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EDITORIAL .

'Jaraguá do Sqlt 10 �,U �e agosto de 199' \,
., ,

' .• I • ,

Abola··,dil' vez' .
. . .' ,

.' Um apertoque yale'
,

tJrna hlstórta
'Ninguém mais duvida do auditörios pára convenções,

poteneial söcio-econêmico e .teatro, ,restaUr�te, cinemas e

, educacional de 'Jarag\lá do Sul.
.

muito mais. A'Scar reuniu a

, ,A capac,i.4ade de imprensapanqlivUlgar'o'projeto A experiência mostra que,
desenvolvimento experimelÍtad� e mostrar O§ objetivós. O proj® pelos caminhosconvencionais, .

'

pela cidade conseguiu conciliar do, teatro foi aprovado pelo será praticamente impossível
crescunento com qualidade. de governo federal, p.blicad9 Uo. levantapnós o totàJ' de dinbeiio A cidade de Jarazuä do devido as más condíções.no �

. -ro ' ,j
" ,vid�. H� POll;C0,tempo" aUnicef Diário Oficial da União no dia para a conclusão do teatro. Para . S'úl sofreu ',diversas transporte, dimínuem a

'

'j,

apontou o município Olmo 'um' 15 de junho deste ano, e agora, .resolver este problema é '
'

. -
'

. , . muda,nças no trânsito. Co"m prOd.utividade no trab}!,ho ,�"dos. que mais inve�tem em pode ser enquadrado na Lei ' necessério a união de todos pará .., 1

educllÇão. Todos os dlas. novos Rotumet, de íncentívo äcultura, dar aJaräguä do Sul um espaço isso, houve também a em.4;%. '. ,,' 1comércios são abertos, mnaá 'U({ autoriza 'pesso� físicas, e cultaraldignode sua grandeza, mOOiflcação dos pontos de Os coletivos, que 'Idemonstração clara da pujançjl jurídicas transferirem, para ,a 9' apelo queo CORREIO D9, ônibus circulares. gerahnen-te tem cepacídade :tda cidade. [araguá �q Sul está cultoral0%doimpostod�renda' povo faz aos jaraguaenses Mas, a empresa de param,.nsp,0�ceJ;çàde45',atraindo; cada vez,mais, devido. �plica na conscientização de

migrantes de outras partes d�)
.

O teatro foi orçado em R$ .' todos para a necessidade da transportes coletivos da pessoas' sentadas; está

país, que vem em busca dé 5,2 �ilhões e màis R$ 391mil co�� do teatro. Todos nós' cidade'e a admínistração levando quase o mesmo

perspectivas g tranqüilidade: para a aquisição'
-

de somosresponsäveis eprecisamos , pública ainda não tomaram número depassageiros em
,

.

Por isto tudo, estamos tendo o equipamentos, _instrumentos,
.

colaborer, É peste ponto que o
• nenhuma atitude quanto 8;08 pé. Isso sem cl)Iitar que elas

reconhecimento: n�iOl1a1. Mas,. móveis ,e utensílios; Ö CORREIQ DO POVO .quer ab'
. ,.pag,am cl rnesm.o .P'reç.'O:, R$falta ainda uma, coisa ,para _

Ministério da Cultura não tem " sensibilizar a população.' Os ngos. '

completar:umespaçoreservado verbas para a obra, entretanto; 'eSCrilóriosdecontabilidadeeos. No trecho da Aveiú,da 0,6Ö.·
'

,

às artes e àGUltqra� _' possibilita a 1ransfei:ência dela, contabilistas devem conhecer o Marechal Deodoro da Apenas uméxemplo.uma
Antecipando 'as, futuras através 'da Lei Rouanet. A. projeto para

'

instruir seus Fonseca, que vai do Centro
'

pessoaquemora no Jaraguá
exigêQcias, a Scar (Secíedade de comunidade precisá clientes, quandö'na elaboração,' I' .

' ,

CoI A�"':--)d
,'. .'

d' idad '·do imposto d'e 'renda' .. ,Aos' Educacíonal Síema até, c Bsquerdoe.uabathana Rua
_

tora.t'UWMoIWI eu o pQil.pe conscientizar..se
.

anecessi e �.

inicial, nanoíte de terça-feria (6), em construir o teatro e participar empresários e ,à população � co légi'�
.

Div�n�, CoronelProcópioGomes de :;

'noClubéAttéticoBaependi,pará. dacampeahade errecadeção des gér� cabe o direito, acima dó, Providência, aconteceu à Olivem, nas proxímídades
aroa1iz�deumll(lbraque,sem recursos. 'Isto nos coloca: dever, de buscar informações mudança em dois pontos.' do Baneo doBrasíkeprecisa
dúvida, vai JÍOS,eDcherde a:gu1Ilo: 'governomlDlicipa,l, empresários' para colaborar. com () projeto. Ênq.uanto isso, as, pessoas, utílízar o transporte coletivo,
a implan�'doCentroCultuIäl. e sociedade de frepte ao des�io Vamos construir o Centro

SerâUÍllgrandiQ90p-édiOd,e�
-

de: encontrarmos altematívas Cultural e dal mais um motivo' pnncipalmente alunos dos -temä sua dísposição.apenas
sete,mil'Pl� .qUadfadQ&",C<lPl concretas para a geração de

. demvejanacional "três ' colégíos" .das ó ponto em. frente, à
.

. '!

proximidades, têm que Borrachas ,Wotf� serido,
. esperar-o círcular, por preciso percorrer maís três

muitas ve�, em baixo de '

. quadras; .

chuva. Os abrigos sem,' Ná cidade de Blumenau,.
: I �

•

serventianeJlhuma fiçam,do não se fica mafs de-' 15
�.

. .

recursos que' possam v,iabilizar

Q reinicio e á 'conclusão do

CentroCultural.
'

* Beatriz Sasse

.J
"

t • ,';'

�
• ' CORREIO DO POVO

. CGC84,436.5911OO01-34,
.

"

\

minutos nump:>nto,todos os' ; ,

"," 1 A JreSma.cdisa acontece ônibus ,dos bairros J?assam
.

� com os três OlJtros pontos pelas principais: rUas .da

dá R�a'Reino}dó'RaU �,da q.dade.Qpreçóda,passageyt
BarãodoRioBranco. éR$ Ó;55' e, durant,e,á,

.

Outro problema é a falta' viagc::m, o usuário ainda fem
de 'horários, por eXeplplo: ,mais um. serviço: vai ouvindo'
não existe ôriibus' 'coletivo . mtísica. '

. '\ "

'1

após às'20�oras em direçãO' Se OS respo��ávejs Ipela
aOs Três Rios do Norte e a 'concessão d,os sérviços
Cbhab. rod'oviários llrbançls

.

Sem contar que ,há mtmiciPais 'em oos-sa cidade,
", $uperlótàçãe epl hormos·

.

eaBmpresa'éanáriß!lómo se

'de ru�h em quas� todas as preocuP!fOOlemcolocarmais'
linhas. Mulheres com' �as 00 centro e oos baiÍros,
.' i,'''' "

crianças nO' colo, gtávidas, di�nuir a superl(>taç�o e

criánçaS e idosos têmmulta instaaar 'abrigos, a.. -população
Gr,áfica e Editora. CoP Lida.

_. \'. . �
- élificulda,.,de para ánd8;r ficará cada vez mais

A"'GNIIóa:Mtlmtranllnl ' ·Á......IIi.eéÍ!.9io:
AMI-.io:AdaIv.aLaus GehII: MlnnIiA.S,GÔrçalveIlMTB.(FIT219 nestes ônibus. '. .: imatisfeita,eaerq>resadeixaiá
"F,oIÔIIM:lulad8JWnnla PoIlIIcII:'MaurIlod8carYa1ho;·

( E J'a 'está".,'p'rova,do pelo. u,lnà margem mUito gr',ande.......WÓiMdn:lo'I'e(l8lra v.�.. : Ba8IdzS8sse
.

.

�"C4a'Junkas E....:�d80Ivalra Ministério dá Saúde que as pára;a concorrêricia. '�

, , �, Celso lúz Nagel
.

,

'

Alt MIL Daldmo,"12� lllf1.dIf: CGC: DO.106..75S.ot101-60 "..er. Est:'26Z.76a244 I a;p 99251,700", Calca P,ostal ,19 IEP 89251,970 ,Jilra!Jl' OOSU:
I

••pessoas que .se atrasam
.

* r.edatora do CP
,

Fone.fax (047) ,371,1919. : o.�",. •..,... nio,.".,."".opIn�dO}om.l.r ".' , '

..

___-------_-------...------_-------_...'
.

ArtigosparaCartaAbcrtt.enviarp�Av"Mare.chal Dcodor�daFooseca.122, 1� IlIIdar,

outro lad.o da rua .
.'

Eugêl"doV1ctorSchntöckel
'DiretorGeral-

.

AdmIIII...,.., Frtn:lsxiAalaa'
_.FInInoeIro: SlclneyGMila ..

�.CoIíIMI"':""'�Alvas >
c;IrouIiI9io:��k8I GÓnç8lves

. CampoIttio: EIaIlflnIeâà las!Ir

r

, .'
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Jaraguá do Sul, O e 11 de,agostó de 1"'

'foi

•

CORREIO00povo - 3

que pesquisa, do P�DB ,.,

. ,.' ,

naquiada' para favorecer Konell
Prefeito diz q�e Ivo Ko�eU está usando a 'mesma estratégia da eleição de 92; quandofoi derrotaão

�
, .,' :" •

",
'

,

,
': '

'

,

'

,

'

Fdo:Cesar�8S
I

•

Jaraguá do Sul-o prêfe�to Oue�ther. A diferença e�treI,
Durval Vasel (PTB) afirmou ' ele' e, Konell é pequena. se

, nãó ácJ,-editar nos percentuais consíderarmos o tempo de

atribuídos ao candidato do, campanha:. Konell é Candidato
PMDB, deputado estadual Ivo déstt 92 e o Ouenther somente

Konen, que em avaliação a cerca de ummês", recorreu,
interna do partido aparece com le�rando que os índices de
cercade40% das intenções de rejeição do deputado é o

,votp,' Vasel assegura que os maior: entre os demais

números não correspondem "pcstulantes ao Executivo
com a realidade e.que "esta

; Mt.lnicip�l: perto de 28%,
táticajáfoi usadapelo partido, I seguidopelo candidato do�T,
anteriormente". EIe reforçeu a Dionei Walter. da Silva, com '

posição lembrando os 21%.'
resultados' obtidos por uma ,Segundo a pesquisa

,

outra enque�, reali�a pela realizada pe lo Diretório"
coligação "Avante Jaraguä", - Estadual do PMDB, nas dez
encabeçada pelo atual vice- maiore� cidades catarinenses, ,

prefeito AlfredoGuenther, que o candidato da situação

. =�":!:.�:: . :::��ir�:;;:: \:-�� ,

.': passando de 38 para 35% _ e, voto, atrás .do também ' ,,' ,

, , , ! , Diípilta: Vaseldesconfia dos ilúmeros do leJlahta",entodoPMDB, 'um avanço de 12% para deputado estadual Geraldo. I

Guenther, em relação' a Weminghlws (l>FL), com-algo ' 12 pontospercentuais àIrente
pesquisa. .divulgada em maio" ,em tomo de 25%: .Os dados de Werninghaus, além de

quando aparecia com 13%. não batem com os resultados diminuir a diferença entre ele
Na opinião do prefeito, a obtidos pela pesquisa e" Konelt. 'Os dois

candidatura de Alfredo ,encomendada pela aliança levantamentósferamfeítos no
Guenther deverá ultrapassar PTB; PPT e PL. Nesta, o, mês passado. '

ci de Ivo Konell até meados líder continua sendo Konell, Para Durval Vasel, o

de setembro. "Estamos mas AlfredoGueäther ocupa PMDB estã usando 'a mesma
'_ sentindo' uma aceitaçã<?, a segunda posição com25.% estratégia da eleiçãopassada,
ßrande da candidatura .de da preferência do eleitorado, 'quando Konell afirmava. que ,

Vas
•

tnsinua

,
,

Ivo Konell assegurava que
Dúwe estava à frente dos
demais .candidatos, mas foi
derrotado por Vasel. O

os companheiros de partido. prefeito reafirmou a previsãç .

Ele .sabe que não tem este' de vitória de Alfredo
percentual, mas quer passar
a imagem de vencedor",
alfinetou, acrescentando que,

.

nas eleições municipais de 92,

o então candidato da legenda,
AdemarDuwe, era o favorito
da população. "Ele (Konell)

. estámais uma vez ludibriando

TSE garante VOkJ· eletrônico .. nas

eleiçõesmunicipais de�.deoutubro
•

.

'

.•
"

i v , , ,

Brasüia - O'presidente do TSE (Tribunal de votaçãàparagaranür.apossibtíiâade de .,

SuperiorEledoralí.ministroMarcoAurélio; recontagem. Dê acordo com informações
disse. que, apesar de teremsido detectados de técnicos, lima abertura muito estreita,
'problemp.s em seis :mcjquinas de votar, no na entrada da urna, provocou a

teste' realizado, rio dia sete de julho, em interrupção, do movimento do papel da "

,Curitiba, as eleições deste ano serão ',impressora e os demais votos não foram
informatizadas-para 33% do eleitorado do registrados. ,'/

'.

'país. No Estado do Riode Janeiro, as urnas -Foiapenas umafalhamecãnica; quejá
eletrônicas somaram 72%do tótaL' 'está sanada. As umas voltarampara as

,

'Numa eleição simulada em Curitiba, dos fábricas, onde foram feitos as. reparos
163 votos coletados numa das zonas necessários-explieouodiretor-;geraldoTRE
eleitorais, apenas IS' estavam impressos e (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná,
postos na umaplástica acoplada ao terminal' 'Ivan Grandoski.

' .

, ." .."
-

,/

.e

{'
"

"

I'

Guenther por uma pequena,
diferença. "Acredito numa

diferença de dois mil votos a
favor de Guénther", arriscou.

,fi '

VEREADOR , \

p
p
B

.P
,'p
B

VITÓRIO
ALTAIR LAZZ�RIS

N2.1'160'4
....

'15

, '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,

CORREIO DO POVO, - 4 POÚTlCA,
"

l'<Iosaicó
Arquivado , '

,
,

,
'

j O Tnbunel.de Contas do Estàdo enviou oficio à' Câmara de
Vereadores de Jaragaá do Sul, comunicando o arquivamento
do processa sobre a compra de semáforos, lpresentado comra
a administração municipal,
O-�E enten®u que não havia indícios de preços superiores
aos domercado,

Auditoria
' ,

-,

, O eandidato'aprefeito peloPMoB de Jaraguá do Sul,�
estadual IvoKonen, afumou que, caso eleito, vai fazei uma
auditoria na prefeitura.

,

,

Segundo ele, exiaem denúncias de iIreguIaridades "que devem
ser apuradas",
Na opinião de Konen, o CoCiejas nãt, tem nenhuma fjmção .e

'

,

lié uma eqtidade'preparada para ações�citasn "

Destaque
O 'vereador de Jaraguá do Sul" Pedro OSfCia (pMDB); foi
.eleito, pela-ter�eiravez�utiva, 'omelhorparlamentar da
cidade,

.
_'

,

,

A pesquisa foi realizada pela, empresa Master Assessoria e

Publicidade, da cidade de Cascavel, ne Paraná, que'
homenageou Garcia como o político do ano,

Exemr.Io ,

'O muaicípio de Jaraguá do Sul foi citado.uo Programa Voz
do Brasil da Radiobrâs, como cidademodelo em educação,

, . ,

O programa lembrou que a cidade aplica 38% da receita�
,

educação, enquanto que o exigido por lei é 25%.
A,Unicef considerou -!aragJ'á do Sul um dos plelhores
municípi�s do Brasil, im relação ao eó.sino básico.

;Respôsta "

Do prefeito 'de Jaraguá do Sul, Durval Vasel (PTB), sobrê às

declarações feitaspelodeputado estadual.Ivo Konen de que
Vasel deverá procurar outro partido para se candidatar ao
Legislative estadual, em 1998� porque, apartir de três de
.outubro, 9 PTB jaraguàense irá desaparecer.

.

�(
'"

- Ele (Konen) se esquece que, em 1992, venci,o PMDB,
quando o P'tB era omenOl' pa,rtido da cidade - rebateu.

Gáfe
A assessoria, da coligação PFLIPSDB distribuiu nota à"
imprensa, onde cita à aliança como IIAvante. Jara�".

'

Na verdadePFLIPSPB formam a coligaÇão IIAcerta,Jaraguá" .

,
"Avante Jara�" é o nome da aliança PTB, PDT e PiL; �
{\lfredo Guen1her e Pedro'Fag1.Uldes,

Perguntinha
Quando,é' que a Pi"ereitUra'vai. providenciâr iluminação na

, ciclovia, entre aRúaReinoldo'Rau e aRua CorOnelProcópio
Gomes deOliveira?,'

,

Presidente municipal do'. PFL
duvida depesquisasencomendadas
Mueller.afirmaque a dtvergência entre <is dadosapresentadossãofrut"osdeespeculações

Jarapá do Súl - o presidente '

do Diretório 'Municipal do, PFL, ,

.Augusto GuilhêonoMíJcijßer, afinnou
quo lIÍl cfive.gêacias entrO os nú.m.orO.
das pesquisas; mte.maS do PMDB e

'

, da col� "AYante laraguá" do
obedeoeram ,or'itóriós tÓ9Dioos;
definidos pela Lei 9.100,' que'
regulamenta as eloiçõä desto ano. Na
opiniio dolo, se as entnMstas fossem,

fei.m. ooiretaniente e na forma da lei.
nio 'apresentariam dados tio
diferentes �omo os clivulgad� Ele
disso que Qio lIm'Odita em nenhum
dos dois lev8lltamontos.

.

- Será quo se as pesquisas f� ,

realizadas devidainonto, oumprindo a
lei eleitoràl 9.100 e devidamontó
autorizada pelosótgiosOoàIpetontos,
teriam disparidades deste porte?
indagou, referindo-so 1108p�tuais D.terMI.: M••U. .jlnM6 .., ....VI", ... pdtptb...f.li..pü.
revelados pelas ooligações, quando o ' tulvtlrStiftos

'
, ,

,deputado estadual Ivo Konell, d.iYotgênoias nos dados�taao\ri' àUu-atona poUt",a, com vistas às

(pMDB) apareço oom oordl do 40% refletem uma toodência em mostrar elei\yaes munícip'�s de três de
nomápe§q1lisae ooin 3So/a, em outra. 'ao eleitorado uma posi9io dcónida ódtuhro. Os oândiclatos têm visitado

'EDquanto quo o candidato.Alfreclo paril tentar sonsibiHzá:lo. "Nio. oâbaii'l'08dacidadeparaOODhocorem,
Guenther (PTB) está em t�oeiro acredito nos número&. .Assim. oomo as pruuÍ;:ipais reiviitdioa9õ08 dos

lugar. � Bproximadamonte 1So/o, �ão aorodito que uma ol�i9io � móradmos. De aoordo com

na priinoiIa pesquisa, e em segundo, -suhe desta forma", declarou; W�')ums, aalian'\)8estábUllCllllc19
oom 8lgo!'Dl tomo do 2So/o, na outra.

,

acrescentando -que ps .r08u1t�os subsídi$)l.l pára elaborar o Pr09-�
Para-o presidente do PSDB," divulgados "mostram a prátioa da do govem\o do, partido. Ele @,IInIIlt;u

partido coligado OOlD o' PFL para, velha política, ,onde pretendem
'

quo dovenivisitar todos ,os bairros do
conoorrer à$ elei9ões de três de OODVonOOl' os eleitores a apostarem laraguá d.o Sul e discutir com a

outubro, Vioente'Carop�, "ómuito �,� está na fronte". " popula9io ,a futura administra9io.
estranho quo uma pesquisa mostre 'CAMPANHA - Os candidatos ,"Vamos- ouvir, ver e analisar os

, p.lÍmeros favoráveis 1108 candidatos li da coliga9io "Aoerta laraguá", '·probl.emas clt, � 100calidado para
nio soja rq9strada junto à Justi\)8 Geraldo Wft1linßblllJ8 (PFL),emeu oferecennos. à, oomuoidade 8011J9Õ08
'Eteitoral".,' Segundo ele,' as Pa80ld (PSDB), oontinuam a ptjtic:a8 e e6.ol�ontesn, insistiu

, '

Candidato realiza reuntões nos bairros de ,�Taraguá,
o candidato do �MDB à Prefeitura'de J:at'aguá do Sul, Ivo KoneU,juntamente com seu vice;José
Gilberto Mene1, do PPB, participa diariam,,�te Ide reuniões reservadaS júntO à comunidade, a:fim d/e
divuJg8r o s� ,Programa de Governo.

,

'

Na'qumta-feii'a (1Ó), após terem recebido a,coJl'litiva liderada pelo senador C�do Maldaner. presidi .ente
do diretório estadual; o 'scéretário da Casa Coo. NeutO de ContO e demais autoridades de Jaraff,aá do
Sul e região;, que vieram para entregar o kit dOI partido, composto de bandeiras do PMDB,

I

bonés,'
jom�, Um Jivreto de orientação 8Ós candidatos e wn, "catecismo" que trata de marketing poFltico e da

Icgislaçãa eleitoral; bem como a música ,da agremi:ação" seguiéam Cóttr' a agenda.
'

Às 14 horaS, KoneU participou de, um seminário pmmovido pela AmvaJi, Juntamente erJm a Epagri,
Oidase e �titutO Cepa/SC, abordando D' Program� de Desenvolvimento Rural Sustenl,lável de Santa

Catarina. O eventO, que teve ,a presença do secretário ,de :Estado da Agrieultüta, Oej8l'l.dir Oà1pasquale,
col,ltOu com a pàrticipação �s prefeiÍuráveis de Jaraguá do Sul.

,

"
,

No próximo dia 15 de agostO: haverá o ,debate entre ()�l candidatos a prefcltQ ptottloVido pela Acijs, às'
20 h�ras, nas dependências do Clube Atlético l3aepeódi." contpossível 1rans� pelas rádios locais.' '

,

Sônia PiUon de Figueiró - assessor." de imprensa dtll Cliliil,�ão (DR'FIRS 7.094)

Na DICC�S MÓVEISvócê compra ttuJôcom 'uma entrada, 'mais quatro(
',prestações, maS sevocê p�cjsar de màispagamentos1 e �ó negociar.

'Temos: Móvei,s sobmedida - CoZinbas e'quartos planejados ao seu gosto.
,

Salas de jantar';; Estantes' e peças avulsas em geral- "IITE-NOI'�(JN'IRA

DICC'S Ind. fi Com. de Móveis Ltda.
I BR-280 ;o Kin 68, - ,Fone (047) 373'-0077 e ,373�131 - Guaramirim - SC - Próximo ao viaduto,

......KM.iIol&.__..;....._---......�...._ \
,I

" ....
./ ,�

."
.

•

,I

\

'",
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Jaraguá cio Sul, 10 e 11 de agosto de l�' POLITICA '.

Senador Maldaner acompanha
blumenauenses ao Conanda,

" )�
Brasília - O senador CaSildo O vereadorBmesto�atista, O' Conselho MUIÜ<ipal dos Direitos

Maldaner(PMDB)�ipOu, na presidente da.Flunpesc, Haroldo da Crignça e do Adolescente,
manhã de quarta-feira (7), da .Neítzke, e Q coordenador do Leónidas Nora, também"
reunião do Conselhc NacioJllll.dos

. programa em 'Blumenau, 'Rut participou do' encontro em

Direitos da Criança e do Vieira, também participaram da BraSília. De acordo com Nora, .

Adolescente (Cónanda), no reunião, na capital federal. Na "investir na criança e no
. Ministério da 'Justiça, juntamente. opinião dó senador Maldaner, o adolescente têm-se retomo .'�
com a comissão do Conselho trabalho desenvolvído em quemediatamente.FJeJem�os
Municipal de pfo.reção à Criança e 'Blumenau atingiu os. objetivos projetos desenvolvidos na'cidade e

,

ao Adol!!scente de Blwnenáu Na socillis' previsto. "É U1n' trabalho a inauguração, no pr6ximo dia 31,
ocasião foram, discutidos os muito bom, que deve ser seguido do Centro de Proteção à Criança
programas sociais de -trabalho ' pelos demaismunicípios do país", ·.e ao Adolescente: onde serão
educativo, recolhidos da decla�ou. '. .

. implantados 'progfamas
experiência' desenvolvida no

.
Uma comitiva de Jaraguá do específicos no atendimento a�.

município catannense. Sul, li4erada pelo presidente do menores.
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VíêtorBauer critiCa'apoio do . PT conclui pro'g!�ma �e
fi,", h' -' ',', "

d·'·�· . ""d' .p'I'vr' govemoparaadmlnlStraçao
.

l o flO can
.

luato. o.' L' L .

Jàraguá do S.l - o �d�.Otr.mSpórteoo1etÍvo
,

'

, . Fém:c-...... Partido. dGS Trabalhadores -deve atender às necessidades .

. Jaraguá do Sul - O resultado será conferido nas divulgou, durante a semana, .dos usuärios, CGmG 'mais
pepebista Victor Bauer, ex-

' umas" , afirmou,
prefeito' e, vereador do acrescentando que 'nas GS 13 pontos bäsicos do. horärios, contono e preços
município, criticou, em1l()ta eleições para 'a' Câmara programa de governo do. ' cornparíveis com GS salários

divulgada à imprensa, o Federal,oPFLmunicipalilão partido. paraa.administração dGS trabalhaderes.
apoio dado ao candidato de apoioua�didaturadePaulo municipal. f\ legeadá: Ö programa segue com.
PFL' à prefeitura da Cidade;

.

Bau�., pretende definir o usq do. projetos de incentivo. ao.
. 'deputado estadual Gerál!J;lo No documento, Víctor dinheiro. público. com a empregG,illll!IantaÇãode,redeWerninghaus, pelo filho, Bauer aco�lha o filho-à

participação da população,' de escolas e crecbespdblicas,depu"tado federal Paulo'
.

opinar' sobre p'olítica em
CGm debates diretos, através criação de um fundo. de ajuda' ,B4'Uer (PFL) Na opinião de Joinville, onde é eleitor, ,'

'

.

de conseíbos setoriâís. Outra para Ji,inanciar micro. eVitor Bauer, Paulo não
, "Aprendicomoex-deputado

deveria opíner a respeito das Lauro Carneiro' de Loyola, proposta do PT é a ínêlusão pequenas empresas, produção
eleições municipais de ,ue nos assuntos polísicos do. Orçamento. 'Participanvo e cooperativa, gerando. .renda
Jaraguá do Sul, porque niQ 6 municipais nunca tomava na cidade. e empregos.. incentivando. a
eleitor do município, Na decisão, a não" ser no Recenteníente, aFundação produção e acomercialízação,

semana passada; Paulo IDUniçipio onde era eleitor, Getalio Vargas e aFundaçâo dos produtos agropecuários.'B auer distríbuíu
"

um que, essa é a atitude mais . '

FGr�, dos Estados Unidos, O PT quer ainda isentar GSmanifesto, -onde explicava Co�..:Vlt:lllr""""ptIIJIO"". sensata ,a ser tomada", '

: as razões de seu apolo a
J--

argumen�u, lembrando que
realizaram umconcurso sobre 'desempregados de taxas e

\ Weminghaus e, os moti,vos o�
stíbrepolllica mi'JOin� quem deve opinar e decidir as ações maís.inovadoras e de tarifasmwiicipais. "O dinheiro '

.

que o levaram a participar �a Victor Bauer garantiu sobre campanhas políticas sucesso. na esfera federal, parafazeristo existe, depende
campanha.

.

' também que se, por outro lado, municipais são os eleitores de . onde seis dGS to projetos de como será usado. V�GS
- Se o objetivo do pessoal do os pefelistas tiveram a intenção Jaraguá do Sul. "O Paulo não é selecionados são. do. PT, discutir äspriorídades CGm as,

PFL foi de criar atritos .em de querer enganar o eleitorado.. eleitor daqui e não jem nada de recebendo.. ,àlém do comunidedes para definir a
família, arranhando à nossa indUzindooapoioaWeqlinghaus', oJ?inar", frisou e completou:

, reconhecímerao nacional' o. administração municipal",
relação pai e filho, nos causando não cooseguiram;"Tenho certeza "Que este recado sirva também

rê' "C'dad' .' r!�":=C� ,

di _..
" ,_' p nno 1, anta e v�uw prometeu o. qui roaro a

constrangimento, perdeu tempo, que o povo jaraguaense, que é aqueles outros, que nao são
�."

' ,,".

pois, os nossos laços sãô sólidos, "bastante esclarecido, c

saberá eleitores de J�8guá do. Sul e Püblioa". Na avaliação do prefeito Dionei da Silva.
apesar das divergências políticas julgar qual é omeíhor caadidato vivem discutindo política no

- amenizou. '·para governar a cidade. @ nosso munícípío". nÓ,

PREFEITO

IVO·KONEL,
VICE

MENEL

"

'.� J'!JJ��_.�çAO � viAl8OfO DI)
,

,JJAi�ClOJJA 00 ,Al í· lPO���.n..
, 1I��V.i 1�'li OJJ.�

cO.Cl!m��çiO DI'ÄA\II:A� AI
"�i\VI�: NDI�Vil� II .OVOi�V��á

o/lA lõ@' a.�a.�JgIl� ..

fI'371-1422,
. .

'
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Estado deverá receber ,R.$ 1,4 Ministro diz que tJFSC é

milhão doMinistério da Cultura exemplo de universidade
I

.

"

/.. .

I
'

Florianópolis ·,0ministro e tecnologia educacional, 'O

Recursos deverão 'chegar no Estado' a par,tir de-setembro daEdu�açãotPauloRe�atode programa de educação à,

Souza, visitou; na sexta-feira ',distância e a ouvidoria
-

geral.
" culiurais do Estado, paraserem

,

incluídos na Lei Rouánet. A lei '(4), a Universidade Federal de ' Rodolfomanifestou'a certezade

'garante às empresas, que,' Santa Catarina para discutir o que a universidade continuarä
, patrocinam evento� culturais, pro,:esso de implantação de recebendo os, recursos,

descontos de até 70% do imposto' autonomia univers i täria. necessários paramanter todo o
4ereIl!bl·,",Éumgrandepassoque Recebido na' Sala dos' trabalho que reáliza junto ã
estamos "dando para alavancar o r< Ih

.. :_4':
'

'd'ad'
' '

, �onse os, o rnuustro informou . comum, e-.�
processo' de participação da .

que,de,fen,derá,a UFSC como .' Q,min,istroPaulo Renato 00,iniciativa privada em proje.tos -

culturais.,Acredito que esta é a universidade. modelo de Souza garantiu que, apesar da
. maneiramais adequada, eficiente instituição federal de ensino. crise, a universidade receberá
e modema de se obter recursos ,superiOr, pesquisa e exteasão; .recursos superiores aos,Obtidos
para a cultura catarínense", mantendo umveículo direto -no ano passad,o. Reve.lou ainda

, Os repasses deverão começar
,

a(gUDlentou 'Afenhart. "

, com o desenvolvimento da 'que .a área ,econômic,a do
a partir de setembro. "Com esses Os projetos foram elaborados

" , '. CO"fiTIiuuJ�: Weffot1 garante
pe' las associações de amigos do sociedade. A proposta: de g,o,'Vem,oJ'äestäconvencida.por ,

recursos vamos, conseguir verbos nnWlSfl1Úll·� . ""'.

impulsionar de vez três graades : r-- Museu,deArted�SantaCataJina, autonomia também foi exempl�'1 da necessidade de

projetos culturais no Estado", -

Cruz e Sousa não será apenas do Teatro Álvarö de Carvalho e discutida com os reitores em suplementação�çaplentária.
declarou Á,'",enhart. acrescentando int,eresse deSanta Catarina. O

'.
Biblioteca Pliblica e deverão ficar B íli di 8 N f"f," ras. ra no na .

' a' questão. manceira,
que a �inatura do convênio vai

'

poeta foi uma das maiores em tomo de R$ 450 mil. "Assim
, Oreítor da: UFSC, Rodolfo .Paulo Renato adiantou que a

pennitir que o Estado ini9ie o expressões brasileiras de todos os que recebermos a informação da
Joaquim' Pinto da Luz, idéia da autonomia'processo.de icitações. Entre, os tempos no gênero", assegurou aprovação dos projetos, vamos

projetos previstos, ,está -a Areilhart, lembrando que a i<léia iniciar as vistas às empresas e aproveitou a ocasião para. universitãria é descentralizar a

restauração do Palácio Cruz e é tentar' incluir o projeto no entidades dispostas a serem, apresentar um' perfil da ,gestão dos recursos destinados
Sousa, orçado em cerca'de R$ 1 Orçamento da União para o nossas parceiras", adiantou' i�tituição e anunciai algumas às universidades. Está previsto
mi.lhão.Ar�upe.raçã.o do',palácio próximo ano.

'

�enhart, afll1llando qUé,acredita prioridades 'da atual, umprojeto deorçamentoglobal
será' acompanhada por dois ",' INVESTIMENTOS - O que a íníoíattva privada está administração. Listou, entre e Cadauniversidade utilizará os,'técnicos do Instituto 9do diretor dePundaçêo Catarinense €oJt;leçando 'a perceber. que o {

Patdmônio HístõríccNacional.. de Cultura protocolou, ,'no, retomo em marketing cultural 'Outros, o programá de recursos conforme suas

- A restauração do Pal.ácio
.

IIlini;tério, sete outros projetos vale.pena.' qualidade, a gestão ambiental priöridades e necessidades.

'�'
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Br.síUa - O Min�rio da

Educação vai (iberH para o

Estado de SaÍlta Catarina R$ 1,4
milhão. .Os- recursos serão

aplicados no Museu da Imagem e

do Som (MIS), na infotmatização,

da Fundação Catarinel1se de
Cultura (FCC) e na reêuperàÇão
de pré4ios históricos. O an1lncio
toí feito, em Brasília, pelo
ministro da Culura, Francisco
Weffort, ao díretor daFee, Paulo

, Arenhart.

"

FUNDAÇÃO .t:DUCACIONAL REGJONAL JARAGUAENSE - FE-RJ
,

.
'

,

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR CONCORRí:NCIA °N2oo2l96
, �

"

, >

A Fundação ßducdcionalRegioniiljaraguaense' - FERJ, estabelecida a

Rua dos Imigrantes n° }OO, .Jaraguádo Sul, SC,'jara,realiz�r às'16:00'
hôras do dia 20 de agosto de 1996,"aAlienaçãopor Concorrência do bem
'I ,-

, ,

abaixo especificado, pelo valor não interior ao-fixado:
."

.

.

.
'

1. Uma Parati. CL, ano de fabricação 1992, modo 1.993, gasolina R$
8.200,00.'

",. •

\,
,

PEditaldeAlienaçãopor Concorrência e demais esclarecimentospoderão
ser obtidos diariamente na FER.I; no horário das 13:30 horas as 20:00

,

t"

..
.. "

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

horasoupelotelefone(047)37i-0983� ,

'

"

,,'

I"
,

•

�
,

J�raguá,do Sul, 05 de agosto de 1996
Carla Schreiner .. Presidente,

-,

�t#���iW
e4�lIR� o. mea

,

, 'fl�lß./ ..

TEÇNO CALHAS LTDA. - ME <

Franq�ador exclusivopat:aJaraguá e região

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro

Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC

T
TEeN.
ÇALHA5

•

, ,

Exaustores
Eólicosmaxiar

,
'

, .
J

, Equipamentospara retirada do -calor;
umJdade,(poeira

. ,

,AS MELHORES SUGEST,ÓES
,

'E FACILIDADES ,'ESTio'
NO o BREIIHAU'PT

f
"..

,.'

BREITHAUPT
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Lnverno liquida estoques das lojas
.,

.J..� do Sul '- o inverno' aumentou; Com isso, o bi'asilc:iro
rigoroso deste ano, está, esbanjou euforia, comprando de

liquidandO os estoques nas lojas tudo, que' antes nã�' lhe era

da cidade, O aumento do pcnnitido. Finb8lados � moeda
consunto está sendo estimado em forte, OS cOnsumidores partiram

'

cerca 'de 39%, em relação .ae para as lojas sem antes fazerem
mesmo período do' ano passado. previsãÓ�entáiia. Somente na
De acordo com os espeCialistas do

'

hora de pagar a conta dcscobriJ:aÍn
mercado, o Plano' Real e a que não tinham dinheiro. Os juros,

,I, itÍflaçao baixa têm colaborado âltos pennitiram o, swgimento da
, para o crescimento da economia, inadimplência e a' devolução de
diferente de outros mos; ein que cheques aumentou
a média nacional permanecia em . Para este ano,' os setores :

níveis quase estáveis. produtivos sentiam um
O 'país foi ,marcado' por comportamento incerto' nas '

recessões, ,

resultado de vendas.. DeOOindo seus estoques
programas econômicos que se . reduzidos temendo quedá tias
mostraram ipúteis para melhorar" vendas. Apesar dos Salári�f que
a produtividade e consequente- ccrtarneriW nio estão favor�do"
mente a economia, Os planos a ampli�ão' dos prazos de

que; na maioria das vezes, pagamento e o inverno �oroso
tiveram vida curta, trouxeram con1ribUÍJiam para -o crcscÍlriento

queda na &onomia � r,eduziram'" 'd'as �das. O consumidor acabou,
os investimentos. buscan40 artigos variados

,

Com o surgimento do. Real, a' (aquecedores; roupas ecobertores),
infl�ção despencou, ,a eêon�mia' gerando perspectiWs no mercádo
cresceu e � prod� iBdustrial produtor e provocando falta de

. ,

",��

, 1:'

')

'I
, ,

. -� ',.
,-,

._

•

'.� '> - .:,>� ., ......
�

COM "'" iIwenIó ""* rigor_o, o t:OIIIbt:!JqNfiúrtr- "". lIIUIIbIIo
mercadorias nos ,estoques. tradicionais liquidaçõ� de ßnal de
Economistas, prevêem que as 'ano não,devc:m acon�, porque

praticamente não� mais o

que vender nas lojas.

Alternativas para ambientes Implatadacurso de
com pouca âistribuição. de ar educação ambiental"
.: .J.-.pá".SuI-ÜIIpr�b!emas naturaldo aí; emro.taçi9 oontínua possuem uma diversidade de Jaraguá do Sul - A e continuidadedetimsistema
causadQs pela pouca distribuiçio de pela açio do vento, coiri aplicaçio modelos v dimensões. A Tecno Amvali (Associação dos de gestão ambiental nas
ar Q,as 'indústrias de pequeno e e uso .em praticamente todos' os Ca� é a 'únic,_ franqueadora dá '

médio porte, residências, pavilhões setores de, atividades. As turbiitas regiio.
Municípi o s do Val e do unidades escolares.

públicos ou particulares, tomando Itapocii) está promovendo; ,', O progra�a já con�ou '

os ,
ambientes 'úmidos ou nas cidades da com. a participação 'de

demasiadamente qt«lntes,' estio " microrregião, O Programa Jaraguá'do Sul, Barra Velha
, com os dias contados. A empresa '

d
.'

Maxiar, franquià da Temo Call).u,
e Capacitação em e, Schr,oeder, onde foram

colocou no mercado os exaustores Educação Ambiental. "- apresentadas as propostas,'
eóHcosMaXiar, equipamentos para Ó curso é composto por 40 das atividades em nível de,
renovaçio do ar.

'

.horas/aúla, ,dividido em alunos;" formando um
O sistema pode ser

'

quatromódulos, dirigido aos 'process,o de ,edu�açãoimplantado nas empresas com,
.grande economia. A facilidade professóres de primeiro '�au ambiental. As próximas

,

de instalaçio e os gastos mínímos das redes municipal, estadual
'

'cidades queparticiparão 'do
de-consumo de eo,etgia elétrica, e particular de ensino" Em curso serão: Barra Velha
aÍém do, baixo custo �e ,algJmsmunicípios,ocursojá (13e',l4deagosto),Corupá'
manuten�io,' permitem aOI! -,

foi
..

'

, '

, OI m,Imstrado, visando a (3 e 4.' de setembro)"(;empresários um ínvestimente-
garantido. Estes equipanlentosllC conservação dos recursos Massaranduba (25 e 26 de

adaptam em qualquer tipo de naturaisdabaciahidrográ:fica_· setembro) e GiIaramirim
ambiente, melhorando a ci.al:ulaçio

"

lUllidtu/e éMGrIl do Rio Itapocu, implantação . (Sem data definida). '!

PQSTO DE VENDAS JUNTO À FÁBRJCA.
ROD. SC-416 N° 2727 �'RIO CERRO II.

'

, "

FONE;: (047) 371-0099
FAX: (047) 371-104.5

JARAGUÁ DO SUL ·,SC

I

" O 'endereço onde a qualidade ,tem' bom, preço, fa
MALHAS ',LT[)A. brlca: Jacquard, So'ft_, Cotton, Moleton. Meia,Ma�' ':

lhalisa e estampada, Stanflex, Xadrez, listrado"
para atender confeccionlstas do ramo de malhas.'
DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAME�TO PARA
TECIDOS EM MALHA: �IA, FIA.�EIADO E ESTAMPARIA

--
,

"

, \_' ,

"

.1
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Teltron;, eleita .a melhorde

(
,

>..

96' Apoil! aos .produt�re.,s ,

,

'
< de arroz garante média
superior na 'produção

Jara'guá do S.ul - A
Urbano Agroindustrial, com Ô

\

apoio técnico da Bp agri,
uso. realizou em Jaraguä do Sul a

Apesar de ter ocorrido uma .pruneica campanha
pequena queda nas vendas de tIProdutividade Premiada�. A '

linhas eehílares, causadapelas 'campanha foi realizada em

·

novas normas definidas pela toda área do Y�le doItapocu,
Telesc (Telecoaamícações de Vale do Itajaí eAlto Vale, com
Santa Catarina), a inscrição a p.ar ticipação de- 97,'
feita pelo usuário agora não p�o.d�tores de .�rroz,
pode ser transferitíaparaoutro, dl�ldl�OS em?4 regaces. O

. - .

pod
, 'd' objetivo fOI de trocar

ou seja, nao era ven er o �. ,

'

Ih
\

I'
,

h
- experiências entre produtores

apare o ou a In a para
. ".' de arroz, aumentando a

ter�elf�, as vendas.mantém-se produtívidade das, áreas
estäveís.

.

..

'

,

..

plantadas.
.

" .A Master: Pesquisas e iu'nto' com ..os 24
Publicidade, que: .ganhadores, a equipe técnica
recentemente realizou"uma da Urbano e Bpagri farão uma

enquete para- eleger aos viagem .de estudos à

melhores de '1996 em vários Argentina eRio Grande do

· setores, elegeu também a Sul para conhecer Davas

· Teltron, com40% do total da ,técnic�s" incentrvadá peío
preferência-dos entrevistados, Serviço de Apoio ao Produtor

que a consideraram 'a melhor daUrbano Agr.oindustrial. .

A empresa garantiu uma
. no setor de vendas de

média superíor, resultado do
celulares e ateadimento aos, empenha dos produtores que.,

clientes. � pesquisa reforçou melhoraram, com técnicas de
,

O trabalho que vem sendo maior qualidade, adotadas na
desenvolvido pela empresa. produção do alimento.

,
,

88 gramas e cerca de oito

centímetros, eles possuem
umamaíor'praticidade em seu

Jaraguá do� • A Téltron celulares, apostam na área de 'público pela informätice, que
rele(onia. e Informática, agora informática. agora se instala emJaraguá do

; sob nova administração, vem 'Contando com um SuL '

,

adquirindo um destaquemaior ,treinamento especializado, seus Com um mercado mais :

nos dois' setores .que v,em ,

funCionários possuem uma diversificado, a linha: de
atuando. Seus 'novos' experiência.maior sobre todos _ .

celulares conta agora com

proprietários, n6i PHi e os aparelbos (celulares emicro uma novidade. O 'lançamento
Luciano'Hentz, 'Ne assumiram computadores), .gar�nti,ll'do dos . menores : aparejhos
a empresa emmarço deste.ano, assim, um .crescimento para -celulares (Só.ily· e .

da

agora desenvolvem um novo este ano. Este aumentotambém ,Motorola) já fabricados até
trabalho ondealémdà venda:,de se deve ao grande inter�se do " hoJe. Com aproximadamente'.,' I', .

Teltron eleitapeláMaster II 'tnelhor' e·96
.

,

,

. "

. /,
'", . \ ". ,

CHAL� PELA 3A VEZC()NSE_CUrIVA� FOICONSIDERADA
, •

I
,

. •

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

A' MILH'OR IMOBILIARIA. DE' JA.RAGUA DO SUL

Sem, dúvida, não ip.olI/,ac'aso que a Chalé Imobiliária; foi c�nsiderada
a melhor de 1,996, pela 3a vez consecutivàé rejtexp de um trabalho
sério 'e odministraçãofirme.'"

"

A Master Pesquisas e Publicidade, promoveu pesquisa, através de
questionários entregues em lojas e empresas da'cidade. /'

,

Vários setores produuvos.poluicos, imprensa, radi�Üstas e sindicatos
f.

-

'_,

da cidadeforam-premiados, dentre eles, a Chalé Imobiiiária foi
considerada amelhor imobiliária, com 40%depreferência dapopulação
jaraguaense. , ':

Dia 29.01.96 foi promovido jantarpara pre.mlaçã?, dos melhores do
-ano:

,

'*�MIS1'E8,'
, � PESQUISAS

.

,

tem .8: grala satisfação. de
outor88t" o 'presente certificado. à',

.
Chále: Imobiliária eRepresentações ltda

.
.

Imt!bilfária. '

por haver sido\,. consa8rado�a),'. �m .

primeiro ,lu86lr na pe�quisa de Opinião
Pública realizada nesta cidade. '

"
:- ,. --

í

No detalhe,
um do«

l)i'gtirWJulôres
do evento,
premia a

, Chalé
através do: '

co/aboTadora
M4rcia
Teikoski

Jaraguá do Sul,;26.de
�

Julho de 1996

l-
'

"
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JARAGUÁ DO SUL E REG/ÃO SÁBADO/DOM/NGO, 10 e 11 DE AGOSTO DE 1996

Classi-Emprego
uma Parceria

CORREIO DO PQVO - HUMANA

, \.

AUX. ESCRITÓRIO
GIOVANI 372.1923
!

VENDEDORA
SILVIA 973.5530
AUXll.JAR CONTÁBIL
LAURI 372.1452

CONTADOR
LUIZ 634.0568
AÚX. DE ESCRITÓRIO'
SIDAMARA 372.2999

, ASSISTENTE ADM.
WANDERLEY 371.3829
TÉC. ELETRÔNICO

ELEANA
.'

371.1054
CRONOMETRISTA

, NEULSI .973.8068
AUX. DE ESCRITÓRIO
ROSE 973.3771

, DESENHISTA TÉXTIL
ANGELO 374.0228

CONTADOR
LUIZ 634.Q568
, AUX. ESCRITÓRIO
CARLA 371.3864

MOTOIUSTA
U-DOMAR 372.2804

SERVIÇOS GERAIS
SIMONIA 374.1180

OUTRASVAGAS
ABERTASNA

tÓ,

HUMANA
A:UX. PROD. - FEMININO.

ATENDENTE LANCHONETE
COLOCADORDECALHAS

COSTUREIRA
COZINHEIRA INDUSTRIAL

PERRAMENTEIRO
MEC. MAQ. COSTURA

PRENSISTA
PROMOTOR DE VENDA:S

REÇEPCIONIS"�
REPRESENTANTE

.A.:U:DITO:R :DE
-

',:P:RO:D"Uç.AO INFORMA
TÉCNICAS!? (1)

LB"V.A.XT�DE Jt.ii'U_Ç6E8;
...-T.X8EDE lE!I'LUXOO-B-'M"-E

L&.Y-OUT;�CO��-",IBI_TO
'D��D_P_ODUç&OE
OR'IBI-T�ç&O_ TBB::a:IWA.....XTO

Como são de surgimento - e igual decadência - cada ve�mais
comum as famosas "técnicas" demotivação do ser humano!

São; sem dúvida, o grande filam das editoras os livros de

auto-ajuda, misticismo emotivação. A dificuldade na solução
de nossos problemas, nos toma ávidos por formulas mágicas
de solução. desses problemas, sejam. eles pessoais ou

profissionais, o. surgimento de Uma nova "técnica" traz

senpre um alento e desejo intenso,em ter nela a solução dos

problemas.
'

Vemos, hoje, pessoas que de qualidade só conseguimos
reverenciar, a capacidade, de venda de :

um produto
impaJpável, e a cara de pau de papagaial', encenar e vibrar
com algo que ouvi' ou leu e somente isso. Logorreicos que
falam, não dizem.' nada, ou pior, dizem a..ouvidos mais
treinados um monte de besteiras, de uma periculosidade
imponderável para os ouvidos menos informados. Lembram-

DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR
me eles os representantesdos laboratórios, de medicamentos

I

que são. capazes'de falar sobre um novo produto de forma
.

�����IN�FO�R�M�A�C�Ó�E�S�N�A�H�U�M�A!N!A����= segura e precisa a um ouvinte que se não se informou sobre o
•

- novo produto em. literatUras especializadas, só se atem em

AUXILIAR DE ouvir. Porém, se o ouvinte já leu a respeito e faz uma

pergunta .fora do script, toda aquela Segurança, por estar

LABORATÓRIO trazendo o novo;o desconhecido pelo ouvinte, cai por terra.
PARA Ouvindo a um palest:rante de Neurolinguísticá fazer um

comentário que' realmente é um atentado a qualquer um queDUAS RODAS INDUSTRIAL conhece um pouco o Ser Humano disse ele falando aos

empresários "quando vocês vierem de viajem e trouxerem
uma caneta para um funcionário,' não a de simplesmente e

diga:- olha fulano eu viajei lembrei de você e trouxe-lhe esta
Caneta como lembrança. Diga: - olha fulano eu viajei e como

, você já trabalha na empresa amuitos anos e nos tem prestado
ótimos

.

serviços, então eu lembrei de você e trouxe-lhe esta
caneta.". É imenso o desconhecimento do que seja a

linguagem primária dos humanos, quem orienta a' usar-se
esta forma de colocação. I

Vejam�s bem. Todos SOt;IlOS iguais, ou pelo menos "muito"
.

.

semelhantes, biológica e psiquicamente, o que nos faz,
falarmos a mesma linguagem não falada, natural e intrínseca

.

do ser humano. As enormes desigualdades culturais e de

I formação forma abismos entre nos ser humanos tão parecidos
no Último. Logo quanto menos usarmos uma linguagem
falada 'elaborada e explicativa, mais comunicação teremos

)
com nossos semelhantes. Um presente dado a alguém de nível
cultural diferente do'nosso; por .si só já traz toda a carga de

.'
"afeto motivador" que possamos dar.

�. CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200

ENGENHEIRO
AGRÔNOMO'
IDADE ENTRE 25 E 36 ANOS

CONHECIMENTO NA CULTURA DO ARROZ
.. .

.

,

i. SEXO MASCULINO
2. MAIOR DE 21 ANOS
3. PARA TRABALHAR NO SEGUNDO TIJRNO

@ CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200
INFORMAÇÕES NA HUMANA

r
-

-. '

RECEPCIONISTA TECNICO'
PARA'OFICINA MECÂNICA,

.

I

I PARA TRABALHAR EM GUARAMIRIM
, , -

PROCUREM A HUMANA!
,_ _

HUMANA
ASSEiS.ORIA EM RH

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

. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - CURSOS NA ÁREA OE RH
RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Fone: (047) 371...1311 Fax: 372.1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESAI
,
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CORRElODOPOvo.2

.

,CLASSifiCADOS - �

Jaraguá do Sul, 10 e 11 de agósto de 19

Vende-se telefone celular
.Ó ----

PT 950 + linha
. transferível. Valor R$

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

1.200,00 ou a combinar.
Tratar fone 973-8911.

Procura-se moças para
dividir aluguel . de

apartamento a Rua
Reinoldo Rau, 400,
apartamento n° 31 em

'_ cima daLukisa, Tratar no
r-"".-----------.--.---_-.---......--- local apôs as 18:00 horas

CADEIRA' DE DENTISTA comHeickeouCleide,ou' PREFEIT� JuntosporJaragu6
pelotelefone372-0406. . ·IVO KONEL

'

PMDB/PPB

Vende-se cadeira elétrica (Dobi-Atlante) a
/f"''' '..

. '.
1 qual pode ser usadapor dentistas ou ,,'

médicos oftalmologistas (oculistas). Inclui I
I

• .,;
,�

coluna com, luminar. Preço ã combinar.
, .

.

Tratarpelos fones; 372-0007ou 371-1424

TRATA ,PLAN S.rvI9�. d. AJardlna91� G.ral

Execução de Projetos com três meses de garantia
."'.

'.
'

.

'

. Manutençöo com" adubaçöó geral. poda,
corte de graMa, remoção de entulhos / _

Pagamento com

cheque para 30 dias

I

Atendemos Jaraguá do Sul,
Enseada, Piç_a"as, Penha e Navegantes

Contato fone 987-0914'comRenato - MuniCípio dePenha SC
Veooe-se linha telefônica
com prefixo 373-0457
com instalação imediata.
Tratar no mesmo

telefone.

fPOOD!R!lUfQ8,,1J11
FORPAJLARklSCONTfMJOS .'-.

NOTAS FlSCAIS, DUPUCATA$,RÉCBOS,
FORMJLÁRIOSPERSONALlZADos, ETC. .

ENTREGA EXPRESSA EM SUA

EMPRESA OU EM SUA RESIDÊNCIA Procura-se emprego pára
babá ou mensalista,
estudo a noite, e que.
possamorar no emprego.
R. HenriquePiazera, 100
- centro. cl Rosana
Ribeiro; "

....._..........
Q.ISTRIBUJDOR�ÁRAJARAGUADOSULEREGIÃO'

- Rua Pte.idant.JuKelino, 188'
CentlO - Jaraguá do Sul- SC

.

I
_ Fone: (047) 371-9999

II

/: -

I
'. , ""I

VENDO TERRJ;NO NO JARAGUA-ESQUERDO
OU TROCO·PORCARRO.

- �

TEL 975-0230 -1EL 371_-9822
COMGILMAR-

.

.Ven.-se
UIIla mela

pira
-

dasànho
macinlco'

� RS 1�0,OO_
.

Tratar fona
973-9098
cl Jqel80ß

I • \

LOTES,
.

FINANCIADOS
Ôtima localização, tratar em horário
comercial corri Sr. Roberson fone
371-0031 ou após 19:00' horas

. fone )372-2903 - CRECI 7402

PARA 'ALCANÇAR UMA GRAÇA
Num lugar mais alto que

.

sua. cabeça; acender 03 velas

brancas em um-prato cl água e açúcar para os 03 anjos
.

. , J'
.

. protetores Rafael, Miguel, Gabriel (Fazer a pedido, em
\ '. .

03 dias você alcançará a graça). Mande publicar no 3°
dia. Observe' o que aconte no 4° âia. Agradeee C.M.P..

.

Vende-se 2 vestidos de

prenda. Valoc ,R$ 60,00.
(cada). Tratar cl Inês
fone: 973-8911.

.

'p
"P

/

B

p
P.-,·
B

·.rnica São Camilo
Dr·. Marcos Fernando F. Subtil

1!1111111�il!II!IIII!I!ll�1���1111!II!ll��1�"II.!�1
Medicina do Trabalho - Fratura. - Urgência.
DoenfU de Coluna, l-e.lie. do e.porte - Vrdeo Artro.copla
e Cirurgia. do Joelho ,

Exame.: adinl••lonal., deml••lonal. e perl6dlco., '. .....

Horário. atendimento: 8:30 à. 11 :30 e 14:00 à. 18:30h•.

I

ORA., DENISE MULLER T.' OL'_"OS
Ginecologia e Obstetrícia

Preventivo do Câncer - Fone: 371':0942
\

DR.• DOUGLÄS F. C. ANJO
I .Angiol()gia .:. Cirurgia Vascular

..

Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais

II Fone: 371-4935

,

,DRA. ELEN C. D. J. DE MASI

Ötorrinolaringdogia
Cirurgia Plástica da Face - Nariz.e Orelha

"

Fone: 371-8446
s ,

DR. NELSON EICHSTAEDT;l • '

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA - Microcirurgia naso-
sintJsal- cirurgia do ronco - Oton:inolaringQlogia

Fones: .372-0617e .�11,:,,0942,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JaI'aguá do SW, 10 e 11 de agosto de 1996 CLASSIFICADOS coÍlREloDOPOvo.3

CRECl1873-J
EMPREENDIMENTOS IMélBIUÁRlosLIDA.

APTOS PRONTOS
- Apto. e Curitiba c/ 13f!m" - R Afonso Camargo (perto Rodoferroviária) c/ 1

sufle + 2 qlos. e demais ��dências, + Ifo empregada e 1 garagem. R$
35.000,00 entrada + R$ 790,00 mensais (Finl!oo. pl Bradesco). Troca-se por
apto ou terreno em Jara� do SUl.
APTOS EM CONSTRUÇOES
Edit. Petúnia - R. Jo.� Emmendoerter
- Apto. c/111m" - 2" andar, ci 2 qlos e demais dep., garagem, portio e portaria
eletrõnica - R$ 25.000,00 + saldo parcelado em WB, entrega Chaves em jan197 I
Edit. Dianthu. - Rua Marina Frutuo.o

.

- CoberturaDuplex 904 C/397,80m", c/3 sufles e demais dep. lareira:ChurraSlJleira
indo - 2 vagas, garagem. Entrada +paroelas de condomlnio a partir de R$ 1.787,57,
reajustados pelo WB - Chaves fevl98.
- Aplo 502 e 802 c/ 214m" - suite + 2 Ifos., sacada, Churrasq. indvidual, dep.
empregada, 2 garagens, sallo de festas, piscina - Entrada 1 08 cu� (R$ 44.022,96)
+ asSLmir parcelas de condornlnio - R$ 1.080,19 Chaves FEV198.
- Aplo 304 c/ 214m" - anlradã + paroelas de condomlnio a partir de R$ 962,03 -

reajustados pelo WB - Chaves - FEV198
Edit. Amaranthus Rua Adolto Sacari - lat da Rua Amuona.

(SCAR)
- Aplo c/ 300mZ, temos dsponlveis apartamanlos n' 301, 302, 501.
Entrada + parcelas condoml!'lio de-3ß5 Cubs (R$ 1.518,10)1 mês-chaves DEZl99.
Construção: Próma Constr. e Plan. Uda. em sistemas de condomlnio.
R•• ideh'eial Amarylli. - Vila Nova
- Aplos c/123m2 - c/l suRe + 1 Ifo e demais dependo (sacada c/ ChurraslJ.leira e

garagem) - R$ 9.000,00 + asSUI'lT COI'!dominio de 1,49 cubs (R$ 619,72).
CASAS

- CasaAlven. c/158m" - R Alvino Slanger, 960 - SAoLuiz R$ 40.000,OO,troca por
apto. "

"

- Casa de aIv. Nova 3 pavimentos c/ 450m2 de área constiulda, terreno 600mZ -

R Tomaz F. de Goes c/linda vista - R$ .160.000,00
- Casa alvenaria c/ 200,OOmZ, na """ Ollvia Chiodini Prad, 33 - Jaraguá-EslJ.lerdo
- R$ 60.000,00
- Casa de Chácara c/ 270m2 em alvenaria c/ toda infr8-ilstrutura, piscina, dois
galpões, terreno c/ 31.000m" - R.Bemardo A. Schrrid (perto do salão Wória) -

Ilha'da Rgueira - R$110.000,OO
.

- Casa de alvenaria 123fn2, BallÍeário Camboriú - Troca-se por apto em Jaraguá.
- Casa em alvenaria c/ 80m2 - RIa José PicoUi - R$ 25.000,00

.

- Casa Alvenaria c/ 320m2 - R. Joio Wiest Jr. 53 (BR 280, Km 72) - R$ 55.000,00
TERRENOS

- Terreno c/ 28.269m", no trevo lJ.Ie vai a Blumenau c/ 165m de, frente pl BR 413,
contendo uma casa de madeira éI 150m" + gaipAo de lWenaria c/ 200m" - R$
170.000,00

.'

- Terreno 27.000mZ, Chácara em Águas aaras, Perlmetro lhbano - R$ 45.000,00
- Terreno - Lot. Champagnal - 378m2 - R$ 21.000,00
- Terreno c/ 7.350m2, li 50 melros da R. José T. Amaro (após �evo) R$
32.000,00
- Terreno cl 2.250 - R. Berta Weage (plano a seco c/ Rio Jaraguá aos Fundos)
- R$ 40.000,00 '

- Terreno em Navegantes, com 400m", central a 500m da praia - R$ 15.006,00 -

rrurado, fundos com cobertura pl 4 garagens
- Terreno c/ 450mZ - R. Amélia Rscher Enke, Via Rau - R$ 13.900,00

GALPAO INDUSTRIAL I COMERCIAL
- Galpão Industrial, estrutura !llOnlada, cobertura paga, com área de 400,OOm", e
o terreno com 654,ÔOmZ. AJa Joio Frlilnzner, em frente li Igreja 810 Luiz Gonzaga.
Préco R$ 39.800,00.
- Prédio comercial - 312m2 - R' AdéHa Rscher, 720 .- R$ 80.000,00 - aceita

parcelamento ou troca pan;ial pl apt.oAerreno.
'

,

-

LOCAÇAo
- Lojas - R Eleonora S. Pradi Ed. Anlurio c/42,24m" - R$ 300,00 - C/53,47m" - R$
400,00
- Loja c/ 42m" R. Bernardo Dornbusch, 590 - R$ 300,00
- Loja çI 35m2 - R. GAilherme Hering, 70 - Edf. é-icà - R$ 300,00
- Aplo c/ 3 qlos + dep. empregada, central, Edillcio Jaraguá, 8' andar,. À$ 750,00
(Semi mobiNado)

.

- Apto. c/ 3 qtos - R. 8eonora S. Prad (Ganlro) - R$ 550,00
- Apto. 2 lJ.Iartos - R Qjilherme Hering, 70 - R$ 475,00
- Loja c/ 62,OOmZ - F\la Mama Frutuoso, 909 - Ed. Asther - R$ 400,00
- Galpão c/ 750m" - 114m" de escrit(lrio - RIa &Nino Menegolli, 1460. Aluga-se
total ou parcial.

/

- Lojas - Rua José Teodoro Ribeiro, 355 - após Indumak - C/72,OOm2 - R$ 330,00,
cl 45,OOm" . R$ 225,00, ,

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

R. !m@fJdfbíl@
Peugeot 3116 XS branco 96
Monza GL prata 94
Kadett SL prata 93

Kadilll SL prata 92

TIPO 1.6 cinza 95
Kadelt Turim prata 90
Gol GL prata 91

Opala Comodoro cinza 90
Chevelte SL prata 88
Qual'tum GLS cinza 88

.

Chevelte Sl branco 88
Prêmio GS prata 86
P.alIS branco 85
Bellna II a2111 81
Dei Rey GAia verde 82
Del Rey L a2111 87

IIChevelte SL branco 83
Corcel II cranco 79 u

Fusca 1300L verde 79 II
Fusca 1500 bege 77
BraSllia 1.600 bege 77
Monza SL verde 86
Corsa 1.0 a2111 95

Tipo 4pts. complelo cinza 95
<,

Uno S bege 85

,

Rua Joinville IY' 3573
Fone (047) 371-9&22

JARAGUÁ DO SUL - sc

Pojnter.CLl1.8 4pts 94 prata gas R$13.500,OO

Uno Mille 93 azul met./gas R$ 7.600.00

Goi CL 93 verde met. gas : .. R$ 8.600.00

Fusca 1600 94 verde met. ale ..
,

, R$ 6.500,00

.Opala Comodoro 88 marrom met. .. R$5.500.00

Chevette SL 86 prata 5m. ale R$ 4.300,00

Fusca 1500 73 azul gas , R$2.200.00

Chevette SL 79 begegas .. , R$ 2.300.00

Passat LS 79 dourado gas R$ 2.1 00.00

Corsa GL 96 1.4 4pts verde gasj R$ 14.000.00
.

PampaGL95 ciRza gas; ; R$11.000.00

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

BORRACHARIA ,DO JORGE
Agora em novo endereço,

para servir melhor.
Ruá Harry Hadlich, 37

Centro de Jaraguá do. Sul

'arecer Comerciai

Incorporaflio
Vende - Admlnlatra .

Compr, • Aluga
DEFRONTE AO FÓRUM· CRECI 00177o-J

FONE/FAX (047) 372·2990
CELULAR 973-9089 • JARAGUÁ DO SUL· SC

- Vende-se uma Casa na Rua Luiz Satlcr - Barra do Rio Cerro. c/3 qtos,
sala, coz., lav., garagem, etc. R$ 50.000,00 - Entrada R$ 25.000,00 e

�patUlado.
.

- Vencte.seumTenmo naRuaEgidio Buss�lo de 600m1-R$ 16.000,00
- Bana do Rio cerro.
- Vencte.se uma área para instalar, micro-empresa, lateral da Bertha

Weege - Rua 555 SInO - R$ 35,000;00 (negc:x!iável)
- Vencte.se Casa em alvenaria nova, com 3 quartos, sala, copa/co2ÍDha,
lavanderia, garagem -Iocalizadâ aos fundos do Juventus - R$ 25.000,00
(negociável) em cDndições pllra ilnanciamento. Terreno 730,00m1- de

-esquiaa.
- Vencte.se duas cMas do Jaragu' 84, ambas com quartos, salas, co7inha,
garagem - I' com 1.300m1 de terreno - Valor R$ 16.000,00 (negociável)
2' com 538,40m1. Terreno (negociável).
- Vencte.se uma casa mista na ma 55, Angelo Scbiocbet, 137, com 3

.

quartos, salas, co2ÍDba, copa, 2 banbeiros, etc. Terreno 12,50 de frente
total 582,80m1 (negociável). Aceita-se chácara, teneno.
- Vencte.se terRino nama 37, João P1aniscbeck, com 14,00 de frente total
da área em 464,00m1- PRço R$ 25.000,00 (negociável)

.

- Terreno naDha daFigueira - Rua lO, Jo�T. Ribeiro com 14,00 testada
total da área de 427,50m1 : com água, luz, fundamento e lajota '- Preço
R$ 15.000,00 - Barbada
- Terreno com 84O,00m1- mais construção de um pmdio cl 560,40m2 "

prõx. da Argi - na Walter Marquardt - R$ 60.00 p/m1- negociável.
- Teneao situado nos Trevos - GM, JS, BI.. MS, JO, SCH e CO,
contendo a área de 19.620�, com 331,60mt. de !renle pl BR-280 -,

Preço R$ 10 patUlas de R$ 12.000,00 (Troca-se por carrose Caminhões).
- Vende-se área comercial na Rua Maria Ubelina da Silva - VJla Lenzi,
contendo 4.828,50m1 cl testada de 60mt. ao preço

.

R$ 110.000 (Negociável)
: iVende-se terreno no Azal6ias cl 729m1. Entrada 14.000,00 + Assumir

Finaaciameato .

- Vende-se uma mini-chácara com 5.000m1. Localizada na Rua 492,
Elpidio Martins, bairro. Vila Lem:i, área isolada por R$ 35.000,OQ
(Negociável)
- Vencte.sewnaáreade 22.000m21ocaliZadanaRua267, Jo�A. Pereira,
Bairro CzernieWicz ao preço de R$ 5,00m1 (negociável).
- Vencte.se apto. no Balneário de Camborió - Todo mobiliado, 3 qtos,
sala, coz., copa, etc. 3°udar - garagem coletiva - inteáone - Condomfnio
- R$ 50,00 - 700mt da praia - Rua 2.300 - n° 740 - Preço - R$ 40.000,00
(negociável) : Troca-se por apto em Curitiba-PR.
Vende-se 7.500m1 com Edificação de Galpões em 2.200m1-locali7ados
lOOmt londe do asfalto (BR-282 - Sentido Nemo Ramos - (ao lado 'da
RecRiativa Breithaupt) ao 'preço de

R$ 150.000,00 (Negoci6ce1).
- Aluga-se sala defronte Fórum - R$ 300,00
- Casa mista Rua Feo. de Paula, com 100fn2, 3 quartos, Salas, co2ÍDhas,
banheiro, garagem, murada - acelente -

R$ 25.000,00 (negociável).
- Casa madeira no Giardini Len2i - R$ 25.000,00 - aceita carro, telefone.
- Casa-noMorro do Acaraf de madeira, 3 quartos, sala, co2ÍDha,�,
etc., ao preço de R$ 25.000,00 (negoçiável).
- Apto. Edit. Menegotti - 3 quartos, sala, dispo empregada, co2ÍDba, etc.
Sem garagem - R$ 38.000,00 - negociável - Aceita-se casa.

- Terreno com 420,00m1. Pr6ximo a Faculdade - PRço -

R$ 7.000,OÓ - Pan:Clamos.
Duas casas de acabalD!'ntos médios no Ana Paula I. por

. R$ 23.000,00 (negociáveis).
ALUGAoSE G-ALPÃO CENTRAL PI DEPÓSITO, ETC. - 250M'

POSTO MARECHAL LTOA.

�lLiquigás
·COMBUSTíVEIS FilTRADOS
*SUPER TROCA DE ÓLEO
*LAVAÇÃO COMPLETA
*LAVA RÁPIDO'

I

*LAVAÇ�O ÁGUA QUEN'FE
*LAN.CHONETI:

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.JARAGUA DO SUL
I'

VEICULOS NOVOS

CLASSifiCADOS

GUARAMIRIM
-

CAMINHOES
. Agrale 1800 - Carroceria branca 93

v ,

Goi i prata ·OK Jeepe Javalli - Turno Diesel bege 91
M. Benz 1218 - Truque chassi branco 91

UnoMille .prata OK Ford Cargo 1418 � TruqueChassi 89
cl carroceria Frig. Recrosul azul 86

QK
VW 7.90 S cl Carroceria vermelho 89

Kadett GL 1.8 vermelho .

VW 7.90 cl carroceria amarelo 89I

VW 7.90 S - Carroceria amarelo 88
. Kadett GL 1.8 brànco OK VW 7.90 - Carroceria cinza 87

Ford pargo 1618 - '(bassi Truque branco
,

, Pálio EDX azul OK Ford Cargo 1615 - Toco Carroceria branco 87
1"4000 bege 87

Corsa Wmd preto OK Chevrolet n 60 - Carroceria branco 81

Veraneio Diesel verde/prata 74

D60 motor 1113 Bau marron 81
Corsa Wmd MPFI azul 96 M.B. L 1113 Toco Carroc azul 78

M.B. 1519 Toco basculante _ azul 78
GollOOO .

preto OK M.B. 1113 Truque Turbo Carroc azul 75

M.B. L 131� 'furbo Hid.

II
I'

VEICULOS USADOS
Kadett GSI branco 95

Monza Hatch marrom 82

Jeep Javali turbo bege 91

Fiat Uno 1.3 branco 89

Escort Guia bege met. 88

Escort Hobby cinza 94

Del Rey L' verde 87

Parati azul 86.

Fusca 1300 L cinzá 81

MotoCG preta 89

7i
amarelo 89

. amarelo. 73

azul 76

branca 79

Truque Carroc. Brac,
v.w. 7905 Bau 6 metros

608 Carroc.

608 Carroc.
-

D 10 Bau

,

VEICULOS USADOS

Peugeot pick-up branca 95
DelRey branco 82
Fiat147 branco.86
Passat cinza 82
DeIRe)' marrou 85
Voyage branco. S.
BscortGL áZuI 88
Uno Mille vermelho <K
Monza SL preto �
F8;:ortXR3 .

prata 86
ChevetteMarajõ branco 83
ChevetteMaraj6 vennelba 82

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

HABITAT
MC-__)f3ll lAR A

eRte' 4.J�C

,COMPRA' VI:NDE .; .ALUGA • ADMINIS1RA

TERRi:NOS
Térreno cl 420m2 - Tifa da Mosca
Terreno cl 1.020m2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno cl 460m2 Rua João Januário Ayroso
Terreno cl 440m2Bairro Agua Verde-

Terreno cl 31.000m2 Vila Nova pröx, Fórum
Terreno cl 2.600m2 Rua Joinville - ótimo ponto
comercial
Terreno cl 430m2 Loteamento Versaillés
Terreno cl 589m2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno cl 400m2 Rua Marcelo Barbi
Terrenoel532�-EstradaNovapróx. PostoMareol1a

.

Terr�o cl 500m2 frentê pl Lagoa - Barra dQ Sul
Terreno cl 10.000 e essa de alvenaria, ótimo pl
empresa- RUàWolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.60Om2 Rua Marcelo Barbi - Vila Lenz!
Terrenoe/28.0oom2frente perao astaäoemNereu
Rarnos.

'

Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade),Vila Nova.
Ter,reno 1150m2 - R José Emmendoerfer
Terreno 180Om2 - R. João Januário Ayroso.
Chácara 115.000m2 Ribeirão Grande
Terreno d� 37.000m2 - Vila Amizade
Lotes cl 400m2 - próx. São Luis Gonzaga
Terreno esquinael 598m2 - Lot. Papp
Terreno 850m2 Lot. Behling.

CASAS
, casa em alvenaria cl 260m2 - terreno cl 1540m2 -

Sehroeder
Ca9adealv. e/95m2terreno cl370m2 em Três -Rios
do Norte
Casadealv. cl 100m2terrenocl538m2-BairroAgua
Verde
casa de alv. 215m2 - Praia de Itajuba
Casa.deaIv. 220m21 suite+3 dormitór.ios·,- RuaMax
Ziemann
Casa 130m2 e terreno 520m2 - Entrada Rio da Luz
próx.MalWee.
cesa alv. 120m2 el3 dorm. Lot. .Res. Luis Kienen
Sobrado àlv. 70m2 sarra Velha - permuta casa em
Jaraguá .

_ Sala comi. 93m2 - centro

• APARTAMENTOS
_

. _ Apart. em construçãoe/2 ou 3 dormitórios, entrega

C agosto/96, rua Gumercindo da Silva (localização
. Privilegiada). Consulte-nos.

".

,� Apto Ed, lsàbela cl 123m2 - 2 dormâórlos e- suite e

C demais dependêneia9.· .

_ Apto. 155m2 - Edif. _

- Edif.. Sehiochet entrada +

_ finaneia!Tlento. .'

_ Apto. 96m2 - Edit Imigrantes (parcelar)
_ Apto. 3dorm. - Ed. Miner

.

- 'Apto. 1 dorrn, - Carnboriú.
_

.

_
_ -ALUGA-SE
: Sala comerCiai 30m2 - R Francisco Meçleiros.

-"
_ Apartamento 2 dormitórios. Rua Max. Zier'nann.
_ Sala coml, - Edif. Picolli

�

_ Galpão indl;--130m2 - Rua Lepoldo Janssen .

.

- Apto. 3 dorm. Ed. Gardênia

: Casamista cl 3 dorm. Rua MaxDoering.
,_

Edieola (4 peças) centro. '.

_
_ 1 TELEFONERESIDENCIAL PREFIX0372

-
-

. -

RUAFEUPESCIDIIDT,� ..

(Ao IADODA1001 FF.RRAGENS�
, FONa:: 371-8009

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_ Sábado!I;J(mJ;ngo, ,1� 'e 11 de ag.to de 1996 '

"
'

...�.�sp�ra !la,�fqiit7!�nf�sf
,

Passadas asfestividades dos 1�o anos de Jaraguá do. Sul, omumcipio começa à contagem regressivapara à tradicional
•

_ ,
'r, festa germânica da cidade. '

,

,

,

Faltando pouco mais dedoismesespara {Igrandefesta, os elubes de Caça e Tiro da regiDojá estDo escolhendosuas
,

,

",. candidatas, já que este ano a rainha será eleitapelo critério de beleza. .

, .

'

Este ano, entre as diversas atrações que estão sendo. preparadas, à Schützenfest terá uma novidade: 'uma bebida quefoi,
trazida especialmente daAlemanhapara afestaéaraguaense, a "luuje-lagen", uma.espécie de mistura de cerveja escura

,

'

"

sem álcool.
'\

No tnieio dafesta. as sociedades de Caça' e Tiro da região do Vàle do Itapocu desfilam pelas ruas da, cidade, em seguida
"

"

" seguempara o ParqueMunicipal de EventosAgropecuário, 'comoja é tradição. ',' ,-' ,

.

As competições de lirofazem sucesso até com quem não participa dos clubes, premiando muitas pessoas todas as noites.
A Schützenfest que este ano inieia no dia 11 de outubroe segue, até o dia 20, está na sua 8tJ edição. E realizada com muito
sucesso acoda ano que-passa, o ponto altosão as noites emque se-apresenta aBandaDieMotmen daAlemanha, velha

"
' - .

'

, conhecida dopovo. ,

'

Enquanto afesta não chega, vamos lembrando os momentos de diversão com os amigos, ao som da verdadeiramúsicá
,

alemã, regado amuito chopp e 'comida tipica.
'

f'
f' Vale apena esperar! Pro_sit!

Lotaç'o� nospavilhões 'do ParqueMunJcipal de.EventosAgropecuário

,
Para n68, seguro nio s6:,garantia de ,'bcos

'. Seguro,é Prestação, de.Senii-ços "

,

,',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,Confira' a Históri
.

.
' .".

"AHistóriade_nossagente n40podefica,Só ·na _

stJlldade". OPtlSSado só é importante se

.
oseil tempofo�bem erilpregado.

,

......Itapan
. .,(M?.t!�i,4r?

> .

- Em 1876., acoloniZ4ç60 envoJviagrqndes recursospamosprogramas de
assentamento, quer dos imigrantes estrangeiros; como dos imigrames
naçionais, que buscavamumpedaço de terrapara nelaplantarou-criare
creacer�vúhJourdon, comoengenhei,r"plá#ejadóre colonizad(Jr,mesmo
no tempo e talvezpor issomeslno, dos imeresses âeSuasAltezas Imperiais
nlioteve esse apolofinanceiro imcid.« recorreu aos empréstimos, para
podercompetircompoderosas sociedades c�lonizaiJoras, espremido entre

, Joinville eBlumenatl, ernb(Jrao leve aceno daprincesaRegente. Assim,
esgotados os recursos, ao queparece;iniciaisparaseu empreendimento,
onde entraram também os dinheiros apMradospelo seu sogro, Charles
1ugustin c.aifter, quevendeuasuaCo1féitur4zFrQ1ICesa, na ruaCarioca,
noRio deJaneiro, aformaera1f!_comraempréstimosblmcóriosquejUlgava
coorircomassafrasfuturasque nuncaconseguirt1m cooriros compromissos
asswitiiIoi

"

"

.
. ,\.

. ,

�?ê.��"':?
':Em1926, cormnuavamas tertúli.literáriasentreopoetàJolioBaptista
Crespo, de_.Jaraguá eMascarenhoaFilho.Este, em torno de Ílma idéiQ,
enviava u,!, bilhete: ''Foi você quemprimei", irW!ntiJOIl.Nilo Vê você a
Academia Catarjnensii de Letra.f? Cinco Oll se� ab""gtidos, se (anto,

.

chegaram ao heroismo defondá-la,forammesmo lfIfIÍ8at/üprte:deram-ihe
casa.Mas era:u",a idéia tM7'Ojiu/a, cujDfimseria/atol, efoiefetivamente,
e", menos. tempo do que o diabo lev_ a.esfrega d'uma órbita, Madame
Academiasucumbiu, 1f!sistindo/riaiilente àprópria cU':'icadoAltino, um
dos ra,m que lhe custodiaram-o<último 8118piro".

-t •

- Em 1936, apnJduçã� damanteiga caseira sofria um durogolpena sua
cin:ulaçÕQ,qÜenãopOdiaserexpórtadaparaforadoÊstado.Emdecortênela
dessa medida' restritiva a comercialJÚ�çã.o, cemenas de lavradores
teleKi:cifayam aoPresidente dáRepfl6liéa, dr. Getúlio Vargas, �ndereçado .

ao'P41áCio do Catete, ,noRio deJaneiro.Outro�municípiosprodutores de
mctnt�gacaseira, tamJ?émendereçavam telegramas, so.licitand(}a suspensão

. daexdrúxulamedida�sirltiva. .

'

- ASoc�dadeAttradores 'Jaraguá'Jestejav� nos dias 15 e 16 d(! agosto o
seu 30°ano defundaçã._o que co,;,eçàvase�ta�ira, 14 com recepção, dia
j5, competiç60 de tiro egrande baile e dia 16 - continuação de competições
e alegresfestejos.

.

, ,��ê���?
- Em1986,prqarava-s(!paraosdias21 é22 deOutubró, noCentroSOOlon,
,emNereuRamos, JaragUá do Sul� oISeminário deJ�v�ntudeRur41, que
r.eu!!iaosg,upos deAraquari, Compâ,Massaranduba,Barra Ve�ha,.AsÇUrra,
BeneditoNovo eRio dosCedros. OSeminário,tinh(, comotemas centraiso
Jovem,AFamília eA Socieàdde,RelaçõesHumands e Polít!caAgricola,
trazendograndespaJestrantespamseOtingiras reaiSjiriOJidades de apoiar.
osjovens, buscando a�uaprópria valorização, através de infórmações
geraisque trilriam um convíviomais abrangente com oglUpo e as�ciedade

.

naqu41 eàt�a inserido. " \

- O cultivo da banana tinhflperspectivas de crescime1.1l0.A área cultivada
erade 1.500hectares, com rendimentomédio de 15 toneladas/anolhectare,
considerado baixo'e a-ACARESCfaziaacompanhamentos naspropriedades
deÁlido e W41dirHornburg (.Jaragúá 84),AdemarHenn (.Jaraguazinho), .

Weme,.Fischer (GaribQldi),PauloLenz (Alto Garibaldi),DinoH{l$s (Rio
·Cerro),DanteMenel(NereuRamos)eWendolinSiewerdt(RuaJoinville).
Nessaspropriedades� lawfuras erarn.teenificadas.

:.:.::::::::::':':.:�:.>::.:::�..',::::::':,.::::�.:::.::·::··::.::::·:[:>�:I.'It.II..líll:::::.:::t:·::::::::·::l:·:;·::':�:�:�:·::::::::::·'::::i:::·ij:.
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (25r • APONrAMENTOS

. li'
• •

"Eu (dr, Dourado) lia, Fdtzjá pdUCO de café com .leite� CO_!ll Antonio' Pedri, filho d
,

resonaVa e Maria ainda não se: pão de centeio, e cremede primeiro cervejeiro
tinha deitado, conservando-se leite. Era domingo e."na havia �o da es1rada de
sentada à borda do l�ito. ve�tido uma roupa melhor; - Ízidoro, contava em um

Comprehendi o'motivo. penteado os
.

cabellos
...
eOtrevista" que os pais vi

.

Bstavamos na mesma sala,! castanhos; parecia MSÍm mais do Tirol com a famíli

portanto, só ás trevas urna senhora de idade do que NCgherbon, levando quatr
poderiam servir de meio de uma pobre eolona Fritz tinha meses num. navio à vela

recato; apaguei a vela, e pouco ido a mandado de Emiliano chegarem à São Franciseq
depois senti que Maria se 'procurar o que lhe era preciso numa embarcação meno

acommodava, dando-me de lá para seu desempenho de foram até Blumenaa, n
um amável "boa noite". cozinheiro que se preza e que "Barracão dos Imigrantes"
Nessa n�te, o dr. DoUrado' queria que quando viesse,o

.

de lá foram ��tC p
anota um problema de iOsôttia Jacques Ourique ou outro, Rodeio, onde () pai casou
A chuva lembra a 'sua Bahia. 'onde eu estava, encontrasse' moraram até amudança p
No'final desse trecho; ele, além· um jantar digno de ser Jaraguá, Frederic
de chamar Jaraguá de selva' dogiado. Orgulho e ambição� Negherbon, cunhado d

deserta, deixa claro1tlue a casa
.

unico de cozinheiro". .

'

Ipdoro,jámoravaemJ
•

elo Fritz fica perto do rio, pois ,A informação útil.é o dr. aí no camit,tho àB� do Ri
se ouve o ruido d'água Dourado dizer que' era Cerro, nas proximidades
Bo somnofoge-nospormeís, domingo. Naquela s,egunda terras dO"antigo Parqu

que () busquemos. E a chuva qUinzenade�brodeI893, Agro�o "Ministro Jo�
cahe lenta,' constante houve três domingos, nos dias CIC()phas",.atual Parque d

melan�holica;' e o trovão 17,24e31.Ébastàtteprováv�1 Eventos, comesposa e fílhi
'longinq�o mistura o som, com que o domingo em que Maria. O casamento não ia bem

o das cachoeiras que aS ágúas se fez mais bela'tenha sido o prißcipalmente quando um

do' rio
: augmentadas, dia 17, pois poucos dias se e outras com manifestaçÕ .

augmentam o ruido, cortando passavam desde a chegada da .
violentas, o que fez ela e

assim o sílencio desta selva Coluna a Jaraguá. As datas filho a 'vdltarem pata a,ltálf
deserta.

, possíveis para o domingo Frederico continuou sózinh
Um outro.ruido, a: não ser o mencionado' são -todas e seguidamente ia ,té

resonar dos meus vísinhos, posteriores ao dia 16 de atafona de João Doubrawa,
interrompeu o' meu dezembro, quando ocorreu a beira do rio Itapocuzinho,
pensamenro.ÉFritz'que$onha, execução de Frederico Bananal.,

'

falan,dQ altô; mas emallemão.Nesh�rbon.(ofàle�ido-.Frilr.VOII J",... ;'
Parece que discute, que p
contrariam. Que diabo.estafá

.

eile àdizer? pergunto eua'•..
mesmo. Oiço uma risada baixa

.

de Maria que me ouviu e, que
também estava accordada,

'F:eliZmente ella accordou o

,márido, contou-lhe o que eUe'
sonhava, mas não m'o quiz
traduzir po� mais que eu

pe'disse.-Ria-se quando eu

perguntava o que estava eUe a'
'sonhar.

Emfim
. quasi manhã,

adof!lleci. Erajábemadian� .

o �a quando accordei, Scml ter
coragem pará me levantar, e

ainda somnoleto; ouvi á voz de
. Emiliano, 'que, Conversava com

Mariá ameu reSpeito ... " .

EmiHano diz que o dr.
Dourado é inuito valente em

combate. Este; no iivrQ procura
minimizar o efeito. .

'.
.

� "

'A narração do segundo dia :E_/oto/,oifeiltllUJ CelllÍlhio• BIIn. do Bio Cet70,
, -'. 04/96. Apos long. procura de descendentes OIcontr.am

do dr. !>o�rado �� cas� d�F�t� Carmella Nq:"erbon, viíiva de Clemente UIlD'. Grf!ÇtIS
eManadá umainfonnaçao util tlutuúó deMarió Nq:hetbon Iqca/iziJIl o �ugar onde/or :

do �onto d� vista hiStórico:: .. depositados os restos mortais de Frederico, 'det!olado nI'
Quando me levantei, Maria nuuge11l esflloda do ItIIpoJ;ur,inho, noBIIIUIIIIIl. Carmelll ç
tróuxe..rite eUa mesma, um SObrinha de Frederico Nq:"erbo."

.
" '

,

. ,� .' .

'd d "Daas Rodas
ÄL'D\TECNOLPGIA EM

A Comum a e cresce e se.
'

MATÉRIAS-PRIMAS PARA

transfolma pelo trabalho. � 'nclaí.trial' AUMENTOS

n Fon. (047) 871-2277
. De c�da Um e de todos.

,

J.....uá do 8ul - 8C
�--------��----------------�----------------�------------
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X(/ Rodeio Crioulo
'Prepare a monfaritl,
, arreie o pingo pa�

mais uma gauder.eada,
, o 'eTG 'Ltlço

Laraguaense � esperti
'de porteira aberlll�
Churrasco gordo,

, baüe�, invernada,
artísticas, e 'TU'o âe l.fJço
você encontrará 'áqui,

.

,
J ,

Illém de grande'
,

, a,�Jigol.

'-#..-)Ai/DA
CAAfrE/RA

..

, Brôcoloscom
,

. '

'

mantetg« e'

, raiz-fone ..
'Tempo' de preparo:
'25min,

, i

Receitapera 4 pessoas.
-Ol.maço de brócolos

'

;..-
- sal a gosto

,

- 2 colheres (de sopa) de
manteiga oumargarina
) Ih,colher (�chá)de t:fliz
forte.

'Cozinhe os brócolos em

água e-sal, escorra e corte
empedacinnos. Derreta a "

manteiga ou margarina
sobrefogo brando ejunte
a raiz-fone. Sirva.,

"

, Receita de: Gario e
'. » I

:8omb.-há - ChUlT85C8l'la
\

.
. '. .

PAUlINHO,AUTOMÓVEIS' ,': ,

COMPRA - VENDE '_ TROCA- - FINANCIA

':o,n. ,(047) 372-3814
Fax (047) 371-35'4�7' ,

'

A,MaredlaI'DeodorodaEooseca, 1'75- Centro
.

Jaraguá do Sul • sc, ,
,

'

" ©��OO�,ril(CI}{)U ca ',COM�RCIO
========= DE"CARNES

E FRIOS

, � A melhor carne da cidade .;

Rua JoãoPlaninscheck"�
,

FoMe: (CM7) m-OS2A - 371-4&47 - 371-6276
JARAGUÁDOSUL- SC

'

,
,

,
�'.

'_

"

P....oe ImportadoS,
filhotes de eie8, gatos,
'pafão; f.aio, gallnltas
d. raç8glgant.'. ,

'ra9Ó88.

',,', ..... '.J.n.h,.78
Fon.: M 37M112

Atravo ssando a

ponte r.brlo Gr uhba

E AGORA
COM

ALUGUEL

DE VESTIDOS
DE PRENDA

IRENE
CAB,LSIREIRÂ
TUDOEM CORTE, PENTEADO,
PERMANENTE. ACETINAGEM:
17NtuRA� ETC.

,
'

Rua 1).omingos Samon ém frente à
'

.

�QUADFlIAS I?E ALUMfNIO BENTO,
, Fone: (0�7)372"()728 '

,

'

lila Laltm - JaraiUd,doSul- sc
�

, I J 1

,',SPÉZIAaCIA. LTDA., ,::'
.

. .

.
'

,"SERRARIA E TERRAPlENAGEM""

}tua João Januário Ayroso, 772 ,

,

FonelF_.ôx: (047) 372.:0300 '.

Jaragull do Sul .. SC 'V ,

D••pa,chante
'

C'ILO'
.

.

...

',.

CONFEEMQUEMSÉM'REESTEVE,AOSEU LADO
•MAlSQUE UMDESPACHANTE. UM'AMIGO·
RuaJorge!Jlcerda, 169,-Fone: (047) 37�Z779

JaragmdoSul'-SC _

t

Filial::sana doRioCerro,RuaAngeloRubini,Cfl2
Fone: (047)�6-8421 "

"

RODÍZlOSDE CARNES
, BUFFETPORQUILO

NOVIDADES:
JAVALI,BÚFALO

OVELHA

BR 280 N· 5.24'
J4RAGuÁ 00 �L .. sc

Ane,o áo
Portal de Jaracuá

.f"
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4 - ÇORREIO DO POVO.- Jaraguá do Sul, 10 e 11 'de agosto de 1996

Camisetas
bordadasde
qualidadee

. bomgosto
" Posto de ,,1ídas anexo ajábrica

RtJA25�JULHO, 18&6-TE1JFAX (047) 372-1749,
,

,JARAGUÁDOSlI. .

, ,

R..�.rina FrutuosO, 391

FONE: (047) 372-0081

JARAGUÁ DO $UL- sc
,

W�wnf.J;!·
Máquinas para empacotamento

,

RuaAraquari, 13lJ - I1hàda Ilgueira
FQNÉ: (047) 372-0540 - FAX: (047) 37z,,3203

" Jaraguá do SuI- sc

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
PREveNÇÃO EMCARDíOLOGIA

Dr. Cássio Fontoura
Dr. Car/o�A Beftrami

..

I' 1 �

" '

RUDr.WaidemiroM�echen, 26 - Fone: 372-0814
Jaraguá.do SOJ "'/

COMÉRCIO'
QE CARNES

E FRIOS
,
- A melhor carnl1 da cidade ,-

, Rua Joãô Planin8Chack, lU11.
FoMe: (047) 372-062A - 171-.4647 � 371-6275

JARAGUÁDO SUL- SC

FLORICULTURA FLORI/A '

.

ARttANJOS - COf;(OAS - DECORAçÕES
Rua BeT7Jßrd.o D�rnbus.cli, 2433
, Fones: 372.0695 e 371-8146

Jaraguá dl! Sul, _ sc

Ca�amento dos mais elegantes de Susa1l4
Felden« e l)aniel Bechßtedt. Eles subiram, ao,
aliar na Igreja Evangélica Luterana - Centro
- no último dia :27 deJulho, às 19:30, quando

�

pronunciaram o tradicional "sim". Após a.
cerimônia religiosa, os convidad�s loram

"

,

recepcionados no CÍube Atlético- Baependi

SlUtIIUI é�I, com o�pais Iiicti"'�MtII'iaF.ldas.
socie4tuJejaraguaetÍ$e eHeinrich eHe/ene Bechste4t, da

"

AlemturIuJ
'

, ;

An.Sdtw4In; Carmo lltmII,AtlDItu.MIII'Ü'ul LuetIen,
&klbnfo .lrmhiId Schwanz,presenças de deslluJue, no
lII'ÚIocdtleo BtIqendi

. "

EliaMiller110 ltUlo tI4 esposaMIÍ1'CÜI,110"""'" do
curso de Ciê"cias Eco"ômicas, da U"iversidatÜ

Regio"al de Blume"au. A. �erimô"ia de Colação de
' �8",";"IuI!É II/.Iia"aMivia

_ Grau será "O próximo sábado (17), "a Sociedade Maas, fJu� deu, seu primeirl!
Dramática eMUsicalCarlosGomes, o baile ticolflecerá chori,,1uJ "O, (lia 22 de ju,.ho. E
llaAssocillfÍÍfJArtex. Elias éJiÍltode Ig1UÍeweWriJlica filha de l.0s1 Jair e,Noel; Maria
Müller, de /araguá do Sill Maas e "etiltha de ,Alfredo e AlIa

Le-ertMIJIIS

Casa/amigo Edson e lnêslJtúlfumnMiuJn..Edson
é can4idato.a vereador pelo I'PB" ná coligação,
JuntosporJa� Forituido em Estudos SOciais

pela Feri, exerceu eargo tidministratlvo na T'lIsc,
Teltron Telefonia e no Terminal Rodoviário de
J 'doSul'�

o NOVIÇO - é a divertidl� coméilia de
Martins �na , adaptada pelo grupo de teatro

da SCar, que está' em cartaz 'no 'auditório 'da
Sear, tbdos os'finais de semana; sexta, sábado, ,

sábado c domingo, sempre a partir das 20:30.
Cadeiras nmneradlls ,podem ser adquiridas
momentos -alitc;s de cada espetáculo', pu

antecipadamente na sec�taria da SO<;ie<jadC
de Cut� Artistica na Rua �onas, 213
ou peio fone 372-2477. Quem já assistiu,
adorou!

ComemorQu
,,,,aisum

l tutiverslÍ1'ÍD "a
'.

.'�a terça-feva
;(6), o jovem/ollas '

, '{ Zimmermtuu,. Foi
I '

",uiío

cumprimentadopor
todososseus

f",miliares

J'

e

VrbaniSmo,
da FerJ
Va/-eu

-,
'

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL ·E DOPPLER COLOR GASTROENTEROLOßIA

, '

,7
"

I, '

i .. r'

e-mail clnagelrsnetuno.com.br
' '.
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As· tIS • lIhtu1tú jIotroM8.e8
Galado ClubeA!lético Btupendi, Di/nuiOpptnnllnn '

(Sra. Luiz Alberto Oppermann) e Denyse Meri
ZimnImnanndáSilva (Sm.DéciodaSilva), ofereceTÔD
;'suasajilluItkls; uma viagema Sãol'auJo, naPr6Ximo
seJd4.:/eira (16), com extensaprogrtl1tUlfão

FARÃO �EU DE.BUT, DIA 28DE SEÍ'Elt'l,RO,
NO .t,\lUSTOCRÁTICÓ BAEPENDI

I

&..�Ma""Gtucia,fI/Iul
de Alf.ú Ttm:isio e &Iilia
L6zarisGarCia, de:/aragu4
doSul

\ ,

rI

.A ÀPP e direção do Coíégio Alviuo, '

Tribess, proinovendo hoje (tO), aomeio
dia, deííciosa feijoada completa, em �

'comemoraçllo ao dia dos pais.Cartões a

venda por Rot 4,OÔ.
.

,

eA As80ciaçllo de 1Y1orad<>tes dos Bairros
Vila'Leozi e Nova Brasília realiza boje
(10), às

r

10:30, a solenidade de entrega
das cOmportas construídas na galeria que
desemboca nó rio Itapocu. no
entroncamento da Epiládo Pessoa com

, a &vlno Meoegotti:O ato será ,na praça
existente IlO entroncamento das citadas

vias, com a presença de autoridades e
,

moradores dOs dois bairros.
,

eDiretoriä da Creche Munieip� �árcio
MarcaUo FiIho reàliza hoje (10), a partir
das 13:30, ,bing!o COIJl ótimos prêmios.
Será em .dependências da Comunidade

Evangélica Luterana Pastor Albert

sclmeider, a r8zllo de R$ 2,50 a cartela.

eSocie<lade Estrella de Nereli Ramos

promove hoje (10), JanllÍr Dançante em
ho�gem ao dia dospais. O jantar será
típico italiano, regado a muito' vinho e

àp6s o grande baile com o coOjunto Carta
Branca. Ingressos aR$ 19,00 com�ito

, ao jantar e baile,
.Hoje (10) e amaIibll (11), a grànde festa
na Gruta Nossa Senhora de Lurdes no:

Rio MóI.ba. Completo �rviÇo de bar e
\

, cozinha, jogos, atrações diversas, Missa
em honrà aNossa Senbora e muita

música, constan da programação,
.Particípe.
eA diretoria social da Associaçio AUéüca
Banco do Brasil�Vidaodo para lantar
Danç,àDte" hoje (10),'a partir <las 20:30,
em sua sede, ao som da bandÍl Ponta de
Areia •

eNo próximo ª,-bado (17), u�a noitada

,inesquecível, imperdível, na boate Notre
Dame, com o badalado"grupo'gadcbo
Tcbê Gwi.A Noite será proll1Ovida pelo
GtÚpoMPe na oPortunidade oTChê,Guri
fará o lançamento do seu 3" CD.

.Hôje (10) e amanbÍ (l1),a grande resti
do, senhor Bom Jesus em Guaramirim,
'com � ·imperdíveis. Bençllo dos'

, cl!fros e motoristaS, completo serviço
de,bar e cozinha e IDIisica ao vivo, além
de, outras atraÇOes.

eSocie�de Alvorada do Rio Cerro, Ir

promove 1I0je (10), a pnde festa de

Rainha, com progràmaç!o bastante
extensa, culminando como grahde, baile,
a partir das 22�as, animado pela banda
Palmeiras.
.0 amigoVàldemarBebliog doFoto Loss,

acaba de truJer mais uma novidade pra

Jaraguá do SuI.É orevÖJuci�o Sistema
de fotocópias colQfidas, a 4isposiÇlio da
comunidade no'Centro de Cópia Loss.

.Inaugura boje (lO); na rua Ernesto
Lessmann, 253, a Banca do 'Zeca, de
propriedade de José Waldemar da Silva
Junior. Toda gariIa de jornais, reristas e

inclusive o CP, a disposiçllo dos leitores,
a partir de hoje (10); na: Banca do 'Zeca.
•JANTAR DANÇANfE _ O Clube
Atlétic'o Baependi promove hoje
(10), a partir das 21 ho�s, jantar
dançante emhomenagem ao dia dos
pais, O jantar será servidp no salão,
médio a razão deR$ 15,00 por casal
e baile, a partir das 23 hqras, terá
um custo de R$ 25;00 por caSal e
seiá �do pela cons�da New
York Band Show, Ingressos para o

jantar e baile podem.ser ádquiridos
radain,ente,

�CENTRO DE DIAGNÓSTICO·POR IMAGEM
Dr. 'Edson',Ce.rl� &chulz

A Festa a Fantasia, CtlJMIIfOraIl.,a do.
primeiro aniversário ·da boate Notre

Dame, foi um arraso, A galera pintou
- " com as fantasias mais extravagantes e

Rua -!orge, Czer.niewiez, 84 '-- Telefone: (047) 371-1-109 festouprávaler.Mariana;,EduardIJesua
..----.-JI!III----lIIIIIiIIIII---__.. JI!III IIIIII '!1roupe,comandaramaalegriaIio

.

DEBATE _ A A,cijs,
'CDL c CP�
promovem ná

pr6xima qufnta-feira
(IS), às 20 horas, no
salä,o nobre do Qube

, Atlético Baependi, o
primeiro debate enm:

08 quatro candidatos a"

�fciturà de JIqgUá do
Sul. Vãrlas autoridades,
cmi r e s á r i o a ,

! protisáonais lÍberais. '

e e m e r c i
ä

r
í

o e ,

profCBSO_, enticladi:a,
autônomok, populaIea ,_ '

c .Imprenea. estio Ollui os Iris gputUrios ai gente" P.ninha (GarfO'
ICn�o,"5Pnviaados: A Bomboeha),PauIÓ (StudioFM) eM� (StudioFM).

, �dio },aragoá A� Á "'cosaNostra"tá4eolho�s
'

translD1�á o debate
, ,

'
'

Suees.ti�rplll•• novagmlf6.o,P-lllrlclaTiaMan:on, na '(?�egra. ' Val� SEMANA DA FAMíUA :-'foi aberta ontem (09) com ,a
troca idade naseguruI.feira (12), em '.omo deabrufos mil.- confenr.

,

celebração presididapor Frei Silvério eprossegueaté o pröxsno
CURSO FlUI _ chegou

dia 18, com celebrações diárias naMatriz São Sebastião, li sa
a 'sua oportunidàde de

'

, Semana da Famßia,AMissa de encerramento comBênção daS.
törnar-ee especialista chaves, será no sábado n8), às 19 horas na par6quia SAo

,

em 'fotografias. Sebastião. Vale participar!
'

Chegou a Jarago'_ o

, curso de fotografias
Fuj', com 6 boras de

duração, será
ministrado -aos dias IS
'·e '16, das )9 às 22
horas� no auditório da i===_==::t...

Acijs.- lnacripões na F.
B. Fotografias ou no

'

Foto LoIII.

fok,; FB,'

, WiegtindoSWw'"anll'nstJriou no úItlnui ilsmlngo (4).
A f:omemoração com. familiares foi em sua tipta:dv.,
residijaeiil, 'n'il Javd II, Rio Cetro II. ,

'

, Comopres.nte� receb.u um VWIGolznjnho, com direito
,

afogos de tutifieio e ItUllfl'iabrtlfos' e beijos
'

JEEP RAID .. 0,-6" Jeep Raid, trilha do iÍnigrante,'acontece
hoje (10), com participação inédita, de 'mais de 100 jpcirOfJ

,. de todo o Estado. A largada �rá na praça Ângelo Piazcra a

partir diis 7:30 c ch�g'ada�st:l .. partir das 14:00 horas, 'no
terreno ao la'do da firma Carinhoso, próximo ao postQ

,

Marcôlla. Para a chegada estio preVistas várias atra9õcS,
detacando-sc Jeep' Cro88, -acrobacias aéreas, salto de

paraquedistas, v60s panorâmicos de helicÓptero c outras

novidades, além de Cerveja gelada e, sorvete lÚl Bariloche.

SCHÜfZENFEST- a sa,edi9io da Schut7.cnfest tera seu

lan9ame.Ílto otiáal no próximo dia 6 de setembro, A banda
Alemã Mottencr está confumada c a Rainl;ta da festa será
eleita aqavés de ClOmissão julgado�, 'por J),Cleza c não através
de ctilPuta de �, como ocomu Cm. anos ailteriores.

NOVO ESTúDIO' '_ a FB
,

Fotografias dos amigos Luiz c

Tete, agora ClOm moderno estudio

para fotos em todos OB estilos c

também, fornecendo trajes c

,

aCelllóri08 para fotos especiais c

, inclusive paletó e' gt3.vata. A F.B.
catá a sua cJisposi9ão no calçadão
da Marechal, em mnte a Mo�ttil
Ford.

INTERI'JEr _ todos já dCvem ,ter
ouvido falar na Internet, a Winila
�de de comunicaçãomundial ellm:
computadores. Ö que ninguém
cllpcrava é que em tão pouco tempo
(dois anos), de popularização desse

sistema, ' Já • surgissem os
",dependeptes". Assim ,como há

associações de - amparo' aos

alcóolatral! ou drogados, rói aiado
em Nova York o AÍidiction Support
Group, fundado pelo médico Ivan

Goldbcrg 'apenas para &atar dos
"viciados" em computador que,
segundo ele, já acriam mais de ISO

lIJil pessoas s6 na A-mérica do
Norte,

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Missão ·

Impoeeivel
Mais um dos inesquecíveis seriados da TVamericana virafilme.
Missão Impossível (Mission .Impossible) foi ao ar de 1966 até .

, 1973 fazendo agentes secretos suarem pura cumprir tarefas
mirabolantes. Em meio ao suspense sempre rolava uma história de

. amor. Sob' a 'direção do
'

ferlsstma Brian de Palma, 'a
nováversãatem Tom Cruiseno
papel principal. Ele é Ethan
Hunt, um mestre 'em disfarces

,

que trabalha tio lado de John
Voigh( o lider do grupo de

, 'agentesJimPhels, numamissõo
quase impassível... '

,
"

Cuidadopois estamensagem
poderáse autodestruirem cinco
segundos.: Nos' melhores' T".,C",isetempIIPelpm.dptJImtMI.tdo
cinemas lli1possível

,

,

Emoção a todaprova
Muita emoção e aventura eletrizanteneste.filme que reme OS atoresArnold'

- ,� "

Schwarzenegger e Jeie J..éeCurtis, sob 'adireção de James Cämeron, TroeLies
" é inspirado no filme francês La Totale que conta a história de um.agente secreto

,

de vida' dupla. Na definição de Cameron, tratá-se de um enredo sobre intriga
internacional é caos doméstico. ,<

, '
-

Schwarzenegget e Curtis vivem. um casamento convencional, mas um não
cenhecemuitobem o outro. Eis que surge a oportunidade de tudoganharmàis
emcçãoquando'a recatadaesposa resolve ir à luta e tomar. realidademuitas de ,

bs fantasias.
.'

'

" No filme, Schwarzeneggerfezvárias ceria� de ação, dispensando a ajuda de
dublês, incluindo as que se pendura em um.helicóptero,mergulha num rio em '/'

uma temperatula abaixo de zero enada�baiXod'água com a sUPerfici� coberta:

por fogo. Curtis também fez questão emparticipar dosmesmosmomentos mais
,

perigOSôSdesuapéISODageDl,se�tambémem uma aeronave, Cameron
,

;L' ':;'W! imprimiu'muita emoção ao
. � filme: o'diretor é conhecido

por criar cenasmirabolantes
"

e True Lies está repleta
delas. Par� as tomadas
aéreas, foram distribuídas

,

câmeras entre helicópteros
.

e um-jato. Atémesmo 0

Pentágono .contribuíucom o

filme.
"

Curiosidades...

o primeiro satélite

artificial da Terra,'o
t'. j

I

Sputnick I, foi lançado
pela 'União,So�lética, '

em 4/JO/19S7.
. \

'o primeiro sér vivo a

,
entrar em órbita foi a

. .

cadela Laika.através da,
,

nave Spurnick Ii ein
növembrode 1957.

o primeiro GP de F-1

aconteceu em 1l/SI.

1950 neCircuite de
,

Silverstone na 'I
•

fugIater,ra.

o forno microondas

sll!giu em 1952. '

,

o. primeiro telejornal ,

" de TV.,chamava-se
, ,

"Imagens doDia" , e ia
ao ar pela 'TVTupi em

1950.

Ö Futebol de Salão. foi
, -,

criadonos Estados -

.Unidos em 1954.

A primeira Copa
realizada 'ne Brasil
aeontéeeu em 24/6 a

.
.

-

,

16/7 de 1950..

Fonte: Guia dos

Curiosos deMarcelo
,.- . '.

Duarte;

, ,

....
• 'I. "'x< .... -r, -, "" <" ••

. .J 'A' PI' A a' ,'·U ,Á·
'O'mundo .pee-to de vooê

,\,_ \
.

FONE: 371-2444 ou '372-3223
(

,
'
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; ",'

E Dia .dos Pais
"Pai: Homem qut} deuser a outrots), 'J� tem

_.

um oumaisfilhos; genitot; progenitor."Äquele
que exerce asfunções depai".
Assimdefine o dicionário., ;

,

..

Mas, quais são � funções depai?
Quem realmente 'merece ser chamadodepai?
Neste domingo, em que comemoramos oDia

, dos Pais, é que .paramos parapensar no
significado dessapalavra, na verdadeira

,,- .

importância que este homem, que ajudoua nos
. gerar, ·'t�m na nossa vida. J"

Muitaspessoas crescem sem sa�er quem é seu

pai, outros no decorrer da vida, fatalmente ,·0
\ '

perdem, muitos tem seupai ao 1040 todos os
dias, mas não são capazes. de abraçá-lo e beijá-

J... .

.
.

. •

10, .0mesma coisa acontece com .pspais que,
durante aAJ,ida criam seusfilhós," ,

mas permanecem

LUIZ C�B�LElREIRO�
UNISSEXIII

"

F82Bndo a SlBcabeç8, agorium Jarap, com profissionais Ílltamerte especiaJizados
em cortes, lIB9Cutino e feminino e corte a ...Ia. -,

Jlter)dmerto especial pani crianças de'todas as idades;' ouree serviçOs prestados:
manicU'8, eSCOllB9, alisamerto, [eftelD, descolOlação, bantio deóleo ecreme, tnuras
e perteados, , '

Jlt8nQmerto9�dEl das 14:00hs. às20:01lls.; e de terçaà,sàbad:ldas 9:ÓO!is20:00hs,
Rua Procópio Gomes do Oliveira

Ao lado do Tio Patinhas Lanches • Centro
Não f.c�arnos' para almo,o • Alrado.emos a ,rotoren.fà

,

i

•

.

distantes e não demonstram oseu amor.

Poucos são aqueles que sabem o verdadeiro sentidodessa.palavra; o
verdadeiro valor e. a importância desse homem na sua vida, essessim,

são realmentefelizes. '

..

, Existem muitospais que não merecem ser chamados depai.
Colocaram ofilho no mundo, mO! não souberam educar e amar quepor'

vezes o abandonaram 'ou o maltratam. "

,

Outrospais quepor. suô educação rígida, se tornaram 'pessoas-fechadas,
, não demonstrando seuy sentimentos. acabampassando isso pana seus

-

. filhos" que interpretam mal e teim� em acreditar

,

. que seupai não o ama.
, .

,
1

Mas, são muitos ospaispor aíque não são reconhecidospelosfilhos,
mas qUt(merecem atenção; 'respeito e amor.

E não importa qual ojeito 'do seupai, 'o que importa é o que ele significa',

para você e o que elefazpor você. ','
-

. E se você não gostade a:b'raçlUseupai, porque acha quejá está adulto,
. que ndo têm'maisjeito para isso, mesmo 'assim tem, vontade, nãoperca
tempo, vá abraçá-lo demonstre.seu carinho, seu amor e reconhecimento,

,

não é preciso esperar uma.oportunidade, pois
todo dia é dia. Semesmo assim; você uiser um bom motivo,
o Dia dos Pais e

mostre o que você

guardano seu'
coração...

I
,

RS.: umbeijo eypecial
para: o meu. pai; hom�m
trabalhador ehónest..o, que
e" tanto amo e que muito
meensmou.

'IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.: vAIiRIOGORGEI
IIeIhorCOllUllclldorAM

,1UCE-CARLos MEt<iDEB
(NÀTAN DOVALE) ,

....horcomunlc:adol:FM

RESTAU,RANTE,
,

CALlFQRNIA
oMELHORRESTAURANTEDE c:oMIDA

.

PORQUID
Rua C«>o Hany_,"35 - Fone oai - 2008

Pão&
·o/ihfw

·e----.''_''- MELHOR
PANFICADORA

Antonio 'Beleza.
,=TA. rr7l

DQANDIII �
. R, F

FLORICULTURA

FLOfUSA,
, PREFERêNCIACÓMPRoVADA,

q}r-. [TriU/
J�.

. CIRURGIAo�DE8TAQUEDONID BARAo
VíOEOLOCADORA.

\J17.C
CD

I.A�AÇOES. "" 'LTDA.
,

"'----
Ll8aFICAÇAOI! _
R, 1i8rio. RIo_MI- Fone 372-00II1

AGROPECUARIA
"

MELHOR LOJA DE CONFEcçóEs ,.

. PARAADULTOEMODAJOY.EM

,Osinar
Andreatta:

IINDlt:A7rJlJtII .

71IAIAUIMJIJIIE1IA$
/1I/IÚ$Tll1A$1J(J VE8TlJÄR/tJ

81NotéATOfMI8ATUANTE .

R. F........_, 8d - l1oi!e 371-3322

M� COMIRCIO Di: MOvEIs E çOM; DE
�ENT""P' ESCIll1ÓlllO

.

" CEllO SUCO'
NI1TURAl

R. Quintino BOcaIva 148 - Fone 371-1�77 . R. étI

, ESCOLA

SI,D INFORMÁTICA
Dr.Marcos

Fernando F.Subtil
, .(CúNlCAaAoCAMLO)

OR1OPEDII1'ADOANO
,

,

1M__ .-,1Sl2-_3I'i.zata

MTl' MdnicadeTritorI$
�iJ DOIS�Ltda
lIEl.HORMEtANIcA PAIlA TRATORES E

MAO. AGRICOUS
'

R,� llclnqaI� 381'- Fone 372-3lISl

, , 'm','1·III A ç AgCANAIJNIt

Viaçlo
Canarinho

. ".04�DE
SATlSFA.ÇAo
DO usoARIo.

. F_ $71-1422 '

R, Ro ZIomonn <180
:-T7."�f:�;:'· .

F_m-f_' MEUtORAC�IADEMUlCWÇAó
RMal_P!L�,lD3 R,Ámozon

,.J. I

.....

.AI.ItÁDI�J!'��" 8M.
�. EMISSORAAMMELftoRAUDI!NC1ANACIDADE

,

.

, EMISSORA FM '

MELHOR AUDlßNplA

-

�.fTea>fTr«r$trk
LlDERANÇACOMPROVADANORAMODE '.

.

REFRICáERAçAo(�).�N;Ao taXJST1UAL

R. CeI. e....- Grubbo, 290 - Fone 371-1020

'�!f&\!9.
- -

. ,

rlt.ElTL

•

PRIMEIRO LUGAR EM

CI-l.L( ,u.COS PARt.

(,DULTOS C�LCADOS
INFANTIL E nVERI�IS

ES?ORTIVOS

'iaii FOTO SOM Víd�o;f MUsic CENTER

LOSS.. �===s:�_QA
PASTELAO 1fI�'

ÊLEITAAMELHORRELOJOMIA
...,�,

. �r.th�..�

.

E OURlVESÁRIA
AMELHORPASTElA8IA �

, I\I111riz-Av.GoIIíI,)v..ga,09.Fone 371·1562 "

•
Al<MaRoc:t.aIOoodooo,481-OoIIonIo...Cd.'1lIoLIiE ,. FOTOGRÁFO'DOAMO' IiaI-R _000d01O.�3·f'one372�

Av, __... - F..... 372-31135

ELETROLAR ' .

bComerei.' d.P..- Ltda
' Arno Be er

.

PED/l!,O
A.

. GARCIA
ftEELEITO

.

'

VEREADOR
,

.

. DO�
. -

GERÉNTE COMERCIAL

.,

,

DESTAQUE DOANO
AI< MnehII . 13811-Fone 371-2200

R, BeRiotdo�· 589 - FOI)8 372-3186

. AUTO ELÉTRICA

'1010·�)I:.Jl8.�
TRILHA

�

BlClCLETARIADOANO

" SILENCAR
--===:.

AMORTECEDORES
R,_ FIIdIet, 52 - Fone 372-1307 .

PRIMEIRO LUGARNORAMO

.Â'!I!.':!:!�
"A1HcU401�"

MANTENÓO A LIDERANÇA EM TRANIIPOIUE
DI! CARGAS E I!NCoiII1NPA8

COZINHA TlPICACBINES�
�"11,(J(I.U:fJI'__

.........�...Jl"I'�
� Lo.iADEMTIGOSPRE8ENTE8· MELHORREaTAlIRANlECHté

Iw.MII�,� - Fone 371-0547 R, CeI. Emlo C,�, 72 - Fq_.'371.a1122 R Reinado RIU, 519· F'ono.371·2""7,
.

·

. ..,4�!�.'üiíNG. ��
,

.;

+ ,., . .

_ DE ANÁLlSE.S

CLlNI.C,AS� MECAMcA�PI'
. PREI'ERéNcIACOMPROVADA REELEITO NA PESQUISA DE OPINIÃo

AII1tIIIóVa � '. PÚBLICA
R,F_A. eun-. 382 - Fone 371-2849 R, Joio_, 179· Fone - 372-2128

. ...

'U�,ilLA.!l ,�VEIDUIEIIA ,t:Lf:=,a�m·DAIAQUEL '�A 3��
FÁBRICA'DE EMBALAGENSDLÁS,T1CAS À3AN08MAN1ENDOA'_ •• l..'NQ' VlTIIII�.'A11_ �--:::..,

. __ �._ Dll LUOAII'DESTAQUEDOAMO COM-.....DEFRUTASEIIERDU_
, Fone3.72.1430 VIDAR, Roberto Zlemenn, .0160 • Fon. 371·2227 R. CIIi. Pr0c6 Gomoo, 1160 - Fone 372-1468' R. LUIZ Kienen, 127 .'

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 10 e 11 de agosto de 1996

Vende-se ou troca-se

por carro uma casa de
alvenaria em

Guàramirim. R$
11'.000,00 (aceita
proposta 371-4424 cl
Adriana.

'

. Vende-se no centro,
terreno residencial
murado cl 585m2, - R$
30.000,OQ.
Informações R. José

Menegotti, 55 - Centro
pr6x.APAE.

Vende-se Apto.
Financiado c/3 quartos,

garagem + portão
eletrônico. Tratar 371-
4424.

Vende-se terreno pr6x.
'faculdade cl32Qm2 - R$
.9.000,00. Tratar 371-
4424.

Vende-se uma casa

mista toda murada cl
rua calçadapröx. FERJ

R$ 30.000,00.
Informações: Rua

Venâncio daSilvaH'>rtO
- Lanchonete do Sid -

pröx. Weg I cl
Canarinho.

Não fique andando por aí.
. Procure seus negócios aqui.
Cl:ASSIFICADOS DO
CORREIO 00 POVO

O MAIS LIDO.,. " . ;--- ':.�
DA REGIÃO c. .�

371-1919
372-3363

L. I

CLASSifiCADOS DE IMÓVEIS CORREIoooPOvo.5

CENTRO - Área nobre - Casa alvenar.ia de
. I

excelente padrão c/320m2 de área constr.
em terreno com ,1.150m2

1Q9� ..

Q7� IMÓVEIS

371-7931
- RuaAntonioC. Ferreira197

CREC11741..J
COMPU· VEIDE • LOTEIl • IDMIIISTU • IICOIPOU

m1 Qtos Gar Bai�o EndereçolPoDtoRer•. Preço inrormaçõe,s Getais

Sobrado 300 4 2 Versalhes
•

R. Herold Hesse, 30 75.000 Semi acabado/Negociãveis
.

CasaAlv. 84 3 1 JguáEsq. R. Olivia,Pradi, 88 38.000 Préx, Condomínio Azaléias·
Casa Alv.. 140 3 1 Lot. Papp R; José Papp, 357 57.000 +15.000 finane. p/SFH

.

CasaAív, 190 4 1 Scbroeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.562m1 - Parcelá
CasaAlv.: 130 4 2 Lenzi R. Blpídio Martins, sln 34.000 ACeita terreno/carro
CasaAlv. 240 4 2 Lot. Papp RMarcos V:Girolla, 474 85.000 Aceita càIrolJm6vei - valor
CasaAiv. 115 3 1 Centro R. Ferdinando Pradi, 118 80.000 Aceita terreno até 40.000
CasaAlv. 133 3 .1 Ana Paula Rua634 -103 25.000 Casa em construção/Troca
CasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Emmendoerfer, 1390 80.000 rocap/ apto em Blumenau
Apto OK -166 3 1 Centro Ed.AnaPaola - 30 andar 27.000 t Finane. CEF
Apto OK 78 2 1 Amizade Res. Amizade - 30 ander 18.000 +Finane. CEF - 13 anos
AptoOK 153 3 1 Centro Ed. Schiochet - 120 $Ildar . ,50.000 + Pínanc, CEFlFicaCozinha
Apto bK 138 '3 1 Centro Ed . .JUliana - 30andar 55.000 Entregaem Agosto/96
SalaCeml 113 Centro Ed. Florença - r andar 50.000 Sala comercial o"

SalaComl 25 Centro' Shopping JaraguáBox 44 23.000 + 2 CUB .mês/Aceita troca
Lote 601 Jguä ßsq, ' Condomínio Azaléias 27.000 Aceita parcelar/telefone
Lote 562 Figueira RuaAlagoas- 150m - Esq. 16.000 Somente em dinheiro
Lote 450 Amizade Res. Versalhesm 11.000 Negociáveis'
Terreno 11000 - Nereu Ap6s Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
Terreno 9000 Vieira Ao lado do Posto Bogo 160.000 Vende tudo ou áreamenor
Terreno 7000 - Nereu Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 Aceitaparcelar
Terreno 2608 - Nereu RuaAndré Voltolini 32.000 Negociáveis
Lotes 465 Figueira Residencial Piazera r 6.000 , EIÍt. 2.000 + 48 x 225
Lotes -385 Amizade Residencial Behling 10.000 Ent. 5.000 + 5 x 1.000
Lotes 630 VtlaNova Pröx. F6rumlRádio RBN 33.000 20� entrada - Saldo 20 �
Lotes Vários - StaLuzia Residencial Geranium 6.000 Ent ,700 + 72 x 150
Lotes Vários - VllaRau Residencial Renascença versos 40% entrada - Saldo pare.
Lotes . Vários -, VJlaLenzi Residencial Piermann I versos 40% entrada - Saldo pare.
Lotes Vários - Barra Residencial Satler íversos 40% entrada - Saldo pare.
Chácara . 180000 - Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15 80.000 Casa alvo - Aceita trocar
Chácara 111500 - Garibaldi Ribeírão Hangares - Km 13 20.000 Semmoradia -Troca/parcela

findo lote noCondomínio Azaléias (Jaraguá-Esquerdo) . Res. Gcranium (Centro de Santa Luzia)
Área 601m2 (Plano - todo aproveitável) �Olc:s com toda infra-estrutura (Tamanho médio de 500m2)
À vista - R$ 27.000,00 (Aceita-se telefone ou parcelar)

A vista a partir de R$ 6.000 até S'.OOO ou - Entrada de 1.000 +

36 x 250,00 sal. Min. - ou entrada 700 + 72 x ISO sal. Mfn;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS
ÁREA(M2) N2 VALOR'

Construrda ,Terreno QUARTOS RS
.

160,00 392,00 03 57.000,00
192,62 4.192,50 03 77.000,00
600,00 3.280,00 04 300.000,00
500,00 1.500,00 04 220.000,00
240,00 400,00 04; 120.000,00
233,00 827,58 03

'

40.000,00
140,00 , 330,00 03 55.000,00
183,00

'

·394,10 04 60.000,00
115,00 420,00 05 37.000,00

tiidJ

� APARTAMENTOS

PLANTÃO DE VENDAS

FONE:'973-5406

TIPO'I ENDEREÇO ,

/JJv.R.'Bruno Schuster, 107
/JJv.R.Angelo Tancon, 205
/JJv.R.Henrich A. Lesemann, 477
,/JJv.R.Henrique MarqUarc:lt, 57
/JJv.R.Angelo Schi�het, 118.\
/JJv.
'

R.José Menegotti, 277
/JJv.R.Luiz Satler, 63
1lJv.'A.Adão Noroski, 173
Mist.'R.Major Julio Ferreira, 166

OBSERVAÇÕES

Con�ições de pgto. a combinar
Condições de pgto. a combinar
Antigo Restaurante Monjolo
Condições de pgto. a combinar
Condições de pgto. a combinar
Mais 30 x R$ 2.000,00

'

Condições de pgto. a combinar
Condições de pgto. a combinar
Condições de pgto. a combinar

�

.

RuaGumercindo cJa Silva, 555 - Centro - Ed. Carvalho

02

VALOR R$
35.000,00

OBSE.RVAÇÕES
Assumir financiamento de 130

meses com base R$ 524.00

ENDEREÇO,. Ni DE QUARTOS

69.000,00
25.000,00

53.000,00

40.000,00

Quitado
Assumir financiamento de 153

meses com base R$ 400,00
Assumirfinanciamento de 80

meses com base R$ 524,00

RuaBarãodoRio Branco, 760 -Oentro - Ed. Schiochet 03

Assumir financiamento de 60

meses com base R$ 250,00

RuaPresoEcitácic Pessoa, 111 - Centro - Ed. Jaraauá 03

�
OBS'ERVAÇÕES -

RuaFerdinando Pradi, 45 - Centro - Ed. Virgínia 01

Com parcelamento a combinar,
Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinar

RuaPresoEpitácio Pessoa, 111 - Centro - Ed. Jaraguá

�. TERRENOS
85.000,00
20.000,00
15.000,00
43.000,00
25.000,00
27.000,00

. 10.700,00

. ÁRÉA(�2) ( VALORR$E;NDEREÇO
RuaProcópioG. Oliveira, 1360
'RuaLot.Champagnat
RuaOttoMeyer
RuaWalterMarquardt
RuaAntônioCarlos Ferreira
RuaProf.Antônio E. Ayroso
Rua601:.t.at.Manoel F. da Costa'

714,00
378,00
375;00
800,00
504,00
704,00
606,00
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CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS CORlUlODOPOvo-7Jataguá do Sul, 10 e 11 de agosto de 1996

VENDAS

lOCAÇOES
LOTEAMENTOS

Lar·lmóveis
-

Av. Mal. Deodoro, 583 - 8ala 1

Paramelhor lhe atender, comunicamosnossonovo endereço:I ,
• ,

.

.

.

.
Av.Marechal Deodoro da Fonseca, 583 - sala 1.

(junto aDikoEmpreendimentos)
,

.

•
I
I
I
I
,I
I
I

•

INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

PARA QUEM
-QUER ...

F,ONE:' -(047) 372-2734.

'I
Terreno cl 1 540,OOm,2: :�:::�nIIO) - R$ l�.OOQ,OO

ITerreno Rua João l'laninschcck cl 896,OOm2 - RS 90.00,00
Terreno cl 5.184m2 Rua 199 sem nome - Vlla Nova -

R$ 140.000,00 ,

Terreno no CondomflÚo das- Azaléias - RS 26.000,00
Terreno c/ 350m2 - Loseamento-Ana Paula IV - RS 7500,00

-

I
Terreno cl 150m2 - Loteamento Ana Paula IV -

I'RS 8;006,00
-

-,

.

.

Terreno c/ _1.60Om2 + casa em alvenaria na Rua Epitácio

,

Pessoa - RS 160.000,01)'
,

Lotes na rua Paulo Klitzkc (esquina), bairro: Amizailc-MlI!ll'o
- RS 15.000,00

,

,',
Terreno Rua Domlngos da Nova c/ 326m2 - RS 55.000,00

I
Terreno São Luiz - � 12.000,00.

'

1-. Lote nO 43 Loteamenjó,Ana Paula.Il - RS 6500,00 .

, CASAS'-

Casaem construção (alvenaria) c/143m2- VllaRà� -Loteamento
Vlla Rau terreno cl 548m2 - RS 48.000;00
Casa em construÇão (alvenaria) c/120m2 - Ana Paula IV Lote
140 - Financiamento + '16.000,00

-

I
Casa em alvenaria c/ 190m2 - Jardiiú Lenzi - R$ 60.000,00

I
Casa cm alvenària c/120m2 + casa de Madeira - RS 30.0ÕO,00
Casa em alvenaria cl 50m2 c terreno dé 350m2 - Loteamento

, ,Ana Paula IV Lote lio 16 - RS 12.000,00
,

2 meia água cl tcricno de 400m2 - Loteamento Fredolíno lote
n�5 - ss 11500,00

•

APTOS

I �!?ö�1�5�a:�:�::�:�b::::�::., I' armários embutidos (cozinha, quartos c banheiro). '

,

'

GALPÃO
Galpão alvenaria cl 750m2 pröprío pl transp. c md. c terreno

com l.oo0m2 cl escritório c coberto alum. Situado .a Rua
Eiwino Menegotti - RS 100.000,00

I Lotfll financiados a partir �e R$ 2.500,00 de entrada ILolcamento Sãó Cris16vão II -

.

• Loteamentc Campesampiere .

Loteamento, Constantino Pradi
Lolcamento Ouro Verde

Vende
'TERRENOS

I Lotes no Res. Imperador; pr6x. Anoz Úrbano" 30% entradaIBalado 30x - total RS 10.000,00 -

-. Lotes na �. VujOio Rubini, naBana, 30o/� entrda, saldo 5x -

total.-RS 9.000,00 , _

-

•
Tem:no � 334;n2 Loteamento do DICO, na Bana - R. P. ÃÍbcrt

I" Sdmcider - RS 6500,00 ' ,

•
Terreno c/1.763m2 - Rua 25, de Julho, Vila Nova -

financiando.cm 12x - total RS 85.000,00 '

,

I
Terreno cl1.234m2 Rua Vugilio Rubini, na Bana - RS 28.000,00

.

Lotes no Lot. !Jancmann, na Barrá - 50% entrada, saldo em IOx•
- total R$ 10.000,00

• Loteamento OURO VERDE, na Barra. 20% entrada, saldo emI
.30 mescs - Total RS 10.000,00 •

.

_ J
__•smo cl 62,000m2, na Tifa Papp, distante 3500ms <Ia MalWêe

- 1- R. Bxp. da Malwcc - R. Exp. ArnoJd Hornburg, com casa em Ialvenaria de 155m2, casa caseiro cl 50m2, piscina 7xll, água,'
I negociável, aceita, apto. casa no negócio - .R$ 50.000,00. -I�CASAS /

I CaSa em alvenaria cl 160m2 - Rua Pastor A. Schneider, na Bana,l
. - Aceita carro - RS 32.000,00

'1- Casa de madeirá c/ 3 qtos, garagem c lavanderia em �venariaI- R. Botafogo, 73, na Barra RS 22.000,00

1- Casa alvenaria cl 3 qtos, garagem, demais depcndencias,. IodaImurada, n° 585, na Barra nas imediações daMalwcc, aocita carro,
I negociável - RS 35.000,00 I- Casa em alvenaria c/ 140m2, 5 qtos, 2 BWC -,R. Pastor A.

•. S-dmcider, na Barra - Aocita carro, terreno saldo parcelado -

RSI30.000,00 ; ,

I
'

LOCAÇÃO
.

,

ILoja comercial c/ 33m2, Rua LWs Satler, BARRA - RS 180,00

• Galpão em,alvenaria cl 100m2, RvBertha Wccge, 2490 - RSI230,00

•- c,as,a c,
m âIve-naria c/2qlos c demais depe�dencias; Tifa Mosca,Ina BARRA - RS 170,00 '

1-
Casa de madeira, 3 qtos, garagem, - R. João J. Ayr�,J�á-IEsquerdo, n° 700 - RS 350,00. ,

1- Casa de Juadcira, 3 qtos, garagem - R. Abl3lßo Pradi, 288,.BARRA - RS 270,00
'

,

1-
Casade Juadcira 2qtos, saía.copa, coz'., BWC - R.Abramo Pradi,

I330, BARRA - R$ 280,00 '

.

-1-
Casa de alvenaria, 3qtos., ,2 BWC, garagem, toda murada -

R'IJoão J. Ayro�, 3.816 - RS 450{OO .
(

•-
Casa alvenana �qlos, garagem, lavanderia - R. Abramo Pradi

I- BAARA - RS 250,00
-. RUA ANGELO' RUBINI 122.3 SALA ,

- Últimas unidades no

Lot. Milbratz, terrenos prontos
, para ,C9nstruir. Entrada de

R$'1.5oo + 60 x um ,

salário e meio.

- Terreno com 560m2 -

RuaAna Zack

(próx. .Nanste Malhas).
Só R$ 7.000,00

,

(por pouco tempo)
.

I
- Casa mista com 120m2,

terreno com 705m2

_

Rua -Bahia,
Só R$ 30.000,00 (à combinar)

Dispomosa devárias casas e
ßpartamentos para locação,

em Garibalde
Só R$ 8.000,00

VIVER BEM!,

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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CORlUlODOPOvo.8 '
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PUBLICA ÕES LEGAIS Jaragoá do Suá, '10 é 11 de agosto de 1

Fla, brasileira, solteira, do lar, natural de União da Vitória, Paraná, domiciliada e n:sidente na Rua J.
,Marcatto, 270, nesta cidade, filha de Jo� Alves e Maria Antonia·Alves.

"

FONE: 372-3349

"ALUGUEL
DETRAJES

1
RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

'! \

� ,

PROCLAMAS DE CASAMENTO
.

. !'

Margot Adelia Grubba Lehmann, Oneial do Registro CIvil do 1" ''DIstrito da Comarca
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, raz saber que compàreceram neste
Cartório exibindo seus documento. pela lei, anm de se habilitarem para casar os

seguintes:
I -. EDITÁ!. N° 20.632 DE QS.08..1996 ' ,

ECIO ANl'UN� MORG�O É P�TRICIA VEGINI _, r
Blé, brasileiro, solteiro, atleta, natural de Taguatinga, Distrito, Federal, domiciliado e residente na

Avenida MàJl:cbal Deodoro da Fonseca, 260, apto. 26, nesta cidade, filho de Aldo Morgado c Luiza
Antunes, Morgado. I, '

Ela, brasileira, solteira, do .lar, natural de Jaraguâ -do SUl, domiciliada e n:sidepte na Rua Felipe Scbmidt,
96, nesta cidade, filha de Lauro �gini e Esmeraida Schmilz �gini';)

-

EDITAl- 'N° 20.634 DE 05.;Q8-1996'
. ALeIR CARLOS RIGO E S1LVANA MIRANDA

,

Fle, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Jaidin6PoliB _ Medianeira, Paraná, domiciliado
c n:sidente na RuaQuilombo dos Pa1rnan:s, Vila Rau, nesta cidade; filho de Abn:lino Rigo e Iracema Rigo.
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Nova Esperança, Paraná, domiciliada e residente na Rua
Quilombo dos ralman:s, Vila Rau, nesta cidade, filha de Sinesio Miranda c Antonina Nilsen Miranda.

EDITAL N� 20.635 DE 05-08-1996
MIG�L PEREIRA E IVONÉ BUZYNSIa

Fle, bräsileiro, solteiro. servente, natural de Felipe' Scbmidt - CanoinhaB, nclfc &&ado, ckmiciliado c

n:side'lte na Rua Epitãcio Pessoa: 556, nesta cidade, filho de João' Pcn:ira e' DaviDa-Peftlira. ,

Ela, brasileira, solteira, dOrKstica, natural de Felipe Scbmidt .,: c.noiohu. __�, domiáliada
e residente na Rua Epi,tácio Pessoa. 556, nesta cidade, filha de Joio 1Cod«o Bay.ö e EIizia
Buzynslá.

- ,
,

EDITAL N° 20.637 DE �UM
MILTQN CARLOS KOHLS E CRISLEIDE ROOaJGlJBS DE nRITAS

Fle, brasileiro, ,solteiro, mecânico, natural de laraguá do Sul, domicili.... e_.. _ Ru Pnlc6pio
Gomes de 0liveira, 1.367, nesta cidade, filhó de Adolfo Kohls c AddiD KGIU,.
Fla, brasileira, solteira, secn:tãria, nallpl de Lages, neste Balado, icilj.... e__ee na Rua Ana '

Müller Encke, 19te 20, Vila Rau, nesta cidade, fillja de Manoel de ,� e Maria dos Santos
Rodrigues de Freitas.

EDITAL N° 20.638 DE 06-411-1'"
, JOÃO ROSA DE OLIVEIRA E DIRCE TEREZINIIA NUNI!'S

Be, brasileiro, solteiro, comercimo, natural de Sió José do, Ccrrito, neBte EItado, domiciliado c

,
n:sidente na Rua Alfn:do Butzkc, Blirra do Rio cerro, nesta cida(lc, filho de Mauro de Liz Oliveira c
Idelma, das Graças Rosa Oliveira.

'

Ela, brasileira, solteira, bibliotecária, natural de Campos Novos, neste Estado, domiciliada c mlidente
na Rua Procópio Gomes de Oliveiral84,s, nesta cidade, filha de Ivo Ignácio Nunes, e Tereza Fagundes ,

C. Nunes.
'

EDITAL N° 20.640 DE �-1996
REGINALDO RUEDIGER E ESTER OLIVEIRA DA SILVA

,'Fl!:, brasileiro, solteiro, mecanico,' natural de Itajaf, neste ESbwo, domiciliado e n:sidente na Rua A,
Loteamento Santo Antônio, lote 85, Tres Rios do Norte, nesta cidade, filho de lrineu Ruediger e
Maria Correa Ruediger.

'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Laran'jeiràs do Sul, Paraná, domiciliada e residente em _

Loteamento Santo An�nio, 'fres Rio, do Norte', nesta cidàde, filha dê AderbaI Fontoura da Silva e

Gcneci Oliveira da Silva.

,
EDITAL N° 1:.0.625 DE,OI-08-1996 ,

LEOMAR l>E'ITMER E ROSANGELA APARECIDA DOS S.I\NTOS
Ele. braSileiro, solteiro, operador de, máquinas, nascido em Marip!, Paraná, domiciliado e n:sidente na

Rua Carl.os. Oedisle.r, em Ilha .da Figueira, nestÁ cida�, �o de Alfonso �.tI�ner c U�a Dettmer.
Ela, brasileua, solteua, costuJeira, natural ,de AgroiAndja, n�ste Estado, dOlBlciliada e n:sldente na Rua
Cados Oecbslcr, em Ilha da Figueira, nesta cidade, filh,a de Antônio dos Santos � Wibna Costa dos
�tOB.

'

EDITAL 20.626 DE 01-08-19'6
ENNO JANSSEN JÚNIÖR E CLÁUDIA JENICHEN

Ele. brasileiro, I!9lteiró, advogado, na� de Jaraguá do Sul, domiciliado e n:sidente na Rua Proc6pio
GOIDCs',de Oliveira. 1.320, apto. SOl, nesta cidade, filho de gnno Janssen c PérO'la IGuchel.lbecker
h�se�

-

Ela. f?rasileira. divoraada, escrivã, natural de Indaial, neste Éstado, domiciliada 'e residente na Rua
- ProcópIO Gomes de 'Oliveira, 1.320. apto. SOl, nesta cidade, filha de. Artur Jenichen e Attela
'Jenichen.'

,

EDITAL 20.627 DE 01-08-1996
FABIO NEI KLITZKE E KARENMELISsA LARSEN FILIPPI

Ele, brasileiro, ai9l1eiro, industriãri.o, natural de Jarag�ã: do Sul, domíciliado e n:sidentc na Rua 25 !k
'

JUlho, 2.023, Vila Nova, nesta cidlldC, filho de Wendelino IGitzke e<Laurita Janlz Klitzke.
Ela, brasileira,' sôlteira, estudante, natural de Rorian6polis, neste Estad9, domiciliada e n:sidente na

,

Rua Emma, Zicmann. 45, nesta cidade, filha de Ravio Mario Pego.ranó Filippi e Válburga L;lrsen'
Filippi.

EDITAL N° 20.629 DE 02-08-1996
MÁRCIO LUIS WOLF E BERNADETE AI.VES

Ele. brdSileiro., solteiro. comerciante, natural de Maripá, Paraná, domiciliado e,n:sidente na Rua João
Marcatto. 270. nesta cidade, filho de, <lfvio Wolf e Angclihà Wolf.

'

,
'

'

EDITAL N° 20.630 DE 05-08-19�6 '

VOLNEI FEY E ROSELI DA SILVA
Ele, brasileíro, soite�o, vendedor, natural de Gu�, IÍeste Estado, domiciliado c n:side�te na

Adolfo Jahn, �SO, Guaramirim, neste Estado, filho de Bertoldo Fey c Maria Ronchi Fey. ,

Ela, brasileira, �teira, comerciária, natuial de Jaraguâ do Sul, domíciliada e n:sidente na Rua

Doering, 182, nesta, cidade, filha de Joél da Silva e 'Ierezíaha Batista da Silva.
,

'

EDITAL N° 20.631 DE 05-08-1996
MARCOS ESKELSEIIl E SILVANA ELIZABEm KONEU..

.

Fle, brasileiro, solteiro, natural de Jaraguâ do Sul, domiciliado e _idente em 'rifa Aurora, RiQ cerra
nesta cidade, filho de Raul Eskelsen e Ivone Raduenz Eskcl8cn. ,

Fla, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguä do Sul, domiciliada c residente na Rua Frida Pi

Krüger, 204, Barra do Rio Cerró, nesta cidade, filha de Otávio Konell e lIsa Mueller Konell..
,�

EDITAL N° 20.641 DE 06-08-1996
ADRIANO MIoTTO E ADRIANA FICAGNA

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Quilombo, neste Estado, domiciliado e resídente �m
, Schubert, 90, Bairro.Amizade, nesta cidade, filho de Biásio Alcides Miotto c Lourdes BeUé Miotto.
Ela, brasileira, solteira, do lar, na�uial de Modelo, nesteEstado, domiciliada e residente em

,:-Schubert, 90, Bairro Àmizade', IICSta cidade, filha de Balduino Ficagna e de Carolina Ana Ficagna.

EDITAL N° 20.642 DE 06-08-1996 ,

SILAS RODRIGUES D� ROCHA E SUZANA DE FATIMA BORGES DA ROSA
Ele, brasileiro, solteiro, mecênico, natural de Alvorada do Oeste, Paraná, domiciijado e n:sidente na

Rubia Carla Droechsel, 139, Vi1a Rau, IICsta cidade, filho, de DanielCorrêa da Rocha c Ideuza Rodrig
da Rocha'.

'
'

Ba, brasileira, solteira, vendedora, natural de Salgado Filho, Paraná, domiciliada e n:sidente na Rua J
Piccoli, Estrada Nova, nesta cidade, filha de Joio Válcir Borges da Rosa e de Dailoa de Fatima Bor
da Rosa.

EDITAL N° 20.643 DE 07-08-199'6
'LEANDRO MURILO ALVES DE ANDRADE E ISAURA TECn:..LA

Fle, brasileiro, solteiro, metalärgieo, natural de. Blumenau, neste Estado, domiFilia4o e n:sidente na R
-

João Janumo Ayroso, 3.086, Jaraguá Esquerdo, nesta cidade. filho de Manoel Alves de Andrade e M
de lAIrdes Alves de Andrade.

'

,

Fla, brasileira, sol,teira, metalúrgica, natural de Jaraguâ do Sul, domiciliada e residente na Rua 10
,

lanumo Ayroso, 3.086, 1aragu! Esquerdo, nesta cidade, filha de Atilio Tecilla e Selli vasel Tecilla.
,E para que chegue ao conhecimento de todos, mandel pas8,ar o presente Edltál, q
.erá publicado pel� Imprensa e em Cartório, ende �erá anndo por ,15 (quhize) ,di

EDITAL
,

PATRICIATAVARESDACUNHAGOMES Tabeliã eOficial deTítulosda Comarcade Jaraguádo S
Estado de Santa Catalin�, na forma da Lej, etc.

'

Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste Tabelionato para Protesto osTítu
contra: ,

-'
.

AGULHÃO CONF. LTDA, R AV MAL DEODORO 164 BL B,LJ 1, - NESrA
ALVARISTO SlMÖES, R LOT STO ANTONIO 779 - NESTA
COML BAUNGARTEN, R 692 - NESTA

'

CARLOS ROBERTO FRANCISCON, R BERNARDO DORNBUSCH SN, - NE$TA
DE LATONCOM MLAVEBANHLTDA, RJOAOJANUARlOAYROSO 1189- NESrA
DUPORT I C C REPRES LIDA, R RoDOVIABR'280 KM 63 NR5249 - NE5rA· \

EUOME9EIROS PNEUS�, RJOSE ALBUNS 32 - NESTA
'

EUOMEDEIROSPNEUSME, RJOSEALBUS SN, -NESTA
EUf!,lICElAPELLAME, RITOUPAVAAÇU SN, � NESTA
ELiZEU TRINDADE vAz, RJOSE NARLOCH SN, - NESTA
ELETROMOVEIS BEFFART LIDA, R REINOLDO RAU 520 - NESTA
ELETROMOVEIS BEFFART dOA, R REINOLDO RAU 520 - NESTA
EsaU�RlASPEROLALIDA, R ROBERTO SEIDEL 1200 -CORUPA
FATIMAMDASII:.VARALVIMOlT0196-NESTA , \

FLOR E CERUlTl LTDA (ELETRI CERUT1l), RJ01D ENDRE DOS REIS -NESTA '

GERSON CORREA, RJOSE FOtifANASNCEtifRO, - NESTA
,

GANA ENXOVAISE CONF LTDA, RBR280 KM 5249'SL58 ALA 1 PORTAL, � NESTA
JOAO NELSON STAVIS, RJOAOJANUARIOAYROSO 635 - NESTA

'

LOCH IND DO VEsrUARIO LIDAME, R ANTONIOJOSE GONÇALVES 53'- NESTA
MINI MERCADOOECKSLER LIDA, RJAlM�GADOlTl 269 - NEstA
MILTON FEQER, R LATERALAlTANASIO ROSA68 - NESTA
MARllETE SIMONEWINTRlCH, RJRÊS RIOSDONORrE 210 - NE$TA
MARIACOtifl BUZZI BAR, RVICTOR ROSEJl.iBERGE 48 - NESTA

,

MAURAMARLENE PEREIRA, R ROD BR 280 KM 78 SN" - NESTA _

MELCHIORETTOCOM MArCONSlR LIDA, R HENRIQUE FRlEQEMANN 50, � NESTA
NILMAR IND ES BOX P BANHEIRO, R BAMO DO RIO BRANCO 862 - NESTA
NADIASIMONESTINGHEN, R'MAlDEODOROD�FONSECA241 S1 U -NESTA

"

NESIA PT ENGELMANN, RMHANAZIO ROSA 279 - NESTA
,

NILSON JOSE BERLANDA & elA LIDA, R CELVIDALRAMOS 1198 - NESTA
PARTNERÀCIONAMEtfl"OS ELÉTRICOS LIDA, R PROGOPIO GOMES 1626 - NESTA
PEDRO FERNANDES, RC'128 - NESTA
PATRICIA CARMO ARDWINO, R CLARA HERRMANN 692 j NESTA
SANRA CRISTINAMONDINI; R BR 280 KM 63 LOJA 311 - NESTA
SUPERMERCADO POLO SULLIDA,M 6 DE FEVEREIRO 50 - NEsTA
SOMCAR ELETRONICA LIDA. R PASTOR FÉRDINANDO SCHLUZEN 62 - NESTA
ZONTACOM E REPRES LTDA, R AVNEREU RAMOS,141 - NESTA
VELFRIDO VOIGT, R RANCHO BOM, - NESTA

'

,

VALDIRFOSSILE, RTRES RIOS DO NORTE, - NESTA
VANDERLEI KLEINSCHMIDT, RAFONSO BARrEL 200, NESTA
yERISSIMO JOSE GARCIA, RALBINO ZANGHELlNI'228 (-NESTA

"

-

.
.

'.

..

E; como o� ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitàr a devida intimaçãol
faz por Intermédio do presente "ditai, para que os'mesmosçompareçam neste Tabelionato na rua

ArthurMüller, 78. no prazo da Lei a fim de liquidar osel:l débito, ou então dar razão porque não o faz,
sob a pena'de serem os referidos protestados na fOlT)'la da Lei, etc. ,

,

LS/Jaraguá dQ Sul, 8 de agosto de 1996
Tabeliã

'
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VIDA .ROTÁRIA.
.

Reunião

Florianôpolis-Estreito.
,

R. c. Ziraldo visita Jaraguá do Sul
vibrou ao, 'ser chamada de

visitando a cidade, na

última, segunda-feira (5), a
convite da livraria Alemã e

Prefeitura de Jaraguä do
Sul.
O autor do livro :'0

\

Menino Maluquinbo",
autografou alguns
exemplares durante o '

encontro no Ginásio de

EsportesArthurMilller com
alunos dos colégios da.
cidade. Praticamente

lotado,' as crianças
queriam, além do livro,
conhecer "o pai' do !t1e!'';no
Maluqumho". .

"O Menino Maluqui
nho ", é a obra mais im-

'

, portante de Ziraldo que,
inclusive, teveversão cine

matográfica.
-

A receptividadedopâblico
comapresençadoescritorna . Ziraldo�meio as crianças autografando seus livros

I

do

Florianópolis - Sob apresidéncia de TessaReginaFreitas
(AnélioMerizi) e secretariadapela companheira Devina
M. Romio Duarte (Manoett, realizou-se mais uma
. . \ . .

concorrida reunião 40Rotary ClubFlorianópolis-Estreito.
Na foto a. mesa central com visítantes. das clubes

Florianõpolis � segundo clube mais ·anti80 do D-4650 e

do Plorianõpolis-Leste. (�VS)

O escruorZiraldo esteve cidade serviu, também, coma.
estimulo e incentivo às
bibliotecasdas-escolas,para
asarem cada vez mais as
','

.

obras.' infantis com as

crianças, 'tncentivando o.
hábito da leitura. .

Além de sorteardiversos

livros entre a garotada, que
'

. "meus novos amigos ",
.

também' äistributu:

exemplares para 'quem
estivesse de aniversário no

diçz5 de agosto epara que�
nasceu em 24 de outubro,
data do aniversário "do
escritor.

, ASSOCIAÇÃO DOS JqRNAIS DO �INTER'ioR O'E SANTA CATARINA'
,

"

FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1981
'. .

.

•
. Ideologia da corrupçãoADJORI�,

.

O rROBLEMA -

país mais corruptö, que o Japão vamos chamar assim,não está Isto tem agilizado, conforme mais rígida com este tipo de
'e os Estados Unides são países .' muito preocupado com a ele,

.

porque resolve causas crime e, portanto, .mais
Existem pessoas que se corruptos, Émuito difícilfazer .nnpunid�e, até mesmoporque menores de forma ágil e punições".

deixam levar e outras que-não qualquer afirmação, avaliação, ele não fica impune. Agora, as viabiliza e teinpo necessário A erradicação da corrupção
se deixam levar pela corrupção, ou comparação quantitativa da pessoas que praticam as paracausascomplexas., para Samuel, Nercolini, no
Para o secretário de Estadoda corrupção no Brasil. Não grandes corrupções estão

..

Para o secretário, o Brasil entanto, está vinculada à
Justiça e Cidadaniav.José existem.nümeros ofíciaís". preocupadas coma impunidade está experimentando uma questão da -educação: "0
Samuel Nercolini, o que O que existe, segundo o que, se. tosse menor, mudança cultural emrelação à Brasil, é óbvio, não é nenhum
determina esta diferença é a secretário, é - um 'determinariamenos corrupção, corrupção: "O conjunto das exemplona ärea'de educação.
formação do caráter: "Quando, comportamento generalizado. certamente". leis, em todos 00 países tem um 'Agora, tenho convicção que
se fala em .corrupção, da imprensa e da opinião conteúdo ideolõgicp. Este, crianças educadas, com acesso

normalmente, se analisa, os pública que, muitas vezes, A SOLUÇÃO ' conteúdo faz com que sejam ao desenvolvimento cultural e
motivos, as condições e as condenam as pesSQas, 'através Para solucionar a questão da mais severas aqui, menos .bem a-limentadas. acabam
facilidades que surgem, tanto da mídia, sem as devidas impunidade, O secretário vê severas ali. O que precisamos achando seu caminho para o

.

na, vida pública quanto provas, o que acaba passando.' apenas uni -caminho: a é uma consciênciasocial, ejá futuro".
.

privada, para a prática de a sensação de uma prática de . implantação. de uma infra- ,estamos tendo, contra 00 Crimes
algum ato ilícito. Para mim, o -corrupção generalizada: estrutura física e de recursos do colarinho branco".

, AÇÃO COMUNITÁRIA
fator determinante é o caráter "Existe corrupção em todos os humanos adequada

ã

demanda: . A ideologia que, hoje, . Em outubro, vamos todos ßs
e a formação cultural das lugares domundo, faz parte de '�Éinlpossívehimjliizdeliberar' prende o "ladrão de galinhas", urnas escolher os legisladores
pessoas".

'

uma degeneração do com agilidade quandotem S mil mas não prende o ex-presidente , municipais. Em 98, vamos.
Apesar de admitir que. a comportamento.humano". processos na sua frente. Fernando Collor, começa a, escolher, novamente os

corrupção, em diversós setores. Nercolini acrêdita que a
' Nenhum ser humano ' mudar, segundo'ele, quando a legisladores estaduais e

dasociedade é

umfatopúblico impunidade, sim; funciona ,tràbalha24 horas por dia. sociedade, consciente, passa a féderais. Dê um voto de
e notório. Nercolini, entretanto, como elemento estimulador: . Nercolini argumentá' que' a .

externar!sua, insatisfação" n� confiança a simesmo eopte�
destaca que este não é um "Além de ser injusta paracom Justiça tem criado alternativas, eleições: "Naturalmente, .a candidatos nitidamente, não
problema apenas do "Brasil: a sociedade; a impunidade como os Juizados Especiais tendência é que tenhamos, corruptíveis. As cartas estão

:'DiieJj). as
. estatísticas favorece a corrupção. O Cíveis e' Criminais e os

'

daqui para frente uma todas marcadas. Ésöobservar '

tnternacionais q_ue a.China é Q assaltánte,o criminoso comum, ,Juizados de Pequenás Causas. legislação-mais condizente, bem.

, .-,.
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Uma v.lstt.Ído Pal4eio Cruz e Sousafeito do iunplll e bem -cu

jardiín, mostrando naParle térrea o audiJório oTide se reali:r.tun
fessóes,solenes

CORREIODOPOVO -10

SÁNTA ,CATARINA
- -

Instituto Histórico e Geográfico (5
'. I

. "
•

.

._

.

�

AÓ longo de seu Centenärio, o Ocasião da SC(SSâu solenne que este para bordo de umnavio quefazia o

mGSc realizavano dia 12 dejunho Instituto celebrou a 6 de Iml'ÇQ do bloqueio do,Re,cife. .

'
.

-

de 1917,. uma sessão em corrente anno, comnemorando a A Revolução perecera, á

homenagem ao 10 Cenfenário de Revolução � 1817, esplodíu nesse mingUá de recursos do exterior, que,
Mort� de Domingos José Martins, dia com a prisão <te diversos. em vão, suplicara á Inglaterra e aos

um des gloriosos chefes do Jnconfidentesentreosquaesc:stav�. Estados Unidos...
rOOvimento Republicano .de 1817, Domingos José M'artins que foi Com outros,· martyres,
em Pernambuco, Ceará, Alagoas; recolhido preso e incommmicavel Domingos - José 'Martins foi

Paraíba e Rio Grande do Norte. emumestreíto segredo-da Fortaleza conduzido para a Bahia e alli
A sessão comemorativä do 1° das Cinco Pontas".' condemnado á morte,

Centenário da Morte do glojioso Proclamada a Repdblica, os Em 12 de junho elle marcha
j

patriota espírito-santense era ch�fes trataram de 'libertarMartins, serermamente pera o supplício,
. presidida. pelo- distinto' cujacel�fôrafelizment�descoberta corda' ao pescoço, mãos algemadas
historíõgraío, sr. caPitãO" Tenente r por um recíusor-que assim libertou e pés descalços,
Lucas Boíteux, que explicava os o patriota de uma morte 'Não o amedronta a rmrte, não
fins da sessão; dando a pala\1I'a ao desgraçada. . cobre o roste: como .Ceser, com as

orador do ;Instituto, sr. dr. J. Thiago - mangas da toga, antes caminha'
da Fonseca, diretor de "O Dia"« "Seu 'Valor, o 'Seu devotamento sereno e ãnre para a Gloria!

-

Órgão do Partido Republicano á Republica solémnemente -Ao s.ahir da cadeia para o

Catarinense. atestados. Na hora do perigo Campo da Pólvora,Martins voltou-
, .Segundo o seu discurso" quando a Republica perigava se para os soldados e disse-lhes:

bastante 'lango, ficava-sé sabendo comballída pelas deserções, elle ''Vinde executar as ordens do vosso
,

que o republicano Domingos José, offereceu-se pará conumndar um, Sultão, eü ImITO pela liber... mas

Martins, espfrito-santense de troçó de abnegados pãtríotes-que 'não pôde acabar a phrase porque
nascímento era umdos InenDrOs do deviam ir em SOCOITO da Villa de um sacerdote que o acconpmhava
Governo Provisório da República . Páo d'Alho. pciz-1he a i:não n� bocca,

'

de 1817:,; , Elle partiu, inflamado pelo D'Ahi a pOUI>O Martins era

amor da Patria, e chegou á lfuha de suppliciado. 'Iormara mais um

"Negociante
- enDora; elle conbate, que l�ctou, até gastar o

'

Herbe 'I!
penetrara, sein receios, -

n�
. I1ltinio cartucho,

'
"

Cem annos são passados e o
,

conciliabulodospatriotas,emque� Pela superiorldade das forças nome do Martyr recebe a solenne

�lveraarevoluçãoli6értadora,qJle atacantes Domingos Mar:tinS e I;) consagração cívica, que i um

elevaria a Pátria a dignidade de Padre Souto foram batidos e, estimulo para que a geração de hoje,
Nação Uvre� adÇptando umgovfplO

1

abando�ad�s pel6s sobreviventes inspire-se nos exerrplos dos heroes
de opinião, de ocdeme deprogresso. de suas forças, recolheram-se auma que fezem 1817, 1824 e 1835".

O �vi'Iílento,' sobre cujas ". cabana, de onde fotam am.ncados". E.V.S. membr() efetivo do

. origens discorrem:>s l�te� acincalhados e conduzidos presos, DlGSC/198Ó

«,

militares -) ,e os

expedicionários de Jaraguä,
_ do Sul. (EYS)

"

ECOS DOS 120 ANOS DE JARAGUÃ DÓ SUL

A inauguração doMuseu do Expedicionário
. Entre as' solenes 'presenças do mundo civil,

cerimônias de 'assinalação militar, político e cult_ural,
dos 120 anos de fundação de . vendo-se da esquerda -pata a
Jaraguä do Sul" a' direitaovereadore secretärío
inauguração do Museu do da Cultura, Esporte e Lazer

Expedicionário chegou a ser do Mueicípio de Jaraguá do
.

tocante pelo seu significado Sul, professor Balduíno
, histórico de amorä terra. RauIino, quando prommcíava

No prédio, da antiga o �u discurso, o prefeito
rodoviária, na Praça do 'Durval' Vasel, o general
-Bxpedícíorarío.realízou-sea Zenildo Zoroastro de

inatigu�.ão CIo Museu, que Lucena, ,mi�stro_ dó
contou com as 'iInportantes Exército esua esposaMaría

. Edith Jourdan de Lucena;
. bisneta do fundador
engenheiro e coronelEmruo
Carlos Jourdan. o vereador
José Ramos de Carvalho,
representando o Legíslatívo
jaraguaense, a juíza -dra.
Híldemar . Meneguzzi de
Carvalho, o vice-prefeito dr,'
Alfredo Guenther, civis e:

.'Dntas automotivas ·Imobiliárias
- Cl!mplemento�.para Pinturas.

..:Artigos para Solda
.

•
.. ' I

46.000 CORES P/AUTOMÓVEIS
NACIONAIS E IIV1PORTADOS

, ,
I

liA TINTA QUE VOCÊ QUER,"
NA 'COR aUE.YOCÊ PRECISA II

R_ CEL PROCÓPIO GOM ES DE OLIVEIRA. 1550 S/12

DISK-TINTAS, 372-2422

I' f '
,

,
,j -c.Ó»

,- ,

/ -
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Cidade desenvolve programa de

proteção à criança: e ao adolescente
Jaraguá elo Sul - Uma programa:s' de 'proteção,

GIESE, nascido emRioCerro
.

.

.
. .

_J
-. I. II, aos 6 de abril de 1929.. '

.Amanda 'S'treese Hasse: "Seupassamemo deu-seno
•

• . I último domingo de tarde. aos

Faleceu na tarde de seis de colaboração do próprio ''Lar, <W.
I

Que De'QS a tenha num bom 67 anos, 3 meses e 28 dias,

agosto do corrente ano, a Rores". lugar. (EVS) '.'." 'deixaadotrês-filhas.
veneranda' sra. . AMANDA

STREESE �SSE',' que· no
úl�o dia 01-03�96, completoú
o seu" CENTENÁRIO de

nascimento,
.

completamente'
.ldcida, motivo de uma foto que
acompanhá esta nota,

"

.

-Bste semanãrío que teve na

falecidauma cotistanti leitora, teve
a sua vida relatada na edição n�
4.034, de 13 de marçodo�.e
ano, .quando o acontecmento foi

.

,.

. muito festejado no "Lar das.
Bores", nesta cidade! organizado
pelos 'faJni!iares da sra, Ingelfurg
Marquardt Hasse, a OASE

Comunal, voluntárias e "a

parceria entre Prefeitura,
.

.Conselho Municipal dos

Direitos da.,Criança e do

Adolescente e entidades não

governamentais, será

desenvolvido '0 Centro. de

Proteção à Criançà e ao

Adolescente, que' será'
inaugurado no dia 31. deste.
mês, às 16 horas.

Localizado no bairro

JaraguäEsquerdo, oCentro de
Proteção Verônica Petry
Franzner .irá desenvolver

FAlECIMENTO '

atendimentos emergenciais e .

'programas sócio-educativos.A
administração municipal

: aSs;u.miu a inStalação, naantiga
escola Renato Pradi, e· o

conselho se responsabilizarâ
. pelo atendimento'psicológico,
'terapia ocupacional, casal
'guardião ,e famílias.

substítutas,
O centro tem. capacidade

.para abrigar' de
.

dez a 20

pessoas, e será dirigido pela
assístente social Maria Rech

Sehiochet, Aproximadamente
nove crianças estão vivendo

com famílias substitutas por
falta de atendimento, onde os

principais problemas são�us
tratos, exploração, agressões e'
negligênciafamiliar,

Semnenhumregisttpoficial
das crianças ou adol�crn��'
que'necessitam de ajuda, o

próx�mo. passo-
I serä a

realização deum levantamento
que irá dimensionar a real·,
situação. da . criança e· do'
adolescenteemJaraguádoSul.

Frei lunipero viajaparáAlemanha
.

o estimado saceraote Estado' tem desenvolvido
florianopotitano .FREI muitas" obras que lhe'
JUNiPERO

.

lJEYER . recomendam o público
embarcou no·último dia r reconhecimento; como

de agosto dê 1966" para a

.

aconteceu noprograma de

Alemanha, de onde é iv.CesaTj Souza, onde foi
originário.

.
. .

festejadO sob aplausos (los
EmSanta Cauuina;mais ' assistentes.

"

precisamente na-Capital do De longadata dedica-se,

também, como assistente
religioso do, SERRA
CLUBE'

). D'E
FLORIAN6POL1S, I cujos
integrantes' desejam ao

.

.

sacerdote' uma bem
sucedida viagem, com. as

,

votos de um breve retorno

ao seio de seusfiéis. (EVS)

FALECIMENTO

Ritdí Giese, de Rio·'Cerro II
Repercutiu dolorosamente

no seio da Comunidade
Riocerreuse o falecimento do

estimado cidadã.o· RUDI

.

. Ô seu C01pO foi velado na
Igreja "Cristo BomPastor", de
Rio Cerro II, sendo sepultado
na tarde de segunda-feira, ao

·

Câmpo Santo da região, Com
· grande acompanhamento. O

.

culto emintenção serä na

· m8.nhã do' dia 18�'
.

.

-

Aos' enlutados as nossas
• I.' .

expressões de pesar. (EVS)

c O' M_ UNI C A :D O
..

. Referente Ação Entre Amigos
. Prêmio - J casa no valor de R$120.000,OO..
. 350m2, casa com 5 banheiros, - {'quartos, com
'piscina, 'churrasqueira � á'rea nobre (Jaraguã
do Sul). Por 1Jã6 serpossivel.a venda totaldas
cartelas da rifa, até odia 1 f)-08-96� a mesma
deverá ser prorrogadapela Loteria Federal
do dia 30-11-96.

,
. . lnjpmu:lções,

. (047) 973..9728 - 376..0599 .. 371�Ol_39

. Apartirde 30/6 abri opara almoço a-ki·Fart�.
A�� domingos sometue R$ 7;00-
.

e _fechando no sábado ã.noue
. _.'. -

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

"

o I_O.DE JAHTA CAT,yt1NA

-: I
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Jaraguá do Sul, 10 e 11 �e agostodeI'"

/ ,

\ .

CORREIODOPOVO·

Presoflllsopadre acusado de abusosexual
Homem 'estava há 18 meses na cidade epraticava "curas", através de orações e bênçãos·

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

Homem é bale!Jg..9 na cabeça em Guaramirim
, Guaramir1m � A Policia' afirmou a testemunha, transferência.' �.

I
, Rodoviária prendeu, em Barra lembrando que Astrogiído Segundo informações do'
Velha, Astrogildo Capistrane da '

.

começou uma bate-boca com HospitalSãoJosé,LuiZHenriqut
Siva, de 31 anos, acusado de Ramos. "Minutos depois veio o 'Ramos continuava internado, no
balear Luíz 'I'lenrique Ramos, de' carro e um homem de dentro Centro de Terapia Intensiva, eni
.33. O crime' aconteceu, na tarde disparou contra Luiz.Henríque", estado crítico, a� a, tarde dé
de segunda-feirá (5), em frente a

'
.

contou, quinta-feirá: (8).
"

.

boite: "My Leve", na BR-2g0.
'

.
A 'polícia encontrou com CO'NSÉQÜÊNCIA - Na

ApÓs o disparo, Astrogildo fugiu Astrogãdo um revólver calibre. noite de �egunda-f�a (5), por
no Voyage, placas LYC-9'176, 38. Ele foi eecaminhado para voíta das 22 horas, a Polícia'
sendo preso em uma barreira a Delegacia de Polícia de Barra :Militar' de Jaraguã do Sul foi, ", -... .

poljcial, no muni;ípio vizinho. Velha.' Na tarde de terça-feira chamada por enfermeiros do
Ramos foi encamínbado para o' (6), o delegado deGuaramirin, Hospital Sao José para afastar-do
Pronto Socorro do Hospital São

.

.Acívendro Espezim, foi até a
.

lotai ,uma mulher, que se,
José,.em Jaraguá do Sul., cid�de vizinha para fazer a .encontrava

. embriagada e

Segundo lUlU testemUnha, transferência de Astrogildo perturbava o 'sossego do

que ,não quis':se 'identificar, a . ·'pará Guar.amirim. ,Na delegaCia 'pacientes. Ao chegar ao local, à'
confusão começou 'quando um' de Barra Velha'; Espezim foi Rua' Waldemiro Mazurechén, a�
c�o itropelou/o cachorro, informado 'que Astrogildo será.. PM constato� que 'se tratilva de.
pertencente a muJ4er de Ramos. encaminhadO para o juiz 'de .Jvonete Adriana Sabei, de 3S
"Houve aglomeração de gente direito daquele municípi,o, que mos, esposa de Lu.iz Henrique:,
para ver o qu� tinha aconteCido, por sua vez: deverá comuni;ar Ramos. De acordo com relato�, ;.

porque a mulher dele (Ranios) O· colega d� Guaramirim' Ivonete tinha a intenção de visita!
. est�va fazendo eséând'alo", quando',-deverá ser. f('dta a. Q marido.

, GuaramiriDl • A polícia de massagens, apÓs a

prendeu, no �S:ldQ passado bênção", lembrou odelegado, _

·

(3), pdrvoltadas 10 horas, na acrescentando que ele
localidade conhecida como cometeu crime de falsa
PQnia Comprida, Fäbio identidade eatentado ao
CardQSO, de47 anos, ,acusadO' pudor, mediante a fraude,

·

de' abusar sexualmente de Espezím aiirmou que seis ,

quatro mulheres, entre 30 e mulheres compareceram à
40 anos, e de umamenina de delegaciaparaprestar quei_xas
10 .anos, além de uma contra FábiQ.,Eteacreditaque

. adolescentede l7, atravésde outras também' sofreram
bênçãos, quando solicitava agressões, .mas que não

pata que elas tirassem a 'tiyeram coragem para',
roupa. Segundo O' delegado denunciä-Io. "Umas têm
'. J

•

.

, ,

Alcivandro Espezím, Fábi� se medo outras têm vergonha",
passava PQr "padre catÓlicO' : avalia. De acordo com uma

peregrino" atendendo à'
.

das vjtimas, que não quis se

domicílio as pessoas que O' identificar; Fábio cobrava

chamavam para receberem cercadeR$ 50,00 por sessão.
bênçãos e' massagens. O' o delegado enviou telex para
acusado se negou a p�ar as delegacias tíaregião para
quaisquer informações ao certificar-se deoutras queixas
delegado, reservando-se Ó cQn'1qi O' falsO' padre.

.

direito' de pronunciar em: OÚ'fRO LADO "' FábiO'.
juízo.

.

CàrdQSO negou que abusava
. . ..

A prisão só foi possív� sexualmente das mulheres
porqueurn grupo demulheres énquànto fazia a massagem,

,

., .denunciou FábiO'.por abusO' 'que segundo ele, era para
sexual, 'no atendímento. Ele relaxamento. Nunca mandei
foi preso quando cáminhava nínguémtírararoupa.Desaâo
paraacasadeuma "paciente". a provar isto. Eu apenas fazia
"Elas' contaram que Fábio

-

uma oração e uma massagem '

pedia P3f3 que as. pacientes para que as pessoas ficassem
,

ürassemaroupaparaa sessão relaxadas", argumentou,

I .

Espezim: Delegado aguarda ordem para a transferineia de·
.

ÄstrogiJdo
.

, Fim:ee_ JunIIAIs

,r

Fdbio: "Nuneap«liptll'tHJinguim li,.,a ro"ptI"
,

�
. .-'

acrescentando que há mais d� eu exercer uma atividade
dez anos vem'reaíízando este religiosa", explicou, Na

tipodetraOOlho,nosmunicfpios ' opinião dele, a denúncia é
da

_ região, e' nunca foí
.

urna "armação". �Sei quem
denunciadQ.·

. tem .íntéresse e� . me

Fäbio afírmou que nunca prejudicar, mas só vou dizer
'se fez passar PQr padre, "FQi na presença do . meu

urn apelido queme deram por advogado", completou,

r

.. Policiais do
Amazonas são:
suspeitos de

pertencerem a

grupo de'
.extermtnto

. ..,

Manaus • O Ministério
,

"

Público do. Estado. do

investigam a participação dê:
policiais civis num grupo de

extermínio - ligado ao cartel.

últimos dois mes�, cerca de
.

50 pessoas, na periferia de
Manaus.. De acordo com

..
.'

e
.

inforinações, 60% das vítimas

eram"crianças e adolescentes,
.

envolvidas na distribuição da'I

[cocaína, procedente da

Colômbia.
'

Os policiais são süspeitos
ainda de assassínar,com tiros,
nó dia'28 de junho, 0p'ano�
'Francisco lorgeNoronha, que

O' corpo do promotor foi
encontrado nomeio 4�mato,
a 20 quilômetros do centro de
Manaus, A tese de crime

passional, defendida pela
polícia, não convenceu o

Ministério Público,.
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, SJábado/Dom/ngo, "/0 e �"/ deagosto de 'f996 .
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Jeep �ait! prome!lf ·muita
.

•

.'" .

.

I

.

.

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

-

.

emoçao p�ra ..

·os participantes
.

.

-

I
.'

.

."
'Fc*II:

. JaragUá; dn Sul - o ponto localiz:.ldo entre os

Jeep Clube� cidade está 'BairrOsViJ.41 Lenzi eNova
promovendo. o VI Jeep . Brasíli

..a, chegando ao

Raid, "Rota dos pout:o fuial. Os .jipeíros
�".AJargac:JaeStá eF�peram chuva para

"

prevista para acontecer· abrilhantar:indamaisoVI
��j:, às 8 horas, na Praçr-' JeepRaid .

.

Angelo Piazera. O· Jr"ep Segundo� os �organizà
.

Clube prestará. uma dores do evento, com,

h�enageDl' aos. '90 anos . lama, ó trajeto fica mais
dà .. emp�esa, :Weege, emocionante para os

MalweeMaJJ.s: O trajeto participantes' 'e �xpecta-·
-teráum pe .lfCUl'SO em tomo dores.."Esta é umaprova
de' 90 ,�uilôm�tros. Os' de regularidade; onde os

veicr�19S seguem em pilotos devem obedecer

.dir'"ção à rodoVia. p�ra as planilhas e os tempos
:' C .orupá, entrando. na definidos. Vence qu�m

. "estrada de chão rumo aos conseguir cumprir ·as
Bairros Ana Paulo, regraspré-determinadas e .,-JlJú6eIIl: u"'-�06emllÇlollOí/UJIRJlül'
Francisco de : Pauíö, '. não quem chegar na .... '. .

'

. Garibaldi,'SantoEstêvão, frente", explicou o diretor
'

O sorteio para a largada lado da confecção , 'PREMlAÇ.ÃO'-OVI
.

Barra dô Rio Cerro, de promoções do 'Jeep foi realizado, na noite de
, Carinhoso, 'por volta das. JeepRaid vai premia(os

ParqUeMalwee eJaraguá Clube, SandroLeSsmamí, ontem (9),� BO Pavilhão ,i 5 horas, onde acontecerá' t,O primeiros col�ç�d9s
Esquerdo. A 'seguir, os acrescentandoquepetdem' Agropeçuário. . Os �a prqva de cross entre 'com troféus. A. el1��ga
jipeirosvoltampar.,oAna pontos os carros .que organizadores prevêem' os participantes do r�id. dosprêmios .será,feft�
Paula e Francisce de chegarem adiantados ou q�e o primeiro Jeep. "Esta prova de.cross.é de .

'após (,. jantar, que
I Paulo, em direqit) ào . atrasados. deVerá chegar Da área, ao velocidade, Ganha quem . acontecerá no Parque

vencer os obstáculosno Malwee, "Q Jeep Raid é
menor. tempo", lembrou " uma prova que exige da
Lessmann, informando equipemuito compaíÍJlei
que. a prova: de cross será rismo.' Sem uma boa
feita por dupla.

"

'.
.

jntegração entre os
"

Cerca de lOO Ibeps' membros' da equipe é
deverão .participar do VI . praticamente, impossível
Jeep Raid de Jaraguá do obedecer as, regras

. Sul, que faz parte do definidas pela planilha",
sulbrasileiro, contando argumentou Lessmann,

'.

cômparticipantes de Santa justificando a premiação. :
Catarina, Paraná e Rio,

.

Estão previstos ainda,
Grande. . do Sul. Os', no ponto de chegada dos

.

orgariizafloresexigiramda Jeeps, showdebalonismo
l' -eqaipe, .geralmente um. e depára-quedismo, além

piloto: 'um navegador e a
. de um' helicóptero que.

terceira pessoa, um-quilo estará à disposição do
.dealimentonãoperecível, público para, vôos

,que será distribuídopata a panerâmicos, por R$ .

Apae. 15,0.0 .

/.\ \

.
,,1'
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..ADJ/FMEsedia quadrangtdarNível técnico. elevado n

.,
'

'r', ,. ',' ,:. ", ,"
'

Copa Ma/wee de Vo/eibo'
,da, 1� Divisão: do Futsal. No"�ábado (3), foram KaistenlCMEP,omerode'2�

,,' disputadas as' finais dá 91 Copa Rebas a missão, decisão 3° e -4.:
A Associação Desportiva marcados, Dão o artilheiro' fase Ia ADJ/FME garantiu o Malwee de Wleibolfeminino e (masculino)

JaraguáIFundação Municipal
'

marcou 14, e é a esperança de direito de sediar um dos masculino no Ginásio de ' AGV 3xlMalw::elPomerodC
de Espertes, terminou a 18 gols da equipe nesta fase. A quadrangulares desta, fase da Esportes do Parque Malwee.
fase do Campeonato Estadual' classificação final do grupo na l' Divisão catarinense que Um 'bom' público se .fez

\

do Futebol de Salão, la primeira fase ficou assim: começou na. quinta-feira e presen'te"e vibrou com as boas
Divisão, como segundo do

'

1° - -AFAllncoplastlSão encerra-se no sábado dia 10. .jogadas ,das equipes, finalistas.
Grupo ".A". A ADJ�ME fe� Ludgero, 23, pontOs' As equipes participantes além, Amo Deretti, ..coordenador
,dez jogos, vencendo 6,' 2° - AD:T1FME, �O pontos da ADJ1FME de Jaraguá dq da Copa Malwee, afirmou que
empatando 1 j.ogo e perdendo 3°'_ A Campo & Copo/Rio Sul" são a, Àpama de- "para o' sucesso do

, apenas 3 partidas, 'seu 'ataque do Sul, t;,pontos .
"Bhimanau, MBB de .campeonato ,foi muito

marcou 38 gols e sofreu 25, ,4° - Apama/Blumesau, 14 Curitibanos e Olímpico de
, importante o empenho' das

saldo p6sitivo de 13 gols pontos.' Caçador. A programação dös equipes na competição, e a

assinalados. Dos 38 gols Com o 2° lugar na primeira jogos ficöu assim: organização cJas mesmas", '

finalizou. O' campeonato teve,
'

um excelente nível técnico, e

pri11:,cipalinente as finais,
demonstraram que amodalidade'
continua sendo uma das mais

�praticadas e prestigiadas no

país. Os resultados foram: '

Malwee/Jaraguá lx2 Raio X;
decisão 3° e 4° (feminino).

Dia 8/8 - i9:30 horas: AABB/Curitibanós x Apama/Blumenau
20:30 horas: AD�/FME x-Olímpico de Caçador

Dia 9/8 - 19:30 horas: Olímpico/Caçador x AABB/Curitibartos
\�,20:30 horas: ADJ x Apama/Blumenau

- i

Di. lt/8, - 19:30 horas: ApamafBlumenau 'x Olímpice/Caçador
,

�0:30 horas: ADJiFME x AABB/Curitibanos
'. . I' ,

,Deste quadrangular saem duas equipes para, a.prôxima f�se.

.

\

Jaroguá classifica duasmodalidades
\", , , '

, '

'para' osjoguinhos abertos
'o�unicípio deJaraguá -que serão sediados' por futebol de campo 5° lugar,

'

do Su). disputou, de 24,a 31' Criciúma, no péríodo de 12 não ,alcançaram classificação. _,

dejulho, afase regional dos a 21 de setembro'. A Nesta fase .dos joguinhos a

'. JeguinhosAbertosde Santa \classifIcação, finai por classificação.ficoudase�te
"Catarina, na cidade de Rio ,modãli()ade deJaraguá dó Sul

"

maneira:

Negrinho, .buscando .ficouassim: 1°'-Joinvill�,82pontos
classificação par� a fase -volei�mascu1ino: canweão 2°:' ltaj�, 46 pontos'

,

estadual. ,No 'total 6 (classificado) 3°-BI�enau,40pQlltos
modalidades estiveram -tênis de mesamasculino e 4° -, Jaraguá do Sul, 35
presentes emRioNegrinho, feminino: vice-campeão ,'pontos
buscando cÍassifieação para a (classificado) 5° -' Sãô· Bento do Sul, 23'

,
'

fase final dos Joguinhos -handebolmasculin04°1.,' pontos
Abertos de Santa Catarina, bandebolfeminine 7° lugar.e 6° - Çanoínhás, 21 pontos

, I '

t -

.'

"

\ ',.
\

,

decisão 1° e, 2° (femínino)
Botafogo/Ciluma 3d, Arweg
decisão 1° e 2° (masculino).
Depois dos jogos finais, fo ,

entregues troféus e medalh

para os melhores colocados
com a classificação ficand
assirs:
Masculino:
Campeão: Botafogo/Ciluína
Vice-campeão: Arweg

,

3° lugar: Karsten1CME
Pomerode
4C!,Rebas amissão

,

Feminino:
, Campeão: AGV_
,

Vic'1-catl\peão:
.Pomerode
3-0 lugar: Raio X

,

4� lugar: Malw::e/Jaraguá

...

Conünuam tis disputas '

.dos JEU1996'
,"

'

, ,
,

, Na últtma quarta-feira voleibol e tênis de mesa n

O), foram realizadas as, natpesmasculino efemininoe
solenidades de abertura dos As disputas da

jogos Escolares de Inverná 'inodalidades começaram na

de Jaraguá do .Sul, A "quirita-feira,8,p-osseguindo
solenidade aconteceu no até segunda-feira dia 12 de

. ,

Ginásio de Esportes Arthur agosto, quando os jogos,
, Müller;econtoúcomumbom finais voltarão a ser

'públic�, que' aplaudiu a d�putaâos no Ginásio de'
entrada' das delegações na Esportes A�thur Milller:
.quadra.Estarãoparttctpan- '-Sexta-feira, 9" sábado e

do dos jogos aproximada.... domingo" os jogos
mente 800 alunos 'acomeoerãonosGtnástos dó.
distribuidos nas seguintes Colégio S'ãoLuis e.Sesi. N,a,

, modalidades: basquetebol, 'próximaediç_ãoosreSÚltados;
,

., " "

handebol, futsal, xadrez, finais dosJEI.

Abertura dos Jogos EscollJl'es de Inverno/199.6
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Jaraguá está sem técnico

parao.jogo com o 'Tubarão
...

A semana não foi. boa pára o

Jaragué Atlético Clube. Na

segunda-feira (518) o presidente
Ângelo Margutte, anunciou as

dispensas dos jogadores Iséias,
· lateral direito, ReiÓato pc;nteirp
direito e Charles volante. DesteS,
Charles tem "grandes possibilida
des de ser reintc.W-ado. O pedido'
para que o jogador voltaSse ao

·

clube fo{feito pdos jogadores do
tricoi�t, liderados por Altair e.

RicardCjl, e o presidente Ã,ngelo
'

Margutte, ate; o�ento d�
,edição, dava . mostras que
atquleria o pedido dos atietás.

Naterça4äm(7,ß), otécDcpAbcl
de soUza inicW ccDvasações ,com
o� do JAC, plD 'taJcindk',

.

contrato, p' 'que acabou 'se
'confirmando. na quarta-feira.
Scgmdo Abel de Sou2a, a deäsão'
fui torwda p,io "desgae", que: tcYc
,no comando,do Jaraguá Outro
encpntro com o presidalte eo JAC
devc:ri aconteca" -quan�, Abd de,

Souza "receber os sa1�os
atralados. Abel de Souza Õ1noU

que vai procurar ,um acordo

amigável, mesmo pOJ;quc; foi de

quem pediu pm-a sair, e o próprio
presidente' Ângelo ,M�gutte
daDonSIroU vontade eilt' realizar o

� acordo amßáVd.
'

Para o jogo de domingo 11"
contra o Tubarão no Estádio João
Marcatto, o tricolor deverá, ser
comandado 'pelo técnico' dos

'

juniores e preparadQr de 'goleiros
.Ilton e pelo'preparador tisico
Celso Resende que deve' 'AU.StIfIU 1160 é ".,,;. ti:,,;u doJ.,"

'

\, '

" .Joinvüle apiica ti-maiorgoleada
•

.

I •

da. Copa' ,Santa' Catarina
Fmalmente (, JoinVillevoltoú a reencontrar
o seufutebol veloz, técnico e envolvente,

.

ao golear oBrusque naúl_ quarta-feira
"

.
.

· (7), em jogo válido pela Copa Santa
Catarina. Os resultados 'das duas últimas'
rodadas forâm:
Domingo, 4 de agosto, 3a rodada:

. Brusque 2XlMarcíJioDias
Avaí lxO FigUeirense
Ch;tpecoense' ÍxO Tubarão
Atlético lxOJ�

,
,

Os resultados da 4a rodada disputada.na
. quarta-feira(7), teve os�guintes resultados:
Joinville 5xOBrusque,"

.

l'1�eirense lxe Chapeeoense
.

Tubarão4xl Atlético
MarcílioDiasOxl AvaI
Depois destes resultados a, claSsificação é. a

seguinte:
l°FigiIeirense eAvaí, com9pontos'
3°Tubar�0, com 7 pontos' ,

,

41, Joinville; COlD 5 pöhto$
,

,

5°Châpecoense e Jaraguá, com 4 poi1tos
70Brusque eAtlético; com3 ponto�
9°.MarcílioDias, com 1 ponto

'-

Rodada dedo�go 11/8:

.
JaraguáxTubarão

,

•

AvaíxJoinVille .

Chapecoense xMarcílioDias
Atlético�Figueirense

\.
'

,
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ANOTAÇOES,.

,/.'

- Q.em diria.......eth mell.lha de prata DO. hasq.ete
femÕlillo Das OUmpiaaas

'

de, AtlaDta, estava

desempl."elactL Ao retol1l* ao Brasil, recehea a boa DOtida

q.e' .ma -eq_�pe de s..to Aadré, estava iateressada Da

su aquisição, houVe o acerto e a'adetà já te.,. ehabe.
r

- Já o vôlei, medalha de bronze, também tinha algumas de
suas jogadoras 'desempregadas. Ana Moser, estava a alguns
�cses' procurando clube; c até agora não acertou. Mas com

certeza a valorização da medalha, e a qualidade da jogadora
far�o com que fique pouco tem.-po sem time, '

.

.

- O Crieiúma, com .ma equipe barata e chama"a
"c.selr�'!, estréla DO campeo.ato brasUelro .aesee

i.Jlliqo dia 11, às 15:3' hs, cODtn o' Vitó�a doa' Bahia, :
•• Herihel10 Hillse.· Do time q.e dis,úto'il 0., brasUeiro

,ermaaecem apenas Sadi, WiIsoa, Paulo da PiIlt. e Bolé,
..s cODsidendos titldares. O técnico Clá.dio, D.arte,
'adepto d,o, fatebol de forte m�açio como o. ·pntic.do
pelo crimio, promete um time peg.dor.DO brasD.,mo:

..

i

- Oliveira, Titi eÍndio da 'Clia.,ecoensé vão jogar o Brasileiro
,

pelo Criciúma, GaStan�o pouco, e contratando em nosso estado
o presideete do Tigre, Milton Carvalho, manta um �om time.

- O ,resiclente do TJD, .Eagêni.o'LedouX PeÍ'eira, ....uiw.
o proceiso do caso d. &aal Dio realizact. do. campeonato
catariaeDSe. Com isso. FCF, deverá m.relil' um. o.fra
data pan a ,final do CatariQeàse de 1996: Deeisio qlle DÓs

;

Já aitunciávalaos; � sem... seguiate, d.• particl. q.e aio
.

acoDtece. em. Ch.pecó. A·Ch.pecoense fei prej.dicad.
aest. decisio, e " eq_uipe do Join�';; q.e slmples.ente
se recQSó•• jogar, fa,vorecid. visivelme.te.,
- O presidente da FCF, -Delfim de Pádua Peixoto, deve
acatar Ó pedidodo TID, porque clt também.é a favor de
outra final, ,

e marear a partida para o dia 14 de setembro.
"

O presidente da Chapecoense Nilo Traesel já afirmou
que seu time não entra em campo.

'

. , I...
.

.;- Esti�e as..atiado aos jogos '(mais d. 9· Co.p. Malwee
.e Voleihol feDliniao e m.scaliao. Ex�eleDte o nível
técJÜco das eq1lipes. O )Jotafogo/CUuma CODquÍstou o

se. peDt8c...peoD.to vei.ceDdo a ArWeg por IS/15, 151
'9, 1511' e 1St.,. o' fato Deptiw d. finai foi. preseaç.
de .1gllllS torcedores q.e eDlhrlag.dos' começar.m ._

desrespeitar' e. jo.g,r cel'Veja em 'algumas seDhoras
que .ssistiam' .os j�gos. Nota qJ'O par. os b.guu.ceiFos.
- A equipe deBicicrossDyasRodas de Jar�á do Stil realiza,
no sábado, '10; na pista do Parque Maiwee mais uma etapa'
de bicicross. Todos os pilGtos interesSados .podem,participar,

.

d.� 6 ano� para cima. Inscrições gràtuitas a partir das 12

horas; largada às 13 horas .

- Sit••çio co....pli�.d•• do J.raguá Atlético Clube.
Com uma eq.ipe reduzid., perde. também o

excelente técnico Abel Ribeiro, ...... peDa. 'Ab�1 t.em
muito tr lho reaHzado .DO tricol_r. R1Iim,.'m.d..ç.

,

par. ele e p o tricolor, m1lito maiS'par• .; t,ricoíor dó
, que par. o téclÚco. Com. salirio atraS.do; ele pode ser
C.oD�d.do por'outr. equipe aiaa. par•• Cop. SC•.
- Com a chegada de Edilsd� Titico, de quem tenho ótimas:
informaçÕes, melhora um pouco o nivel do Jaraguá. No
entanto 'somênte ç'om a definição ,do nome do novo,.

técnico, que será contratado em acordo com o gfllPó de

jogadores� é qUe mais jogador,es chegarão. Prioridad'e:
um meia bom que ar,rume o setor par� o tr�color.

" I

- .
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-enfrentou as chamas e salvou
Andre.

A prova de Mid-Ohio tem 83
VoltaS e foi vencida ano passado
POl' AI Unser Junior, vice-lídc:r da
Indy com 111 pontos, um ponto
atrás 4c?1ídçr' Jimmy \TasSer.

� '. .

.

GD de Ferran eAndré"Ribeiro esperam
.

.'" .

um bom' resultadoém ·Mid-Ohio·
Depois' de uma espetacular

vitória na Marlbo�o' 500, .em
Michigan, o piloto do MarIboro
Brazilian -Team, Andre Ribeiro

parte confiante para a 138 etwa da
,

Fórmula Indy no circuito misto
, permanente de Mid-Ohio, que

. aêonteceu i1ómingo, 11 de agosto.
, Gil de Ferran não teve bom

,

.resultado na última prova, mas
continua na briga pelo título de

campeão da temporada. Esta e'
também a primeira' corrida sem

Emerson Fi�aldi, do'Marlboro,
Br;lZiliart Team, que'aauaciou sua

intenção de deixar definitivamente
as pistaS cemo piloto. Ele deve' se
recuperar. em,' três meses da

cirurgia que sofreu na coluna
vertebral depois do acidente ein
Michigan e não participa mais

nesta:' temporada
"A corrida de Michigan

'mostrou que estamos evoluindo
como equipe.Tivemos três vitórias
em menos de dois anos na Indy" ,
disse André, que corre na

:

Madboro Tasman evenceuaprova '

de NewHampshire, em 1995, do

Rio e de Michigan, neste ano."

,J'Tambem, comprovamos que
, nosso carrõ estámuito afinado em
'todos os tipos de circuitos ovais,
longo, como o do Rio de Janeiro,
o oval de uma milha 'e em

superspeedway", analiseu.. Ele
salientou que a equipe está"
andando muito bem' em pistas
mistas, eMO destaeorrida, emMid
Ohio, destacando a pole-position
que obteve em Toronto e a Vitória,
de seu companheiro de equipe
Adrian Fernandez, na etapa
canadense.' '

, "\

'

André surpreendeu em

Michigan, últirqa' prova,
'mostrando que-ainda vai dar
trabalho para seus concorrentes. '

Gil de F�an, da Tapg/Kibon
Hall Racing, definiu o circuito de
Mid-Ohio como bastante c:Iifu:iL
"Parece um montanha russa". '

'brincou.
.

eM

,A colocação devido as muitas
'

rolamento, deixando de marcar
.

brigou pelas prlrtteiras posições,
subidas-e descidas, curvas cegas, pontos importantes .para o.

",
mas omotor do séu'carro quebrou

complicando a pilotagem dos campeonato.
"

na 493 volta. Andréjá tinha,

pilotos,
'

Estes pontos o brasil-eiro abandonado a prova na 328 volta,
,

Erp. Michigan, Gil de Férrea, afirma que vai recuperar,em Mid- quartdo seu carro pegou fogo no

abandono� � 18 voltas do final da Ohio. Na corrida do ano passado
'

reabastecimento, Randy Larnpard
corrida, com problema no csdoíapílotos aãoforam bem, Gil integrante da Tasman, foi'quem ,

RubensBarrichello
o pilotoRubEnsBanichello, conseguiunaHungriaem 1995,

DàvEllelKibon, quer repetir a na próxima etapa do Mundial
boa -perfotmance que de Fórmula I, que acmtece

esperamaissortenaHungria.
, domingo 11. A prova será A Jordaa/Peugeot treinou apenas dois pit-stop procurou
disputada em-Hungeroring na nos dias 6 ,e 7 de agosto no poupai o carro durante toda a

, Hmgtia.,
'

cir-cuito de Silverstone. prova, resistindo ao desgaste,
Rubinho fez uma corrida Rubinho testou novos', Faltando poucos metros:

espetaculareperdeuopódiono aeroféíios, visando,mais carga pata a bándeirada e subir ao
ano passado por causa de um "aerodinâmica,' que será um pódio, seumotor falhou e ele

problema nas válvulas. fator importentepasa a travada ' foi ultrapassado po Johnny
,

pneumáticas domotor, quaido ' pista de Hungaroring. Com Herbert, lIeinzHaraldFrentzEn
faltavam 300 metros para a' poucos pontos de e Olivier Panis. Depóis de

linha de chegada. Depois da ultrapassagem., a posição de uma boa corrida, Rubinho
,frustração da última etapa, em' largada e a tática de pit-stop terminou em sétimo, um dos

Hockeinheim. na Alemanha, irão -influenciar muito no resultados mais frustrantes na
onde ele, esperava um 'bom resultado dá'etapa; carreira do Pttoto' .desde a' sua

resultado, mas conseguiu . Noanopassado,opilotofez entradana Fónúule 1. O GP
.apenas chegar �m. sexto, o uma excelente corrida, daHungria teráumtotal de 77
brasileiro espera ir melhor na .largando em ',140 lugar e voltas. Ovencedor daprovano
prova daHungria,na 128 etapa ocupsado o terceiro ao final da alopassado foio inglêsDanoa
doMundial. etapa. Rubinho optoupor fazer Hill daWilliamslRenauh� ,

"Em Budapeste nossas
'; .perspectivas são, ruins, ao

I contrário do que aconteceu na

1 Alemenha. Quem sabe a gente
consegue um bom resultado

agora" , disse opiloto. Segundo '

ele, todas asvezes, este ano em
que as chances de chegar ao

• pódio ,�ram grandes, o carro
, não rendeu o 'esperado na

'

Depoirü"""",..H«úIM.u.,lWÜllulupDW__Z1mwadl".,.., corrida.

I

!
i,
I·'
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COMERCIO DE PARAFUSOS
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�m�'"

, .FONE/FAX. �

l047} 371-9932
OOt.n�to:I� �� �.aI� Rua Reinoldo Rau, 289
�m�GI� Jaraguádo'Sul-SC
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