
'_'

7

..

IRENE
CABELEIREIRA
TUDOEM CORTE, PENTEADO,
PERMANENTE; ACEnNAGEM,

, TINTURA., ETC.
'

, Rua Do�i;,gos Sanson �m frente à .'.

ESQUADRIA� DE ALUMrNIO BENTO
Fone: (047) 372�0728

Vila Lalau - Jaraguá do Súl- SC.
"

\ . SPÉZIA a elA., LTDA.
SERRARIA E TERRAP�ENAGEM

Rua João .(.anÚário Ayroso, 772
FonelFax�· (047) 372-0300

. Ja.raguá do Sul- sc
�. ."-'-
\

\
\'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OBI SERVÄÇÕES ',' " >

•

./A.INTELIGÊiiC'IÄ,BUR�.

"AinteJigênciavoltadapara·
-

AlbertEinstein com�nós;PJOvavelm.ente não usou:nem' CI D (lal �Pior que a burrice" .

.'

5% de Sua capacidade cerebral. Depois de sua morte seu
.

Essa ttase soa sábia diante
cérebro foi estUdado emtodos os detalhes enão foipossível

.

dla s discussões provocadas
díÍerenoiá40deumidiota._"· . .' / p,elolivro. "'TheBellCurve" .no

. A diferença portanto, nio está na anatomia� ínas na qu.al se pretendemedir ciénti
p�ogramaçio. Se compararm?s o cérebroh�o co� o fi oâmente a inteligência das

computador \relentOsquenão e ohardware (o eqmpamento) pc llSSOas e das raças.

que faz o indivíduo ser Jnais oumenosinteligen� que o
.

Segundo oJivro, em média

cfmro maSo software (oprograma que eie usa),Então,sefaz ba $88(1os em testes de QI,
.

Parte da�prognimaç.ão que diDheiro ó sujo, que vocêpode" bn m.cos são mais inteligentes
tlabalhar 24 horas por.dia, 365 diaspor ano, que vocênão do

I que Jl�g,..osemeaoe do que '.

vaificarrico, etc. ' jalponeses e chineses. Como
.

.'

.

, .'
.

.

, �. .. "in te1i'gêo,cia coletiva" é coisa

A
.

.

sta e,.a.a ql�l� não existe e os próprios,

_ respo�., .

�.,
"

...tores, óbvio, resguardem-se
,

.

. afírmeado que há u:u:1iVícfuos'
a: sabe usar t.J talelftp ,

. \.... inteligentíssimos' e . I .

em' nuas maos buirríseimos - e,Dl todas as mercadoi econômico? 'De . Com/todo o seu cérebro'e sua
.

. .� .
.

"

"

raçes, estanios. chovendo no minhap e, desprezo: premo. belesa - conseguiu' apenasNuma vila""da Grédq vivia um sábio:famosopor saber molhado.Evendendo livros. um não tão inteligente mas através de um bom papel sesemprearespostaparatõdasaspergumasquefossemfeuas , Apergnntanão é o quanto' sensível!.e generoso como transfonnaremámbolo sexual
,à ele. Umdia, umjovem adeleseente co,nversando, c?m:um uma pessoa tem : dé tentos �stas.. .

'de jHoUyw,?od, e' ganhar'amigo, disse: ''Eu acho que sei como enganar o sábio. Vou int eligência, mas o que faz Artistas, de uma maneira milhões de dólares com isso- ,pegarumpassarinho e o levarei,dentro' da minhamão, até
Caln ela. Para que serviram as .geral, rJão são considerados . o quemuita gen� de QI alto,

.'

.

o, sábio, Então intuligências privilegiadas de pessoa$ "inteligentes", pelos especialmente nosBstados '

pe7guntarei a. ele se o tantos nazistas célebres em critérios que orientam a., unidos, faz. E daí?
passarinho está vivo ou }>o1litica,firianças,propaganda, pêsquisa dos dóiaprofessores 'Madonna, não: além de

.. morto. �e .ele responder' 8Il\lropologia e artesmilitares?
,.

americanos dopolêmico livrd. ititeligentí.ssima elà tem um
que esta V.lVO, espremo o .Qual o' valer de uma Madonna, por exemplo, fabuloso senso dehumor, eum .

,pa�sf!rinh.o, ,!,at?_-o, e. int1aaigênciacapazde 'projetar temumQldel40,vintepontos

�iande}alentoparadivertitas\
,detxo-o cçir nochão-Se maqumasde gnerraeprovocer superioraodopresidenteJohn essoas q.e �abalham e. se �ele responder que est� o exterinWio de milhões ,& Kennedy. E daí? Como . borrecem a maior.,parte de '

mo,!o, eu abro a m!l0 e
pessoas? E � que penser.de . Madmnàteriaresolvidoacrist' suasvidasindependentedeQl. ,�de txo . o passarinho .

·t· 1: .. "

ivil
.

da' do" Cub ? 1 E'st'
.

'ortao:t al ;:"A
. ."

. m .eagenCiaspn egia s que Smíssers em \,.oU a .. 1 o e unp ,e: guns ,t

"hoar. sSlm� o Jáob��m. utilit.amtodooseupOderpará Inteligente sozinhanão é têm que alegrar e divertir o .�c egou perto ao S to e
..,. ".

(.. da .

Shar S d
'

f b
.

perguntou: "Sábio, o fazer,()Sja�lUtosn�°das\na n�da.�VejaDl onQ,Talt�e.que mun o, e tare a no re,. 'i

passarinho em minha contra)_IIl�sricos, am " �'. taJnbem.t� um .:.L .tissunol generosa. E Madonna é
.

mão está vivo oumorto? tr�lbalhB;I', graça�.a opera�oes e clleg�lJ até a estudar em uma)' mestranisso. Sem cantar,nem'
O sábio olhou 'bem ml.8Ilceuas·.. jogadas no escola para' superdotados/ dançar, nem mtetprétar' bem,

para o fovem e 'disse:
.

I . mtelÍgentíssim�.e. ousada, ela
''Meu filho, a resposta \ u

é amaior.
:.

.

�
. esta em suasmãos!". .

. Enquanto SharOIl; Stone·
E é isso, mesmo: G ! vive, dizem, infeliz, reclusa,

resposta está em $ua.s COtn lDlS namoradOs idiotas, :(
mãos. A" v�dà que voei! ainda que ricos, fázendo um

t

ievafoi criadapor vocÉ papel'pior do que o outro,
mesmo e não pela.s Msdonnasediverte,amao.seu
circunstâncias;

.

trabalho e está cada;vez mms,.

'��----------------!'-------� rica, agora casada e espermdo
um filho, se diverte, am�o seu l
traàalho, e.nem Sé imp� com' (,
que (1S outros vão pensar.

.

. Inteligência ,é importante;
.muito, ,mas não é tudo:

,ninguém é �elhor ou pior
porque émaisinteligeme. Viva
a 'beleia, 'a alegria e tudo que
fazom1il1do 'ser um lugarbom
para se viver. "That's it"!

.

. :QUAL·O. SEU-.
.PROG�?

'. L�iz. Caf;,clcirciro&' Uru�cx ,ll
Fa�lU'ldo a slia cabeça; .ágora em Jaraguá, cóm proftssklnals altameme

.

espedal�ados em cortes, masÇtfIno e feminino e corte a wla:. '
.

Atendimento especial para crianças de todas as idadeS. Outros
senAços prestados: manicure, 'escoVlls, alisamento" reftexo,

.

II

d.escoloraçio, blnho de óleo e creme, tinturas e penteados. .

At8ndlmetito seQU'ld1 das 1":OOhs. às 20:00hs.,· e c;1� terçl à s'ábad�,

diS 9:00 às 20:00hs.
_

Ru. Procópio· OGme' de OliveIr.
Ao "do do Tio P.tlnh••.L."che•• Centro

Mio ".h�mos ,.ia .Imo,o �,Alrad•••mos • pNt1r.in.1a

..

I' ,

",

I

Sha1'qn Sttine: so inteligência "iJo basta
i,
�'

.

, I
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Jaraguá do Sul,
.

3 e 4 de agostö de 1"6

.

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORRElODOPOVO.S

m�

'CENTRO _ APTOS. no EDIFrCIO bUNKER
(No çoração da éldade) 2 aptos por endarr _

�m cond,lçge� direto com �. constr�()ra ..

. VE.READO.R .

.

P'"
,

P,
B,',

P
P
B

Et'DSON lVIOLLER
1

'R•••ITO· '. .

IVO 'KONIL
.lu,,'" po• .I....u6

.

.

'_DII".

'[jJ[fdD[R!]lJFOIIM,
, ',aIlMU ",O.

, '

1-1\1 1 It I-: c :; J\ 1-)( Pit I- � �; 1\ I-: lVI �" 1\

I-:IVII·ItI-:�.;I\ f.' J I-: lVI �. '1\ Itl-�II)[I\IC IA

..

��IS '. Ru·�:1i��1rál�
COMPU • VEN'. • LOrllA • ADMINIITiA· .ICOI'OO

, CENTRO _ Área nobre -Casa alvenarlade
, excelente padrão c/320m2 de área constr..

em terreno com 1.150m2'

VILANOVÀ -'Excelentes IótesflnancladOsem
10meses _ Próx. ao Fórum' e ào BreIthaupt'

, En,déreço/Pon&Ó Ret. 'Preço IiIrorm.çh.Ger.III: , Qt08, Gar
, B.lrr�

Sobrado 300' -4
CUIl Alvo �4,' 3
eUIL Alvo 1411 3
CUIl Alvo ,\ IVU 4
CuaAlvo • 131) 4
CUIlAlvo' 24(1 4
CUAÁlV. us 3
,CuAÁlvo ' H3' 3'
CUAAlv. I �g 4
Apto OK IM 3

,

Apto OK 7M �
Apto oi< 1�3' �
Apto OK H8 3
:8AIöComi 113
8A1IlComl

"

j�
YllI! . ,titH
tol@ . M�
b4Jt@ >i�(;r
'fm@fl@ lllJOtJ =

'fm@fl@
,

•

\JIKJlI
'fm@fl@ 7(1(_jU
fiff@ßij �éQ�
Yll@§c - - ,4M
Yll@§' , �Ms
li!i@§ ,ti�U �

li!f@§ VárüJS =

Ii!(@§ Vtil'l€l§ =

li!f@§ \lãri€l§ =

li!i@§ "tWills =, ,

êMêäfil 1 �IIIIII/ r :

�gêäfil 11 i SI II J �.

/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS
--TIPOI' ·ENDERECO I ÁREA(�) .

-

Nt

Construfda . Terreno QUARTOS
R.BI'UQO Schuster, -107: u

'_
.'

AN� 160,00 II
.

392�00' '03
.
'. '. ..

1sJv.R.AngeloTancon, 205. .. 192,62 4.192,50 03
AN.R•.HenrichA. Lessmann, 477 6ÓO,OO .3.280,00 04
R.HenriqueMarquardt; 57

.

·50000 '

-

.

.....AN� .:1.500,00 04
,

. ,.
.

.JJV�.R.AngeloSchÍOqhet, 118
'

.

240;00 400,00 04
·AN.R.JoséMenegotti, 277

.

. 233,00 . 827,58 .03

lw.
o'R.LUizSatler, 63 ' . 140"OÕ 330,00

. 03"
.

fJ.JV.R�Adão Noroski, 173
.

'.

'183,00 394,10 04

Mist.R.·Major Julio Ferreira, 166 115,00 420,00 05

< .•� .•...

, VALOR
RS,

5.7.000,00 .

77.000,00
.
300.000,00
220.000.,00
120:.000,00
.40,000,00

.

5�.000,00
60.000,00
37.000,00

," .' '. .

'-

AP-ARTAMENTOS'•
I '.

.110 r

i!!!I!I!!!I!IIl'
, i

OBSERVAÇÕES
.

CondiÇões de ·pgto. a combinar
Condições de pgto. a combinar.
Antigo Restáurante Monjolq -

Condiçôes de pgto. a combinar,
Condições de pgto. a combinar
Mais 30 x R$ 2.000,00

.

Condições de pgto. a Combinar
Con�ções de-pgto. a combinar

. Condições de ·P9t9. a combinar'

ENDEREÇO Nt DE QUÁRTOS
03

VALORRS .:
.

35.000;00
.' OBSE�VAÇÕES
AsSumir fi�nciámento de 13Ó-'

.

mesês com basé R$ 524.00

-�

Assu�ir financiamento de 153'

meses com baseB$ 400.00

.

RUaBarãodoBio Branco, 760 - Centro ..; Ed;'SChi9C;het
. -' '�

� . ,

RuaPresoEpitácio�essoa, 111 - CentrO - Ed. Jaraauá . 03 69.000,00

�

Ruaferdihand� Pradi, 45 - Centro - E& Vir.gíni�

RuaGumercindo da Silva, 555 - Centro..; Ed. Carvalho
.

,� " .
.

RUaPresoEpitácioPe�, 111 - Ce(ltro - Ed. Jaraguá �

01

l

02 .

f

. )
.

85.000,00
.

. 20.'000,00
. '15.000,00

. 43.000,00
25.000,00

.

-. '27.000,00
...
', ..

10,700,00

25.000,00

'. 53�OOO,00
y

40.000,00

·Quitado

Assumir financiamento de 80
meses com base R$ 524,00'
Assumir'financiamentó de 6c}

mesescom base R$ 250,00.

··T.ERRENOS
VALORRS OflSEAVÁÇÓES

, '

Com parcelamento a C?mbiliàr
Cqm parcelamento a com�inar .

Com parcelamento a combinar' .'

Com parcelamentoacomblnar
Com 'parcelam�ntoa combinár
Com parcelamento acornblnar

.

dom parcelamento a oombi�ar
é

�NDEREÇQ Ã,REA(MZ)
RuaProcópio G . .;Oliveira� 1360

.

R�lot.,Champa�t
R�OttoMeyer
.RuaWalterMarquardt .

RuaAntônioCar1qs Ferreira .

.I" -"

RuaProf.Antônio E. Ayroso
,Rua601-Lat. Manoel'F�dä Costa ,\"

714,00
. 378,00
375,�
800,00·'
504,00
704,00
606,00

"

".
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, CI..ASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORRElODOPOVO·7
.

Jaragoá do Sul, 3 e4 deagosto de 1996

VENDAS

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

Larbnóveis
Av. Mal. Deodoro, 141,

LOCAÇAoVENDAS
Terreno 15x30mts na rua João Planischeck
Venda de lotes financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. - Bairro Sto. Anl�onio
Terreno na rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts
Casa de alvenaria com 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. cl financ.
Casa de alvenaria com 113m2 na rua Alfredo Carlos Meier no Bairro Centenário
Casa de ALvenaria: com 120,00m2 na rua João Wiest Júnior

'

Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água
Chácara em Corupá com 131.000m2 com toda a infra-estrutura
Quitinete rua Arquimedes Dantas - Vila Lenzi
Casa de alvenaria com 190m2 na rua Antonio Gesser - Bairro Czemiewicz

- 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., gara�m"f;lua,JoãoWiest
Júnior. Valor R$ 300,00 '

. , "

. "

- Casa de Madeira: 01 qto, COZ., bwc, lavand .. Rua Ornélia Hortz sln2• Valor R$ 130,00.
- Apartamento: 02 qtos, sala, COZ., 02 bwc; lavand., garage, portA0 elet.; sacada;�"chlJ'r�q.
Rua Reinoldo Ral:l. Valor RS 380,00

' " '

- Casa de alvenaria: 03 qtos, sala, COZ., copa, lavand., bwc, garagem/Rua 1;rê$ Rlos"cJd'NOrte,
próx. Igreja Evangélica. Valor RS 250,00
- Casa de madeira: 02 qtos., Lot. Vicenzi e Gadotti, lote 278 rua D. Valór R$-'1 �O,OO !

'.'

,

- Kitinete: 01 qto, lavand., COZ., churras. comunt., Rua Arquimedes Dantas. Valor'R$190,OO .

. ,:.)

p-- ------ ..
I

CRECI NO 1589 J

::'?::1i I
I I
I I
I Barra Sul I
I Im6vals I
I FONE: (047) 372-2734 I
I

Vende

ITERRENOS

I
I..ot..

....
Rer. Iq>eraclor, plÓx. Anoz mano, 3O'lf> .mada ralado 3(k

-Ilotai R$ 10.000,00 .

Lateo: na R. Vilallio Rubini, na B_.. 3O'lf> <nIrda, ,aIdo Sx - lotal R$

19.(lOO,oo. IT_ c/ 334tr Lote-*> do DCO, .. B_a - R. P. Albert Scmeide«

1-
R$ 6.soo,00

Terrem c/ 1.763m2 - Rua 2S de 1uJIx>, Vila Nova - financiardo em 121: -I
llotal

R$ 85.000,00
.

T_ CI 1.234m2 Rua V.,lIio Rubmi, na Bma - R$ ,28.000,00 . IT_ cl 37.29lm' - R. Frida Pi.., na BARRA, !iOO meào, da M.hvee
.

'1-
R$ 160.000,00 lodo pbno ,

ot.os ... Lot.� na Barra - 50% entrl!d.. saldo em lOx - total R$I10.000,00

IT- c/35.000m2, "PÓ' Po., Maroola - BR-280 - R$ 17.000,00 - 50%,1élUada .aIdo em 6lt.

I Lote� OURO VERDE. na B_.. 20% emada, saldo em 30 me_I.

- Total R$ 10.000,00
•

.

I smo c/ 62.000m2, na Tifa Papp, disUnte 3.5OOmr da Malwee - R Exp.1
.

da MaIwee - R. Exp. Arnold Hombur& com cu. em alvenaia de 1SSIn',

I cara careiro cl SOm2, pirem. 7xil, ipa, DOIocÜlYel, aceita, .po. cara "'1DOIócia - R$ 50.000,00. ,

I CHÁCARA eCllD 115.Z7S1n2, Ioealizad. no Rio Cerro n dislalle 700

Imetro, do'asfalto, edifICado cl cara alvenaria cl 17�2, tr&s ranchos cl
196m2, doi" avikia. em� pKa 12.000 &..os, 9.000 p6r de

I baruna, 50% de kea plana e DU'" Ipa para .fa2IOr Iagoar. R$ 110.000,00I- 50% entrada saldo a combm..

I CASAS I'CaSa em alvenaria cl 16<m2 - Ru. p...... A. &:meider, na B_a - Aceita

I
carro - R$ 32.000,00

ICasa em alvenaria c/ 180m2, 3 qtos, 2 BWC, gar.em, na BARRA, Aceita
,

carro, temno, ÇOID 50% Sllrada e saldo a combm. - R$ 55.000,00

1- Casa \Ie madeira cl 3 qlos, ,•.,em e lavanderia em alvllnaria -

RIBotIfoJO, 73, na Birra R$ 22.000,00

I
.: LOCAÇÃO

- Loja c/77rr R. P. Albert ScIDeider, 1.187, .. Bltta - R$ Z75,00 ILoja co_cial c/ 33m', Rua Luis Satter, 'BARRA - lU 18:>,00

1 Galpão em alvenaria cl 10hZ, R. .aenha Weege, 2490 - R$ 230,00 I- Cara em alven.i!, cl 2t:jDs e demais �iar, Tlla Mosca, na

I
BARRA - R$ 170,00

I.
- Casa em alvenaria, 2 ClDs, I."",m - R. Va&úca Domarehi, na Barra
- R$ 350,00 .

1- Cara de madeir .. 3 qtos, aaraFm, - R. 10ão 1. �r9so, 1••uA-1
, Elquetdo. ri 700 - R$ 3so,OO.

'

1- Casa de �ir.. 3 <IDe, ,••m - R. Abramo Pudi, 288, BARRA - R$:I'270,00
,

.

.

1-
Casa de lIBdeira 2qtos, sal," copa, coZo, BWC - R. Abramo Pradi, 330,

IBARRA - lU 280,00

1-
Casa de. a1verwia, 3cjoo., , 2 BWC, p'.em, !Ilda "",ada - R. 10ão 1.

AyrOlKJ, 3.816 - R$ 450,00 I- Casa alvenaia 2qtos, ,••em, Iavameria - R. Abl:amo Pradi - BARRA

1- R$ 250,00 IRUA ANGELo RUBINI, U13 SALA , •

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

Casa de alvenaria
com 50m2, terreno com
495m2 próximo aCeval.

,R$19.000,OO. 1
'

'l'ERltENOS

1
Tem:no cl l.S40,OOm2, ,rox. 'Soar (Centro) - R$ tOO.OOO,OO
Terreno Rua João Planinschcclt cl 896,09Jn2 - RS 90.00,00
Terreno cl S.184m2 Rua 199 sem nome .; Vtla Nova -

,

R$ 140.000,00
Tem:no no CondomInio ,das Azaléias - R$ 26�OOO.00· "

Terreno cl 350m2 - Loteamento Ana Paula IV - RS 7.500,00

1
Terreno cl 150m2 - Loteamento Ana Paul.a IV -

1RS 8.000,00
Terreno cl 1.6OOm2 + Casa em alvenaria lia Rua Epitkio
PeBBoa - R$ 160.000,00'

.

Lotes na rua Paulo Iqitzb (caqQÍJla), bairro: Amizade.Mauro
• RS 15.000,00

'

Terreno Rua Domingos da Nova cl 326m2 - RS �5.000,00
.

1
Terreno Si9 Luiz - R$ 12.000,00

'1Lote nO 43 Loteamento Ana Paula II - RS 6.500,00
CASAS '

.

Casaem construção (alvenaria)cl 143m2-V�Rau-Lotcamento
Vtla Rau terreno cl 548m2 - R$ 48.000,00
Casa em construção (alvenaria) cl 120m2 - Ana Paula IV Lote
140 - Financiamento + 16_000,00

'I
Casa em alvenaria cl 190m2 - Jardini Lenzi - RS .60.000,00

1
Casa em alvenaria c/120m2 + casa de Madeira - RS 30.000,00
Casa em alvenaria cl 50m2 e terreno de 350m2 - Loteamento.

'

Ana Paula IV Lote n° 16 - R$ 12.000,00 "

2 meia água cl terrene de 400m2 - Lote,amento,mdolino lote
n"2S - R$ 11.500,00 ,

,

APTO'S

, .

Terreno comercial com
1.067ni2 situado à Rua
Adélia Fisch�r ao lado
da Regatá Motos.
R$12.000,00 de

entrada em 12 parcelas
de R$ 4.000,00

Casa de alvenaria
com 230m2 (com

piscina), terreno com
450m2todomurado.
Bua.José Pavanello
(Ilhada Figueira)

Preço: R$ 120.000,00
(negociáveis)

1
���o��� Jaco Bmmendoerfer cl 100m2 � �dar

-

1Apto. 156m2 S° 'andar - Edit. Scbioilhet, 2 quartos + suite,
armários embutidos (oozinha, q\l8lÚ!1I e banheiro),

GALPÃO '

Galpão alvenaria cl 750m2 próprio p/lransp. e ind. e tcm:no
com 1.00Om2 cl escritório e coberto alum., Situado na Rua

'

Erwino Menegotti - R$ 100.000,90 "

"
'

1 Lots financiados a partir de R$ 2.500,00 de entrada 1Loteamento São Cristóvão II -

Loteamento Camp08ampiero
L()teamento Constantino Pradi

LotcamentO:'QUro Verde

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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CORRDODOPOvo.8 : ) J
PU8l1CACÓES LEGAIS JaraguádoSuI, 3 e4 deagosto de)"'

ALUGUEL,

'DETRAJES
I

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 372-3349

PROClAMAS DE CASAMENTO
Margot AdeUa Grubba Lehmann, Oficial 'do Registro Civil do 10

Dístríte da Comarca de Jaraguá do Sul, &tado de Santa Catarina, faz
saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

pela lel, afim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 20.621 de 24-07-1996.

GEFF'ERSON CESAR FLORIANI E CRISTIANE TORRES,

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e,
residente naRuaLeopoldo Mahnke, 258, nesta cidade, ftlho de.Alirio Floriani e
de Vandà Angelina Floriani.
EI� brasileira, solteira, comerciante, natural.de Jaraguä do Sul, domiciliada e

residente na Rua Leopoldo Janssen, 206, nesta cidade, ftJha de Volnei Torres e

de Odete Chiodini Torres.

EDITAL N° 2'0.622 de 29-07-1996.

Cópia recebida cio Cartório de FraiburgolSC
ALEXANDRE BERNARDINO REICIIERT E

IRIS TEREZINBA ANfUNES DE LIMA

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural deLuís Alves, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Cabo Harry Hadlisch, 454, nesta cidade, filho de Joio
Reichert e VerôlÚca Reck Reichert.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Fraiburgo, neste Estado, domiciliada
e residente naRua 21 de Abril, 60, Vila Salete, Fraiburgo, neste Estado, ftJha de
Fidencio Antunes de Lima e Maria Francisca de Lima.

EDITAL N° 20.623 de 31-07-1996

JOHNY BECKER E CRISTIANE MARlLElA WITTHOEFT

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natural de Jaraguá do Sul,
domicilÍado e residentenaRuaMaxWdhelm, 976, nestacidade, ftlho deHelrralth
Becker e Anadir Becker.

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

residente na Rua Arthur Witthoeft, 160, Dha da Figueira, nesta cidade, ftJha de
Valdir Witthoeft e de Helga Ehlert Witthoeft.

EDITAL N° 20.624 de 31-07-1996

, DELSON MARTINS DE OLIVEIRA E

SALETE ANTÔNIA CZECHOWSKI

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, naturalde São-Martinho, Rolândia,
Paraná, domiciliado e residente na Rua Guilherrre H8S§, lote 51, Jaraguá
Esquerdo, nesta cidade, ftJho de Otacilio Martins de Oliveira e de Maria de

Lourdes da Silva Oliveira.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural deLaranjeiras do Sul, Paraná, domiciliada
e residente na Rua Leopoldo Diel, 289, Jaraguã-Esqaerdo, nesta cidade, ftlha
de Carlos Czechowski e Maria Czechowski.

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

presente Edital, que será publicado pela imprensa e em Cartório"
onde será afixado por ,IS (quinze) dias.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de Trtulos da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catärina, na forma da Lei, etc,
Faz saber. a todos�to este edital virem que se acham neste Tabelionato

para Protesto os Trtulos contra:
Aricenir Canuto - R. Lot Behling lote 14 - Nesta;
AA M restaurante lanchonete Uda. - R. Bernardo W. Grubba Ju, 90 - Nesta;
Anderson Flor - R. Waldemar Lessmann s/n2 - Nesta;
Adilio Parizotto F I - R. 772 - sem nome Ana' Paula II - Nesta;
A G M Prod. Serv. Limp. Ltda: - R. Joinville, 255,. Nesta;
sOrtoIini Com. Repres. Uda. � R: Didrichu Borcher, 150 - Nesta;
Botoarte Produtos Texteis Ltda. ME - R. Friedrich Wilhe1m Sonnenhohl -

Nesta;
Carrocerias Riegel Uda. - R. Av. Marechal Deodoro, 1708 - Nesta;
Com. Mat. Construção Narloch Ltda, - R. João Planinscheck, 994 - Nesta;
Distribuidora e Confecções Adma Uda. - R. Joinville, 5249 Ala 1 si 49/50 -

Nesta;
Distribuidora e Confecções Adima L� � R. Joinville, 5249 - Nesta;
Diurnei de Almeida - R. CeI. Procópio�, 454 - Nesta;
DkaSa Hidro e Elétrica Ltda. - R. Albano Schmidt ., Nesta;
Deonizio Kotarski - R. Bcp. Ewaldo Schwarz - Nesta;
8io Medeiros Pingos - R. José Albos - Nesta;
8iane M V FRonchi (Univa1Ie) - R. Henrique M L D Gruta, 71 - Nesta;
E>q:>prt RePres. Comerciais Ltda. ME - R. João Marcatto, 40 - Nesta;
Garavelas Com, de Q;lIç. Ltda. - R. Walter Marquardt - Nesta;
Heraldo Silvia de Bittencourt - R. Roberto Seidel, 665 - Nesta;
Helena Koroiwa - R. Roberto Seidel • Corupá;
Ind. Máquinas KP Ltda. - R. BR 280 Engelbert 2 - Nesta;
Ind. e Com. Móveis Walgier Ltda. - R. Ludovico s/n2 - Nesta;
Ivo Jandr Bellincanta Junior ,- R Frederico Barg, 72 - Nesta;
João Riboldi - R. 28 de Agosto, 1558 - Nesta;
José Valdemir Pickcius - R. Saibreira s/n2 - Nesta;
José Pereira Mercado - ME - R. Três Rios do Norte'- Nesta;
José Pereira Mercado - ME - R. Três Rios do Norte, s/n2 - Nesta;
João Nelson Stavis - R. João Januário Ayroso, 635 - Nesta;
José Pereira Mercado - ME - R. Três Rios do Norte - Nesta;
Loja das Tintas Eng. Pinturas - R. Max Wilhe1m, 491 - Nesta;
Marcellus Ind. e Com. de Malhas U�. - R. 602 n2151 - Nesta;
Moto Peças Lenzi Campestrini Ltda. - R. Joinville 2490 si 1 - Nesta;
Mini Mercado de Bir� Ltda. ME - R. Venâncio da silva Porto, 243 - Nesta;
Malhas Oceânico Ltda. - R�. ,BR 280 sala 01 - Nesta;
Metalúrgica L J Ltda. - R. Manoel Francisco da Costa, 1255 - Nesta;
Nelson Theilacker - R. Roberto Ziemann, 313Q - Nesta;
Norberto Inácio Guilow - R. Estrada Rio da Luz s/n2 - Nesta;
Partner Acionamentos Ltda. - R. CeI. Proçópio GoÍnes, 1626 - Nesta;
Reneu Stein - R. ltapocuzinho, 387 - Nesta;
Renato Spezia - R. Procópio Gomes, 1530 - Nesta;
Radke e Souzalnd, de Móveis Uda. - R. Servidão, 66 - Nesta;

, Shine SoIt C9rn. de Roupas Ltda. - R. João ,Januário Ayroso, 85 - Nesta;
Sergio Antonio Peron Firma - R. João Picolli, 44 - Nesta;
ßaverio Luiz Conzatti - R. Antonio Machado, 132 - Nesta;
Sandra de A Rios ME: R. Mal. Deodoro, 744 - Nesta;
Tejatex Com. Ind. Têxteis Uda. - R. Estrada Silvado sln2 - Schroeder;
Transpottes Viana Ltda. - R. Av. Com. Jorge Lacerda, 1358 - Nesta;

,

Transportadora Tradini Uda. - R. Tifa Terezinha - Nesta;
Walter Leopoldo �unz,- R. Adélia Fischer, 771 - Nesta;
Tereza Fernandes Minatti • R. Rod. BR 280 sala 01 - Nesta;

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

aceitar a devida intimação, faz por intermédo do presente edital, para que
os mesmos compareçam neste Tabelionato na rua Arthur Müller, 78, no
prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito, ou então dar razão porque não o

faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.
LS/Jaraguá do Sul, 1 de agosto de 1996

Tabeliã
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Jaraguá do Sul. 3 e 4 de agosto de 199' coRREIo DOPOVO. "

OS 120ANOS,DE JARAGUADO SUL

As "omeilagen�.·no··dia 25�' dejulho
"

, ,

Da-programaçãoprevistapara aPr�aÂngelo Ptazera,
.

em nossa cidad�, namanhã do dia 25·dejulho, datIl da '

fundação 1e !araguá do Sill, pelo en�enheiro civUe
,

coronelEin(lIO Carto« Jourdan,foram destaques os
seguintesmomentos: ,

Às 8:45 'horas emponto o inlliistro 40 Exlrcito,_general
Zenildo Zoroastro de Lucena, chegava na,PraçaÂ"ge!o
Piázel'a, sendo eotíduzido ao gabtn�te doprefeitp, onde o
Uustremi#tarmanlfestava suaadmira;á6 aómuni�fpio
qf!,e o acolhia. Na foto, da direitapara a esquerda, a
senhoraMariaEdith Jourdan de Ll:icena,. 'esppsa do ,

generfll Zen�14o âeLueena, bisneta dofund.adorde
Jaraguá do Sul que ,:eliJ'solenidadepública na C8mara
de fereadores recebia o tftulo de cidadãjaraguaense, o
generalâe Lucena, o viçe-prefetto dr. Alfredo Guenther,
o.,prefi!itoDurval.vasel e ojornalistaEugênw lictor'

Schmöck�l, homenageadopela idealiZação do brrpão e

"";':" ...._...."'_�� balu!eira do munic.lpio. Y

.�
,

.

"
I

�. I

IHpols tk laOIMNlgeados pub�loi ,.IIUIIlIJ"I., '.
que, abraçados,NI cerimônia cívieo-Iestiva os a,utlires •. IeIm. e.do ,

h,Ino à Jaraguá, dr. Rudolfo iIufeituessler, dt!-.música" pr.olemlr
AleesteBerti edo brasão é dabandeira Eugênio ViáorSclimiiekel,

""aparecem no Espaço CultuitiJ da Praça Ângelo Piau� e%ib�
uma Iitida pefIÍ. ie cristal, que marcou a manifeslllfio do Poder
Púf!lico de ]atagliá do Sul,' contendo ti seguinte �erlçãp: "0
RECONHECIMENTO 'DA COMUNIDADE AO SR.•.• ,
IDEALIZADORDO .• ; DE JARAGUÁ DOSUL, PMJS·25/07196.
120ANOS".

Duas Rodas é sucesso 'n�4aFeira Internacional de Sorveteria .

'.
,\>

.

•

.

,
f,' •.

, i '. .'
.

"
.

'.� _.'
,

jaraguá do Sul· Junto a 4à nedessidade do· público
- 'FeiraIntemaciolialdeSavéteria consumidor, elas agora estão"

eConfeitaria, queaconteceu nos sendo divulgadas nomercado.
:'dias 16' a 19 de julho, na . As, duas '.linhas
ExpoCenter 'Norte, em São desen�olvidas conseguiram de

Paulo, aDuas Rodas de Jaraguá alguma maneira atipgir dois
do Sul. lançouaonercado.suas públicos definidos� por agora
duas novas Iinhas Selecta. 'existir urna sociedade mais

" Pesquisadase desenvolvidaspor
/

exigente, 'preocupada com a

seus técnicos,' 'deótro da saúde.Seguindo essa tendência,
.

�
"

. I

foram lançadasa linha Selecta .vitamina BI (0,40mg) e aproximadamente 50%' das
Plus e Selecta Light. . vitamina B6 (O,5Ö�g), unindo caíorías, .

A Selecta Plus é uma das. saúdeesabor.Eparaop'úblico·· Junto ao lançamentodessas
novidades enriquecidas com que tem uma preocupação duas .Iinhas, aconteceu,"
25% de vitaminas- em cada maíorcem.sua forma física, também, .a Convenção de
dose. Em cada 100g de 'desenv<'lveramoSelectaLight, Vendas

.

onde foram
sorvetes, podem ser que junto ao slogan criado para apresentadas as novas linhas
encontradas vitaminas A lançamento "Selecta Light - aos representantes com a '

(1.250 U.I.), niacinamina Menos calorias. Ö sabor de exposição e degustação dos

(vitamina PP - 5,25 mg), semPre",tendó'umareduçãod� produtos-lançados,
, )
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CORREIO DO POVO -10 "J...
'

do � '3 e 4 de' osto de 199(»

, A'nâ lise l','ab, ioratorialavaIia o bairro isolado do quadro' Pastor Iil,go Piskç. O CORREIO
Ij, urbano de Jaraguá,do Sul - Santa '>- DO Pqvo, que tinha em Etnílio

,

,
Luzia - ficou consternado ,ria, WelumeÍst:ef um ccnstanteleitor,

alimenticios noite de 27de julho de 1996,' Iamcotá,a palla'de um cidadão'
quando circulou a notícia do

' '

_ falecimento do cidadão prestante
e muito relacionado naquela
comunidade, sr. Emílio
Webrmeister,\ que falecia com a

: idade de $2 anos.

,
O seu COlPO foi velado em sua

• residência, onde recebeu
, 'L

homenagens- da parte da

população daquele recanto de

Jaraguá do Sul.
,

No ,domingo, às 16:30 horas
, deu-se- o seu sepultamento no

Cemitério daquela ,localidade,
com palavras de consolação do
/ -

Prefeita .tie�angenhagen participa
do anive1!sário de Jaraguá do Sul

.'

J...... do S-.d - A prefeita (26), na Igreja Evangélica
da ádade alemã de Lalgenhagm, Luterana, sob a' regência do

na baixa Saxônia, Waltraud 'maestro Bjom Linch.,O ingresso
Kruchbetg,' esteve visitando a foi UQl quilo de alimento; Os
� na saruua pas$ldá.� o mganizadores at'{ecadafam cerca

I?bjetivo de intensificàr os laços de 1,3 mil quilos, que foram
cuhurais e divulgar � cultura do distribuidos às entidades
país. Ela foi recebida pelQ atual

,
beneficentes. ,

vice-.prefcitO Alfredo Ouenther._ O'es1ilo �usical do grupo�'
,(3ldidato a pnfeito pela'coligação' "de canções americanas dos anos

'

"Avante Jaraguá", compósta por 20 e 30• óomposições'modemas
PTB, POTePL 'e músicas populares, 'O

, Dentro das comemorâçõeS Laogenhagen Hannonx_ Brothers
dos 120 anos de Jaraguá do sUl, tem um estilo próprio de s�

Q grupo musicalLangenhagm , apresentar. Além da'quàlidade
'

ilarmony Brothers, que-veio .vocel, o grupo possUi formá bem
acompanhando a prefeita, humorada e até satír�ca de

apresentou-se, na sexta-feira inteq>retar as canções.

Bancos ganha", liberdade
deescolha em seus horários
JU'IIÚ do Sul - O CMN horário do meio-dia às 15

(Conselho Monetário N�ional) horas. Serão alterados os

'definiu o novo horário de horários principalmente nas

funcionamento dos bancos, que rCgiões Norte e Nordeste .onde
Ckvérá ser, comunicado aos funcionavam·das 8 horas às.!'
cottenUstM em um prazo de 30 horas. .

_
'

(ijas. AS institUiÇões es� ilvrc;s . As agên�ias de Jaraguá 'd�
pará decidirem os hor�(>s, desde Sul, não terão

'

modificações por
que' tenham cinco . horas .. já estarem dentro, dos padrões

'

ininterruptas para atendimento. : ddinidos pelo Coóselho (lQ ..
ao público..

,

IS horas): Mudarão apenas os

Neste período pe cinco horários da$ capitais, que
horas, o CMN exige .que as atendiam ao/públicO 6 horas ao

agências, fiquem 'ábertas, no dia,
.

produtos "

J"'" do sai - à �tuto achocolatado "Muky"', ficou
Brasileiro de Defesa do,' classificada� aS1rês primeiras
Consumidor, Idee, divulgou os colocadas; Sendo a única marca '

resUltados dos �te,s feitos pelo
laboratôrio da Ceppa, da
Univa'sidade FCderaJ do Paraná,
anProdutos achocolatadOs detodo
o Brisil.·A avaIiaçãó' foi feita'em
tomo da; ,an_es mia-obl�6gicaç,
avaliação de rotulagem, 6sico- ,

químicas e de degustação 'por.
especialistaS da área.

'
.

A analise Íab_oratoriál coÍlstatou
que a indústria de alimentos
Bretzke de Jquá do S� com o

que tem maior rendimento e o

.
menor preço em relação ao

r�diniento (pote de 500 gramas).
'A revista"Consumidor

S.A,", órgão oficial do Idee,
diwlgou os resultados de todas

,.

as avaliaçêes feitas em todos
os produtos do Brasil,
revelando também, a análise
em torne ao grau de pureza,

. nutrientes e o enquadramento
destes produtos às normas da

M 1'"lCORES fiNTAS
-Tintas automotivas -lmobiliáriàs'

.

'

�'
- ComplementosparaPinturas

...Artigospara Solda,

Concluído o asfaltamentona
'..

.

Rodovia Wolfgang· Weege
Jaraguá ,40 SUl A ·A solicitação foi da faixas.

Rodovià Wolfgang Weege -.empresaMalwee, que junto ,a .A empresa, que arcou com
recebeu uma camada asfaltica, .. Prefeitura, obteve a liberaçã,o, todas as despesas, negociou
BOS trechos entre a entradapara . para o'asfaltamento. O início ; dirétamente com. a Fngepasa, .

a rodovia (rotatória), até o dasobras começaIamno dia 12 que executou as obr� àpartir
Botafogo (salão)e en1radapara dejulho e terminaram dia 13, do .dia estabelecido pela
C) JaraguáEsquerdo.· faltando apeIl8S a pintura das tIQlD88.

FALECIMENTÖ
,

I '

'

.

,

Emilio'Wehrmeister
I'

. tão útil paraa comunidade e'
, ,

apresenta respeitosamente o

sentimento de 'pesar aos distintos

'�utados.
.,

,

,

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

'.

·46,.000 CORESPIAUTOMÓVEIS
·NACI0NAISEIMPOIfTAD08"

I

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

DISK-TINTAS 372-2422
,/

.� TINTA aUE voeI QUER,
NA CORQUE voeI PRECISA rr
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Jarapá do Sul, 3 é. 4 d� agosto de 1996 'GERAL CORREIODOPOVO -II

Histórico e Geográfico (4)
.

. '... .

'".

- o jornal' "O DIA", de chiíenoe autor de vários trabalhos -bemfeitor e presidente honorarío,
Ploeíanöpotís divulgava as em que se fazem numerosas oferta de. uni grollo de socios.
atividades, do hojl cen�enário J#Crencias às terras. catarinenses. Bstíveram presentes o eXUlO. sr.

�tutO Hístõríco eGeográfico de Padre Dr. Baptista Hafkmager, dr.. Governadot dó Estado, coronel
Santa Catarina.

'

autor de ßI1itas'IOOnografias sobre, Pelíppe Schmidt, secretário geral,
'Na edição n° 8.230 página 1, de assuntos nacionais; Dr. AffonsoA. _ .dr, Fulvio Aducci, ajudante de

'.16 de marçe de 1916, em plena .' deFreitas,ge6grafoeetn6grafoque ordens, capitão Godofredo de

Prirreira Guerra Mundíal, saía a
.

já tem publicado miítos trabalhos Oliveíra, e umbomgrupo de socios.

seguinte nota: "Em sua resldeneia e Padre EtienneBrazil, publicista e Na -ocasíão;.o socío fundadOr, ,

(1), à Rua AlVaro de Carvalho, nO' Imni>ro do Instituto Hístõríco Dr. José Boiteux, se achava na

6; reuniU-sê omosc no dia 16 de Fluminense.' Bahia, representando o nosso

omço de 1916, às 19 haras, como Ö IH.O.S.C. ao longo de seu' Estado no Congresso de Geografia
, fim principal para tratar :.da. cehtenário, COImrooi:àva o 200 'ano e, ':Íembraitdo a data; enviou ao

oomeIiDraçáo do 190" aníversarío : de existêhcia,l).Oticiadopor"ODia" In�títuto (> seguinte telegrama:
. da fundação.da Villa do Desterro", '(ediçãô 8.393 'RágÍI1a1� em 09-09- "Congratulações aniversario. Toda

Areuníão acOnteciananoite de 1916: "A 7 de setermro de 1896 inlprensa aqui registra".
quinta-feira, quando ficou ,fundou-se em,Florianõpolís o Em' 08-02.-,1917, em sua .sede,
assentado ,coImIIknr-se com UlJB fnstítuto Historido e Géografíco de . à Rua.Álvaro de Carvalho era a;
sessão solene" em 26 de março de Santa Catarina, por iniciativa do' Diretoria, reeleita, e a comissão da

1916 - a passagem do 190" ano � operoso conterraneo, Dr. José "Revista", menos o desenilargador
criação da Vila 40 Desterro. Boíteux, Por longos anos viveu. autil 'Arruda Camara, que. se retirou do

Ficou, tanDém, resolvido pedir- sociedade em rmdesta.obscuridade, Estado. Decidia-se representar Q

se ao consõrcío dr. Gustavo l.ebon mmtida, apenas; pelo fogo sagrado 'Instituto nas festas do Centenario
• Regis, para S.' Excia., em tenpo de um grupo de cultóres de nossa da, Revci.Iução de ,PernaUDuco de

oportuno, se interesSar para que o historia. �oje, graças eo auxilio do' 1817, pelo 'conterranco;. dr. }�o
JJJtituto seja inctilfdo entre as Governo'de Estado, ressurge viçosa,' Elysio da Costa, deputado federal

corpor�queeram beneficiadas qualarvoreabandonadaaoscarinhos por .aquele Estado .. Também
pelas quo� das loterias federais. do I:\abil jardineíro. "

,

"

, corrparecía o mose à' cerírnonía
Na mesma sessão eram

'

Vmte anos'corrpleta o�,tituto. de colocação de placa na casa em

propostos' e .aceitos para.sõcíos os, Para' a nossa terra é cas� raro viver que nasceu o ínesquecivel
seguintes' senhores: Pe, dr.. LUiz por tão longo tempo uma sociedade contérraneo o .geníal artista vicior

,

Zuber, diretor do OÍhásiö de Santa.
'

de letras e ciências.,' Meírelles: O capitão tenente J,.ucas
Catharina; dr, Heitor BIUm, diretor' '

Com uma, sessão. solene Boiteux substituía na' diretoria o

da Escola Aprendizes Artífices; festejou día' 7 e seu aniverserio a çlesembatgadór Arruda Camara.

Capitão Godofredo Ö1iveh:� e utilíssima associação, sendo O ilustre sr. coronel Perbi� e,
"Professor Clementino. Fausto inaugurado, ,na sala das sessões O' Oliveira, vice-governador do

Ban:ellosBritto. retrato � oleo. do exmo. sr. Qr. Estado otereciaao Jcstituto díversas
Foram admitidos �1IXl sócios Governador do Estado (coronel obras de valor". '

correspondentes os senhores dr.' Felippe Schmidt, com> costumava E.V.S, memhro efetivo
TorfhioMedina, ilustre historiador sancionar 0S ates oficiais}, socio, mGSC/1980

GASTRONOMIA,

Carlinhos Borges-cDinacir comemoram
"

"

".

,\.
.,

." "",
. \

ESTADO DE S�TA 'CATARINA '

'

'

,O,�Instituto

,
o ,gaúcho Carlos Borges e'

,sua eSposaDinacir comeoioram
,

neste mês .de julho O' ,vigésiIno
anode su�cb�gada à Iaraguádo

SUl:
Carlinhos lembra com

emoção os primeirostempos de
sua chegada e participavam dos

imponentes festej911 .do 1°

centen�io de Jàraguá do Sul,
pelas mãos de seu grande
.benfeitor Aleito Coz�arin','

..

'-.'

'Outro aspecto 40 Ptlláeio Cru: e Sf!usa;p_';,.44P,..,Xl'•
Novembro ojardim do fJ4Iácio e o IiJcaldo'auditório, ,,0pavimento

I térreo, onde se realizam as sessi!es soltne�
'.

também gaücho e que vinha . gastronomia..
tentar um lugarnesta região, <tUe ' ASsim aConteceu, estando há
reclamava a existência de ,wo anos operaâdoo Restaurente
lugar com pessoal que ltajànl. com o pleno-apoio de
entendessem da arte de comer e seus clientes que apreciam os

apresentar boas ·ig!Járias. pra� ali servi4°s, inigualá:veis
Iniciaram aS suas atividades a maioria del�s, pelo seu sabor

no Hotel e :Re'stamante ltajara caracteFístiço.··
(lta, de Itapocu e fara, de 'Na entrevista que nds

Jara'guii)" que era na época o, con,cedeu Carlj$os lembrou o

local on4e os visitafites podiam qUanto está grato à I.aguá do
comer bem em nossa cidade. .Sul que o acolheu e' por isso

COzZanu, dépois pasSou pani queria retribuir a esse gesto
O'utras atividades.- na parabenizand�se com o PQvo
alimentaç&o, montando ,um jaraguaen&,e pela passagem dos

equipamento de �ozinha 120 anO's de existênda. dos,
industrial de alimentl,>s e passa quais ele colabofa há 20 anos.
também para outras atividàdes O casal Carlinhos e Dinacir
industfíais (fabricação de" Borges, hoje tem doisfilh�.
botões), Betinho (21) e Rafael(14) e wn

Úm dia Akiro Cozzarin netinho de 10 meses, RichArd
chama a sua cria, assim se Gosiâvõ.
referia ao C�litihos sempre

; Desde julho abremJ',aos
préstativ� e com vontade de dommgosPara alnlOço a Ia carte

"-progredir . na área da e preços módicos. (EVS)

". "�,
.
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Governador entregamais 70, REGISTROS'
,

'

,

.

\ ,

"

i
, _

'

,

'

'
" '. Roubo naMultiFeira

_ ,. , '

,', carrospara Policia ,Militar Ânge�o Piazera J�nior, respo,!s.áv�l pela..i' .

'

'\'
'. ' , - "

'

,

,
.

' sonorização, nospavilhõesdaIMulti Feira, que
:.

-
"

.' -.

.

aconteceuentie l?S dias 1ge)8dejuJho, registrouFlorianópol,is _' O' , dos serviços de seguratiça usades nos trabaíhos dos queixa, naDelegacia de Polícia de Jaraguá dogovernadorPauloAfonso pública dos catarinenses, ,policiais, nonovo sistema
Vleira(pMDB)enÚ"egou, "Os veículosvão atender adotado peta PM, .de Sul, afirmando que 'teve alguns componentes
na quarta-feira. (24), em as ocorrências no interior patrulhamento de bairros ur!cidos�De acordo com a'dec!araçãofeita, no '.

frente' ao Palácio Santa do município"; lembrou ' 1)11S cidades'maioi,es. - domingo (28),foram roubados cincomicrofones'
. Catarina, sede do Foram investidos RS' 1,2 revelou o coronel.

., "

e,Um controladordemõqumadefumaça 'Star'. A

• governo, mais 70, novos 'milhão, através do Fundo P.ROMESSA ', O 'policiaestáin'vestigando�", . .-
'

carros para a polícia de Reaparelhamento da, governo 'do Estado tem
. '

.

Militar· do Estado, 'àlém Polícia Militar. O um projeto, que pretende Arrombamento efurto de residências
de 20 motocicletas. Os ,comandante da PM reaparelhar a Polícia SandroReginaPóvoas teve, namanhãda.última

, veículos foram informou , que a Militar.' 'Segundo, segunda-feira (29), sua casa arrombada. Os
distribuídos pára 32' distribuição dos carros informações; a atual ; ladrões, 'segundo ela, entraram pela porta da
municíp'-'ios catarinenses, obedeceu aos critérios de administraçãoestadualjé .

l'
I'

lh � 'l
.

" , nte e 'evaram um apare, o -ae te eyisão, um,dentre eles" Abdon necessidade." "Foram entregou cerca de 250
relógio e, documentos.

.
..

'Batista, .no oeste do destinadosparaascidades veículos. A meta é' ,

,
. , Outro registro de roubo de residênciafoifeitona

"

I

Estado, que-recebeu, pela 'quemaisnecessitavamde
"

equipar os municípios
DeleeaciadePolicia. Na tarde de âomineo /281,

..

'

pnmenavez, wncarrona reforço 'nos trabalhos de com carros para
:

os o'
- o r- v

.

átualàdminis�ção, para . patrulhamento", afirmou atendimentos
.

de a casa de número 322, da AvenidaMarechal
auxiliar os trabalhos dos Do total de veículos; 20 ocorrência. "Existem Deodoro, no centro da cidade, foi invadidapor"

,.'policiais. O comandante ficaram na, capital, li' ainda em torno de 120' 'iádrões,. que 'entrarampela janela do fundo. '"

'âa'PM� coronel Valmir foram paraJoinvillee os cidades que não dispõem Segundo o registro, foram levados duas

Lem9StàmbénipaiticiPOlJ demais pára 270utr()� de' carros", admitiu lmadoras, uma corrente de ouro' e um video
, da solenidade.

.

múnicípios. _' As Lemos. Dos municípios cassete.. Os bandidos aindadanificaram alguns
De acordo com Paulo motocicletas foram que receberam do atual .

móveis dacasa.
Afonso, em 18 meses de - destinadas para o serviço governo os pnmetros .

governo, a' PM tem' de trânsito" 'carros, destacam-se:
'.. rec�bido uma.. atenção principalnlente,.' nas Caxambu do Sul, Monte

especial com o objetivo cidades do litoral. Cario, Peritiba e S10
de melhorar a 'qualidade' _ Os veículos setão Domingos. "

'

.

":
.

'

J...p do Sal, 3 e 4 de -«oato de 1996

..
.

CORREIO DO POVO -ll

Oonsultôrionamira dos ladrões.
Ilivete Klabunde comunicou à Policia que, no "

ultimofinal fiesemana (28/29), umapessoa, ainda
, nãoidentificada, entrouno interior da Clinica

'

,

São Francisco de Assis, de onde levou' cerca' de'
R$ 500 em cheque e um rádiogravador além de

I ' arrombarumagaveta.
r:

Estelionato
'.

,

MárcioJulianoPodüiski 'compareceuàDelegacia
de Polícia para denunciar á empresa GM :.

Informática, que ti_nh(i como endereço, aAvenida
':

MarechalDeodoro, 58�. SegundoPodiaski, uma '

, pessoaconhecidaapenas comoMárcio, provável .... :,
"

proprietário dafirma, deixoua cidade depois de
'

recebermairí�ulas emensalidades de alunas do
curso.

, O comissário CarlosAlves informou que outras
oito pessoas também registraram a mesma

queixa. Ele disse que, segundo os denunciantes,
ovotordamatricda et:ade cercadeR$ 250,"igu'al
valorpara as mensalidades. A, polícia acredita
queMárcio sejadeBlumenau e está investigando

..

o caso, aindasempistas.
_.

"

;
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CENTRO· 'EDUCACIONAL:". . .'. .

- SIGMA

"

Canoistas
"

, F�, �"
Sáb#ido/DolTllngo, :3 _ 4_ deagosto ele 1996

----------.....�---------.------ iDfK Ât)tI4túel6'�,

protestam comra poluiçãt? do Rio' Itapocu

000 Campeonatode Vôleide
Areia teve 180 duplas, ,

I

186 dupJas participaranÍ da fAse e1minatótia do ZO Campeonato
Interbairros de Vôlei de Areia. Depois de longa dispu�,· a,
c;lassificaçlo final da�competíção ficou mm:

Categoria mirim masculino:,
'

1°WillianlMaicpn (C. E. Rol8nd Dornbusch).
2° Andersonßsrael (E. M. Albano Kanzler).
'3'>JeisonIMario (E. B. Giardini Lenzi).
Categoria Mirim f�o: 10,Lo�alKaroline (C. São l.ws), .

'� Fabiaoa/JuJiana (E: M. �ano �ler).
.

3° �lIMariana (G. São Luís).
,

Categoria Juvenil Feminino: l� Fabiane/Jaqueline (C. São Luís).
2"- CristianelGisele (C; E. Abdon Batista).
3° MeireJlladra (C. E. Abdon Batista).

.

Categoria Juvenil mascu1irio: 1� JeanLS�dro (C. E: Abdon Batista).
� AdrianoNaDderler (E. M. Jonas Alves de Souza).
3° PauloNantuir (E. M. Alberto Baàer), ,

A promoção de :Campeonato Interbairros foi .da Preféiuta de

Jaraguá do Sul - Seéel e Fundação 'Municipal de Bsportes, '

"

.'

, Aproximadamente 70 atletas' doçumenUri0 que sen1 eDtregue
participarão no dia 10 de agosto, às autoridades competentes.
säbado, 'do X ElIContro Canoa J\1ém.4o aspecto ecolõgíoo, O
Ecóiógica "Verde Vida Itlgxlçu". encontro' 'promove a

, SenlUglamanifêstação ecológica' coJlÚ!ltemização entre canoístas
enÍ pról do Rio ltapocu, o que de todo o' Brasil, com os .

acontece anualmente pelo ChÍbe ' 'participantes de quàIquer ida�
.. de Canoagem Kentucky, remando lado à lade. O grupo dê
patrocínada pela' Brelzte cano{stas chegará na Lagoa,
Alimentos e contando com o

,

centro de Barra Velha, por volta.
apoio das prefeiw.-as de Jaraguã das 18 horas, :quando será

.' doSul eBarra Ve1hà. ' promovidoum jantarcom entrega
- Os canoístas percorrer.ão um

.

de premiação e brindes. Durante
. '1Iajeto deaproxinadamentelOOkm, todo o percurso, equipes deapoio

.

co� fuício àI' 6 horas, na ponte. fornecerão ägua, frutas e,

Bernardo Grubba, centro de
.

sandUi::hés, a cada parada. Os
,Jarllguá do SuL Navegarão no canoístas ínteressados em

leito do Rio Itapocu em participar poderão obter
embaroações a.remo (l)ate� e . infOlDlações pelo fone 973-5693,

.

caiaques), fiscalizando' e comMaroos oucom Ric!'rdo, ou
. registrando as írregularídades pelo fone 372-0730. O evento sem

junto às margens como:. supervisionado peja Federação
'desmatamento,extraçiomguI3f Catarinense de Canoagem,
e poluição' industrial. Depois Campeonato Cersâ e Vetrotex de
haverá elaboração' de um Canoagem.

.

,CURSOS OFERECIDOS ii
* ensino Fundaínental (1st G,..) SUpletivo de 51 à 81 SérI8s. CUrso completo ,m 2 anoé .. Idade 14 ailo8 (Vespertino e Not\Irno)
* ensinoMédio (2.i,Grau) Supletrvo Educação Geral. Curso completo ,ein r ano e melo •..� 18 ános (Matutino, V__pe.rtlno' Noturno)

. .

. . '.: . :-" .

'

LOCAIS
CENTRO: �ecr�tariadoColégio - F9ße 37�-3463
Av. Mal. Oeodoro da Fonseca.1067
BARRA! Secretarfa do Colégio - Fone 376-8321
Rua Horácio �ubini� 56 (Próximo a ;Malwee)

/ "\

/,

" ,
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.Amizade conquista a 1"Divisão daDecisão da � Copa
'Liga ,'.J.araguàense 'de Fute'bol Malwee será, neste

Uma' festá muitó bonita 8COt.teceu na finar'do CainpeonatO da l�\Divisio da Lig�J.aragwleDse de
�'

,
'

" Futebol. Apesar da garoa que caía e do/frio, O�or lotou o estádioMÔDicipal de oUarâmirim, o Estádio,

fi· 'I'
,

,

d'
,

doSeléto, que era,s6�;,acOrdo�. O SERAmizadeOOmeçoUQieJhor em campo, dominandó ás.�. ", _ lna, ,', , e
Joio Pessoa, com ummelo-campo JIl8I.S pegador1e um ataque envolvente. "

,

'

,

'
' ,"

:t'lo,entanto, a.partirdos 36minutos, o Joio Pessoa começou aequilibrarCOm os avançosdpidos eJadir,
B�Biro e VaniDho, Quem sàiu.-a fr.ente foi o time da CÍ$a. Paulino, aos 38,.mii1utos, aprOveitaJido um A semifinal da' 9à 'Copa Malwee 'de Vo le ibo 1
cochilo da zaga adversária. A torcida do Amizade comemorou intens!UDente ,a abertura nO marca(lM'. NO$

"

I
'

'

'd uad. "ltacréscim�s,ao$46m.jnutos,quando.ojogoestavatcrmm'lUldQ�o�i1roAndréFinnoFiIhoapjtóúuniafalta mascu ino e feminino foi isput. sa, no u imo

c1araêmcimadocen1roávante�EJ.emesbloCQbrOQcomperfeiçionocaJltoesquerdödogoleiroSandro;
. sâbad» (f7)., Os ·resultq.dós/qram os seguintes:

que Bio teve como defender. �a segunda etapa, as equipes voltaÍ'am' com. os lnimos exilltados, comB�
•

Bko sofrendo uma �1rada por trás do Jaten1 Taio. Houve um ,iDfcio de'confusão, no entãnto, a partida A. G. V. 2xO Raio X (feminino)
tnnScorreunOnnabnelíte:QtécDicodo,Amizade,A1écioStringari',�en1rarnoseutimeCartinhos.nolQgar, Malwee-Jaraguá do'Sullx2 Ma1wee-Pomerod�'
deTaio, qUe foi bastante exigido nd primeiro tempo, e Piono lugar de'PàU1ino eRenato, suJ!stituindo AleX. ' :. ,

'

.' ,

Já.Bd Joio Pessoa, o técnico Rogério TomazeUi colocou James no lugar de Jadir e Çarneiro no ,�ar do' ,(feminino) .

arti1heiÍ-oZuza. Finalde 90 niinutos de futebol, placar Ixl, A final foipara aprolTogaçio com os refletoresji " Bebas a missõo Ix2 Atweg (masculino), ,

'

, acesos,0$ times atéJéntaram ir ao ataqUe,m.as a grama quefoi transformada erit lama, impédi.a que os times ,,' ,,'
"

'
"

,

" ,', .

toeasSemaboJa.Pepoisde120minútos�e�()I,túdo"seriàdecididolíacobraoçadepenali.dadesDJáximas Katstei1/CME Pomerode Ix2 BotafogolC!luma
,

�Dll"l� (los��, deu� 5x3.Marc� 'pan o time da '�a, Casca, Silico,�o, Sandrio e (masculino)
Laranj��BI1'O-BU'O, Jadir�J��opapl oJoio Pessoa, enquanto Sabará, que tinha seu nome 'I, ,', '

• •
.

,

'

gritadOpelà torcida quando .$trou em calopo, acabou�do ,0 pênalti para o Joio Pessoa. Final:', Com estes resultados, estão classificados para
,

�ERJ\mjzà�c-.npeiodél�,dnmdo�sonJJ.odo'biéampeonatodo'1oioPessoa
'

'à final, no feminino, Maiwee de.Pomerode e,
'

'I JJlchatéadcádoJogo:SERAmizade !xl SEJoioPessoa '

' y" , ",', ','
,

"
' ",',,"

� protlOgaçio
'

AGv, <com campanhas idênticas: três jogos, três
"

Go,Js p' •.I�" "

39, Amiza"- Zuza5��d'" . " tempo"" J' i, Pe
'

.

'

vttôrias.vencendo seis 'sets e'�pérdêndo apenas: ,awwuoaOS ,p�o ,,,....e' aO$o.u opnmetro para0. o Ocessoa. . "' ,'"
,: '

.

,Árbitro":An�FirinoFilho,iwxiliadopor:pils0nLuiiGareiaeJ1ßioM.tuchaêti,excêleD.te. ',,; um. Nomasculino, fazem a f�1Ial Botafogo e:'
,

Arweg, com o Bo'tajogo tendo, vencido os três'

,jogos disputados nesta 2�fase e apenas um set

')
"

Iperdido, enquanto que a Arweg entrou como
I 'I

convidada nas semifinais. Depois de1dois jogos -

e -duas derrotas,' a Arweg, na fase ãe

classificaçõo, .assumiu Q\ lugar do JangadOJ
"Schütz.engar�en, que�, disputou outra'

competlçãq, na mesmadata das semifinais. Na
"final, o time da Arw�g quer mostrar que, apesar.

,Asp....tes:NapreimjnardeJ()ip de convidada: tem (condições de ser éampeã.'
Pessoa e Amizade, titilJa1"eS, os Osjogosfinais da 9a Gop�Malw�e,acont�cerão"
doS timéue eDtrentaram tambéap

,

'.

"

' "
J

I
'

n�'catégoria de àspirante�. N9 'no sábado, dia $, com'a s�guintê.pr()gramaçiio:
piirDeiro jogo" vitória do Joio 14 horas: MillweeiJàragup � Raio-X ifeminirto)

,

Pes�apor 2xl:; corno ()�de . "<
• ,

,Jn9isava<tayitória..foiparacimà, d�cisii:o de 3° e 4°,lugare�. "
"

,cI,oadv�ári()evenceupo1'2xO, '15 horas: Ribas a missão' x KarstenlCME
, goJs, de "Rogério aos 42 nUnutos, '

,

"
'� ",,' ,

do 1° tempo e &terson ao� 9, Pomerode ,(masculmo) 3° C 4° lugares�
minutos <lo 2° tem,po.' 'Na .J.6'horas: Malw�e-Pomerode.xA.. G..v. (fe';"inino)prorrogaçio" Gean fez o goí do
,título pàfa o Amizade, aos II ,d�'CisilO de 1° e,2° lugare,s.

,',

'minutos do 1° -c- tempo, Ilharas: BotaF'og'olCilil.ma x Arweg,(masculino),

conquistando assiDÍ o #tul6 II' , ,

também nos aspirantes.
'

'

. 1 �
e '2�-lugares.'

"

',14
j' ,

,

)
.

".Casca ,

,

'

Paúäno (PiO)
DUJl0
t\lex (Renato), •

l'émlco: Atki9S1Jingari
" o

'

Bi:'o-Bi:o
Geovani

ZUza(U�)
,

Fabinbo (Renaw) _

T�: RogérioTomaz�,' "

"

," AmIzade
.r Sandto'

Taíco
./

San<Írâo

x JoãoPessoa
,

• Djüna
Maneca

'Serginho '

"Juarez
Pm

, ':ladir(JomarY
AdUnji

,

Arlindo
,

Taio(Garlos) ,

, Larapjinba
SiÍOO

, ')

"

"

-: I. \

NOVO

ENDEREÇO

I.; """" -:-'.. '

PEÇAS 'li,',ACE!$SQRIQS
..-

RUAREINOLOORAU,530SL-02 ',I

JARAGUÁ 'DO SUL - SC,

',\
.

"

..:..
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Reil,ildo Nunes impede vitória do'JAe
o JaraguáAtl�Clube.no jogo dequiDta-feira (I), pela Copa SantaCàtarik encontroudoiS adveJ'Sários
em campo: apróptjaChapecoense,e o árlritto RenlldGNunes. O primeiro tempo dojogo foímon6tono com
os dois timespouco apresentando.No segundo tempo logo aos 4 Dlin: tos, Renato fez uma grande jogada
pela _'querda, ohutou eruzadGparaRicardo que eócostou para o chutecerteiro deJairo, abrindo omarcador
para o Jara8'lá. EnqUanto os poucos torcedores aíndà comentavam o b�t9 gO'I do tricolor, o árbitro -

,
expylsouCharles, num� nOrmal de jogo, sem qUe o joga�or tivesse o.çartio amarelo. MesnlO éom um,

jogador amenos o JAC foi quem criop achauce de golmais cllu'a, Aos 30min�s,MárcioBôrges�ou na

área peraR�to que não teve 40mínio de bola.
.

.' .

Aos 34minútos, o golde empate do verdio. Marqúito desceu pela es,querda, chutou fOJ;1e,Márcio Ventura
espalmou eMarcos peg� a sobra empatando a partida. Aos 4� minutos MárcioBorges que entrou bem no

jogo, fo.i calç!ldo por trá$ dentrO' da grande área, 'pênalti claro que Renüdo preferiu fazer de conta que não
.

viu AItairno tiJUllzipM também foi expUlso de campo.�Jarap Ixl Chapecoense. Apenas 72pag�
,estivenu:n presentes no Estádio Joio Mareatto proporoionaodG uma renda de R$ 69S,OO. Na esU6ia no

dom,iogo (28), o JAC venceu o
"

.' ," ,

-

Brusque por IxO, goldepênaltide
ToDinho. ' (

.

DemaIs resultadosdar rodada
.

daCopaSé:
" MatcfioDiasOxOJEC;TubatioUO .

Avaf; Figueirense 3xl Brusque.

. 'Classl1'lcação: .

I� Figueirensecom 6 pontos
2° Tubarão eJACcóm4 pontos

,

4° Avai com 3 pontos
.

5°JEC com 2 pontos
(>0 Chapecoease e Marcílio Dias .

comi
soAtlético eBrusque com O
No ,domingO', <lia 4: O' Jaragu'
enfrenta o Atlético, na cidade de

�o doSuI, às 15h 30min.

Jaragua do Sul sediará quadrangular de Futsal da laDivisão'
t ".

• ,

."

"

'AADJIFME cumpriuseu,dl�o compromísso, no sábado (21): neSta fase do Campeonato Catarineose'
.•da 1; Divisão de Futebol de Salio._Â ADI venceu a Apama de Blumenau por 4:x1,gols de Chico, Maba,
Ramon eMarcelo para a equipe jaraguaense. CGm este resultado, aADJ garantiu O' segun� Iugarna Chave

,

Litoral e o rureito, de s�ar um dos quadranguIares da semifinal, que acontecerä dias 8, � e 10 de agosto,
Além da ADJIFME,jogario em Jaraguá do Sul a AABB de CuritiblUlOs; Olúnpicode ,Caçadore Apamal
ExtiJifogo deBlumenau, classificando-se duas equipes p� a fase seguinte. Os resUltados da dltima [o.dada
·foram:
ADJIFME4xlAp�ogo
c!ampo&Copo de-Riodo Sul 2x2lncopJast
BueUner 6x6 Colêgial
A classificaÇão da .chave Htoral: .

1 ° IncoplastlSão Ludgerocom 23 pontos
-

,2°ADJIFMEcom20pontos .

3° C3iDpo &, Copo deRio do S� com 19 pontos
4° Apama/EXtiDfogGdeBlumenau,com 14pontos
5° ColegiaJ/FI0rian6polis com 10 pontos
6<>A.A;. BueUner de Brusque com 8 pootQs

I

'Corrigindo
Na edição de 20ce 21 de julho, publicamos que a�gund� etap;a 40Campeonato Catarinense
�otovelocidade ha:via sido disputada em Blumenáu é que o pilota Brás dos Santos era,

.

aquela prova.; o 1í4er: do t.órneio. ,Na verdade, o evento aconteceu na Cidade de�par ê 'B
dos S,antOs era vice-Iídét. Ó líder eraElton Beeke)'.'Outro equívoco foi quanto a da� da próxi
prov� Anunciamos que seria no dia oito de ag�to, 'quando o correto é dia 18.

LOCADORA DE GAMES

\ '

SuperN� - Mega'Drive -;.. Sega CD - 300
Playstation;. Saturn --N64 e CD's Musicais

.

-
. .!( • ,.

. . �
. .

,

iii' GulIlNtme Weege, 34 • Centro· Fone 973-8768 •.Jaraguá do Sul· SC

".,

ANOTAÇOES
-Uma pena! S�ti mais a �lassificação do VÔlei feminino Dá

derrotá para Cuba do que li desclassificação do futebol. Ó vôlei
de;AnaMoser,W1lnla, Fernanda,Márcia Fú, Anà Paula,merecia
disputar a medalha de ouro. No en�to, apesar das menmas $lo
Brasil terem jogadomuito bem na derrotapor 3x2, deuDQVàIDente
Cuba quei' havia derrotado oBrasil, na final dolnundial. Já no
futebol, todos estávamos tio confltUltes na classificação para
decidir amedalha de outo, que ','inda não acreditamos na derrota.

- OBrasil errou poratacardemais.Na copà doMundo, Carlos
AIbft"t4)'P..relra, apesar de ter oonq�stado o' litulo, ft"a
coustantemente altlcado por utiUzar três e," às wus, quatro
hOll)eDSmarcadoresnomáo-de-aunpo. Nas oUmpíadas, Zagalo
utIßzou um tb,ne ofensivo demais, delxapdo a defesa, qu� era

multo ndm,wlnerável. Tomarquatro golsnummesmoJogO', e
êlemoa seleção, que ainda est"procurando eSpaço no futebol
mundial,étmpe.-cl�w1•.

.

- Hámuito tempo, Rivaldo vêm pro.vando que-é jogado� decblbe,
comoQ'luitos por aí. Jiloium jogador individualista, sem garra, sein
o amora amarelioba e queprejudicou sensivebente oBrasilcon1ra I'

a Nigéria, en1reg�do uma bola num D)omento decisivo do jogo,
·

Ainda bem que está indo 'para a Bspenaa,

- G....ea'fltASrladob.,queteDU$Dllnob...oeu-o$Obreafmnta .

CroMta 80x14.ValeUBrasil, -,aleuOscar, quefoh-everéodado
commérltospelosJogadons do "DleanTe.n" 'dosEUA, 1!PÓS O'

· JogGDOmeio dasem_'ceni osnOrte-lII1lert�.

- Valeu .Anlieade, valeuJoão Pessoa. Assisti e gostei do jogo em

queo Amizade venceu, nos pêoaltis, o João PessoaP9r 5x3! depois
de empate JlO tempo nonnal em l' gol e OxOna pro.lrogaçio. Um.

.

jogo 4igno de uma final, com os dois times vencen40 a lama com

garra e *nica, Apesl!f do frio e cbtiv�, a toJ;Cidá do A,tnizade_
lotou G,estádiG do Seleto, "pintando".o estádio de,llZUl, a cor do

.

�oo.
'

· - A altura daftnal, esteve awbltragem deAndréFlnnoFllho e

seus auXIliares. Apesar da recfamação, soube s�urar o Jogo
qQando DeCesSalrló e dar amarelo. Qs times�Iamam dewo

pênalti pataCadadube,mas for8lil Jogadasnonnals, em que a
torcida redamoumalspelápaixão ddquepeJa razão.· .

- Vem aí o braSileiro da série C. O Jaiaguificol,ln� grupo ao lado·
de Joinville, São Carlense, Atlético de Sorocaba e RioBranco 00

P�guáIPr. Um grupo dificil e Pelos doisjogos que vi.4o tricolor ,

naC��ç, GJAC�a 00 reforços.Mas sem�b;ocon�tar
CÓÍDo.

.

- 'Por falar em dbihelro. O torcedor estai sé afastando do João
Marcatto. NO'prllilelroJogo dacopa,"pagan�, nO segundo,
72, total d�púbUco nas dUas partidas, 138. FUJE!rtutebol como ?

f . ". ,

. .

no entanto, -'é enlendG.o torc�or, G. time fel; mua campanha
·

muJto Irreguhq no Catarhleóse deste ano e fal ta ainda ao time
mo Jogadorque leve de "llta o público aoéstaíd1'o.

- Por falar em público no. estádio, atémesmo os conse1heiros que
têm direito a assmir >os jogos cOD) a contribuição mens.al, n�o
estio indo mais para o João M;arcatto. A diretofia do JACprecisa
amunar umam�ira de levar novamente a torCÍtda para o Fßtádio,
c0ll!.ó? Montando um time c� jogadores que mereçam o

comparecimento da torcida, evitando polêmicaS, pagimdo seus.

compromissGs e respeitando o' torcedor., No jogo contra a

ChapecoenSe o campo sequer estava marc�d(),.
'

:
'.

,

- PersODa no,n'grata.Renlldo Nunes �m qu,.e passar longe do
_

,JAC. Se os outros times vetam por que o Jar"agu'não faz Isso.
DJstribuJu cartões a vontQde e sem necessl�lade. Não deumo
pênalti daro em Márcio Borges, no� nbo. Entrou para
favorecer a Chapecoeme, que deixou oárbitromultotempo na
g�adâra.E é-para I' queeletem que voltar. _ •

\ -
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Emers (Jn Fittipaldi Boliche 28 conquista
.' '.

..
' torneio estadual

.sofre grave 'actdente =:r=;:=�à'
, Na�� d�CPEsporteS®fiDal surpreendente, tant.o que, na protetor ortopédico no pescoço. aoonteceu,emG�,·noúlümodQDlingo(28).
de s� passado; dMilgamos quinta-feira dia 10, ganhou alta e RogerPenSk, dIlequ1ledeRq>aJdi., Depoís das dispUtas, oBoliche 28 eAssociaçiQAmigos doBoliche :

matérill�q�Ei:ilersOnFj;tipa:Idi, já está em sua casa.
.

pedirã ,punição para o piloto conquis�u o Tomeio �om 3.1Z4 pontos DO ma,sculinÓ, vice-campeão '

A.ndr� 'Ribeiro e Gil de Ferran.: Apesardopedido da,ntulierTereza' canadenseGregMQore, de 21 anos,
também uma equipe da AsSociàÇão de Amigos do BoliChe com 2·908

discutiam a insegurança de
.

e todes seus taDutiares, para que
.

causador do acid�te que qaasé pontos e 30 lugar o Boliche Pingüün com 2.885 pontos. No feminino a

aJg�lI:S ��. qV.e c;aÚ$l� a ,dei1c.e de 'collefEtilersonjá1avfiou matou o piloto brasiíeíro, No çlassifaÇão também ficou como nomasculino: campeão Boliche 28,'

m9rtedopilotOJeffKrösnof.
.

, que em breve eStará de volta às enfanÍ(), dificiJnvmte Moore será
. oom2654pontos,2o,AssociaçãoAínigosdo&li::he,com2�5pOO.tos, "

Coind�en��ente,.a �tóxima pistas da Indy. No entanto, o piloto" punido, pois:na.maioria dos
' e 3°,Boliche PingOipl" com 2.363 pontos.

� ví�/desta';yez.da i.olp:Ud�a está föra das provas tinais do esportes, pnÍlcipalmente a Indy, .

A disputa foi considerada pela organização, como de bom nível,

. �o pil�to Q�eg MOore, que campeonato deste ano, devendo' estáenvohadepa1rocinadores,que
com vários atletas se destacando na competição. A cla�ificaçãC)'

snnpl�.�tê fechou ° carro de voltar somente ano que vem. inpeditioapUoiçãodoç.aoadense:. individuallWresentou a seguinte colocação; no masculino,
.

&nefSonJOgan4õ-o contra o.mero, Stephen Olvey. diretor Jllédi;o da
.

Greg Moore também causou o Campeão: NilsonBYlaardt, Boliché:iS
.

9,carro do piloto brasileiro fícou Cart, Organizadora da Indy e acidente no treino de sábado, em VICe-cam,peãÓ: LuizRiclll.'doZanevam, Bo5:::he 28 .

���pl,eta�ert>te �estru{dC). neurocirurgião, que pat1icipou da que Paul Tracy, fraturou uma 3°'hg�; LOOio doBig:BowlinglBalneáiio Cambori11

�erso�follevado Par:' oJaCbon cirurgia, �tiu que, em 3meses, vértebra cervícal, Greg Moore Melbor linhamasculino:NilsonBylaardtcom 202 pontos. '

Memortld . Hospftal da emerson estarã : totalmente 'atra�ou o seu caao na ftente do Çl�ificação individual feminino: .

V�y�j�� de Miami; um ,dos- recuperadoe mais forte do que
.

de Paul Tracy. O'grande vencedor Cámpeã: EJíaneDenagiustinít�BolicheP�
J.D.at�, cqnceltu�do� dos Estados. antes;,",

.

'das 500 miIhas;de Mjchlganfoi ° V�,: lanineBylaardt,Bo1iêhe28
.

Unidos, �.nde foioperado na O�otoaindasentefonnigamento brasileiro André Ribeiro, que só' 3°lugar:MarguitKrausedeSouza;BoUChe28,

s.e�-feUll (29), � fratura.na nos dedos da mão direita, masos . comemorooquanooficousabendo Melho..liohafeminiDa:ElianeDeDagiUs1inacom210PontQs.
sétima vértebra-'cervlCal, p� a movimentos nomiais vão voltar -, que Emerson 'não coma mcô de

r�ada�e�gmeÍltos ósseos e a com o trabalho de fISioterapia. vida. Btyan Herta chegou.em 20 e .

r�con.stttUtçãO �!l vértebra. A Emers.onficarácommnaplacaem Ma1ri:bG�em3°.ApnSxina
�1!l durou� horas' com sua coluna pelo resto da vida e prova será no dia 11 de ago$toaD
��recUperàndo de fonna nos próximos 3 meses uSar' \UD. �.

��

{.� .

lidera" o
.

. .

catarinense de Mountain Bike
- '.,

,.

,No último firiã! ��sê�lan� � 27 e 2�), foi�utado em Pomerode, DO Morro d� Saco,'mais uma etapa do
· Câmpeonato Cátarine��e de��tainBike. DownHillna sua�· etapaeCross-contJy4" etapa:. Ajaraguae�
· Paola Hackbart; da Cbpcole,te, lidera na categoria Down Hill, com. 33 pontos, e. vemse .destacendo na

JD�de. Aindä n�� ano a'modalidade de Mountain Bike fará wna apresentação nos Joguinhos
A.bertos. de.�anta. ��llin� prov�velmeote 'em breve fará parte dos Jogos Abertos do Estado; já que o

.Mountain Bike foi displUtado nas Olimpíádas de Atlanta. A classif1Caçã? da etapa disputada em Pomerode, .

apresentou: .
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1°PaolaHackbart. Ch�:oleíte, com o tempo de4'50"
.

.

T-LuapaBarossi. vice..lf�r do campeonato com 4'�r
· 3°ErileneDoegezâapo VerdelCME'Indaial com 5'15" .

·

,A próxima corrida será 0,0 dia 18.de setembro, no�unicípi� de Palhoça.

Paola ." .Hackbart
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.�,Rua Reino/do Rau, 289
,III� � lSlIMIOIB Jaraguádo sul-se
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