
A "RevistaExame" vai premiar,
pela quinta vez, a empresaWeg
como amelhor indústriado setor
demáquinas e equipamentos. A
premiação acontece hoje, no
Memorial da América Latina,
em São Paulo. PáefDa 8

Omotorista Joio Manoel da Silva
matou Fredolim F. Schmid, irmão
de Laurita Schmid, ex

companheira de Joio, com quem
teve a menina K. S.S., de seis
meses. Joio tentarareaver K. que
estava com amie._..Eí'''�[.;---

'Tem sempre um

jeito de fazer
.

melhor

A partir do dia 30 de agosto a

juventude contará novamente

com a coluna EXPRESSÃO,
deAitamir Ricardo de Souza e

Bibiioteca

Secretaria de Saúde lt'tr.1isa-ji mento e

prestadores de serviço suspendem atendimento
, .....10 cII.CInIIIIIIIia"

A Secretaria de Saúde de ,.aguá do Sul deve cerca

de R$ soo mil para os prestadores de serviço, incluindo
médicos e farmácias. O fàto foi revelado pelo deputado
estadual Ivo Konell (pMDB), durante o debate entre os

candidatos a prefeito. Konell afirmou que ao se afastár
da secretaria, o candidato a vice da coligação PFLlPSDB,
Irineu Pasold, deixou uma dívida de aproximadamente
R$ 700 mil. O secretário de Saúde, Airton Weber da

Silva, admitiu a dívida, mas negou o valor. Segundo ele,
a inadünplência é resultado do programa de priorização
definido pela secretaria por falta "de recursos de c.a,
devido a reajustes feitos nos contratos de prestações de

serviço.
Weber daSM explicou que os hospitais conveaiados

tiveram um mguste de 25%, o mesmo não acontecendo
com o repasse do Ministério da Saúde. FJe lembrou que
o ministério prometeu um aumento na tfansferência de
Verbas, que deverá equilibrar o caixa "As dívidas são
administráveis. Acredito que com o reajUste prometido
pelo governo federal, vamos atualizar nossas contas e

evitar 'outras", afirmou o secretário.
O assUilto foi discutido na CâmaraMunicipal durante

a semana. O vereador Pedro Garcia está estudando a

possibilidade de formar uma comissão para M'uràr' as
dívidas. As fannácias e os médicos suspenderam os

atendimentos. Np.. 3 "
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era da incerteza
A série de crimeá hediondos c infelizmente, des estio eh.ando - a violSncia. Estamos carentes de

bárbaros ocorridos nos últimos por aqui e acontecendo' bem uma política séria vo�a para a

dias na rtgião, nos cOnvida para debaixo de n(,)sso nariz. segurança. A policia está mal
uma reííexão mais profunda e Há várias teses para se tentar equipada, sem recursos c com

desprovida de emoções. Os fatos explicar as causas destes crimes.
.

profissionais corruptos,
vem expor de forma aguda, o O agravamente, no entanto, prcjudicanao toda a corpóração ..

problema da violência urbana na remonta de pelo menos duas Este é apenas a supcr.6cialidade
so�edade brasileira décadas de descontrole dOs ótgãos ,do problema, que tem raízes mais
Há duas semanas, a polícia de públicos, responsáveis pela profundas.'

Guararnirim prendeu Astrogildo segurança. Os acontecimentos . Nio se justifica a

Capistrano da Silva que baleou, podem nos levar ao convívio cr,iminalidade com a crise social
na cabeça, aparentemente, por cotidiano com a criminalidade, c com a perVersa distribuição de
motivos fúteis, um homem. Dias caso não nos mobilizemos para renda É verdade que são dados

depois, prendeu Valdomiro tentar conter tanta insanidade. que vem, somar, mas nio é a.

Bodenbetg acusado de estuprar O pior de tudo, c que isto está razão, cóm certeza Talvez a DIta
duas meninas, em Sehroeder, nos levando a passividade, criando de persp�ctivas c a fuga nas

umadeseteeoutradenoveanos. uma situação de . augústia drogas séjam 0$ principais
Nb''imâi da semana passada, a conformada. Não raros alguns ingredientes, O importante,
polícia de J'afaguá)lQ, Sul foi momentos de indignação da entretanto, é reagir a tudo isto e

acionada '�ra' oütrb crime popu1äçãõ 'diante da ddmqüência não calar diante de tanta

insano. Ná tentativa de reaver . Os crimes adngem todas as classes barbaridade.' Nio podemos nos
sua f?lha, em_poder da mãe, João sociais indistintamente e não se perder entre a indiferença c o

Manoeí, da Silva matou o resolve com soluções simplistas, pânico, nos escondendo atrás de
cunhado quando invadia a casa, apesar de muitos explorarem o. muros, grades c outros aparatos.
onde estava sua mulher" e a tema apontando a pena de morte Precisamos nos unir c' discutir
criança. Isto apenas para citar como um Inibidor c criticando os alternativas. Reivindicar um
alguns �emplo�f'5.' I

moviritentos de direitos humanos posicionamento firme das.

�tC!l, est���i,crime� eram e o desemprego como co-autores. autoridades c lutar por uma

". (�mfo� aos;gtàitdes centros e É preciso punir, com rigor, os' sociedade mais humana c justa,
'4.6�;ó tô�os conhecimento crimes, mas isto não significa que caso contrário, estaremos

�es a1raVés .� noticiários das o Éstado c a sociedade dCvam usar - condenados a viver sob a égide da .

t,V's e\Jonl,#�J: Mas agora, os mesmos métodos dos llUIIginais lei da selva.
,
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, QI ,�nhecimcnt0"Gnóstico é com o ser, comDeus; pelo estudo
um ensinamento difundido na cientifico, pela investigação c

n�ria c no tempo do homem .' . comprovação direta do
desde o seu surgimepto. conhecimento obteremos a

'?: porque este cQnhecimento é a Verdade; com a arte descnvol

vCF4� que gerou'e ,susteDta o veremos a sensibilidade, a

homêhi c o univéfS0: 'Á Gnose, expressão e a perfeita comunica
sigtiliica, em si mésma, a síntese ção de toda Verdade experimen-

. dosaberqueconduztodacriatura tada; na p.rática filosófica
huména para unta revalorização tomamos consciência, 'o saber.
de sua condição c existência, Revalorizando nosso sentido
atrâvés do exercício dá m�ica, psicológico, descobriremos que
�,ciência, da arté C;' da filosofia. . a vida é gnóstica, na Natureza
,

Estas quatro colunU possuem nada pode se expressar sem
o .poder de traruiornta,ll o homem unidade, a unidade é a causa c

mais humilde nô�'áis sábio 'e efeito, sem o qual nada poderia
elevadb.

' .

existir.
Somente :;;hp'la mística Os cursos realizados pelo

encontramos a forÇa e a unidade Movimento Gnóstico são

"Não existe adoençae simum nosso sistema nervoso

elaborados de forma a atender as stn' ftagmentadQ". fazendo possível transformar
pessoas interessadas sem Cura é reconhecer, .qualquer tensão física ou

qualquerdiltinçio de raça, credo, reconectar e relaxarno áeu ser . psicológica aomesmo tempo.
. grau de escolaridade, idade,
condição social é econômica. inteiro, sábio é saudável. A Pulsaçãó-Cura TIbetana

Sendo uma entidade sem fins Nossos motivos de abrir trabalha com a ajuda da

lucrativos, Os cursos oferecidos agora este trabaDlo ancestral pulsação do coraçãop.,. gerar
são isentos de qualquer taxa de

para todos, são,' as novas energia elétrica positiva que
inscrição, matrículas ou

c:Joençasqueestão surgiDé:,no será1ransmitidacomoumfogomensalidades. Seguindo um

temário elaborado poruma junta nosso planeta e resistindo cada frio para osnervos dos órgãos
internacional, os temas são vez mais a medicina química afetados, neutralizando as

estudados, cuidadosamente e (antibióticos, etc). tensões elétricas negativas
entregues de maneira As doenças do sistem� descarregando o metal tóxico
metodológica, dialética, didática
c prática. nervoso estãotom8ll00-se cada denosso corpo.

vezmais umproblema para a Pulsação-Cura Tibetana
* Me",bro do Movimento humaoidade. não está interessada em

Gnõnico A massagem terapêutica' competir no mundo' da

Ayurvédica é uma técnica medicina. Ela é, na realida�;
mileoardemassagetnprofimda um novo conceito paralidar
que atuanosmúsculos, nervos, com 8S doenças. Não é apenas
ossos, glândulas e 'centros um. método de cura JllàS,

energéticos(dlakras), ativando também, um guia pata, a

a;circulação desob�do o meditação e a supercoDS·
fluxo energético eliminando ciência.
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Terapia holtsttce
* Teia"C..."O

Feng-ShUl ouGeomanda prevenção cura e relaxamen,to.
.

. .�
OIiJtes,aanUga- éumatémica Yin '" Pulsaçio High\-
milenarprática, viva e realista. Tech - é uma ciênciaholíslica\

. I

Pennitetomarmuitasdecisões do corpo humano qae nunca.
favoráveis à saúde através da foireveladae conhecidanesta

cura e harmonização. dos forma exclusiva. Este·

ambientes. Orieotaasmelhores conhecimento foimantido em

maneiras de conslruir e dispor segredo nos monastérios do

asbabitações, equilibrar o Ymi TIbete da China por causa do

Yang, na decoração, proteger seu poder de transformação e

locais das ondas energéticas' cura do indivíduo. Sw.

.indesejáveis, criar e otimizar ShantamDheeraj deyotou sua

ambientes, personalisar loceis
\
vida a. traduzir e transmitir

pata um objetivo definido. ' esta ciência para a mente

O Feng-Shui possibilita a Ocidental criando assim o

detenção e transformação de
.

trabalho corporal que foi

todas as fontes de ondas' chamado de Pulsação-Cura
nocivas de um ambiente em 1ibetanapelomísti.co OSHO.
fontes de energia benéfica. A Este método pode ser

ferramenta básica 40 Feng- chamado dea1in1iamento bio
Shui é a vibração,Dlodific8lldo

.

elétrico que trabalha com o

o caráter anti-vida dos movimentO da ele1ricidade do

ambientes emcarátef):ró-vida. corpo. Isto nos permite
:Massagem A)'urvédlca - penetrar p�ofundam.onte no

AnIlo. P". Carta Aberta, enviar p.... Av. M.-eehal Deodoro
. d. Fonseca, lU, 10 ...d...
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Candidato do PFL recebe

apoio de Jorge Bornhausen
, llIVIaa:Io

Guaramlrlm - o ex- 1\,presidente nacional do PFL, Jorge I
Bornhausen, embaixador em

Portugal, visitou omunicípio, no
sábado (17), para participar da
campanha do candidato aprefeito
pelo partido, LauroFröhlich, que
tem como vice Mhio Sérgio
Peixer. De acordo com o

embaixador, que estava

acompanhado pelo presidente da
Casan (Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento), Jt1lio
Garcia, e o ex-prefeito da capital,
Cláudio Ávila da Silva, a visita é
um compromisso de apoio aos

candidatos do PFL.
- Aproveitei o feriado em

Portugal para vir a SantaCatarina
e participar da campanha dos

candidatos do partido - disse,
acrescentando que a posição
geográfica privilegiada do
município e a, administração
pefelista vão permitir que, em
breve, a cidade tenha o ,lugar de
destaque que merece.

Bomhausen elogiou os líderes
do partido por optarem pela
candidatura de jovens com

propostas renovadoras.
Participaram também do evento
os candidatos ao Legislativo
Municipal, correligionários e

simpatizantes da legenda, além
do presidente dà Assembléia

Legislativa do Estado, deputado
Pedro Bittencourt Neto.

o candidato Lauro Fröhlich

apresentou um esboço do

programa de govemo da legenda,
que deverá ser distribuído à

população nos próximos dias.
"Este projeto é fruto de diversas
reuniões com a' comunidade,
priorizando as necessidades
básicas e promovendo uma

,

verdadeira revolução no

município", afirmou.

Deputada do PTparticipa de

campanha em Jaraguâ do Sul
Jaraguá dó Sul - A deputada conquistanto em todo o Estado de

,

estadual do PT, IdeliSalvati, esteve Santa Catarina, principalmente, na
na cidade, na última quarta-feira divulgação antecipada da crise
(21), para participar da campanha 'decorrente do Plano Real. "O PT
do partido. O apoio político ao advertiu que as áreas
candidato a prefeito do município industrializadas sofreriam com as

DiQneiWàIterda Silva contou com importações sem critérios. As
visita a escolas e sindicatos. Na 'importações têxteis dos países
oportunidade, a parlamentar asiáticos têm prejudicado o setor

afirmou que a legenda representa nacional, consequentemente,
uma alternativa viável para o acarretando demissões", avaliou,
crescimento sem o .acrescentando que a falta de uma

comprometimento com política agrícola ideal, os

instituições ou modelos agricultores estão sem condições'
financeiros internacionais. de competir. '''O Plano, Real

- Mesmo com doutrinas estabilizou a moeda, mas o preço
ideológicas diferentes, sem social está amargo", afirmou.

,

quebrar o marco capitalista que PROPOSTA - Segundo
nos envolve, o Partido dos Dionei, o projeto administrativo
Trabalhadores vem conseguindo do partido busca resgatar a dívida
,fazer com competência, social que o município tem para
redistribuindorendaepriorizando com seus habitantes. "Não
o social em cada Prefeitura que podemos ter uma administração
administra - discursou. excludente. Todos tem o direito de

Ela disse também que a participar da admiuistração",
legendaestáconseguindoderrubar declarou, lembrando que o

a barreira ideológica Orçamento Participativo,
preconceituosa, que os adversários implantado, primeiramente pela
políticos divulgam. A deputada Prefeitura de Porto Alegre, na
atribuiu à militância a gestão petista, abriu um novo

receptividade que o PT está modeloadministrativo para o país.

- O Orçamento Participativo
conquistou até os nossos

adversários. Tanto assim que os

programas de governo deles
incluem o projeto petista -

reforçou.
A deputada citou, como

exemplo, a cidade cearense de

Quixadá, administrada pelo PT.
, Segundo ela, a Prefeitura tem um

projeto de geração de renda e

emprego que poderá ser

implantada em Jaraguá do Sul. ,,�
feito um convênio como banco do
Estado e o governo estadual para
financiamento de pequenos
empreendimentos", explicou,
acrescentando que, emQuixadá, o
'projeto tem apenas 3% de

inadimplência e conseguiu reduzir
o desemprego pela metade.

Na opinião do candidato, as

administrações petistas, devem ser

citadas-para que a população tenha
conhecimento, na prática, o que o

partido estã fazendo. "Somos o

poder alternativo, porque fazemos
bem feito. Basta a população
identificara serviço de quem estão
os outros candidatos", completou
adeputada.

Coligação "Juntos por Jaraguá"
Ivo Konell - Prefeito

Menel- Vice

Konell avalia a

atuação no debate
o candidato Ivo Ko�U (PMDB) acredita que

'

conseguiu se sair bem durante o debate .de

quinta-feira (15). promovido pela Acijs e

transmitido ao vivo pelas rádios locais de

Jaraguá do Sul. Para ele. esse primeiro debate
foi uma ótima oportunidade parámostrar ao
público' a consistência'do seu 'Programa de
Governo. Falando naturalmente, mOS deforma

'.', .

segura. Konell passou a detalhar q$,pontos
prioritários de sua campanha. "toaos-os demais
candidatos fizeram leitura de discurso 'ê não

apresentaram propostas concretas"; avtüia.
Além disso. "divagaram muito na hora das

,
respostas".
O postulante majoritário da coligação "Juntos

por Jaraguá" apenas lamentou o curto espa,ço
de tempo destinado à explanação" dos
participantes. "Apesar de termos sido

prejudicados pelo tempo, acredito que esse

detalhe deverá ser logo superado. através dos
novos encontros que estão por vir". declarou.
confiante, Ivo Konell, que vê no seu Programa
de Governo as soluções que a cidade precisa.

SôniaPillf)n (Ie Figueró,
assessora da coligaçãO (DRTIRS 7.094)

, "
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IVIosaico Secretaria de Saúde deixa de

pagarprestadores de serviçoCoisas de políUca I
A coligação "Avante Jaraguã" entrou comuma ação, junto
a JustiçaEleitoral, contra a Rádio Brasil Novo.
No documento, o. representante da aliança, Osmar José
Vailatti, afirma que a rádio tem assumido uma posição
"política-partidária, afastando-se dos princípios éticos,
deixando a análise jornalística isenta, para enveredar pela
ilegalidade" .

Farmácias e médicos se unem na tentativa 'de receber dividas atrasadas desde maio

Jaraguá do Sul - A Secretaria de
Saúde tem uma dívida de cerca de
RS 500 mil com farmácias e

médicos, que atendem pacientes,
através de convênio coma Prefeitura.

'

A suspensão dos pagamentos,
segundo o secretário de Saúde,
Airton Weber da Silva, está dentro
do programa de priorização feito

pela secretaria por falta de recursos ,

de caixa, devido aos reajustes feitos
nos conpromissos assumidos. Ele
afirmou que as dívidas são

"administráveis" e que o governo
deverá equilibrar o caixa a partir do
mês quevem.

,

- OMinistério da Saúde vai fazer um

reajuste dê 25% no repasse do
Fundo Nacional de Saúde, que
equilibrará o caixa. Por enquanto"
estamos tendo dificuldades

financeiras, mas vamos honrar todos
os compromissos - prometeu o

secretário, acrescentando que os

serviços de atendimento emergencial
estão funcionando nonnalmente.
O assunto foi levantado durante o

debate, quando o deputado
estadual Ivo Konell (PMDB)
acusou o candidato a vice na chapa
do também deputado Geraldo

Wer,ninghaus (PFL), Irineu Pasold

(PSDB), ex-secretário de Saúde,
de ter deixado uma dívida de RS
700 mil na Secretaria de Saúde.
Na Câmara Municipal, o vereador
Pedro Garcia (PMDB) informou

que poderá pedir a criação de uma
comissão para apurar os motivos
do atraso dos pagamentos. De
acordo com ele, as farmácias estão

deixando de fornecer os remédios

Coisas de políUcan
O prefeitoDurvalVasel (PrB) garante que aRádio Brasil

\ Novo estábeneficiando acandidatura dodeputado estadual
Geraldo Weminghaus, da coligação "Acerta Jaraguá" -

PFLlPSDB - e atacando as demais.
- A rádio está tomando partido a favor do Geraldo. Isto é
um crime eleitoral que não vamos permitir - afirmou,
leIilbrando que oArtigo 64, daLei 9_.100, que regulamenta
as eleições munícípais, .veda a veiculação de qualquer
modalidade de propaganda política, inclusive, a difusão
de oplniõesfavorável ou contrárias.

Coisas de políUcam
O diretor da Rádio Brasil Novo, Carlos Alberto Reali,
clessíâcou a ação da coligação deabsurdae sem cabimento.
Ele garantiu que não teve intenção deofender o candidato
quando disse apalavra"gabiru".·

,

'. .

r - Esta ação' é uma forma de intimidação. Disse que a ,

.

proposta de instalar uma prefeitura móvel em coisa de

gabiru, que quer dizer desajeitado e não em relação ao
. candidato - explicou.

'

Reali disse também que a coligação não tem fatos

consistentes para a ação e foi "intempestiva".

à pacientes conveniados com a

administração municipal está
suspenso. O secretário informou

que já procurou os médicos com
,

dívidas que tem a receber da
Prefeitura para explicar os

motivos da inadimplência. "Já,

conversei com os cardiologistas
e expliquei o assunto. Disse

que, caso seja preciso, vamos
suspender os convênios para
que possamos atender os

serviços emergenciais",
adiantou, acrescentando que
não pretende transformar a

dívida em uma bola de neve.

pal complementa comcerca de RS
100 mil. "A verba do ministério é
a mesma desde a implantação da

semi-plena, enquanto que os custos
tiveram reajustes. Os casos mais

significativos são a terceirização do
Hemocentro e do Pronto-Socorro
e os reajustes de 25% nos serviços
dos hospitais converiiados",
explicou, lembrando que a folha de

pagamento da secretaria é de RS
220 mil.
Na opinião do secretário, o reajuste
de 25�, prometidos pelo
Ministério da Saúde, RS 66 mil,
será suficiente para equilibrar o

caixa, pagar as dívidas e evitar
novas. Na semana passada,
pagamos wna parcela das dívidas
com farmácias e laboratórios",
revelou.
Pera o vereador Pedro Garcia, a

dívida da secretaria é fruto de InÍ

administração. "Tem de fazer as

despesas de acordo com a receita.
Eles estão gastando mais do que
recebem", criticou.

Prevençio
O Samae vai implantar, até10 final do ano, um sistema de
monitoramento nos tanques reservatórios da autarquia.
O objetivo é fazer um trabalho preventivo para evitar a
falta,de água, em períodos prolongados.
De acordo com o diretor administrativo do Samae, Nélson
K1itzke, quando há algum problema no reservatório, os

'

técnicos só ficam sabendo quando o tanque esvazia e a

população reclama. Com a instalação de sistema este

problema será evitado.

às pessoas com receita autorizada "Os procedimentos eletivos
pela Prefeitura. Os débitos são estão suspensos ternpo
diferentes, variando de RS' 800 a rariamente até que a secretaria
RS 15 mil. coloque o caixa em dia",
,O médico neurologísta Rosivaldo completou,
Inojasa de Faria está faz;endo um

.

DESPESAS - o, secretário de
abaixo-assinado entre oa

. Saúde, informou que a secretaria
profissionais para negociar a dívida recebe um repasse mensal do
com o Executivo. Somente para a Ministério da Saúde, através da
Cardio Clínica a Prefeitura deve gestão semi-plena, da ordem de

cerca, de RS 1,7 mil. O atendimento RS 274 mil é o governo munici-
.

,PergunUnha
Quando é que os vereadores vão modificar o Regimento'
Interno da Casa e aprovar as votações em aberto,

'

permitíndo que a população acompanhe a posição de cada
um?

.

, -

,

Na DICC'S MOVEIS,você compra tudo com urna entrada, mais quatro
prestações, mas se você precisar de rnais pagamentos; é só negociar.

Temos: Móveis sob medida - Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto.
Salas de jantar - Estantes e peças avulsas em gerai - ",m-IID,:' CDIIFIIM

DICC�S Ind� e Com. de Móveis Ltda.
BR-280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131 - Guaramlrlm" SC - Próximo aovladuto
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Konell contesta números da receita apresentados pelo governo
Secretaria de Finanças rebate e afirma que deputado incluiu; noscálculos, valores de repasse,

• I
.• '$r' P1'� "* !'1> "

Jaraguá do Sul - o
.

"Lamento que a opinião (Imposto Predial e Territorial' ,

,; j.' j

deputado estadualIvo Konen pública esteja sendo' Urbano). Reitz disse ainda

(pMDB), candidato a prefeito manipulada cominformações que no balancete do'

pela coligação"Juntos por inverídicas", declarou o Executivo aparecem valores,
Jaraguá", composta por deputado, acrescentando que em que a Prefeitura é mera

PMDBIPPB, afirmou, du- "o povo de Jaraguá do Sul repassadora. "A taxa de

rante a semana, que os merecia mais respeito por iluminação pública," por
valores da receita municipal, parte dó prefeito". 'Konell exemplo, entra, no caixa da

apresentados pela Prefeitura, assegurou que, caso vença as Prefeitura, mas é repassado
não correspondem com a eleições, vai implanter uma integralmente para a Celesc
verdade. Segundo ele, a política de transparência (Centrais Elétricas de Santa
receita mensal domunicípio, administrativa� onde osmUDÍ- Cátarina) e não pode ser

em média, está em temo-de cipes poderão comprovar as contabilizadaccmo receita",
. RS 3,2milhões, longe dosRS receitas e as despesas. ressaltou, lembrandoque a

2,4 divulgados pela admi- O OUTRO LADO _ O PFefeitura ainda intermedeia DIwidtI: KoneIJ� file recmG do 1IUUIicIpio é llUlÍor

nistraçãomunicipal, secretário de Finanças, verbas de projetos de saúde e

Ivo Konell juntou cópias Adejaime Reitz, garantiu que convênios, nos quais apenas
das receitas dos últimos sete os números divulgados pela faz os repasses.
meses para "comprovar" a Prefeitura estão corretos. Ele Sobre a proposta de

discrepância. Ele afirma que explicou que o deputado fez Konell de reduzir os

um balanço proveniente da o cá1culopelamédia detodos impostos aos níveis

própriaPrefeiturademonstra os meses, .não levando em cobrados em 1992, Reitz
que osnúmerosnão condizem consideração omês demarço, informou que as taxas
com os apresentados pelo quando na receita é incluída representavam 4,52%, em

prefeito Durval Vasel (pTB). o recebimento do trru 92, e '23,05%, este ano. r»

acordo com as explicações
do secretário, a pretenção de
reduzir os valores das taxas
trará ao município uma

redução mensal da ordem de
RS 450. mil. Outro ponto
questionável por Reitz é

quanto a declaração do

deputado afirmando que a

receita, em dólar dobrou.

"Mas é claro que dobrou,
Não temos parâmetrospara
anali�a receita de 92, com
inflação, e agora, com

moeda forte", argumentou,
acrescentando que a receita
média domunicípio gira em

tomo de RS 2,9 milhões,
considerando o IPTU de

março.

Bornhausen traz apoio ao candidato do PFL
Jaraguá do Sul - O ex-

. presidente nacional do PFL,
Jorge Bornhausen, embai
xador do Brasil em Portugal,
participou, no sábado (17), da
carreata realizada pela
coligação "Acerta Jaraguá",
que tem o deputado estadual
Geraldo Weminghaus (PFL)
como cabeça de chàpa e o

bioquímico, Irineu Pasold

(PSDB) como candidato a

vice. Na. oportunidade; o

embaixador afirmou que, "a

.eleição de Geraldo

Weminghaus significa um

futuro melhor para Jaraguá
do Sul.

O deputado federal Paulo
Bauer, também do PFL,
ignorou os conselhos do pai,
o coordenador da campanha
da coligação PMDBIPPB,

que pediu em nota divulgada empreendedor e como Iíder .

à imprensa para que o filho Para o embaixador Jorge
desse 'opinião em JoinviIle, Bomhausen,.à competência
cidade onde é eleitor, e profissional de Weminghaus é

participou da' carreata, que o grande 1runfo do candidato.
terminou comum sbowmício, "MUitos ccohecemGeraldo por
na Praça do Expedicionário, Sua competência profissional,
no centro da cidade. Na porseuespíritoempreendedor.
opinião dele, a vitória de Chamo a atenção para a sua

Weminghaus garantirá aos humildade, preocupação parà
jaraguaenses "uma admi- com a população", exagerou,
nistração competente. e 'acrescentando quenas campa
transparente". "Ele nhas anteriores, Weminghaus
(Weminghaus) vai levar a sua demonstrou a mesma

grandeza como homem. simplicidade de agora.
honrado. e honesto à Antesdacarreataaconteceu
Prefeitura de Jaraguá do Sul", um almoço de adesão, na
dis-cursou. Segundo Bauer, Recreativa da Indústria Duas

.trata-se de um candidato com Rodas, quando os cándidatos'
determinação e com garra, ao Executivo e ao Legislative
que oferecerá à cidade o apresentaram suas propostas
mesmo progresso que marca para a adminístração da gestão
sua vida como grande 97/2.000.

ir 371-1422

A\ lJ1JútAci.ci<Çio rP>O 'fiA�IniO 19>1
JJci�ci<iI!DA rP>O liSQlJo. � IPOliSliS!\YIILG"

�ci�'A Ici\Y1!fi QlJútA,ci

CO�CUlIfi�ciçio � ciúYê�ciliS ci�

"ci�'I�: �19>�liS'fil�\ I A\,OfOfiH�'ciliSG
o/J� @�. ��iltg�m�(I<Q)�
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Pedagógico com o

objetivo de refletir
sobre a sua prática
educativa, teorizando a

mesma e inovando-a no
I

cotidiano escolar,
visando atingir a uma

das metas do Plano "Projeto Professor
Municipal de C o m pet e n te" ,

Educação: a melhoria idealizado pelo
da qualidade de ensino. professo". Pedro Demo

Este curso' e executado pela Ferj
representou a I" etapa, em, parceria com a

com os docentes, do Seduc.
_

Ferj investe em pesquisa e extensão
, ,�

Noperiodo de 15 a 26 Tancon - coordenàdora "

de julho aconteceu o de pesquisa e extensão

Curso de Propedêutica, (Ferj) - e orientadopelo
L" etapa do Projeto professor Pedro Demo.

Professor Competente, , O objetivo do curso
nas dependências da foi instrumentar os

Ferj. ' docentes através' de
Este curso, sem estudos propedêuticos '

dúvida, foi um fundamentados na

acontecimento inédito. pesquisa e elaboração
Diferente dos demais já' própria, almejando o

, promovidos em muitos aprender a aprender
aspectos: duração, e saber pensar pere
clientela, programação, intervir e inovar.

execução, coordenação, A clientela foi
-,

.metodologia e constituída de

avaliação. aproximadamente iOD
A programação e professores de I" a 4a

execução do mesmo séries, das redes
ficou a cargo do Grupo municipal e particular.
Base, formado por A metodologia
profissionais da Ferj e ytilizada visou ao

das redes municipal e aprender a aprender
particular de ensino do através de leituras,
,município de Jaraguá dramatizações, videos,
do Sul (Sirley Maria palestras e debates
Schappo, Mariza de sobre assuntos

Souza' Sabel, Rosa concernentes à
Maria Sarti e Roselí educação, objetivando
Blanck da Secretaria a produção de textos

MunicipaldeEducação; e s c r i t .o s

Mirian. Bernadete {ndividualmente ou em

Bertoldi Oberziner do grupos. Estes textos
Centro, Educacional eram analisados
.Jaraguâ; Viviane diariamente pelos'
Maffezzoll: do Colégio integrantes do Grupo
Divina Providência e Base.

Lígia Maria Após dez dias de

Emmendõrfer da Ferj). estudos, reflexão e

O Grupo 'Báse' é detalhes, os cursistas
coordenado pór Iria elaboraramseu Projeto

'Curso de Pós-Graduação em
'

Marketing Empresarial (Lato Sensu)
A Ferj - Fundação Educacional Regional Jaraguaense, está promovendo o Curso de PÓS

,

Graduação emMarketing Empresarial (Lato Sensu), com o objetivo de especializar executivos
e profissionais de empresas industriais, comerciais e de serviços, para aplicar os conceitos
teorias 'e abordagens de Marketing em sua vida profissional e a buscar o sucesso de suas'

empresas.
O curso é destinado a profissionais de administração, marketing e vendas, economistas' e '

engenheiros, executivos e professores da 'instituição, o qual dispõe de 525 horas/aula, que
serão ministradas no período de setembro de 96 a março de 98 às sextas-feiras à noite e

sábados pela manhã e a tarde,
,

'

,

Contando com um corpo docente formado por doutores, mestres e especialistas vindos das
mais bem conceituadas universidades do país, o curso promete ser de altíssimo nível.
As inscrições vão até o dia 30 de agosto, .na Coordenação de Pós-Graduação da Ferj, ao custo
de R$ 30,00,

'

Maíoresíníormações pelo fone 371-0983.

A, melhor opção está AQUI. As Melhores condi�ões de pagamen_to também.
BREITHAUPT
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Guaramitim sepreparaparafesta de emancipação
Município comemora o quadragésimo-sétimo aniversário de independência política-administrativa

Gur8Jllirlm • A Prefeitura

organizou uma programação
simples para comemorat 047°
aniversário de emancipação
poUtica·àdministrativa da

cidade, na prõxíma quarta
feira, 28. A abertura. das
festividades .está prevista para
acontecer às 14h30min, com

, desfile das sociedades de
atiradores, Bierwagen,
Bombeiros Voluntários, Jeep
Clube, PX Clube, máquinas e

equipamentos agrícolas, CTOts
e piquetes. A CAmara de
Vereadores realizará, a partir
das 10h45min, sessão solene
em homenagem a data.

Amanhã, dia 24, às 22,

horas, no Parque de Eventos,
acontece o BaileMunicipal. No
domingo, está programada a

corrida rüstíca, com ínício
. previsto para às 8b30min. .

,

R8ßIIIdo Junk.stAII" CIck

VIstaa/reaparcialda ci4tule de Guaramlrlm

Sebrae elaborou radiografia domunicípio
Técnicos do Sebrae estiveram Econômico Mtmicipal), reaIiZ!ldo

..
em Ouaramirim fazendo Um em. 100 cidades do Bstado.
levantamento dos dados .sociais,
econômicos e culturais do

município. O estudo foi
desenvolvidopelo Padem (Projeto
de Apoio ao Desenvolvimento

E,tIlfiio Fen'oJlÜÍ1'ill deGUIl1ftmirim

o projeto contou com o apoio
da Aciag (Associação ComeroiaJ.,
Industrial e. Agrícola de
Ouaramirim) e do Conselho

Municipal de Desenvoivimento.

Econômico, 6rgão ligado à
Prefeitura. No lançamento do

projeto, cerca de 100 pessoas
estiveram. presentes na sede da

Aciag.
.

O trabalho do Sebrae inclui

pesquisa para levantar o ndmero
......,118 C8rvaIhaICP

de estabelecimentos índustriais,
comerciais e prestadoras de

serviço, além das condições
sociais e econômicas dos

habitantes. O objetivo é traçar o
perfil da cidade desde a sua

fundação até os dias atuais.

PARABÉNS
GUARAMIRIM
PELO SEU·

:471 ANIVERSARIO

Homenagem do Jornal

CORREIO DO POV

A ·cidade e

sua história
A fundação de

Guaramirim têm ligação
direta com a colonização
alemã, ocorrida em

meados do século

passado.
O primeiro contrato de

\ .

demarcação de terras em

Guaramirim ocorreu' em
1885 e renovado quatro
ano s mais tarde'. A

efetivação, no entanto,
não foi feito sob a'
alegação de que o solo em
alagadiço, dificultando o

assentamento dos·
colonos.

Em 1887, teve inícioa
colonização, quando
algumas famílias se

.

estabeleceram às margens
dó Rio Itapocuzinho,
tendo sido a primeira
denominaçãoassumida.

Através daLei281, de
2 de julho de 1919,
passou a chamar-se
Bananal. Dois anos

depois, foi elevada à

condição de distrito e em

primeiro de dezembro de

1938, tomou-se vila; Em
1944, o então presidente
Getúlio Vargas assinou
um decreto alterando o

nome paraGuaramirim.
A emancipação política,
entretanto, veio 'cinco
anos depois.

'

TECNO CALHAS LliDA. - ME

Franqueador exclusivopara Jaraguá e região

TEeN.
CALHAS

DADOS ESTATíSTICOS DE GUARAMIRIM·
,

Altitude 18 metros

Longitude 49°�" 1O"

Área 243,2 km2

População (1991) 17.640
Zona Urbana 3.299

Latitude 260 28" 23'

Densidade demográfica 72,53 hab/kms

Taxa de crescimento anual 4,49%
Número de domicílioS 4.227

Zona Rural 928

Exaustores
E6licosmaxiar

Equipamentospara retirada do calor,
umidade e poeira

�---., .':

Rua Felipe SChlllidl, 279 - Centro

Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC
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Governadores do Sul querem impedir a aprovação _daMP
Eles se encontraram com FHCpara tratar do projeto que dá incentivos fiscais à montadoras

Jaraguä do Sul • Os

governadores de Santa Catarina.
Paulo Afonso Vieira (PMPB), do

. Paraná, Jaime Lerner (PDT), e do
RioGrande do Sul,AntônioBrito

t- (PMDB), estiveram reunidos com
o presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) para discutirem
a Medida Provisória, que prevê
inCentivoS fiscais às empresas que
queiram se instalar nos estados
das regiões Norte, Nordeste e

Centro-Oeste. Os governadores
consideram a proposta dó governo
federal diseriminatória e' querem
impedir que o Congresso a

aprove.
Na opinião do governador

catarinense, o presidente ficou

sensib�ado com os argumentos
apresentados pelos chefes dos
Executivos estaduais contra a

.

concessão diferenciada de
inceJÍ1iv()S fiscais. "Creio que o

presidente ficou' bastante

�veocido de que uma concessão
de priviégios vai servir apenas

.

para desestabilizar o processo de
crescinento econômico e criar

paraísos fiscais com empresas de
faehada", afirmou Paulo Afonso.

reforma 1ributária, proposta pelo
governo federal, que na avaliação
de Paulo Afo�o vai prejudicar o
Estado de Santa Catarina;· "Pelo

projeto do governo federal, o
Estado vai perder 3% do

olÇ8DleDto", disse o governador
ao presidente, acrescentand0 que
este percentual representa cerca de
R$'40milhões. Ele afirmou que a

Secretaria, da Pazenda está

propondo uma alternativa de

compensação aos Bstados, "Não é

justo punir quemproduz", ai1icou.
,

O secretário deFazenda, Oscar
Falk, acompanhou (>aulo Afonso
na vEla ao presidente. Ele levou a

proposta de criação de·unl Fundo
de Ressarcimento, que não

prejudique os' estados

desenvolvidos em detrimento

país. Não é aceitável que estados certeza de . que juntos, daqueles em que a arrecadação é

já
.

industrializados sejam conseguiremos impedir a proporcionalmente menor. O

prejudicados por essa medida", aprovação de qualquer medida secretárioreUDÍ\J-secomomi:nisQ"o
ressaltou . que venha a .prejudicar o do Planejamento, Antônio Kandir,

Os governadores ãzeram uma desenvolvimento industrial da e pleiteou que o fundo não utiize
reunião prelimínar para articular região Sul", desafiou Paulo

.

titulos do governo, no repasse aos

uma negociação conjunta entre às Afonso, .

. Estados. "Esses pàpéis só serviriam
bancadas dos três Estados do Sul,

.
RECLAMO Na para abatet as dívidas c!Io Estado e

�o nos meressa", adiniiu Oscar
Falk.

Enctmlro: GoveT'lUldores dos Estados do Sulcom o presidente Fenuuulo Henriqueparadiscutir"MP

Nà semana passada, o

governador disse que Santa
Catarina estava disposta a entrar

com uma ação de

inconstitucionalidade, no

Supremo Tribunal Federal, caso
a MP fosse aprovada pelo
Congresso, "Esta não é a melhor
forma de garantir a

dlscentralização Indústrial do

VEREADOR

P
M·
'D'
B

P
M
D
B·

'VALMOR ·VIEIRA
N2,15.630

PIIEFEß'O
IVOKONEL 15.

VICE

MENEL

.
"Mostramos a mobiliZação dos - oportunidade, o governador
nossos parlamentares e temos a discutiu também o projeto de

Weg é premiada como a

melhorpela 'RevistaExame'
, Jaraguá do Sul • A premiação. destacou.

empresa Weg recebe. hoje o Na opinião do diretor Ele informou que a We.g
prêmioMelhores eMaiores, da presidente, executivo da Weg, deverá colocar em operação,
"Revista Exame", como a DéciodaSilva, oprêmioreflete em setembro, em Jaraguä do
melhor indüstria do setor de o desempenho dos últimos Sul, uma nova unidade para
máquinas e equipamentos; A' anos. Ele afirmou' que a a fabricação de motores de

premiação aconteceu, no distinção é "um mérito", que grande porte. "Estamos
auditório Simon Bolivar, do deve ser dividido com todos os aumentando nossa capa
Memorial da América Latina, colaboradores .da empresa. "É cidade de produção, para
em São Paulo, entregue ao umaprovada competência eda atender a demanda, prin
diretor superintendente da capacidade de nossos colá- cipalmente, do mercado

empresa, Moacyr Rogério boradores. E' resultado da externo. Com nosso progra
Sens. É a quinta vez grande aceitação dos nossos

_

ma de internacionalização,
consecutiva qUe a Weg recebe produtos em mercados.mais os motores de alta tensão
o prêmio, única· empresa do competitivos, como o europeu, .estão obtendo bom volume

. país com este número de norte-americámo e asíätíco", de vendas", revelou,

o endereço onde a qualidade fem bom preço, fa�

___�.;;_,__M_A_L_H_A_S--...._L_T_...;.D�A. brica: Jacquard, Soft, Cotton, Moleton, Meia Ma
lha lisa e estampada, Stanflex,Xadrez, Listrado,
para aténderconfeccionistas do ramo de malhas.

POSTO DEVENDAS .JUNTO À FÃB'RICA.
ROD. SC-416 N°'2727 - RIO CERRO II.

FONE: (047) 371-0099
FAX: (047) 371-1045'

JARAGUÁ DO SUL;. sc
DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAMENTO PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FlANElADO E ESTAMPARIA
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AUX. ESCRITÓRIO
GIOVANI 372.1923 LBVAX'rAwr&:.TODB ....U_ç6B.;

,

....&LI.BDBPLUXOQ.lEIAM'&B É mais fácil pensarmos e mesmo transmitirmos informações,VENDEDORA :L&.V-ODT;.A..COllll[P�""O' na linguagem elaborada (consciente), porém, temos que
SILVIA 973.5530 D.A..I..iIl!iJ1IßI..DBPlEI.ODVçA.OB reconhecer que ela é ineficaz como linguagem motivacional,
AUXILIAR CONTÁBIL OlEl.IB.....A..çAOB TlEI.B�&wr&WTO

'e isso vem.sendo mostradopelos resultados duvidosos que as

LAURI 372.1452 � CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200 "técnicas" motivadoras vêm tendo, ao longo dos anos. A cada

CONTADOR novo ciclo na moda das motivações de pessoal, surge um

LUIZ, 634.0568
novo nome para a mesmo produto: motivar o homem pelo

ENGENHEIRO que podemos em última instância'mamar técnicas de tapinha
AUX. DE ESCRITÓRIO' !'

nas costas, que logo são esquecidos ou recebidos com

SIDAMARA ,372�2999 II AGRONOMO conotaçõespormuitasvezespejorativas.
ASS'ISTENTE A'DM. I' Qualquer linguagem consciente chegará ao mesmo destino, a

WANDERLEY371.3829 consciência, esta nossa companheira do dia-a-dia .sujeita a

e
Ó: '

'

..' IDADE �NTRE 26 E 35 ANOS todas as mudanças impostas por este. Motiva-se hojeTEC. ELETRONICO conscientemente (falando-se atéde hemisférios cerebrais!), e
ELEANA 371.1054 CONHECIMENTO NA CULTURA DO ARROZ a desmotivação voltará certamente no próximo solavanco nas
CRONOMETRISTA relações empresa-funcionário. Aí, faz-se unta "nova rodada

NEULSI ' 973.8068 DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR demotivação", com "a mais modema técnica", é claro que

AUX. ,DE ESCRITÓRIO 'INFORMAÇÕES NA HUMANA C9m um novo nome, pomposo de preferência!
ROSE 973.3771

Com os cortesnas margens de lucro cada vez maiores, osqae
, ainda não o fizeram certamente o, farão, em breve, será

CAARULAX. ESCR13T7Ó1R.310864 (---,NSpETOR TÉCNICO DE "\ primordial para0 empresário investir de forma segura e

definitiva na "motivação" do seu funcionário" ou melhor de
MOTORISTA

I JlENDAS I sua empresa. Não haverão mais verbas disponíveis, para cada

ILDOMA'R 3722804 nova moda no motivar, fazer-se mais uma tentativa. O
,

. NíVEL DE SUPER,VISÃO I
'

SERViÇOS GERAIS' I
'trabalho terá que ser feito de forma profissional é duradoura,

S IMON IA 374. 1180,
'

,

EXPERI_NCIA MíNIMA DE 3 ANOS Oll �a, deveremos usar outra linguagem; não mais a

J conscienta, ':l1as 'a primitiva, incoasciente, Através .da
CONTíNUO " \.. .

� CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200 Psiquiatria Ocupacional; pode-se de forma científica, falar-se
JEA'N 9738068"' _ -'NF�ACÕE,SN�M!!!! _ '

ao âmago do funcionário e empresa, fazendo com que os dois
RECEPCIONISTA

"

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

� sejam movidos, (motivados) pelo único e real motivador

JUC'IANE
.

375.1365 (/ASSITENTE TÉCN'ICO DE \ definitivo,alibido .

VEND'AS
I Temos que buscarem cada funcionário e posto de trabalho, o

...1:---------... : ': que de mais íntimo, no sentidopulsional, os aproxima (exita),
OUTRAS VAGAS I IDADE DE 22 A SO ANOS I Para que o desenvolver � atividade seja sempre estimulante
ABERTASNA I DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR I das pulsões sexuais (inconscientes), o que a fará produtiva é

HUMANA , " ' INFORMA,ÇÕES NA HUMANA /1 prazeirosa,
Podemos pensar que hajam atividades que não sejam,-_----_---_----- __ ---�

_-------_---_----_-_ '[prazeirosas. Pensamos assim, porque pensamos de nosso

ponto de vista do prazer consciente, e nosso. Cada um tem .

desejos por prazeres, volto a dizer, inconscientes, e muitas
vezes encontram prazer nos serviços mais "sujos" ou pesados,
a nosso julgamento consciente. Os prazeres quando
inconscientes satisfazem,
Motivação (inconsciente = definitive), produz com maior
qualidade e menor esforços físico emental.

Classi-Emprego
uma Parceria

CORREIO DO POVO - HUMANA

AUX paOD. - FEMININO.
'ATEII.;.,/iNTE LANCHONE'JE
COLOCADORDECALK��

COSTUREIRA
CODNHElRA INDUSTRIAL

FERRAMENTEIRO
MEC. -tAQ. COSTURA

PROMO ;OR DE VENDAS
RÉCEPCIONISTA
REP"'�SENTANTE

..A.."U":DITOR. :DE

PR.,O:DUçAO INFORMA

PRENSISTAS ,E
AUX. ACABAME'NTO

PARA TRABALHAR NAWOLF

PROCUREM A HUMANA!

TÉCNICAS!? (II)

HUMANA
. ASSESSORIA e'M RH

AM,BULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICINA DO TRABALHO (PCMSO') ,- AUDI'OMETRIA ( PCA)
RECRUTAMENTO E SE�EÇÃO � CURS'OS NA ÁREA DE RH'

.

RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEP, 89,255-240 - JARAGL:JÁ DO SUL � SC
.' Fone: (047) 371,4311 Fax: 372,1091 E-Mail: MUMANA@NETUNO,COM,BR

'

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESAI�' "

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FONE

371-9165
VENDE .:.:_.:.:. ',ALUGA

·
VILA NOVA - ,Sobrado com _a <\C 176m' e .e�DO ?S2m' - RS So.oóO.oo �1iiil::_j11 Apto ,Da Rua Joio Janumo Ayrolo, çom 3 dol1llS. 2 bwç. aala, eee,�v; g•. - R$
VlLARAU - CasaAlv. com 2 dmm, l&Ia, cw., bwç, di&p. - R.$ 13.000.00 :.: :.: 380.00
JGuÁ BSQUPRD0 - Casa milita com 70m' e te�DO 20m', - RS 20.000.00 ;j�Mj_�j�t!� Apto. Da Rua 2S de Julho -'Vila Nova çom IIIIfto, 2 dorma, sala eez, lav. - R$
VILA PROGRBSSO/GM - Casa alv. com &Sm' e te�DO 312m' - RS 18.000.00 .. ;:;:;:;:;:::......•..:.•.:•..:::::;:;:;:;:; SSo,oo
fi_n." '

'

;;;;;;;;;;;;...;;;;;;;;;�!: Cala I1VOD&Óa lia Rua Joio Franz... çom 2 dorma, çoz, bwe. kv. pc. - R$

:,
ANA PAULA: Casa alv. com 146m' e te�DO 392m' - RS 40.000.00 :;:::;:;:_::::::::: 230.00 '

,

'

"

'

,

· 1Rtls RIOS DÓ NORTE: Ç&II milita com 3 dmm, l&Ia, bwç, Iav. p. di&p. ;;;�;;;;; :;�;�;�;�; Cala l1vea&Óa p� CevI1 eem 1 dann, bwe, 1av - R$ 100.00
'

,

: c:h..n&q.,: R$J6.200,00 -- _' , . ::::::::::::::::::':;::::::::::::;::::::::: Cua lllÍlta Da,BRc280 apÓs a Feg. çom 3 dorma" aala" ço� bwe. lav. gtc. - R$
ANA PAUlA - Casa alv,. com IIIIfte. 2 dmm, l&Ia, Çcr& bwç, Iav.p. diiIp. - ;;: 280.00 ,

R$32.000.00" ::: C -:"11m6deO--"'- tr 3d ,_. 'b- .�.

: CENTRO-Casamislacom117m'te�D0380m'latMarinaFrutuOlo-R$43.000.oo �� R$-;;�nalUa
o �D, çom orma, .....� �...".gtc.-

: VlLARAU - Casal1v.çom3dmm,aall. cw.,bwç, lav.toda JDDda -RS 2S.000.00 :;: Cala l1vea&Óa Da Vila Ihu, çom 1 dann, aal..� bwç _ R$ lso.oo• 'ClNI'RO - TeueDO DO liDl1 da avo Mm. Deodm:i,com"de 46Sm' - RS 44.000.00 �j� Sala çomen:ialu Rua FJeoDora� �m 80m2 _ R$ 3OG,00

Procura-se
moças para

dividir aluguel de
apartamento na
rua Reinaldo

,

Rau, 400 - apto.
31 - em cima da
lukisa � Tratar
lia local após as

18:00h
somentecom
Heike ou CIeide
ou pelo telefone

372-0406'
corn+leíke

VENDJI S:
- Tei7enoc/4?0nJ2 - 15x28m, no loteamentoBéhling,

- Terreno c/672Jn2 - 20x84m, no loteamentoAzaléia
,

- Valor: R$24.000,00parceladoaté 15meses.

- Casa alvenaria c/190Jn2, terreno c/589m2, sito à '

rua Anita Garibaldi, cl 3 quertos grandes +

dependencia deempregada - Valor:R$90;000,
parcelado em 48meses.

- Casa alvenaria c/142m?,'3 quaitos, bairro Ilha da
Figueira, rua s/nome, próximo, à Igreja Nossa,
SenhoraAparecida c/terreno de 450ffl2. ValorR
27.000,00negàçiável.
- Casa alvenaria c/2 quartos + suite, sito à rua Fi' .

Bartêl, c/construçãode250nJ2, te"enoc/ 16x50rn· .

Valor:R$ 75.000,'00negociáveis.
- Casa alvenaria é/180m2, c/2 quaitos + suíte + :

lavabo; rua OttoMayer, bairro Vila Lenzi c/terren :;.
de2;212Jn2 - Valor:R$ 70.000,00negociável.

'

R. FERDINANDO PRADI

©[Lrr�B©�
=======================

DR. DOUGLAS F. C. ANJO

.

. Àngiologia - Cirurgia Vascular
Vari�es, Tromboses e Doenças Arteriais

.

Fone: 371-4935

,ORA. ELEN .c, D. J. DE MAst
Oto rririolár:ingdlogia

, Cirurgia Plástica da Face - Nariz e Orelha
Fone: 371-8446

DRA. DENISE MULLER T. OLMOS
Ginecologia e'Obstetrfcia

Preventivo do Oäncer- Fone: 371..0942
.

DR. N:ELSÓN EICHSTAEDT
.oUVIDO - NARIZ - GARGANTA - Microcirurgia naso

- sinusal- cirurgia do ronco - OtOrrinOlaringologia
Fones: 372.,0617e 371-0942

.

,
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HABITAT
.MC)I-111 IÄR A

CNc'tIJ.6C

COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINIS1RA

TERRENOS
Terreno c/420m2 - Tifa daMosca
Terreno c/1.02Om2 Rua Procópio G. de OlIVeira
Terreno c/460m2 Rua João Januário Ayroso
Terreoo c/440m2 Bairro Água Verde
Terreno c/31.000m2 Vila Nova próx; Fórum
Terreno e/2.S()()m2 Rua Jolnvlile - Óllmo ponto
comercial

.

Tarreno, c/430m2 Loteamento Versallle.s
Terreno c/589m2 (esquina) Ilha da Rgueira
Terreno c/400m2 RuaMarcelo Sarbi
Terrenoc/532m2-EstradaNovaprox. PostoMarcolla
Terreno c/500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/ 10.000 e casa de alvenaria, ótimo p/
empresa - RuaWolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.S00ma RuaMarcelo Barbl- Vila Lenzi
Terreno c/28.000m2frente paraoasfaltoem Nereu

, Ramos.
Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno' 115Qm2 - R. José Emmendoerfer
Terreno 180Om2 - R. João Januário Ayroso
Chácara 115.00Qm2 Ribeiräo Grande
Terreno de 37.00Qm2 - Vila Amizade

,

Lotes c/400m2 - prÓ)(. São Lufs Gonzaga
Terreno esquina cl 598m2 - Lot. Papp
Terreno 850m2 Lot. Behling�

CASAS
,

. .J
Casa em alvenaria c/260m2 - terreno c/1540m2 -

Schroeder
'

Casade a1v. c/95mZterrenoc/370m2em Três Rios
doNorte
Casadealv. c/1OQm2terrenoc/53&n2-BairroÁgua
Verde
Casadealv. 215m2- Pralade Itajuba
Casadealv. 220m21 sufte+3dorrnitórios-RuaMax
Ziemann
Casa 130m2 e terreno 520m2 - Entrada Rio da Luz
próx.Malwee.
Casa aIv. 120m2 c/3 dorm. Lot. Res. Luis Kienen
Sobrado alv. 70m2 Barra Velha - permuta casa em
Jaraguá

.

_ Sala corni. 93m2 .. cantro

= APARTAMEN,TOS
_ At-.lf1. em construçãocl2 ou 3 dotmitórios, entrega

C agosto/96, rua Gumerc 'do da Silva (localização
Privilegiada). Consulta-nos.

� Apto Ed. lsabela c/123m2 - 2 dormitórios + sufte e
C demais dependências.

'

_ "Apto. 155m2 - Edif. - Edlt. Schiochet entrada +

_ financiamento.
_ Apto. 96m2 - Edif. Imigrantes ,parcelar)
_ Apto. 3Q",.m. - Ed. Miner
- Apto. 1 dorm. - CamboriÚ.
_.
_
_ .ALUGA-SE
_ ,

_ Sala comercial 30m2 - R. Francisco Medeiros.
.. Apartamento 2 dormitórios Rua Max. Ziemann.
.. Sala comi. - Edif. Picolli
.. Galpäo indl.' 130m2 - Rua Lepoldo Janssen.
..

, Apto. 3 dorrn. Ed. Gardênia
: ' Casamista c/3 dorm. Rua MaxDoerlng.
.. Edicola (4 peças) centro.
..
.. 1 TEl-EFONER�SIDENCIAL PREFIX0372

•
.'
-

RUA�SCIDOOT,�
(AO IADODA1_1JiERRAGBNS)

FONE: 371-8009

CLASSIFICADOS OORREloDOPOvo-3

&miiIJRJ
.

. CRECl1873-J
EIUPREEMJIMENTUS IMOBIUÁIIOS LlDA.

AP'TOS EM CONSTRuçÕES
Edil. Pe�n/a - R. Jo.. Emmendoerfer .

-Af*.o.c/111m2 -2'.,dar. c/2qtosedemaisdep.• garagem. portioe portaria
eletr6nlca - R$ 25.000.00+saldOparcelado em CUB, .,trega chavesem)arV97
EdH. D/anfhu. - Rua Marina Frutuoso
-CoberunÀ 0I4lI«K904o'397.8Om2.0'3sull_edemaiscIep.lareira-d-.Jnasqueira
ind.-2vagas.garagam.Entrada+parcelasdaconcbnfnioapartirdaR$1.787.57,
re..ustac:toe pelo ÇUB - chaves fev/98.
- AP� .502 e 802 c/214m2 - sufte + 2 qtos .• Sacada. churra8q. ildvlâJal, dep.
érnpragada.2garagens.salioda....phiclna-Entrada 1OScub(R$44.022,96}
+a_irparceiasdacondomfnlO-R$1.080.19chavesFEVl98.
-Ap�304c/214mz-.,trada +parceiasdaéondomlnioapartirdaR$962.03-
re..ustac:toe pelo CUB - chaves - FEV198
Edil. Amaranthu. Rua Adolfo Sacari - lat da Rua Amazona.

(SCAR)
- Ap�c/3OOmz. temosdsponfveisapartam.,tosn' 301. 302. 501.
Entrada+parcelasconcbnfnioda3.a5CUbs(R$1.518.1OYmk-dlavesDEZ/99.
Constl\lçio: Prom. Conetr. e Plan. Ltda. em aistemas da oondom Inio.
Rtialdenc/al Amaryllis - Vila No.,.

-Aptosc/123m2-c/1sufte+ 1 qtoedemaisctep.,d. (sacadac/churrasqueirae
garagam)-R$9.000.00+assumrcondomfnioda1.49cubs(R$é19.72}.

CASAS
-Casa Alven. c/158m2- R.AMno Stein. 960 - São Luiz R$40.000.00 •. trocapor
apto. ,

- Casa dealv. Nova 3pavim.,tosC/450m2daáreaconstlUlda. terr.,0800m2-
R.TomazF.daGoesc/lndavlsta-R$160.000,OO
·Casaalv.,ariac/200.00ml.naAlaalvlaChiodnlPrad.33-Jaragué-E8CfJe1tlo
-R$60.000.00

'
,

- Casa da chácara c/270m2 em alv_ria c/ toda 'ilfra-estl\ltura.�a. dois
galpões. terr.,o c/31.00Om2-.R.BemaItloA Sdvnicl(peltodosalio Vitória}
IhadaFlguelra-R$110.000,00
- Casadaalv.,aria ,123m2, BalneérloCambori� - Troca-seporapto emJara�.

.

- Casa em .Iv_rla c/SOm2- Rua José Picoli - R$ 25.000.00
- Casa�.,arla c/32Om2_·RJoioWl_tJr.53 (BR280.1On 72)- R$ 55.000.00

TERRENOS .

-Tel'lWloc/28.269m2.notravoquevaiaBlI.III_uc/165mçlefrentep'BR413.
, contendo l.IIIa casa da madeira c/150m"+ galpio daalv_rla c/200m" - R$
170.000.00
-Terr.,o27.00Om".OIécaraeml9JasClaras.PerlmetroUlbano-R$45.000.00
-Terreno-Lot.Champagnat-378m"-R$21.000.00

.

- Terreno c/7.35Om". à 50 metros da R. Jos6 T. Aibelro (após trevo) R$
32.000.00
- Terrenoc/2.250- R. BertaWeege(planoa secoc/RioJllraguéaos Fuildos}
-R$40.000.00

'

- TerrenoemNaVeg«ltes, com 4OOm". c.,trala50Om dapraia - R$15.000.00-
murado. �ndos com cobeR.Ir. p' 4 garagens
- Terrenoc/45Om"-R.Am"aFischerEnke. VIa Rau-R$13.900.00

GALPÃO INDUSTRIAL I COMERCIAL
- Galpio InclJstrlel. estlU"'ramontada. cobertura paga. c:Om área da 400.0Omz, e
oterrenocom654.00m".AlaJoio Franzner. emfrenteàlgNjaSioLuizOonzaga.
P"coR$39.800.00.
- Pr'do comercial - 312m" - R. Ad611a Fischer. 720 - R$ 80.000.00 - aceita
parcelamento ou troca parcial pio apto/terr.,o...

.

. LOCAÇÃO
-Lojas- R. EJeonoraS. Pl'adi Ed.Anturio c/42,24m2-R$300.00-c/53,47mt-R$
400,00

.

/
- Loja c/42m2 R. Bemardo Dornbusch. 590 - R$ 300.00
- Loja c/35m" - R. GulhenneHering. 70 - Edf. �rica - R$ 300.00
-ßptoc/3qtos+ dep. empregada. central.EdiffcloJaraguá. 8,.,dar. R$ 750.00
(Semimobilado)'

.

- Apto. c/3 qtos - R. Eleonora S. Prad (Centro) - R$ 550.00
- Af*.o. 2 quartos - R.GulhenneHering. 70 - R$ 475.00
- Galpioc/750m2-114m2da escritório- Rua ElWinoMe!)egotti, 1460.Aluga-se
total ou parcial,
- Lojas - RuaJo"Teodoro'Rlbeiro.355 - após lnclJmak-c/72.0Om"-R$330.00

Fi EPITACIO PESSOA, 421· SALA 103· FONE 371·8814

Parecer Comerciai

Incorporaflo
Vende - Admlnlatra

Compra - Aluga
DEFRONTE AO FÓRUM - CRECI 00177O-J

FONEIFAX (047) 372-2990
CELULAR 97S-9089 - JARAGUÃ DO SUL - SC

, .

- Troça« lIIDI Ç8A em c:oa�1o COlD SO'J& proata, da .ca de 217m,
com 3 qtos., varlllda, copa, suite, biblioteca, 2 blllbeiros, portio e

eletrGDico, c:aça Ioda em alwd'Dio. Aa!ita« casa, ,carro e casa Da praia.
- Troca« lIIDI canádtoaete D-20 .no 9S/9S, dircçlo hl«Iulica, volante
escanu�'YeI, vic1"ol VCRléI e rondoa. At:eita-sc casa, paga-sc difcR:lIÇa.
- VeDle« CMl COA1AS, elÚ. R$ 9.000,011 e _unir JDeDBalidades de
R$ 47,00 (negoci�l),
- Vep-sc casa 211m após a Vila Rau com 3 quartos, sala, copa, cee.,
bIIlheiro, de ahmana, I.erR:DO com 420rd'

.

- TeneDO no loteamemo Hermano, VilaRm com 420m' - R$ 7.000,00 nego
- Veode-se lIIDI casa naRua LuizSàler - o.ra doRio Cerro, cl 3 qta;, sala,
coz., Iav� gansem, de. R$ SO.OOO,OO - EDtrada R$ ZS.ooo,ob e mtante

parcelado.
- Veode-ae WD TerreDO na Rua Fßidio Boss_lo de 600rd' - R$ 16.000,00
- B_ do Rio Cerro.
- Veode-se lIIDI ba po instalar JDÍCrO.eqRBa, lateral da Bedba Wccl!F
- Rua SSS IIn· - R$ 3S.000,00 (negocä'Yel)
- Vende-se Casa em alvenaria nova, com 3 CfI.tos, sala, copaf�a,
lavanderia. garljlCm - localizacla DOS fUndos do meMos - R$ ZS.OOO,OO
(negoci�el) em eoa.ç&es '-1'8 n.aelameato. Terreno 730,00m"
- de etqDÍoa.
- Veode-sc,Was casas do 1� 84, aJdlas com CfIartos, salas, cazima,
garagem - I' com 1.300rd' de feneDO - Valor R$ 16.000,00 (negociá'Yel) i:'
com S38,40m". TareDO (negociá"YeI). '

- Vende-se lIIDICa8a Jálla narua SS, AngeloSclúocbet, 137, COID3 qua1os,
salas, cazima, c:qwI, 2banheá"os,de. Terreno 12,S0 de freote totalS82,80rd'
(negociá...:I). At:eita-ae cb�..a, te,*DO.
- Veode-se teneDO Da rua 37, lolo·Planiacheçt, com 14,00 de frenle total
da .. em 464,00111' - Preço R$ ZS .000,00 (negoci�l)
- TerreDO na IIba da Figueira - Rua 10, J� T. Ribeiro com '14,00 lestada
total da Ba de 427,s0m" - com 'sua.'1uZ, timdamemo e lajota - Preço R$
IS.000,OO - BarbIda
- TerreDO com 840,OOm" - mais coa�1o de WD pr6dio cl S60,4Om2-
pr6x. da Argi - na Walter MlIIquIldt - R$ 60.00 p'm" - negociá'Yel.
- TeneDO ÜDado no. Trevos - GM, Js, BL, MS, lO, SCH e CO, c:oatendo a

..de 19.620m',com331,60nt.defrenteplBR-280 -PreçoR$10pnelas .

de R$ 12.000,00 (Trocá« por carros e Camilllílles).
- Vendecsc úea comercial ... Rua Maria Ubelina da Silva - Vila um:i,
coDlcndo. 4.828,sOm2 cl testada de 6PßK. ao pn:ço
R$ 11 0.000 (Negoci"'el)
- Vende« terreno DO Aza1l!ias CI 729m2. EDtrada 14.000,00 + A_unir
Financiamento.

'

- Veode-ae uma Jánk:h'-a comS.OO<Jm2. Localizada Da Rua 492, Elpidio
Martinr, bailro Vila ullZÍ, .. isolada porR$ 3S.000,OO (Negociá'Yel)
- Veode-se lIIDI" de 22.000rd' localizada DaRua 2(i1,I� A PeR:n,
Bahro Czmiewicz ao pn:ço de R$ S,OOrd' (negociá'Yel).
- Veode-ae apto. DO Baloetio de Card>crid - Todo mobiliado, 3 qta;, sala,
coz., C«p, etc. 3· andar - garagem coletiva - intelfoae - COBdoJdmo - R$
SO,OO - 700ni. da p-úa - Rua 2.300 - n� 740 - PR:ÇO - R$ 40.000,00
(negoN'Yel) - Troca-se por apto em Curitiba-PR,
Vcode« 7 .s00nJ2 com JSlific:açIo de GalpiIcs em 2.20Om2 - localizados
100ná londe do asfalto (BR-282 - SentidoN_u RIIP08 - (ao lado da
R.ccteativa Breithat.,t) ao preço de
R$ IS0.QOO,OO (Negoc:iKel). '

- AlIga-..: sala defroate F6rum - R$ 300,00
- CI.. Jálla Rua Fco. de Paula, com l00nJ2, 3 CfIartos, salar, cazimas,
lJameiro; g-l!Fm, IDlrada - exceleate -

R$ ZS.OOO,OO (negociá'YeI). .

- CI.. madeira DO GiardiDi üDZÍ - R$ ZS.OOO,OO - aceita carro, te1cfoae.
- CI.. DO Morro do Aanl de madeira, 3 quartos, sala, cazima, banheá"o,
de� ao preço de R$ ZS.OOO,OO (uegoci�l),
- Apto. Edit Mcuegotti - 3 CfIartoB, sala, dispo ellp'ega:la, cozinha, ele.
Sem garagem - R$ 38.000,00 - negociáwl . ADcita-sc casa.
- TerreDO com 420,00m'. PrcrulllD a Faculdadc • Preço -

'

R$ 7.000,00 - Pan:elamos.
,

Duas c_s de aclblmCntos'm6dios no Alia Pmla I, por
R$ 23 .000.00 (negoc","cis). .

- TeneDO lateral BR 280 Gulnlnirim 20.00m de mote llrea total sOOm,
pn:ço R$ 12.000;00 neg, .

- TerreDO na Rua lrmIo uaüoVilauDZÍ com IS,OOmcc freote llrea total
300m,pn:ço R$ 10.000,00 neg. .

- TerreDO na 1ifa da Polvcra com 4S0m pn:ço R$ 9.000,00 neg.
- �ga-IIC casas defronte a Weg II

ALUGA·SE GALP}.O CENTRAL PI DEPÓSITO, ETC. ·250M"

línica São Camilo
Dr. Marcos Fernando F. Subtil

l!lllllj!j�jl.llllil�lj!j�j�lllljjj�jjIIIIIJl
Medicina do Trabalho - Fratura. - Urglncla.
Doe,n9a• de Coluna, Le.ae. do e.porte .:. Vfdeo Artro.copla
e Cirurgia. do Joelho

Exame.: adml••lonal., deml••lonal. e perl6dlco•
Hór6r1o. aten.dlmento: 8:30 ii. 1f:30 e 14:00 ii. 18:30h•• Vendo consórcio 50 meses Unol

ELX - 4 portas c/ opcienais R$
6.700 - 24 pagas de R$ 282,00.
Tratar372-2400 cl Aurélio.

Vende-se aparelho de ginástica
(AtIetic) 15 modalidades de
exercícios.372-2790.

Guincho para Jeep (novo) ml)l'ca
EKRON 3,5 toneladas. Tração
automática com cabo de aço; Tratar
312-2790ou 371-4810 .

Vende-se ou troca por carro uma

casa de alvenaria em Guaramirim
R$11mil (aceitaproposta). Tratar

.

3714424c/ Adriana.·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREloooPOvo-4 CLASSlflCADOS DE VEfcUlOS . Jaraguádo Sul, 23 de agosto de1",

,

JARAGUA DO SUL GUARAMIRIM
-

CAMINHOES
Goi i prata OK Agrale 1800 - Carroceria branca 93

Kadett GL 1.8 vermelho . OK Jeepe Javalli - Turbo Diesel bege 91
M. Benz 1218 - Truque chassi branco 91

Kadett GL 1.8 branco OK Ford Cargo 1418 - Truque Chassi 89
Pá1ioEDX . azul OK cl carroceria Frig. Recrosul azul 86

Corsa Wmd preto OK
VW 7.90 S cl Carroceria . vermelho 89
VW 7.90 cl carroceria amarelo 89

Goll000 preto OK VW 7.90 S - Carroceria amarelo 88
Escort GL 1.8 cinza OK VW 7.90 - Carroceria cinza 87,
UnoMille prata OK Ford Cargo 1618 - Chassi Truque branco

Gol CLJ:1.6 OK
Ford Cargo 1615 - Toco Carroceria branco 87

sport
- F4000 bege 87

GolfGL1.0 branco OK D60 motor'1113 Bau marron 81
Mille SX 104pts branco OK D 10 Bau' branca 79

Mille'EP 1.04pts prata OK M.B. L 1113 Toco Carroc aml 78
M.B. 1519 Toco basculante aznl 78

Fiesta 1.0 i 4pts aml OK M.B. 1113 Truque Turbo Carroc ázal 75
Tipo 1.6 MPi 4pts. drake OK M.B. L 1113 Truque Turbo Carroc 32111 75

Terrpra 16V 4pts servilha OK M.B. 608 Carroc. amarelo 73
. MB 1113 Truque Turbo Carroc, vermelho 66

Pick-np S10 branco OK Chevrolet 060 carroc toco bege 80
Corsa Wmd super 4pts goya OK V.W. 11130 toco chassi cinza 85

"

...................•...•......•.........•..............·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·ó·.·............................................................ .;.:.:.:.:.�:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.

--
,

VEICULaS USADOS
MonzaHatch maJI"()IJl 8Z Peugeot pick-up branca 95
Jeep Javali turbo bege 91 DelRey branco �
FiatUnol.3 branco SC) Fiat147 branco '86
BscortGuia begemet 88 Passat cinza 82
EscortHobby cinza 94 DelRey marron &5
DelReyL verde et Voyage branco 84
Para1i azul 86 UnoMi& vennelho (K
fUsca 1300L cinza 81 MonzaSL preto trI
OpalaDiplomataSUE prata 88 m:ortXR3 prata 86
Santana 1.8 4 pts. branco (K

ChevetteMarajó branco 83
Goll000i plus unique (K

MonzaSR branco 86
Mi&SXI04pts turmalina (K

MiUeSX 104pts maori (KCorsaWind branco (K
Fiesta 10 2pts azul (K PáloED lO2pts. v. cordoba %

ParatiCU 1.6 prata (K Tempra 16v 4pts turmalina se

T'
.

1.6 ie ts rata (K BseortGLi 1.8 azulmet . %

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

JiI.
PeugeotXS 306

. Tipo 1.61e 4pts compl.
Tipo 1.6 je 4pts - ar

Tipo 1.6 je 4pts compl.
Monza SL 4pts gas.
Monza SLE 4pts compl.
Monza SLE 2pts
Chevette Sl.
Chevette Sl.
Chevette Sl.
OelRey
F-1000 super diesel
PrimioCS
PrimioCS
Caravan
Goi CL
Goi CL
Escort
Chevette
Kadett
Selina
Fusca
Fusca
EscortGI
OpalaComodoro

95
95
95
94
92
91
85
89
88
83
87
95
85
85
76
90
92
88
82
93
81
80
72
94
90

branca
grafite
cinza
preto
bordo
prata
preto
prata
branco
branco
azul
bege met.
marronmet.

prata
• branca
cinza

.

prata
branco
verde
prata
azul
verde'
branco
bordo
cinza'

RU.1 Joinville n° 3573
Follê (047) 371-9&.22

JARAGUÁ DO SUL - sc

AUTONOVO
VEíCULOS

Tipo 1.6 4pts 95 gas prata ; , 14.500,00
PointeréU 1.894 pts gas prata 13.500,00
Santana2000GLS89gas. douradocompl , .. 8,600,00
Fusca 1600 94 verdemet. alc , .. , .. ; 6.500,00
Gol CL 1 ,6 92 branco gas. .. 7,500,00
GolCL 1.8'88 branco alc. , ,6,000,00
Uno Mille 91 verde met. gas. , 6.500,00
Escort GL 89 azul gas , ,,7,000,00
EscortGL88 cinza alc t- .. , , , 6.500,00
Uno 1.5 R (cl rodas) 88 azul met alc , 6.500,00
Escort GL (cl rodas) 87verde met. alc 6.000;00
Monia Classic 87 (completo) chumbo alc 7.300,00
Uno es 86 preto alc 5.000,00
ChewtteSI1.6Y8rdemet. alc .. 4.300,00
Fusca ·1300L81 branco gas : 2.500,00
Fusca 1.500 74 branco (relíquia) gas 2.400,00
Fusca 1.500 73 azul gas 2.0'00,00

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

VEREADOR
I

p
P
B

p
P
B

EDSON MÜLLER
NR 11678

PREFEITO Junto. por J....gu6
IVO KONEL PMDI/PPB

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VENDAS:
co.,purADCIIES-MlRESSCJlAS

SLPRt.tENTCS-ETC.
�l"é:HrA1;SPECWJlADA

FONE: 372-1419

Afaltade
. -

comumcaçao
entre usuário e

a assistência

técnica, tem se

transformaâo .

num dos

grandes motivos

para a

adaptação com

a máquina; que
na maioria das

"

vezes, so
.

procuram algum
tipo âe :-.:

assistência,
quando o

computador
entra em

"pane".

, ,

SUarIO-371-9-595.
372-1922

On U·sO
RuaCel.

...
.. ,. .

'

_PrOCÓPiO_GOmesde Oliveira, 680
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oportunidade de se comunicar com o
.

mundo no conforto do seu lar, parecia
uma realidade que ficava somente no

plano virtual. Mas a Internet veio para mudar
todo"o comportamento e expandir um novo.

'mercado de usuários do microcomputador.
Ospreços dos micros alcançammargens cada vez

mais baixas, depois da abertura do mercado de

informática e da instalação no setor de um

sistema competitivo em moldes internacionais.
,

Junto a estas grandes ofertas, o usuário começou
a convivercom alguns problemas,de adaptação
com amáquina, muitas vezes esquecendo aquela
explicação "tão simples"que a assistência técnica
passou quando Iez a intalação do micro.
Além da falta de comunicação entre usuátio e a

assistência técnica, outrosproblemas aco'!tecem
'na utilização do computador. A manutenção de

disquetes velhos, comfungos, queprovavelmente
irão sujar o drive, são imprudências cometidas
atéporprofissionais da área: .

O Correio da lnformlttica apresenta em uma de

suas páginas, osmais recentes problemas que o

usuário tem enfrentado com o microcomputador.
Mostra também, alguns dosespaços cibernéticos'

I
.

que a Internet ocupa.fornecendo endereçospara
todos que já se conectam com a Internet.
Esta página também fica aberta para a opinião.
do leitor, que terá a oportunidade de expressar
sua opinião e p�rguntar qualquer dúvida sobre

informática e seu mundo ainda duvidoso.

EXPEmENTE
_ ..

NatJpode ser vendido separadamente

.�.
COMPOSiÇÃO: GRÁFICA E EDrrORA CP FOTOLITOS: C�,SAR JUNKES
ADMINISTRAÇÃO: FRANCISCO AlVES LUIZ DE MFIANDA
DEPTO. COMERClAt: CESAR BUENO

.

ARTE GR�FIC:A: ADRIANO TRENTtU AV. MAL. ,DEODORO DA FONSECA.
RÊDAÇÃO: ELOISA PETERS 122 CX.P. 19 • TELEFAX: (047) 371·
REVISÃO: ARIALVES LAUS 1919 • JAR:AGUÁ DO SUL· SC

.

lar. do Sul, 23 de agosto de 1991
":I

AVENID·A PRESo EPITÂCIO PESSOA, 820 - CENTRO - FONE: 1047) 371-9436 - RUA ANGelO RUBINI, 66 - BARRA IPRÓX. A MAlWEE) - FONE 376-8321

Mensalidade a partir de. R$' 35,00

·Informação como ferramenta
de pli'estação de sernea

Neste mundo em transformação, a

informação passa a ser um recurso de extrema'

importãnciapara a gestão dos negócios.A posse
de informações sobre mercado" concorrência,
tendência dos negócios, consumidores, polttica,
tecnologia e outras de igual importância, pode
transfo rmar-se em fator de vantagem
competitiva, na medida em que a empresa faz
uso delas de forma mais inteligente do que os

seus concorrentes.

A agilidade de ocupar mais rapidamente
um nicho de mercado, posicionar mais

corretamente uma linha de produtos, explorar
mais efetivamente as vantagensproporcionadas
pelos Sistemas de Informações, combinar
produção prâpria com terceirização, usar os
recursos da logistica integ radapara garantirser-

.
viço aos canais e aos consumidores, administrar
'commais eficiência as compras, desenvolverpar
cerias e alianças inteligentes, deslocarofoco da
visão para o mundial, colocar o sistema da or
ganização como fator de competitividade; são
maneiras de colocara empresa em sintonia com
as transformações, e também de criar fones
diferenciais competitivos em relação à

concorrência:
Economia global, competitividade e

concorrência acirrada, qualidade, eficiência,
produtividade ejfexibilidade, ênfase no mercado
e completa satisfação do cliente,'são os desafios
impostos à nossa realidade.

Omercado deve ser suprido eficientemente
com qaalidade e com preços que estão dispostos .

a pagar; principalmente pelo fato da crescente
concorrência; aumento de importações, liberdade
depreço, demandaporqualidade emodemidade,
maior valorização e conscientização do
consumidor.

Planificaçãa intema; na empresa, isto sii�
nifica repensarmétodos de trabalho egestãoplá
nejando apartirda variável externa, ou seja, de

forapara dentro, buscando seu retomo via pro
dutividade, redução de custos quanto aosmétodos
de gestão, de preços e dos volumes de vendas; é
necessário que a empresa" conheça seus custos t
despesasminuciosamente.

Encerrando estas breves consideraçõn
sobre o fenômeno daglobalização, é importante
destacar a importância do serviço para a

competitividade empresarial. Está se tomando
cada vez mais diflcil estabelecer diferenciais
competitivos em termos deprodutos, qualidadee
preços, pelo fato da tecnologia de produto e de

produção estardisponfvelpara todas.as empresas
e, também, porque as técnicas de racionalização
e de inovação admmistraüva estãoperfeitamenu
acesstveispara qualquerorganização que queira
fazer uso delaspara obterganhos de deficiêncu
na gestão de seus negócios.

Admitindo esta situação como verdadeira,
resta à empresa valorizaraprestação de serviços
como fator de busca de diferencial competitivo,
pois através deste caminho ela está agregando
valor ao produto vendido e "customizando" o

atendimento, o que pode contribuir fortemente
para a "fidelização" do cliente e a redução da

'dependênciadepráticaspredatórias depreçespara
amanutenção da suaparticipação demercado.

A "disponibílização das informações"
em tempo real, tantopara as empresas comopan
os consumidores, está transformando o serviço

.

no elemento que pode desequilibrar o jogo da

competição.
Neste instante, quando ocorre esta

conscientização épreciso saber escolher qual o
instrumento e o parceiro com plena capacidade
técnicaparamelhor execução do serviço.

Escolha corretamente!

Edson lamelHertel
Consultor e Sócio da TtcnoFlex Consultoria t

SistellUlS LIda.

. IN:>VAÇÃONAÃREAIETRE�ENTO,Cl:JISQ)EM SlS'TEMASESPEC(FICCSFMAEMPFESAS:
,

Folhas de Pagamento Ruxo de caixa Contas a Pagar
Contas a Rec6ber Controle de Estoque 'cadastro de Cliente
cadastro de Fornecedores Faturamento eMUITO MAIS ...

Onde o aluno sai'apto para enfrent$r omercado de trabalho
PORQUE VOCÊ MERECE O MELHOR!!!

Matrícu_las - R$ 30,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFORMÁTICA - MUNDO

Jornais impressos terão uma
, concorrente chamada Microsoft

Fotografar e revelar
em uma hora. está
virando coisa do

passado. A Epson
aproveitou a alta

tecnologia e lançou
uma máquina

'

fotográfica que se

tornou uma nora mais

rápid� que as

revelações convencionais.
As imagensfotografadas são diretamente conectadas na porta serial'
do'computador (plugado por um cabo, que vem junto a um kit, que
descarrega todas as imagens) para dentro do micro.
A máquina consegue armazenar até 160 fotos por vez (equipada

,

com o módulo de memória de 4MB opcional) e com o Easyi'hoto
visuaiiza; seleciona e carrega as imagens da câmera. que edita"
recorta e cola documentos.
Outra opção para efeitos especiais, (ou melhor close) é a PhotoPC
que vem com acessórios de filmadorascom lentes de 87mm e filtros.

A Microsoft Corp.,
poderá intimidar muitos
dos grandes jornais
tradicionais que existem

no mundo. Tudo porque a

gigante em softwäre está

montando um serviço local
de informação Ra Internet"
que competirá com vários

jornais. As cidades de

Seattle, San Francisco,
Nova York e San Diego
foram' escolhidas pára o

serviço. Existe uma grande
probabilidade de sucesso

uma grande defasagem nos

meios de comunicação" a

Microsoft planeja formar
sociedades com jornais em'

algumascidadesecomarede ,

de televisão NBC e suas 200

fi1iais locaís.Lançam também

umcanal deTVMSNBC, só
commtícíärío.

Os jorrais impressos ainda
têmmuitas vantagens sobre a
In�t, por serfáciloo porte,
conveniência do produto e

disponiti1idade aiOOatimitada
da World Wide Web. Essa

no empreendimento, que programaçãointer8.tiva, para
acabam ameaçando os o futuro, será umareàlidade

jornais que dependem dos para as famílias que poderão
anúncios classificados optárpeJamelhorformadese
para cerca de 35% de suas informar, via modem de

receitas. computador ou televisão e

Para que não aconteça jomaisimpressos.

Infoware
Informática - Disquete Noshuo 3.1/2 R$ 7,50 (ex. e/lO)

- DisqueteMoxeIl3.1/2 R$12,00(ex. e/lO)
Equipamentos,. Suprimentos, C rt h HP D' 1,;.;' t 660 I R$ 4000- a ue o es�e co or..........· ,

Assessoria é Manutenção C rt h HP D L-i t 660 t R$ 37 00
�====================================�

- a ue o eS"le pre o.. .......' ,

,

Etiquetas,autoadesivas para HP"
- Tronsparêncio R$ 1,50 (folha)

Canon EPSON e, mal·s' � Glassy Paper ó •••R$ 1;40 (folha)
,

.

. ..

Vários modelos, inclusive para
disquetes e fiitas d:e vídeo MICROFONE PI

MULTIMíDIA - R$ 25,00Cartões de visita micro

serrilhados, liso e vergê.
Várias cores

Papéis micro serrilhados

para convites de casamento,

RUA R8Nomo RAU, 399
SALA 05 - CENTER FOCA
FONEIFAX: '372-3166

. .,. . .

amversano, e o que mars

você imagin�r
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Qual.;:seu endereço virtual, ;;.javor? Com ;.::.. ===- l!.r�·:·; �(/ começo, a Internet Aarecia ser um
..
(Jlfntit' q�e

f(�f� mdfs:.:�g.�!���da entr �� ��::fonversas comuns é::: '

..'!s .' vários serviços qúeper"#till1R:'=ilc�nexão com .;.

pessô=aJ.�:.:ß...�omo··pedir.:.(J :tIl ',. para um novo colegá'�' ....sv.x::.: :" • .'. .,:: ';�f'
.•, Que tal�JLia..!nte ",

.....

� 'certamente não são plan9lf... ezrq..
uea ;J.fra-estrutura teMfi�.gÍt{·Par..a.,..ofuturo, mas umfj::::tn:. ''1! Jr.,irtual?) que exisfdL

.

ueo .i... :'mentö'ile usuário
..

s da:/tiié�nel
. Uma J'ttwi.I:'!�tura de Blumenai

..

�:::: lumenhaus, associaliil�::t;'l::: ..
•

há quatro änot:·:-a:;:;f.J;ºJFlorist" .... ". world Delivery) que ::'
.;: .

de çi'gestion.!!:.!J}fNÚlJ/lT'äzendo uma .

permite a entrega de']tores;' 'e_i:: ..
:'" ..::::nftllldo, através de ni: Ta n"';:'idlflfinâç6es solicitadas pelo

uma rede de floriculturas associa�:�""": �:::·�:::�::::::·:::;;�;�r;�·:·:::;:,·:}l:::.:.:.:.:.:.:.
. ..

u'; v ofl_l ..1I1ha estimativa de ·800 mil pessoas
Para consegu�r, a pessoa acessa. a pág

:

�:::::: �
v:4�;::1:�/:��t::::·· . x

• ·:··.,t:demundiâlatéofinaldo ano, o sistema
-

esc�lhe que tiJ!0 de flor K_0�tana de re�eber. ..�. � ::l::::::::::'
.

.

irá melhorar, 'uma série de serviços.que irãopedido, a floricultura solidta a associada mau proxtma: '.:

itir
-

d�mt Idom: taâor cdo local onde deve ser entregue, e efetua a entrega do perm lu���n.exao '/j_a omtcroeompu or com

pedido.
f' a centra telejontca.

,

Endereço virtual - h_tt://www.blumenhaus.com.br A Rede Digital de Serviços Integrados será um dos

programas oferecidos pelas operadoras, voltadopara
os usuários que estejam ligados a centrais telefônicas ,

digitais. Serão instalados na casa de cada assinante.
ou empresa, umpar defios especiais em umapequena
caixa acoplada a parede, permitindo através de um

número, a liberação da sua linha telefônica.

4

:.:

:.:

l':':':':':..... :':':':':':':':t....:.:.:.:
..

n•.....
..

Netscape - facilidades
, � .

para usuanos
Durante uma reunião em Mountain Wew, na Califórnia (Estados
Unidos), a Netscape CommunicatloJls Corpo e mais vinte companhias
concordaram em trabalharjuntas, paraajudara definir umaproposta
de calendário e sistema de gerenciamento deprojetos na Internet.
As companhias discutirão uma nova famflia de protocolos .abertos
,para prodrj.tos de cale1idário e sistemas de gerenciamento de projetos
interoperáveis na Internet. Issopermitirá que os usuáriosmanuseiem
seus calendários eprogramem reuniões em SU{lS redes internas oupela
Internet. Usando produtos interoperáveis de uma ampla variedade de
vendedores.
A Netscape tamblm,retende entrarnomercadode sistemas empresáriais
degerenciamento deprojetos, comprodutos compatfveis com ospadrões
emergentesati ofim do ano.

-

Adoção via Internet
A home page do Tribunal de Justiça do Estado, agora
conta com uma página com os dados biográficos com

crianças à espera de adoção. A página terá uma foto, e

uma pequena biografia de cada menor.

O programa irá facilitar a escolha do casal; principalmente
os estrangeiros, evitando'o tráfico de crianças.
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. Que bom seria...
As crianças participam da construção do seu

conhecimento como sujeitos ativos, fazendo uso dos

esquemas mentais próprios a cada etapa do seu

desenvolvimento. O-mundo social e o organismo atuam

sobre as crianças de maneira dinãmica e ativa, que vai

favorecendo sua interação com o mundo. A educação de
..

uma criança deve acontecer pelas ações entre o indivíduo
eo meio.
O ser humano responde aos estímulos que agem sobre ele

para construir e organizar seus próprios conhecimentos.

É importante que a criança se identifique como ser ativo

na sociedade, valorizando suas' potencialidades,
explorando seu corpo e seus pensamentos. A. criança
desenvolve, ao longo de seu crescimento, a capacidade de

formular hipóteses 'mentais, tendo facilidade incttyel. de .

'representar seus pensamentos, sua personalidade e

ansiedade, através äe várias expressões, que seucorpo
em sua totalidade possui.
É necessário que o educador saiba de sua verdadeira

. funç40 na educação, qUe não é apenas ensinar, mas'
também aprendere principalmente construir: O bom

relacionamento entre professor e aluno (respeito,
cooperaçõo, solidariedade e afetividade) é mUito

importante para a caminhadá de uma turma, pois assim,
os trabalhos desenvolvidos serão realmente significativos
e far40 pane do contexto histórico e social de cada

criança.

Crechesmunicipaispara um desenvolvimentomaís dinâmico da criança
Jaraguá do S,ul • As

creches municipais de Jaraguá
dóSul desenvolvemprogramas
de atendimento às crianças,
fornecendo todos os recursos

necessários ao desen
volvimento básico de cada

criança.
A ärea da saúde possui

assistências médicas-odon-

tolögicas, fisioterapia e

fonoaudiologia.As crianças.são
assistidaS. em um trabalho de

prevenção e tratamento,
desenvolvido em parceria com

a' Secretaria de . Saúde. O
trabalho de fisioterapia executa
técnicas terapêuticas que
ajudam na capacidade ffsica
funcional da criança e a

fonoaudiologia trata do

desenvolvimento. da fala,
. linguagem e audição normais.

A orientação pedag6gica é
umapreocupação que vai além
do plano assistencial, .

organizando as conhecimentos
que a criança vai construindo
em. relação ao mundo, o

desenvolvimento psicomotor,

ft Estado de Santa Catarina
.

_-

v: PREFEI�":'RAM��ICIP� DE SCHROEDER '(
� Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

'Ylcreáit:amos nofuturoJpois sabemosque o . ama:nJ'i4�(epe:náe
do . nosso tra6af1io para com as crianças de agora '!

sócio-afetivo, cultural e a

participação da família.
Juntamente a essa orientação,
existe a assistênciapsieolôgica,
que é a base da estrutura
infantil para apersonalidade,

.

inteligência e das padrões de

comportamento. Esse período,
se torna muito importante,
diante de todas ás reações

depressi�as e negativas, que
:

poderiam trazer perturbações
naconduta da criança e emsua
vida adulta. O psicölogo
desenvolve um trabalho de

avaliação e acompanhamento
ao caráter bio-psico-social,
sõcio-educativo e familiar,
durante a sua permanência na
creche.
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Primeira infância na escola, um ínstaímento cultural para -criança
As pesquisasfeitas nestes dltimos anos, no domfnio do desenvolvimento global da

criança mostraram a importãncia dos seisprimeiros QlfDS de vida e seu.papel capital
e preponderante sobre o destino da criança.

-

.

As crianças de menos de seis anos representam uma pane. não desprezfvel da
populaçãa: entre 10 e 20% segundo o páfs. Este grupo de idadee tambem o mais

vulnerâsel, sendo a morbidade e a mortalidade bastante elevados em váriospafses em
vias de desenvolvimento. Isto mostra a imponãncia de toda açõopreventiva e educativa

empreendida para crianças nesta idade, com intuito de dar-lhes () mdximo de

oportunidade para o ,lxito e de diminuir os riscos que a ameaçam.
.
O crescimento fisico, a aprendizagem da linguagem, a criatividade, a atividade

motora, a descoberta social; a inteligincia tim um desenvolvimemo muitO rõpido e

condicionam as aquisiçõesposteriores. PDr isto, Iprimordial, aUm de uma vigildncia
sanitâria nutricional, favorecer o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança e de

permitir-lhe que descubra os diferentes valores morais e sociaispara ajudd-la tomar
seu lugar na vidafamiliar e comunaâria:

A escola é o instrumento cultural que vai ajudd-la a entender e aperfeiçoar seu
universo pessoal e de relacionamento. AfunçlJo de escola I fornecer experiências
pessoais e culturais que organizem simultaneameme as emoções crescentes e as imagens
intelectuais que lhe são associadas. .!

A ação educativa deve preocupar-se, principalmente, em promover situações
compatfveis com as possibilidades e necessidades apresentadaspilas crianças nesta

fase, concorrendo, ainda, para que ingressem numa etapa'mais avançada na escala
evolutiva do seu desenvolvimento.

É necessärio que esta escola seja criati�� Um espaço original, onde crianças
"possam se desenvolvercomo sujeitos dniCDS, ativos e criadores. Poremfaz-se necessârio,
que os educadores comecem a repensar quais são seus objetivos quanto ao processo

,
educacional na primeira infdncia. Pois, não hâ ddvidas quanto a relação existente,
entre uma educação de qualidade e a qualidade dos educadores.

'

ColoboraçiúJ: PNlagóga- Rita de Cáeia de qUllllra (C.E.l. Dente de Leite)
,

77ANOS

��ACREDITANDO
......

NAINFANCIA

o ColÉGio DiviNA PRovidÊNCiA ACREdiTA OUE
,

A CRiANÇA ApRENdE ATRAVÉS do OUE VÊ, SENTE E
,

.

fAZ, dE fORMA diNÂ,MicA E 'CONSTRUTiVA.

Respeitando as fases de aprendizagem e o estimula que deve ser dado nos
dias atuais para o desenvolvimento dos nossos "pequenos cidadãos" o
CDp, oferece 'desde o maternal, numa proposta educativa, sócio
inieracionista; atividades que desenvolvem desde cedo, a construção do
conhecimento e o desenvolvimento das habilidades do pensamento e '

execução das mesmas, como: inglês, artes- cênicas, educação flsica, aulas,

de música; dança e demais atividades lúdicas, como também um espaço
privilegiado, dentro de Jataguâpara esta aprendizagem: Omesmo continua

acontecendo nas séries

seguintes, acrescen

tando ainda filosofia e

atividades extra-classe.
'

São 77 anos acompa
nhando a evolução dos
tempos, preservando
valores

'

.

e oportu
nizando uma educação
inovadora, contando
com uma competente
equipe de direção e

professares.
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DIA DA. INFÂNCIA F'ELIZ
Jaraguä do Sul tembonsmotivosparacomémoraroDiada Infância.
Além do direcionamentode 38% de recursosmunicipais para a

área educacional dos zero aos 14 anos, a prefeitura em parceria
com a iniciativa privadamantém hoje 15 creches com assistência
direta a 1.700 crianças.
Este trabalho foi reconhecido pelo UNICEF órgão das Nações
Unidas, qualificando Jaraguã do Sul como o3°município do país
em qualidade no ensino básico e fundamental.
E, preocupada em ampliar este atendimento, o governomunicipal
inauguradia 31 de agosto ãs 17hoCentro de Proteção à Crbmça
e oAdolescente, no bairro Jaraguá-Esquerdo, antigas instalações
da EMEF Renato Pradi. Este Centro promoverá atenção sócio
educativa para crianças com algum tipo deproblema, seja familiar,
ou, de desamparo.
Mas também os eventos esportivos, as áreas de lazer, os torneios,
muitos, são direcionados para nossa juventude.

,

.

Por isso, emuitomais, omnnícípio temmotivos para comemorar
oDiada Infância.
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Ogalidade, . marca registrada da
..
Marisol.

Coleção Primavera-Verão 96/9'7
Marisol - Com 97 modelos da linha Bebê, Primeiros Passos, Infantil e
Juvenil, em diversas cores epadronagens, chega a nova coleção daMarisol.
A novidade fica para o lançamento das peças estonadas e,a mistura de

tecidos, renovando o básico.,

Criativa - Esta coleção traz o glamour dos anos 70 para a batalha dos

anos 90. São 30 modelos" com tons assorvetados e detalhes de plásticos,
cetim e botõespersonalizados. Com certeza vai conquistar as mulheres na
próxima estação:

Stoße Soup - Todas as tribos do mundo se encontram nesta coleção. São
31 opções para o público adulto masculino. A coleção é composta por
regatas, shorts, bermudas e calças, além-das tradicionais camisas pólo e

camisetas super atuais.

Lilica Ripilica - A moda infantil feminina desta temporada, 'traz 40

propostas que se identificam com as, garotinhas de 2 a 10 anos. Divertidas
e alegres, a ,etiqueta incrementou as estampas, que agora aparecem com CokçíloPrimavera-VerBo96/97Mamol

desenhos enormes. A linha Lilica Ripilica vem com acessorios cfJmo:
mochilas escolares, estojo, chapéu tipo australiano, bolsinhas, cintos,
meias e carteiras.

Tigor T. Tigre - Para meninos que gostam de radicalizar, II coleção
, '

vem com 36 modelos coordenados e irreverentes, para meninos de 2 a

'I O anos. A moda dos ferinhas renova cortes e composições, além da
'

explosão de cores.
Tigor T. Tigre também traz acessórios para os ferinhas, são: bonés,
carteiras, meias e mochilas.

_-

Para nós, seguro ,não só garantia de riscos
Seguro' é Prestação de Serviços

,

CokçBoPrimavera-VerBo 96/97Criativa
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Confira a Históri -

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (27) - APONTAMENTOS

hospedagem, Maria sai da
história da Revolução
Federalista em Jaraguá.
Seria útil historicamente
identificar quem eram e

onde moravam Fritz e a

bela e esperta Maria.
, Continuemos com o dr.
Dourado, à página 141, do
livro "Voluntários do
Martírio" , onde ele descreve
a viagem do segundo para
o terceiro acampamento.
O segundo acam-

pamento, vi:zIDho da casa de
Fritz e Maria,
provavelmente ficava
próximo à atual ponte de
saídapara Joinville.
Vejamos à descrição'da

viagem: "Nossamarcha foi
penosissima. Não há
estradas do ponto em que
estivemos para adiante.
Serros íngremes, baixadas
pailtanosas, pelos mattos,
cerrados. Ora escorrega-se
na descidadeummontículo,
ora se submerge na lama
dos correges. Emfim
chegamos aorio onde ainda
temos de espererpara saber
se deve-se seguir ou se

deve occupar esta posição
como mais estratégica.
Apparicio vadeou o rio e

seguiu pelamatta a dentro.
Jacques. Ourique. se

impacienta porque se

demoram as boccas de

fogo, e apezar do mau

caminho, antesdanoite e1làs
foram collocadas em·

posição de impedirem a

passagem do rio, caso a

inimigo obrigasseApparicio
a uma retirada. Arthur
Maciel que seguira até o

acampamento de Apparicio
'voltou para combinar com
Jacques o que devem
fazer".
Esse caminho deve ser

pela rua Abdon Baptista e

depois denominada no

tempo do tenente Leônidas
.

Cabral Herbster de Av:
Mal. Deodoro da Fonseca,
passando em direção à

Estafoto foi feita 110 Cemitério"" BlII'1'a do Rio Ceno e Barra do Rio Cerro, pela
mostra o epitáfio bem próxinio onde fortllll seplllttuJos os estrada do Jaraguá
restos mortais de Frederico Negherbon: Madalena Esquerdo. .

(NegherbonJ Pedri e Isidoro Pedri, ela'nllNd"" em 18S4 e Fritz,von Jaraguá -

faleci"" em 1931 e ele nllNd. em 18SS e falecido em 1939 0811J6

Acomunidadecresceese

IDaas
Itodas '::R���=�

transforma pelo trabalho. IncI�triClI AUMENTOS'

De cada um e de todos. �=�:4!! ��.�:�

Continua o dr, Dourado: ouvido d'ella, e ao mesmo

"Paranão dar-Ihespezadelo tempo fazia sinal com os

de taita somma, dei.-Ihevinte dedos. - "Não compre
mil réis, para o que ja se hendo" .

devia e para ir pagando o' Eu ria-me, vendo o

que se fosse gastando. esforço deEmiliano para se

"Sim Senhor", disse ena - fazer comprehender e a

"Deus' permitta que fique impassibilidade d'ella em
.

aqui muitos dias até gastai' não querer comprehender..
tudo" , e foi guardar os vinte Bem, disse eu, já estão
mil réis n'uma caixa que marchando, vamos tocar a
collocavano armário. marchar, éjusto que cobrem
É noite e chegou um o· aluguel da casa.

emissário quetrazianotícias· Ouvio? disse elle
.

de que o inimigo estava na apertando-lhe a mão' CÓDl

frente, en1rincheirando-se". physionomia saudosa. O
Éprovávelqueabelezade coronel disse que é o

Maria tenha levado o dr. aluguel da casa. - "Sim, sim,
Dourado a ser tão pródigo já ouviu", disse ena.
com seu dinheiro: Porém, à E despedindo-se de Fritz;
guerrilha dos colonos este riu-se alegre e o

alemães logo acabaria com Bmiliarm disse com

esse entusiasmo do nosso gravidade: -Eoladrãoainda
Dr. Jivago. ri".
O dr.Dourado despedé-se Ao despedir-me deMaria

de Fritz e Maria: "Iivemos ena' desejou-me felicidade
de marchar pela manhã. na expedição, e que quando
Emiliano dirigiu-se aMaria voltasse demorasse ali
reclamando troco. "Não'muitos dias.
cotnprehendo", diz ella. :.. "O "Poderá" , disseEmiliano,
troco dos vinte mil réis que como falando para si
sã coronel deuhontem para mesmo; "se não recebe
tirar os seis mil réis". "Não trocos".

comprehendo". "O dinheiro, Dessa forma, conseguin
o dinheiro", gritava elle no do cobrar mais pela

"AHistória de nossagente nãopodejiearsó na

stlJltfade". OPassado só é importante se

o seu tempofoi bem empregado.

�
__dclt.paL, .#!f{{:;;'�1.:?

- Em 1876, não ocorreu (l amortização do crédito, supondo-se que, também
não houve nenhumasafraconsignadaaTavaresCoimbra&Cia. noprazo,
conveniado. Compareciam aspanes, daí, emCartório, em 25-07-1881, e
Jourdan assumiaem ntlaçãoao crédito efl.Jroa até 30-06-81,Rs.38:623$420,
soma esta emaisjurospara serpago até 31 de dezembro, garantidapelo
mesmopenhor.DizioJoumanque além do débito acimaeradevedoraSuas
Altezas de Rs.11 :676$268, por uma Letra, vencível, também em 31-12-'
1881, dando empenhor: umamáquinaa vapor, locomóvel compertences;
moendadeferro; transmissões emgeralepanicu1ar� diversosmecanismos'
compertences; 3 bombas;'4 tanques deferro com encanamento;2 turbinas
com centrifogas; torneiras; 1 OJambique �tiflcador, pipas, tanques de
fermentação; depósito demelaço; encanamento emgeral120ms.; chaminé
deferro,;máquinaavaporhorizontal, serravolame, eircularoompertences;
mesademadeira; deferro e vertical, montada, 1forja, 2 vagões, correias,
macacos, talhas,ferramentas,máquinaparafarinhademandiocaifarinha
demilho, amassadorpara tfiolos e telhas;pntnsas,frezas, casa de engenho
e tudo o maisaliexistemes, sem comprometê-las com outros encargos.

.,1t�f.i!.::;��?
- Em 1926, oClubDançante 1!ictoriafc4ia o seu. "Stiftungsball" (baile de
fondação), noSalãoKeiser; só.parasócios.
- Desdemuito que o CemitérioEvangélico (centro) estava cercado de um
belomuro, consmddo às expensas daComunidadeEvangélicadeJaraguá,
num !ouvávele caridoso ato de abnegação e amoraosque dormemosono
eterno. O Cemitério Católico continuava a servir depasto "aos animais
dosque, ajiscalização e ozelador ládeixampastar" e tomamos a iniciativa
(doCORREIOOOPOVO) deporumasubscriçãopopularparamudar o
cemitério, certos de que todos os católicosauxiliem nessa vontade";'

�!#.;!.�?
- Eni 1936, oprefeitoLeopoldoAugusto Gerem e o inspetor de ensino,
professorDrausio Cunha reuniam-se no SalãoBuhrparaprogramar a

comemoração de 7 de setembro.Por seu turno o ChefeNacional,Plínio
Salgado, solicitava que noperíodo de 07-08- a 07-09, cada imegralista
deveria inscrevermais um novo "camisa-verde".
- As providências solicitadaspelo governador dr. NereuRamos, o povo
local apelidava como "Registro dePica-Paus", às instruções baixadas, o
ntgistro de todas as armas nomuniclpio, ntgistrosem ntquerimento, apenas
opagamentode taxas, desetembro emdiante.Alegava-se queestava havendo
abusos, masamedida não explicavaquais.

.

. �/(},���? '

- Em 1986, uma sentenÇâbíêdita era adotada pelojuiz Luiz Stefanello
Gargnin,pordenúnciadopromotor, o-jaraguaenseCésarAugusto Grubba;
filho de WaldemarGrubba, na Comarca de Xanxerê, que condenava o
dono dosupermercado local,AmanteFrozza, a vender aos consumidores
pelopreço de custo, todos os sábados, durante seismeses.leitepasteurizado,
leite empó epacotes defarinha de trigo de um quilo, até o limue de uma
dúzia de cadaproduto.A razão dessa inusitadasentençaestava nofato de
que oSupermercado vendia desinfetantes, detergentes, leite empó, cera em
pasta, sapólio, maizena.farinha de trigo, porpreços superiores àqueles
estabelecidos na tabela da Sunab, editada após a implamação.d«Plano
Cruzado. A sentença aindadeterminava que asmercadorias compreços
alterados fossem apreendidas e encaminhadas à Fucobem, para serem

distribuídas aosmais necessüodos.Esmvapublicamente criadaapenalidade
de cunhofinanceiro.
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Realizou-se no últimofinal de
semana, 17 de agosto, apri
meira cavalgada organizada
pelo PIQUEI'EESTAMPADE
TAURA. Teve como trajeto de
saída a Pousada dos Cavalos

(Ilha da Figueira) até o CTG

Tropeiros do Vale (Fazenda
São João), tendo como ;::;i!EZ{;;;"

cavaleiros Rudiney Santos,
Clediney Santos, Rafael
Santos, Antonio Correia

(Tonico), Pernambuco,Adalto
Junior, Sandro Wille� João (Pão e Vinho), Lucia Marcon, Dialmei (Negão), Chatinho
juntamente com o seufilho, ondefoifeito umjantar e teve um bate-papo entre os cavaleiros
e o pessoal da fazenda. No domingofoi realizado passeio a cavalo pelafazenda e apâs

.

o almoço, a comitiva voltou até a Pousada dos Cavalos, tendo sempre por perto um

caminhão de apoio do Moinho Jaraguâ: A comitiva agradece ao Sr. Helio Emmendoetfer
e todo o pessoal da Fazenda São João pela recepção e hospitalidade.

Depoi. da pequena pausa
na. laçadas de'quinta-feira,
devido a'o e.tado da
cancha, nodia cinco de

.etembro, o CTG Laço
Jaraguaen.e retorna as suas

ativida'des com laçada.,
fandango. e aquele'
churra.co gordo,. tch'!

Como já é uma tradição as

andanças de um CTG, neste final
de semana o CI'G Laço Jaraguaense
estará em Itajaí, por motivo do IX

Rodeio Crioulo do CTG

Independentes da Querência.
'

Pés••oslmportados,
.

filhote. de cães, gatos,
pavio, faisão, galinhas

de raça gigante e
raçõe•.

Atravessando a

ponte Mano Grubba

Risoto'
Porções: 6 pessoas

Ingredientes:
1 galinha -% leg de arroz
21atas de ervilhas 2' cebdas
4 tomates sem casca 4 dentes'de alho
2 colheres de massa de tomate * pimentão
manjerona - sâlvia - tempero verde

queijo ralado - 2 ovos cozidos

PreptU'tlfão: - Cozinhar a galinha com sal, manjerona e

sâlvia: Quando estiver, bem cozida, retirar do fogo e

desfiar, guardando a dgud em quefoi fervida. Cortar as
temperos bemmiúdos. Fritaragalinha desfiada equando
estiver dourada, juntar amassa de tomate dissolvida em

.

umpouco de dgua quente, formandoum molho. Cozinhar
o arroz d pane, com a dgua quefoi fervida a galinha,
colocando 3 dedos de dgua acima do arroz pdra ficar
bem molhado. Montar em uma forma (ou pirex) uma
camada de arroz, a galinha com molho, a ervilha e por
cima, bastante queijo ralado. Levar aoforno quentepor
15minutos. Ao retirar, colocarpor cima os ovos cozidos
cortados em rodeias. .".

Receita: Or.un'QScariaGarfo e Bombacha

Parabenizamos a prendinha Cassia.GiseIe de

Oliveira, que na última terça-feira, 20 de agosto,
colheu a sua IS-flOrnojardim da vida.·Parabéns,
te desejamos multa saúde e alegria.

PAUILINHOAUTOMÓVEIS II

COMPRA _ VENDE _ TROCA _' FINANCIA

Fone (047) 372-3614
Fa'x, \1'(047) 371�3547

A�Marechal Deodoro daFonseca, 1675 - Centro

Jaraguá doSul, SC

RODmOSDE CARNES
BUFFETPORQUILO

NOVIDADES:

JAVALI,BPFALO
oVELiIA

.'
._".\

SPÉZIA I elA. LTDA.
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Januárlo Ayroso, 772
FonelFqx: (047) 372-0300

Jaraguá do Sul- sc

De.pachante CI,LO
CONFE EMQUEMSEM'RE ESTEVE'AOSEU LADO

•MAlSQUEUMDESPACHANTE, UMAMIGO·
RuaJOJgel.ace(da, 169-�: (047.) 371rZ779

JaragmdoSUl-sc
.

Filial: Bana doRioCerro,RuaAngelo,Rubioi,972
Pme: (047) 376-8421

'

@��OOOOC6lH1u"Q. COM�RCIO
. .

_ DE CARNES
E FRIOS

- A
.

melhor carne da cidade -

Rua JoãoPlania.chack, 4t11
FoMe: (047) 372-062t - 371-4647 - 371-6275

.

JARAGUÁ DO SUL-SC
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SPITAL JARAGUÁ - inaugurou na última sexta

ira a Maternidade Laurita Karsten Weege, em

menagem ao casal Wander e Laurita, pelo
nstante apoio àquela casa de saúde. Os

artamentos são dotados de ar condicionado,

igobar, banheiro com box, adptado par� as

ndições da mamãe, como recomenda o Unicef,
talmente acarpetados, com aparelhos de oxigênio e

onitoramento do bebê, oferecendo. segurança e

anquiidade para as mamães e seus reCém-nascidos.

nquanto o empresário Wander Weege, presidente
a Malwée Malhas, continuar com 'este

epreendimento e apoio aos nossos. hospitais,
aguá do Sul, continuará a viver com saädel

,

.

__ ,.iI • (.,_J
•

A AUSTRALlA - o catarinense de Schroeder, CIISIIJWander� Lorila Iúirstm Wewge (MalweeMa/IuI$), com ofilhoMartin.
arkolfErasmus Berchtold, representará o Brasil no Apo_ lmprescindivelas ",.;ores e melhor" obras comunil4rlas.
peonatomundial demountain bike/down-hill. de

4 a 22 de setembro. Ele disputará a categoria j11nior.
a prova de descida demontanha, sua especialidade.

4 - CORREIODO POVO· Janp do Sal, 13 de .,osto de 1996

e-mail clnagel@netuno.com.br
Jaragui do Sul, 23 de .gosto de 1996 - CORREIO DO POVO- 5

REDE FEMlNlNA - as palestras"A Arte de Viver
Bem" e "Poder Interior, Qualidade de Vida",
serão ministradas pelo médico Flávio Gikovate
e pela psicóloga Maria Tereza Malconado, dia
28 de setembro, no auditório do Sindicato do
Vestuário. Maiores detalhes com as voluntárias
da Rede Feminina de Combate ao Câncer. CaslllMnto ekganté de V�lney eGislai""

último sdbado (17), na Ignja Evangi
LuleTQlUl,-CenJro. Ele éfilho deElmiro e

Reinke eela éfilha deAkie·Marlene 1G
os convidados foram recepcionados

. Recrellliva MarisôL

GUARAMIRIM - o vizinho muaicípio está em
festa, comemorando o 470 aniversário de
emancipação, com extensa programação a partir
das 14:30 deste sábado (24). Desfile de

sociedades, entidades e convidados na 28 de

Agosto, principal artéria do município, baile
municipal no Parque de Eventos, com os Clarins
de Ouro. No domingo Coerida Rústica e outras

atrações. Na quarta-feira (28), data festiva, e

feriado em Guaramirim, um desfile cívico
encerra a programação..

Aco1lUcbrtertlo rip IUJ .,.,.. bNIUItJ • umpora4a, o enItIee de AIultia
Luisa eAmauri. Sertí 1IGIe s4IHI4D (24), às20horas, IUJ l6reJaEWlligéliea de
ConjissiiD Luletrllfll-CenJro. BIll éfllluJdeEwaJ40 e IsaMatlaMohrZlemann

.

e ele é filial! de Arlltlldo e 01í1npi« Formigari. Os convidados seráo

ncepc_nadtJs IUJ seu social tio Y.inllle.

GAROTA ESTUDANTIL - a APP eos formandos em

Contabilidade "O ColégioGeoeraI Roodon 'deMassaranduba,
promovem neste sábado (24), baile e esColha' da Garota
estudanti1l96. Se.nl no centro esportivo Municipal, a partir
das 22 horas, com a participaçlo de 20 candidatas e animação
doMusical CaraveUi.

�, "_

JARAGUÁ EM DANÇA - a segunda edição
concurso de danças populares, será de 27 a 29
setembro, no ginásio Arth1D' Muller. As inscrições

.

encerradas, impreterivelmente, dia 4 de setem

devem ser efetivadas junto a Secretaria de Cut

Esporte e Lazer. O coordenador geral do Jaraguä,
dança, professor Sadi Lenzi, deverá. confirma

A sempn sorridente e amip Irmã Bárbara Ptudi, participação de grupos de dança de Joinville, São P

comemora 50 anos de vida nllgiosa, na cong,egaçíio e Rio Grande do Sul, como atrações do festival.

da Divina ProvidinciIL Domingo (25), será cekbTtUla
Missa de Ação de.Graças às 9 horas na MaIri:. São MOTOGIRO - programou para os dias 30 e 31

Sebastüí8 e duranú a semana será alvo de muitos agosto e 10 de setembro, o 60 Encontro Sulbrasileirc

cumprimentos e homenagens no Colégio Divina Motociclismo, em Jaraguá do Sul. Cerca demil m
Ptorl42nciIL de diversas mercas e modelos, nacionais e importa

se constituirão em atração especial da festa. Como

• :.
t

R_ M.... FrulIIOeO, 381

FONE: (047' 372-0011

JAllAaÚÁDO SUL-SC'

®m�oorra([H)O Gil ::�!::::
E FRIOS

• A melhor CIJ17U da cidade •

.... Joio......chICIr" ."
Fonte: (M" 3'J2.GIM -171-41C7- 371-127&

JARAGUÁDOSUL- SC

,

lItlatan Co"ea, mais um feliz. ganhador tltu As palt'tlnesses tio baik Bt'tlllco tio Clube Allllico Bupen4l, Denise Z. •

1Il1Jt1ç�es Seifm. Gido Seifm efetuou a entnga de Silva eDilma Oppermann, brilulamm suas afllluuJas debutantes, com uni
m belíssimo relógio, queek repassou aSalpaiJtJiío belopasse- em SiiD Paulo, ne último finalde settUUUL No roteiro, visita de
rrea, em comemomção ao d;a dosPais. compras ao Shopping19uatemi, localdafoto.
nteceu em anos anteriores, o Hotel Etalan, a Praça Angelo

iazera e o Parque Malwee serão os locais preferidos para
primento de toda a programação. O amigo Volney Paulo

onta, cOQl seus
. .

es de diretoria,
tem toda a. DlAGNÓSTlCO- TRATAMENTO

PREVENÇÃOEMCARDIOLOGIA

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA Be/trami

aependi, grande
igo, aniversariou

a última quarta-

;r��.'_�..... ,�. eira (21). Ao lado
�. ,._. a esposa Traudi,

Trocoudeida4e naúltimalJllllTltl-feira (21),Ramotl oi muito
SpIai Schraulh, competente diretordo Escritóri6 Co umprim ent ado
"A Comerciai". Rturwn éfilho de 8olon eNormaSC'IlI'/J-'-los filhos, netos e
efoimuitotumprimentadoporfamilitueseamigos. or seu grande

t- -------------------------------------""1�.íreulo de amigos.

CENTRO DE. DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Dr. Edson Carl� &hulz

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL E DOPPLER COLOR GASTROÉNTEROLOGIA

.
o i:tuuIidatoa veretltltlrDenilson de SOU%ll, ncebentltl o
apo_dopnsl4ente tIIIC_na1doPFL, emliaixlldorJorge
Bomhausen

A gatinha lArissa Enching Runcos

sábado aniversariou na última quana-feira (21).
.jantar Afeslinha no estilo "noite tliIs bruxas",

special, que
será amanhá (24), com todos os seus

eunirá as amiguinhos. Ela é filha de Fre4emar e

atronesses do MargweúRuncos.
Baile de Gala, com as debutantes, seus pais e pares, juntamente
c� a comissão organizadora do evento. O presidente Lincoln

Rua Jorge Czerniewicz, 84 Telefone:' (047) 371-1109 IstoWe o diretor social Amo Hensehel, recepcionarão os

... �----------------------------------------- " C�vidados, a partir das 20 horas, no bar vip do clube.

FARÃOSEUDEBUT,DIA 28DESETEMBRO
.

NO ARISTOCRÁTICO BAEPENDI

Gisek RegilUJ Tu/Jbs,JUha
de�. AptUÍC_ e Neiva
Juçá Cruz Tubbs, de

Jt11'Gg114 tio Sul

Naiara AnuSd_, filha de
Jorge Orlando e Soeli
Antunes Amódio, de
Jaragu4do Sul

.Com.InidadeNossaSenhora Rainha da

Paz, da Vila Nova, prormve neste

domingo (25), a partir das 14 horas;
tradicional café-bíngo, com miitos

prêmios. Cartelas a venda no local.
•Direção da APP da escola rnmicipal de

10 grau Aurélia Walter, promove neste

domingo (25), sua festaanual, no salão
da Igreja Santa Cruz no Jaraguazinho.
Completo serviço de bar e cozínha
jogos e múitas atrações para os

participantes. .

.Domingo (25), édia de super bingo na
casa daDonaMarta no Agropecuário,
apartir das 14 horas. Premios valiosos
em todas as rodadas, inclusive UIJB

bicicleta, epara conpletardelicioso café,
por conta da promotora.

�Nosábado (31), no ginásio deesportes
, ArthurMuller, às 16horas, sensacional

partida de futebol de salão entre

deficientes visuais. Na quadra, Advir,
Associação deDeficientes Visuais de
Itajaf e Região é Acevali, Associação
dos cegos do Vale do Itajai de

Blwnenau. Ingressos a venda por

apenasR$ 2,00.Vale participar, pois o
jogo é urra lição de vida .

.Curq>rimmtos da coluna a senhora

MariaPrimmMarutti, pelo aniversário
transcorrido l1a quinta-feira (22). Ela
corrpletou 91 anos devida; Parabéns!
.AAssociação dos Veteranos daForça
ExpedicimáriaBrasileira, seçãoregimal
de Jaraguá doSul, participa domingo
(25), no 6?Batalhão de Infantaria, em
Joinville, das comerrorações alusivas
aóDia doSoldado.
•A câmara Junior, UIJB das maiores
escolas de capacitação e

autodesenvolvimento do mundo,
prormvede26 a31 desterrfs, aSeIlJlna
Junior, com objetivo de divulger a

entidade, visando maior integração
OOOIlnitária.

•AApae, Associação dePais e Ani.gos
dos Excepcionais deJaraguádo Sul, em
comemoração a Semana Nacional da
PessoaPortadora de Deficiência, fará
apresentaçãodenümeros artísticos na
Praça Angelo Piazera, na terça-feira
(27), às 9 horas.

.Botafogo da Barra promove neste

sábado (24), festa de.Reí eRainha. Ás
14:30, concentração dos s6ciosnasede
social; às 15:00, saída da caravana para
buscado Rei eRainha, às 22:30, início
do grande baile, com anirração do
Musical Harmover.
• ASecretariadeCultura, Esporteelazer
da Prefeitura de Jaraguá, ina�gura
sábado (24), às 10 horas, as novas e

rmdemas instalações da Biblioteca'

PóblicaMunicipalRuiBarbosa, naroa
IdaBona RocM,101, pFÓXimo aElite
Móveis.
.0 Departamento da Mulher, do

Sindicato do Vestuário de Jaraguá do
Sul e Região, proßXlveno pr6xim:l dia
21 de setembro, a palestra aberta ao

póblico sobre o cancer de Útero. A
palestra acontecerápor acasião do 'r
Encontro daMulherVestuarista.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VÍDEO
.Ag nove» aventUl'ag de

GASPARZINHO ._

O Fantagminha Carnal'adaABiblioteca PúblicaMunicipal já está funcionando
em novo endereço desde o dia 19/8, anote e vá conferir
as novas instalações, oommuitomais oomodidade,muna
área de 400 metros quadrados e um acervo de 18 mil
títulos.

.

Rua Ida Bona Rocha, 101
Eundos da EliteMóveis

Ateridimento de segunda àsexta-feira das 7:00 às
19:00 horas e no sábado das 7:00 às 13:00 horas.

Gasporzinho voltou
para novas e divertidas
hivtárias.

,
Mesmo que ainda

assuste algumas
pessoas que' não o

conhecem de verdade,
o que ele mais quer é

ficar logo amigo' de
. todos para muita

diversão. Porque essa

história de moerer de
medodefamasma com
o Gasparzinho não

functona não...
Alguém duvida?'

IA A!dS7!?A /JE/JANfA
Com o objetivo de valorizar a atividade de dança dentro

da escola e unir pais, alunos, professores e comunidade,
.

acontecerá no dia.23 de agosto, às 20 horas, no Ginásio de

Esportes, doColégioDivinaProvidência, aIMo&tra deDança,
aberta aopúblico emgeral.

"AHorestaEncantada",é
otema damostra e é fóonada

por 14números, entremúsicas
clássicase infantis.

Este trabalho pioneiro,
iniciou em 1992, e hoje são
132 alunasde 3 a 17 anos, sob
a coordenação daprefessora
Be1hBorba.

.

Vale apena pre&tigiar.

Reunidos nesta

divertida aventura

'pelos bastidores da

Nasa, ospersonagem
se integram numa,
super equipe militar
norte-omer ioa na

detentora de uma

descoberta quepode
modificar o rumo da
hivtória: a captura de
um ser alienígena,
que a cada novo dia
vem surpreendendo a
todos com seus

hábitos incomuns... movidos a refrigerantes e muita,
muitapizzal O se« nome?ALF ... OEi mais simpático
das telasl
Mas nem todosficaramsatisfeitos com a descoberta:

o coronelMilfoil vê no alienígena umaperigosa ameaça
à humanidade. É por isso que ele arquiteta planos

. diabólicospara exterminá-lo. Só queAlFjá conquistou
o coração demuita gente, que está disposta a tudopara
protegê-lo.

14a Bienal
Internacional do Livro.
A 1411Bienallnternacional doLivro deSâoPaulo abriu

no dia 14 de agosto, e segue até o dia 25, naExpo Center
Norte, na Vila Guilherme. Afeira mudou de lugar (antes
acontecia no pavilhão do Ibirapuera) e ganhou 20 mil
metros quadrados a mais de área útil, além de praça de

alimentação, 23 mil vagas para carros e um acesso

fa:çilitado.
Os ingressos custamR$ 5,00, estudantespagam meia

entrada.

Na.feira passada foram vendidos R$ 66 milhões em

livros, este ano espera-seR$ 75milhões.
São 22países, 900 autores e 308 estantes à disposição

das 1,5milhão depessoas esperadas.

. .1. A PI .. ·A, ca· �u A
'0 Inundo perto de você

FONE: 371-2444 ou 372-3223
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UM GIRO P€LO·MUNDO
Londres - Como se sabe, na Inglaterra o aborto é

legal, mas as associações antiabortos existemparadefender
o direito à vida. Esão essas mesmas associações que temem

-

ser chantageadas financeiramente pelas mulheres que se

dizem obrigadas a interromper sua gravidez por falta de
dinheiro.
Essas organizações recolheram, naprimeira semanadeste

mês; mais de 60mil libras (R$ 90mil) para tentardissuadir
do aborto uma mulher, já mãe de umfilho, que afirmava
não ter os meios para assumir um duplo nascimento e.

pediu ao seu médico que eliminasse um dosfetos.
Pouco depois se soube que este aborto seletivo já tinha

sido praticado, mas a repercussão do assuntofoi grande e
.

inspirou outros casais. Uma mulher afirmou ao jornal
"OxfordMail"; que sendo mãe de dois filhos e esperando
gêmeos, o seumarido não teria condições de educar quatro
.filhos e disse pensar em abortar.

Opresidente daassociação antiabortoLife, JackScarisbrick;
entrou em contato e convenceu o casala renunciar ao aborto
eprometeu arrecadar dinheiropara o casal.
Desde o primeiro caso; a Life já recebeu muitos

telefonemas pedindo ajuda financeira, inclusive o de um

casal que espera trigêmeos..

Genebra - o informe preparado pela ONU
denunciou no dia 13 de agosto, em Genebra, Suíça, a

existência de meiomilhão dejovensprostitutas no Brasil com
idades entre 16 e 18 anos, mas entre elas também existem
meninos emeninas entre sete e oito anos.

O relatório denuncia também 50 milhões de crianças
indianas obrigadas a trabalhar, e as famílias nepalesas
mantidas em regime de escravidão durante várias gerações.
(Isso porque na Índiajáfoi abolida o trabalho

.

escravo há 20 anos). O relatório divulgado
�----------�---------�----

coincidiu com uma manifestação de 250 UI'I\J.\ IOJ.\ o·'Oa·rUl'ltDJ.\D!
crianças, em Nova Dheli, contra a exploração
escravista
No Paquistão 774 condenações foram

pronunciadas contra empregadores que utilizam
mão-de-obra-escrava.

.

. LUIZ CABELEIREIROS
UNISSEX III·

FamndQa suacabeça, agOraem�, com profissionaiselamefie especillllizados
em cortes, masculino e feminino e corte a vela. .

Alenclmerto eSpecial para crianças de todas as idades. O�ros serviços, prestados:
manicu-e, eSCOl/llS,lIIisarnerto, refie,." descolonlçio, banho deóleo ecreme, tirturas
epert_dos.

.

Alenclmertosl9l"ldadas 14:00II5. às20:O!Ils., e dIIterç:aà siblcbdas 9:OOàs 2O:00hs.:
Rua Pr..óplo Go cl. Ollwlra

Ao laclo cio Tio Patin Lanoh••• Centro

N�o feohamo. para almo,o • A.racl.o....a a preferino"

Jaraguá do Sul estará sediando, entre os dias 13 e 15 de setembro, naRuaÂngelo
Tancon, 106, o curso demassagem terapêuticaAyurvédica eFeng Sbm.
o evento vai ser realizado, atravésdepalestras,pelopsicólogo eterapeutaemmedicina

chinesa, AlexPereira, e porReginaFerreira, com formação emOsboMultiversity, de
1990a1995.

s- Feng Shui está relaciondo à cura, através da decoração dos ambient�s
energeticamente. AmilenArarte chinesa etibetana de criar ummeio ambienteharmonioso
dentro de S1Úl casa, escritório ou'loja, tendo como cqnseqiiência ufua vida m�lhor,
proporcionando sa�de, sucesso, bons relacionamentos,prosperidade é abundância.

Amassagem terapêuticaAyuivédica "é uma dasartesmais sutis - não é uma questão
de ser especialista; é uma questão de amor", explicam os organizadores.

Os interessados emparticipar dos cursospoderão se inscrevernaRota da Índia, na .

,

GaleriaCenterFoca, sala 4, naRuaReinoldoRau, 399. Opreço do seminário e deRS
100,00 e daconsu1taRS40,00.Maioresinf�õespelotelefone372-3104

Tóquio -Na Segunda GuerraMundial as tropas
japonesas usaram escravas sexuais.Maria RosaHenson,

hoje com 68 anos, foi aprimeira que confessou ter sido
escrava sexual. Ela afirma ter sido presa e estuprada
seguidamentepelos soldadosjaponesespor nove meses.
Na semana passada, o primeiro-ministro Ryutaro
Hashimoto divulgou o primeiro documento oficial que
pede perdão às mulheres, algumas filipinas receberam

uma indenização de US$ 18,5 mil do Fundo das
, .

Mulheres daAsia. Mas outras mulheres filipinas foram
contra e criticaram e não aceitaram a indenização.
Cerca de 200 mil mulheres e adolescentes coreanas,

filipinas e holandesas foram tomadas pelos invasores

japoneses durante a guerra. -1 maioria foi morta, mas
muitas sobreviveram. O governo sempre negou o crime.

Segundo os acordos, depaz, os japoneses devem indenizar

as vítimas dos crimes de guerra.

Holanda - o Ecstasy é a droga do momento' e foi
desenvolvida naHolanda. A pílula efervescente doprazer
vem substituindo a heroina entre os viciados. A drogajá se

espalhou pelo mundo e os países estão investindo na

educação dos usuários já que combater não está

apresentando resultado.
A estimativa de viciados em drogas pesadas na Europa

indica que, em cada 100mil habitantes existam 1,6mil na
Holanda, 2,5 mil na França, 2,6 mil na Inglaterra e 6,7
mil viciados na Suíça.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMBUSCADAVERDADE�TÓ�CA

As recompensas dapesquisa
.

de Reis do Sagrado Império
Romano-Germânico. Baseados

um pouco nos princípios da

heráldica, vê-se em um manteler

empreto, elevando-se em ponta,
um leão em ouro coroado e

armado em vermelho, que é o

dos condes (nos possuimos, em

Petrópolis, os Quarteirões
Palatinado Superior e

Palatinado Inferior).
Importante é a cruz em

vermelho, sobre um campo de

prata, simbolizando Trier; a

cidade mais antiga da

Alemanha, fundada pelo
Imperador Augusto no ano 15

antes de Cristo. Foi de Trier; a
histôrica Augusta Treverorum,

.

que se irradiou o Cristianismo
para toda a Europa.

A roda em prata identifica
Mainz, Moguncia a

Moguntiacum dos romanos,

sede de legiões militares do

poderoso Império Romano, no

tempo 'de seu dominto. Mainz é

hoje a capital da Rhenania

Palatinado (na planta de Koeler,
de nossa cidade, aparece
incluída uma praça com o nome

de Matnz no Quarteirão
Palatinado Inferior).

O brasão da Rhenania

Palatinado é o . emblema

heráldico atual de toda a região
de onde são originários dá

Prússia e do Grão-Ducado de

Hessen. Este, naquele tempo,
não fazia parte da Rhenania-

.
.

Palatinado. Hoje, porém, sucede
o contrário. Daí incluindo em

nosso diploma esse brasão, .

As viagens feitas nos últimos

vinte anos continuam estreitando

os laços defraternal amizade com

entidades . culturais que

perseveram no extraordtnário,
invulgar e incomparável trabalho
de difusão da cultura do Estado
do Rio de Janeiro, do nosso Pais

e do próprio Concerto

Internacional.

Fluentes são as relações com

a Academia Itaocarense de

Letras, da qual somos socio

correspondente, pela benevo

lência do presidente, dr.
. Sebastião Kleber da Rocha Leite

29 de

·JUNHO

e do prefeito' que costumava

despachar o expediente em

verso e prosa, o querido dr.

Carlos Moacyr de Faria Souza,
�

neto do Presidente da Província

de Santa Catarina, em 1883,
entre outros tantos ilustres

consôctos que se notabilizaram
na produção literária.

Antes, mesmo, numa

passagem por Três Rios (RJ),
acabamos conhecendo o

extraordinário escritor (Cinzas
.

que falam) Hugo José Kling, que
. hoje está numa outra dimensão.

Em vida. não sossegou,

enquanto não fossemos socio

correspondente do Clube 29 de

Junho, da Imperial cidade de

Petrôpolis, e com o então

presidente Gustavo' Ernesto

Bauer, trocamos inúmeras

informações sobre a

colonização do Brasil, .que nos

foram valiosas no encami

nhamento da pesquisa histórica.

.
Um dia (em 26-04-1979),

recebemos um volumoso

envelope, coberto de selos do

correio, e dele retiramos,
sensib tltzados, o diploma

conferido pelo Clube 29 de Junho

ao S

•

I � I
L-,

�
Z
S o

� �
� �
� �
� j� .___-�---------�---�.�.

I • RHENANIA INFERIOR· PALATINADO SUPERIOR· �

.-.--

29-06-1959, possui bandeira e

distintivo, mas até então não

havia um diploma que

identificasse a categoria do
,.

associado. É o que acabou

acontecendo, sobre os desenhos

que nele aparecem: "BRASÃO
RHENANlA-PAUTINADO: Dois

daquela entidade cultural, cuja
finalidade é de "reunir inúmeros

homens, de . diferentes profts-
sões, com o objetivo maior de

alcançar a verdade htstàrica

através da pesquisa".
Não se esquecia o hojefinado

e Eterno Presidente Bauer de

descrever o diploma e, os brasões aparecem sobrepostos,
brasões. ODIPLOMA -do Clube ambos, porém, têm apenas
29 de Junh'a apresenta uma

.

caráter simboliCo. O que
cercadura na qual se lêem os

nomes de doze Quarteirões da

Imperial Colônia de Petrópolis

importa, entretanto, é o

histórico que representam,
.

causa lôgica de sua inclusão
.

no diploma. Eis em detalhes o

.

.

constantes na planta de 1846,
levantada pelo fundador; Júlio que significam: o brasão da prestamos homenagens à

Rhenania-Palatinado simboliza totalidade dos colonos

três regiões de domínio dos fundadores de nossa cidade".

Príncipes-Arcebispos, eleitores Continua. (EVS)

Frederico Koeler, tendo "em

chefe", o QUARTEIRÃO VILA

IMPERlA[,. O clube fundado em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO,POVO

CQNSELHOTUTELAR
.•• .' Creche municipal de Schroeder

=rr: FamilIar:, um p_apeJ. é considerada modelo nareqíão
essenaiel na fonnaçao da c1'lança
A vidanas commidades t marcada pela

escassez de bens e serviços, comuns a toda

população de baixa renda, caracterizada
tani>ém pela convivência da víolêncía e

pelo sofrimento de suas conseqüências.
Toda viol&lcia na esttutura econõnäca

desigual e injusta,'em que viVem as crianças
e adolescentes .e suas famfiias, caracteriza
a sua experiência de violência fundamental.
Essa violência é naturalizada'COIDJ algurm
coisa que seII\)l'C existiu e não há condições
de llIldar, sendo um fator cultural.

,

A violência na fanília se expressa de
várias formas. A mais fácU de ser verificada'
é o abuso ffsico, caracterizado por qualquer
ação, üniea ou repetida, realizado por um

agressor adulto ou mais velho, que
provoque dano físico a criança e

adolescente. Este dano causado pelo ato

abusivo, pode' variar de lesão leve a

conseqüências extremas como a morte.

Estes DIlUS' tratos, tamb6m podem levar a

morte interna, ou seja, psicológica, que na

vida adulta a pessoa fica· com mem5rias de

corpo, que são as experiências por quais
passaram em dados IDJmentos em sua vida.

A viol&lcia doméstica é à mais comun,
!lla8 tanDtm a mais escondida. A famOia é'
o primeiro agente socializada- da pessoa.
Qualquer aspeeio de falta de afeto, amor,
co�o, cuidado, deixará JDlI'C8S para
sempre em seu futuro. O abuso

psicológico, o sexual; a negligência e o

abandono, taßDém são fOCDllS de viol&lcia.
O abuso psicol6gico é difícil de

detectar, não apresentando somente nas
famflias, DIlS tanDtm em outros lugares de
convísêncía da criança e do adolescente,

.

-apresentada através de rejeição,
isolamento, aterrorização. Através de

agressões verbais, instaurando clima de

medo, ignorando; não estírmlando seu

crescínento emocional e intelectual.
O abuso sexual é quando existe um ato

ou jogo sexual, cujo agressor esteja em

estágio de desenvolvimento psicessexual
DJÚS adiantado que a aiança e o adolescente,

. com finalidade de utilizá-la para obter

estißIllação sexual. O abandono caracteriza
se pela ausencia de responsável pela criança.
e adolescente. O abandono parcial, seria a

ausência terqxlfária dos pais, expondo-a à

situação de risco e abandono total, sem
habilitação, afastamento de grupo familiar ou

exposta ao perigo.
A negligência entende-sé não dar à

criança aquilo que necessita, para .0'

desenvolvimento essencial e sadio.
Podendo considerar omissão em cuidados
básicos para a criança em relação aos pais,
privação de medicamentos, alimentos,
ausência de proteção;

Os dados estatísticos referente a

violência, dentro do trabalho realizado pelo
Conselho Tutelar durante o final do ano de

'

1993, até a presente data, são bastante

assuatadoras. Há 2.400 casos atendidos,
522 são de violência a criança. E isto
representa 21,7,5% cm relação aos outros

atendimentos.
O Conselho Tutelar registra a

impoctAncia do papel da família no processo
de desenvolvimento da criança e do'
adolescente. a. essencial tratar o teOll das

relações familiares como responsabilidade
de todos os seus integrantes. ESta
responsabilidade tani>ém necessita ser

corrpartílhada em outros segrnentos. O
Conselho Thtelar, a escola, a comunidade
e outros, que podem orientar à criança e o

adolescente a assumirem sua parcela,
estimulando-os ao diálogo e à

comunicação, tanto na famflia COIDJ na

escola.

�':�t
>S/

"Mflr DIC01MÇ'" COLOCA MAllALI,aM
"AIIUAI FInAl."

"DECORAMOS":
- Casamentos e Bodas, na Igrej� e no salão;

,

- Batizado, comunhões e aniversários;
- Festas de 15 anos;

- Festas infantís;
- Ambientes para qualquer evento.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 985

Jaraguá do Sul - SC

FONE 372-1641

Sdtroeder - A Secretaria deEduc�o de Scbroeder, desenvolve vários programas
de alfabetização das aianças e adolescentes, entre eles' a creche municipal que foi
construída pela Marisol Malhas, em 1989, e depois repassada para a admistração da
Prefeitura de Schroedet em 30 de janeiro de 1992.

Acreche conta com 17 educadoras que atendem 98 crianças, de zero acinco anos, nos
períodos damanhã e tarde. Com capacidade para 120 ,�anças, foi considerada a creche
modelo n�' região, por possuir todas as condições tisicas e pedagógicas. para wna

creche.
Com a coordenação deMarileneMielke, a Creche pretende aumentar suas turmas por

turno e ampliar o desenvolvimento integral da criança.

Comemora-se hoje o Dia da
Infância. Eu sonho com O'

tempo, onde todos os dtas
sejam Dia da Infância.

A
'

,

INfKNCIA COM fAMILA,
A '

.

. '�

INfANCIA COM EDUCAÇAO,
'A . ,

INfANCIA COM SAUDE,

INfÂNCIA COM ALEGRIA,

-INfÂNCIA SEM fOME.

,Com 'a ajuda de todos,

meu sonho; ainda se tornará

realidade em Jaraguá.

ALfREDO GUENTHER
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CORREIO DO POVO

Centro
.

Social incentiva talentos para o futuro
Jaraguá do Sul' - o Centro Social do Bairro Boa Vista,

que completou um mês de funcionamento, oferece novas

oportunidades para a Associação de Moradores e as

crianças da comunidade. O bairro, que já possuía um

grupo de mães, necessitava de mais espaço para a

realização de seus trabalhos.
'.

Os moradores e o presidente da Assoctação. Valério
Alves, apresentaram umprojetopara a construção de uma
sedepara o atendimento das necessidades do'bairro, junto
à Prefeitura. O projeto foi aprovado em julho de ·1994, e'

sua construção iniciou-se este ano, pelos moradores do
bairro com a Prefeitura.
Com a coordenação de Rosãngela Meyer de Paula, O'

Centro atende crianças de três a sete anos e também aos.
idosos, que se reúnem todas as sextas-feiras. Vários
trabalhos estão sendo desenvolvidos, entre eles, cursos
'de corte-costura; que. se realizam duas vezes por semana,
para as mulheres e crianças da comunidade.
A assistente social, Maria Edite Marques, afirmou que

as crianças tem total liberdade de freqüentar o Centro

qualquer dia da semana. O objetivo é incentivar a

frequência, já que muitas crianças não estão mais indo à

escola, deixando.de receber a educação básica necessária
para cada cidadão. O Centro oferece a oportunidade destas

Atllll4ades dese",lol,l14as pelas crlançtlS do Centro

crian-ças retomarem, por
iniciativa própria, o convívio
de uma aprendizagem, para

. talvez voltarem a estudar.
Para as aulas de iniciação

às artes, realizadas pela
. professora de artesanato,
Marília Povoas, as aulas

foram divididas em duas
turmas, por .extsttr uma '4._
grande concentração de � .: ,�
crianças interessadas. MIII'IS�MtII'quatlS6��illJtlo
Muitos dos trabalhos �nlro

realizados serão vendidos à comunidade, com a renda
destinada ao Centro ou diretamente às 'crianças, com

algum tipo de recreação.
Todo o incentivo depositado nas crianças do bairro,

fazem os pais e demais moradores organizarem reuniões
para a elaboraçl1o de outros projetos. Uma das propostas
já aprovadas, será a visita periódica de uma assistência

médica-odontológicaparaconsuua das crianças do Centro.
"O maior objetivo do Centro Social do Bairro Boa Vista, é

que ele sirva de referência para a comunidade e fortalecer
as lideranças dos bairros "; conclui Maria Edite.

'

Fac1ul4a do Centro Social, Iocall1ll40 no Bal"o Boa ßsta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Navegar nas nuvens (fashions) da
A Internet consegue ser de

tudo um pouco. Agora ela está

sensiveJmente... fasbion.
Para aqueles que oostumam

voar nas 'litimas tendências do

uaíverso da moda, agora podem
deixarde correr o risco de "pecar"

na hora de se produzir. Qualquer.
pessoa pode simplesmente se

acessar na Internet para ter uma
v�ão geral sobre as novidades

que aparecem (e desaparecem)
tãorápido.

As variedades de informações,

ficam entre a história e amoda
maismodemaqueexistem�
meio tão dificil de se entender.
A Vintage Clothing and
Costume Jewerly List, propõe
conversas Sobre roupas e jóias
de todas.ss épocas, com ênfase

moda na Internet
'.

no período vitoriano e na década de
60. Ele está disponível para
Itstserv@brownm.Edu com o

comando subscrlbe vtntage seu

nome.

Para. fantasias de todas as

épocas, a The Fantasy Costume

List, que está disponível,enviando
uma mensagem para f-costume

request@lunch.eng&sgl.com, onde
acontecem conversas que giram em

tomo da criação de fantasias, sendo
um a mailing list para a sugestão

fashionistas, é aquele quemostra
uma visão mais geral do cenário
da moda. No endereço,
darl.Uvlog aparecem todas as

infonn�ões para os devotos à
moda. Epara aqueles que gostam
de estilos mais variados, o

a1UashIon, fornece o endereço
das melhores lojas, com

descontos incluídos.
Além de todos os endereços,

o usuáriotambémpode ter acesso
a in}agens, pela Web que é omeio .

perfeito para
sites da móda.
No Fashion

Page, oferece
resenhas

completas sobre
o Fashion TV,
que tem dicas de
c o m P r as',

disponível em
hUp:/Iwww.
charm.net/
Jaked.

Agora, para
quem é usuário

da Internet, não será tão dificil
bolar' o melhor visual, .se de

repente aparecer aquela dúvida
de llhima hora.

de várias idéiaspara qualquer outro
I tipo de fantasia.

Certameete, o endereço bastante
procurado pelo círculo dos

Out.ros endereços
para os ant.enado's:

Na N-.Tou'eh_ Magazine - btt:/Iwww.dircon.ço.u"./lcf/
ntoucb.btml, com dicas de beleza.
No Fashion Mall- bttp:!! www.fasbionmaJl.com , que mostra

desde Armani atéWrangler. .

Na revista Spiegel, 00II;10Dot Spiegel em bttpl!ww.spiegel.com,
especialmente para vender alguns dos seus produtos,
principalmente jeans e camiseta.
No Sculptro, bttp:!lwww.xs4alI.nll-seulptro. para quem procura
gastar pouco.

A Braznet é a mals -nova provedora de acesso a

Internet de .Jaraguá do Sul e regi60.
Para você ficar IIga'do ao mundo,
basta ligar 'para a Braznet

RUAREINOLDO RAU, 299 - 2° ANDAR - SALA 6
E-maR,. Ume@jgs.braznet.com.br-FONE: 371-1224
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o que os usuários de computador
têm medo de perguntar?

A evolução da informática
nos ültirms anos tem levado o

corrputador 'a se tornar uma

máquina cada vez mais popular
entre as pessoas. Mais do que o

desenvolvimento técnico do

equipamento, o que se tem

observado ,é uma grande
rmdança na maneira pela qual
este equipamento é visto pelo
usuário, deixando de ser algo
distante e Inatingfvel para se

tornar mais um "eletrodoméstico"
dentro de casa, A tendência

atual do setor de iiúormática é que
o corrputador se tome cada vez

mais simples de usar, reunindo em

um J.D!Srm equipamento telefone,
fax, ' televisão, agendá,
calculadora,' miquina de escrever

e v.ídeo garre, entre outros

recursos.. Neste contexto todo,
cabe então a pergunta: quais
seriam as -diftcuidades ainda
encontradas pelos usuários do

computador: desde o momento em

que se decide por usar um micro
até a hora em que efetivamente
está na frente da máquina?

, Podemos resumir a resposta
,ém �uatro_ grandes enfoques:

1. Aquisição: entende-se aqui
o momento de angüstia e

incerteza por que todo usuário

passa na hora de determinar qual
o computador ideal para a sua

necessidade. Ternos corm 386,
486, Pentium, Jrem5ria RAM;DX2,
'DX4, megabyte, placa faxhmdem
e kit rmltimídía, por exel1l'lo, não

'

devem ser fatores que Irrpeçam a

,aquisição, pois podem ser

facilmente esclarecidos por um

profíssiönal da ärea, miítas vezes

.em não mais do que 1$ mnutos,
de acordo com a fonte
consultada, OU Rärm atravéS de

artigos publicados em revistas e

jornais especializados. lluIJbém
é irrportante considerar, dentro

do fator aquisição, que uma

garantia mínima sobre o equi
pamento deve ser oferecida, não
devendo ser inferior a dois anos

hoje' em dia (ver artigo específico
sobre garantia publicado Da

última edição deste suplemento).

2. Softwar�: outro aspecto
que' pode confundir os novos

usuários da inforrmtica é qual o
tipo de programa a adquirir junto
com o corrputador,

Neste caso, a solução é das
mais simples possíveis: se, por
exemplo, o objetivo do uso do
mero é facilitar a elaboração cF
textos (sejam eles de qualquer
natureza), deve ser comprado
inicialmente um bom editor de

textos, ficando outros programas
para um segundo momento.

Afinal, de nada adianta ter um

mícrocênputador com dezenas e

dezenas de softwares insta

lados, corm acontece na maioria
dos casos, se não se conhece a

utilização adequada de nenhum
destes programas. � a neces-

'

sidade que deve determinar o que
deve ser instalado, e não os

progratras instalados criarem as

novas, necessidades.

3. Treiaia)Jlento:

uma

..Por Ach/lIes S. Silva Junior

usar, ainda existe o desejo (e
rmítas vezes a própria exigência)
-de que o usuário conheça o mais

rápido possível os recursos que
um micro lhe oferece. A grande
maioria des programas atuais
possui recursos do tipo tutorial

(espécie de treinamento baseado
no próprio computador), além de

ajuda sobre os ptincipais
comandos e manuais que
detalham minuciosamente seu

funcionamento. � serrpre
interessante procurar explorar
estes recursos, mesmo quando se

opta por fazer um curso específico
em uma escola de informática,
pois o conteúdo assimilado tende
a ser nníto maior.

"tapem os buracos".
* Achilles, 4 graduado em

Computaqio/UFSC e Admi
nistraqio/ESAG, pós-graduado
em Adininistraqio Industriall
FERJ e pós-graduando em

InformllticalFERJ; exer,cendo os

cargos de Assessor de In
formlltica e Professor na FERJ,
al4m de coordenar a 'rea de
inform'tica do Col4gio São Lure.

ferramenta cada vez mais fácil de cionamento. Neste momento, ,se
uma boa garantia foi exigida;
basta acionar o técnico

responsável e aguardar .

o

conserto. Se o período da garantia
já venceu (em dois anos é bem

provável que você queira um

computador melhor) ou não

houve uma preocupação com um

prazo de garantia ràzoável, deve
o usuário recorrer a uma errpresa
especializada em assistência

técnica, cuidando para buscar .,.f�
. junto a outros usuários as .,��>:.>;.,

tt..·"'"
referências que permitam .,:

.. �
..

escolher ermresas que
..

.ß�·.
.. .. 't' .�."'.!NC'"

realrrente resolvam .��
problerras, e ��p�;.4. .".

não aquelas ....... "
..�

que apenas ",,5":-
�":_"7

.�1-'o-:"'lt.·'E:-:.':'"·
.'1����·

.t �;:7!_-\!

instalados e usuário treinado, ..�i�i:;·
pode ocorrer outra situação que .• (;.'1.
costuma desmotivar o usuário ....��'tj

�
-'•••�:I

de iiúormática. ti quando "e
, ..

o equiparrento apre-
. �'

senta algum
.

problema
de fun-

4. Manutenção: por fim,
computador adquirido, progratras

·Informe�se hoje sobre os planos de acesso e as

vantagens de inscrever-se já sein taxa de

inscri�ãof com a melhor estrutura e com

completo servi�o de apoio ao usuário do
primeiro provedor de acesso de Jaragwá do Sul,

R. Jacob Buck, 106
Fone 371·4444
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NetUno'emparceriacom'aMicrosoft'
A Internet, rede 'de computadores um tradutor de inglês no ar para facilitar a

interligados em -todo o planeta, continua a navegação dos usuários. Colocarão bookmakers

surpreender os mais afoitos "navegadores" de sites ou lugares que possam ser de maior.
entre os 10 milhões de usuários, estimados, interesse como sugestão de visita.

algum tempo atrás. O maior poder da rede Internet é a sua

Na briga pelos softwares de navegação, capacidade de transmitir recados, mensagens e
\ .

chamados de browsers, estão a Microsoft e a propostas através de se,u correio eletrônico ..

Netscape, lutando para conquistar espaço nesta Mensagens podem ser transmitidas e recebidas

fabulosaferramenta de comunicação. ein minutos. Pessoas ou grupos podem se

A NetUno, provedor sediado em Jaraguâ do consultaroupassar decisões e informações com
Sul, acaba de faze r uma parce ria com a muita agilidade. ANetUno tem um "CHAT" no ar

Microsoft, desfrutando de um apoio técnico dos /onde freqüentadores conversam em tempo real.

mais acertivos. São programadores e softwares Há salas reservadas para se comunicar com até

à disposição em real time. Com ajustespara as 15 pessoas ao mesmo tempo, dos mais distantes
necessidades eles irão passando este serviço locais do planeta. Acreditam? É � modernidade
.para o usuário. A NetUno, em breve, colocará. batendo a nossa porta.

I
':

Venda e Manutenção de equipamentos de informática

·DMPAa
Presario 5220
Pentium 1 OOMHZ - 8MB Harn
'HO 840 MB
Modem 19.200 com viva voz
Kit Multimidia, CO-Rom4x
Secretari"a eletrônica e Fax
R$ 2.994,00 em 1+5 de R$499,O

IMPRESSORAS (Color
HP 68Ge =>Á$ 595,00
HP 600e =>R$ 470,00
HP 820e =>R$ 816,00
LX 300====>R$ 340,00
Todas estas impressoras
incluem kit color.

Micro Computador
Pentium 100Mhz
16 MB Ram (EDO)
HO 1.28 GB
SVGA PCI1MB
Kit Multim ídia 4x
Monitor 14" Svga Ne
Fax modem 14.400

'.
RS 2.292,00

Micro Computador
AMO 586 133Mhz
,8 MB Ram
HO 1.28 GB
SVGAPCI1MB
Monitor14" SVGA Ne
R.S--l .430,00

Kit Multimídia - Creative Labs vaíue CD 4x
Placa de Som 16 Bit's Stereo =====> R$ 390,00
Kit Multimídia - Creative Labs Discovery CD 8x
Placa d� Som 32 Bit's Stereo==== => R$ 534,00

Venda e Manutenção

Revendemos toda a linha de
acessórios para computadores.
-Scaners - Impressoras
-Winchesters - No-Breaks
-Monitores \

- Interfaces
Efetuamos atualização de 386,
486 para 586 ou Pentium.

Garantia de 1 ano.
Impostos, inclusos.
Venda programada em 10 vezes
Precos válidos até 10.09.96

Rua Marina Frutuoso 362 - Fone: 372-3988 - Jaraguó do Sul - $C
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REDES

Velocidade no trânsito das redes
entra no mercado o

switches. Sua função é
de abrir uma linha
comutada a cada uma

das portas, permitindo
que cada equipamento
inierconeaado se

comunique na

velocidade total da
LAN (Local Area
Networks).

Os switches são
indicados para
aplicações que exigem
muita velocidade,
tornando os hubs uma

boa opção para
aqueles que ainda

possuem menores

ambientes conectados
em redes..

compõem a rede), o
problema tinha um

maior nível de

segurança no sistema.
Coma expansão

das redes, o número de
hubs tiveram de ser
adicionados
aumentando o número
de estações
conectadas. Os hubs

compartilham com um

único barramento,
comunicando-se
apenas um de cada
vez, causando

problemas pela maior

quantidade de micros
conectados.
Para maior

desempenho das redes,

do hub (dispositivo que
se encarrega de
distribuir sinais
eMúicosentrevános

.

equipamentos que

atrás, o único tipo de
conexão entre as redes,
era a conhecida
estrutura de varal.

Com o 'lançamemo

A velocidade de

tráfego de dados dos

computadores, tem
conquistado avanços
surpreendentes. Tempos

APPLE COMPUTER INC.
A Apple Computer Inc., apresenta novos

modelos de computador Macintosh. Entre as

novidades estão os avançados Power
Macintosh,· incluindo suas primeiras
máquinas multlprooeseedotes e o novo

modelo Macintosh Performa, o primeiro em

forma de torre destinado ao mercado
.consumidor..
Os seis novos modelos Power Macintosh,
variam de um .microprocessador Power PC
604e de 120 megahertz ao modelo 9500/180
MP. A unidade multiprocessadora, com preço
de US$ 5.699 tem chips Power PC 604e 'de
180 MHz. 9 PowerMacil]tosh 9500, de ponta,
com preço de US$ 4.899, está configurado
com um chip 604e de 200 MHz, 32 megabits
de memória RAM, um drive CD-ROM de
velocidade óctula entre outrositens. .

NOTEBOOK
Alntel Corp. lançou umprocessador Pentium de
150MHzpara ·notebooks. Onovoprocessadoré
construído sobre tecnologia Intel 0,35 mícron,
permitindo apresentarum alto desempenho com
menor consumo de energia, conservando a vida
dabateria.

.

O processador facilita aos fabricantes de
notebooks a apresentação de algumas
características como telas coloridas de alta

resolução, drives para CD-ROM, vídeo com

movimento total e som estereo para o mesmo

·período de funcionamento de bateria aos
.

notebooks anteriores, com base emprocessador
Penuum.
O Pentium de 150MHz, que já está nomercado,
tem preço de US$ 341 para grupos de mil
unidades.

Faça Negó,cio com qu'em conhece o que está Vendendo
Alarmes Residenciais e Industriais, Portão e Porteiro Eletrônico,
Antenas Parabólicas, Equipamentos e Assist. Técnica de Informática,
No-Breaks e EstabUizadores de Tensão.

.

R. Prese Epitácio Pessoa, 723 - Fone 371-6642
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CLASSIFICADOS .DE IMÓVEIS

CENTRO - APTOS. no EDIFíciO DUNKER
(No coraçãp da cidade) 2 aptos.por andarr
'Em condições direto com a construtora

,

z
CENTRO - Excelente Terreno c/2.500,OOm2,
fazendo frente à Av. Marechal c/28m. Ao

lado do Centro Educ. SIGMA

CASAS

fJJ[2DfR!}/lf.91lJJfJ
FORftU.ÁRIOSCONfrNuos

NOTAS FISCAIS, DUPUCATAS, RECIBOS,
FORILILÁRIOS PERSONALIZADOS, ETC.

ENTREGA EXPRESSA EM SUA

EMPRESA OU EM SUA RESiDÊNCIA

.............
DISTRIBUIDOR PARAJARAGUÁDOSULE REGIÃO

Rua PMeidantaJu.calino, ••
-Centro - J_aguã do Sul- sc

Fone: (047) 371-9999

TRATAPLAN
Servltos d. Aiardlnatão Geral

. Execução- de Projetos com

três meses de garantia

MQnutenção com adubação geral,
podo, corte de gramo, remoção

de entulhos

Pagamento com cheque para 30 dias

Atendemos Jaragu4 do Sul,
Enseada, Piçarras, Penha e Navegantes
Contato fone 987-0914 comRenato

l\funlcíplo de PenhaSC

Sobrado
CasaAlv.
CasaAlv.
CasaAlv.
CasaAlv.
CasaAlv.
CasaAlv.
CasaAlv.
CasaAlv.

AptoeK
AptoOK
AptoOK
AptoOK
SalaComl
SalaComl
tote ,

Lote
, Terreno
Terreno
Terreno.
Terreno

I Lotes
Lotes
Lotes
Lotes
Lotes
Lotes
Lotes
Chácara
Chácara

CORRllloDOPOvo.5

CENTRO - Ed.Carvalho -Apto. c/3 qtossendo
1 surte e demais dependências - 22 andar.

'VILANOVA - Excelentes lotes financiadosem
10 meses - Próx. ao Fórum e ao BreIthaupt

sem benfeitorias· próx. Besc Portal.
CENTRO- Tertenocl550,OOm2, s/benfeitorias- R. Emilio

Q9�Q7� IMÓVEIS

371-7931
RliaAntonioC. Ferreira197

CREC11741-J
COMPU· VEIDE � LOTEIA· 1DI1111STU • IICOIPOU

m2 Qtos Gar BailTo

300 4
84 3
140· 3

,190 4
130 4
240 4
115 3
133 3
180 4
166 3
78 2
153 3
138 .3
113
25
562
450
11000 -

9000 -

7000 '-
2608 -

46� -

385
630
Vários -

Vários -

Vários -

.

Vários -

18000P -

111500 -

-

Terreno com 8.00Om1no centro de Nereu Ramos

(CENfRO) - Apenas R$ 35.000,00 ou parcelado
. -IMPERDíVEL. .

2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1

Versalhes

JguáEsq.
Lot. Papp,
Schroeder
Lenzi
Lot. Papp
Centro
AnaPaula
Centro
Centro

.

Amizade
Centro·
Centro
Centro
Centro
F"JgUeira
Amizade
Nereu
Vieira
·Nereu
Nereu
VJgUeira
Amizade
VJlaNova
StaLuziá
VJlaRau
VJlaLeiizi
Barra
Garibaldi
Garibaldi

EndereçolPontoRef.

R. Herold Hesse, 30
R. Olivia Pradi, 88
R. José Papp, 357
R. Princesa Isabel, 547
R. E1pfdio Martins, s/n
RMarcos V. Girolla, 474
R. Ferdinando Pradi, 118
Rua634-103
R. José Bmmendoerfer, 1390
Bd.AnaPaola - 3° andar
Res. Amizade - 3° andar
Ed. Scbiochet - 12° andar
Bd.Miana - 3° andar
Ed. Plorença- 10andar

.

Shopping JaraguáBox 44
RuaAlagoas-150m - Esq.
Res. Versalhesm
Ap6s Nereu - BR 280
Ao lado do Posto Bogo
Pröx, Arroz zánghelini
RuaAndré \bltolini
Residencial Píazera I
Residencial Behling
Próx. F6rumlR.ádio RBN
Residencial Geranium
Residencíal Renascença
ResídenoíalPíennann I
Residencial SaUet:
Estr. Garibaldi - Km 15
Ribeirão Hängeros - Km 13

Res: Geranium (Centro de Santa Luzia)
Lotes com toda infra-estrutura (Tamanho médio de 500m2) .

SE1d ENTRADA .� RS 200,00 p/mês FIXOS

Informaçges Gerais

75.000 Semi acabadolNegociávei$
38.000 Próx. Condomínio AZaléias
57.000 +15.000 fínanc, p/SFH
8e.OOO terreno 6562m2 - Parcela
34.000 Aceita terreno/carro

.

85.000 Aceita carroJIm6vel - valer
80.000 Aceita tetreno até 40.000
25.000 Casa em CODStrução/froca
80.000 rocap/ apto em Blumenais
27.'000 + Financ. CEF
15.000 +CEF - 13 anos/Aceita CaA"O

50.000 + Financ. CEFlFicaCoziriha
55.000 Bntregaem Agosto/96
50.000 Salacomercíal
23.000 + 2 ÇUB mês/Aceita troca
16.000 Somente em dinheiro
11.000 Negociáveis
8.500 Negociáveis

160.000 Vende tudoou áreamenor
35.000 Aceitaparcelar
32.000 Negociáveis·
(>.000 Bnt. 2.0,00 + 48 x 225
10.000 Bnt, 5.000 + 5 x 1.000
33.000 20%"\lntrada - Saldo 20 x
7.000 SEMEN'fRÀDA 200 p/mês
íversos 40% entrada- Saldo parco
lversos 40% entrada - Saldo parco
lversos 40% entrada- Saldo pasc.
80.000 Casa alvo - Aceita trocar
20.000 Semmoradia - 'Frocalparcela'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J

C'ASAS
TIPOI ENDERECO I ÁREA(M2) N2 VALOR

Construída Terreno . QUARTOS R$
- .

/iJv.Rua Irmão L. Magno, 248 343,00 756,00 05 150.000,00
/JJv.R.Angelo Tancon, 205 192,62 .4.192,50 03 '} 77.000,00
/JJv.R.Henrich A.-Lessmann, 477 600,00 3.28_0,00 04 300.0pO,00
R.Alvino Stein, 1012

--

/JJv. 90,00' 392,00 03 42.000,00
/JJv.R.Angelo Schiochet, 118 240,00 - 400,00 04

.

120.000,00
/JJv.R.José Meneg<:>tti, 277 233,00. 827,58 03 40.000,00
/JJv.R.Luiz Satler, 63 149,00 330,00 03 65.000,00
./JJv..R.Adão Noroski, 173 183,00 394,1Ö 04 60.000,00
Mist.R.Marc.elo Barbi, 340 120,00 420,00 - 03 � 32.000,00

ENDEREÇO

A'PARTAMEN,TOS
Ni DE QUARTOS VALOR R$

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

OBSERVAÇÕE$

Entrada + financiamento.

Condições de pgto. a combinar
Antigo Restaurante Monjolo
Condições de pagto. 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

Iiiin
OBSERVAÇÕES

RuaBarãodo Rio Branco, 760 - Centro - Ed. Schiochet, 03
r-

RuaFerdinando Pradi, 45 - Centro - Ed. Virgínia
RuaPresoEoltäclo Pessoa, 111 - Centro - Ed. Jaraauá

01 .

03

35.000,00

.69.000,00

Assumir financiamento de 130

meses com base R$ 524.00
Quitado

RuaGumercindo da Silva, 555 - Cehtro .. Ed. Carvalho

,.RuaPresoEpitácio Peseoa, 111 - Centro - Ed. Jaraguá
�. .

.

Iiiin

02·

TERRENOS
ENDEREÇO VALORR$
RuaProCópioG. Oliveira, 1360
RuaLot.Champagnat .

RuaOttoMeyer
'RuaWalterMarquardt
RuaProf.Antônio E. Ayroso
Rua601-tatManoel F. da Costa
RuaRiodeJaneiro
Rua611-Sem nome
.'

RuaWa\tefMafqual'�t

ÁREA(M2)

15.000,00

53.000,00

40.000,00

Assumir financiamento de 153

meses com base R$ 400.00
Assumirfinanciamento de 80

rnesee com base R$ 524,00
Assumir financiamento de 60

meses com base R$ 250,00

714,00
378,00
375,00
800,00
704,00
606,00
288,00

2.787,00
4.325,00

85.000,00
20.000,00
1.5.000,00
43.000,00
27.000,00
·10.700,00
27.000,00
85.000,00
430.000,00

OBSERVAÇÕES
Com parcelamento a combinar

.

Com par�amento a combinar
Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinár
Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinar'
Com parcelamento a qomRinar
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Jaraguádo S':IIt 23 de agosto de 1996 'ClASSifiCADOS DE IMÓVEIS CORREloDOPOvo.7

VENDAS

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

Larlmóveis
Av. M.I. Deodoro, 583 - ••1. 1

Parame/hor/he atender, comunicamosnossonovo endereço:

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

(junto aDiko Empreendimentos)
.

ÍNfERIMÓVEIS
CRECI0914-J

SUAULTIMA
,CHANCE
Terreno com toda
infra-estrutura,

prontospara construir,
Loteamento Jardím
Milbratz (próximo a

,Malwee Malhas).
Entrada de R$'

1.5ÓO�OO e restante
em parcelas de um

salário m íni'mo e

meio por; mês.

Obs.: Duas
,

últimas unidades

DE,
-COMPRAR!

�--_ ..._--- .

fREC'�1589J� r:. :
I :u I
I Barra Sul I
I Imóveis I
I FONE: (047) 372-2734 I

I
' TERRENOS'

II' TE��OS .1 '�:::,:�=::c::.::}�.::.;��'::::
I botes no Res. Imperador, prox. Arroz Urbano, 30% entradal

Terreno cl S.l84m2,Rua 199 sem nome - VIla Nova -

salado 30x - total RS 10.000,00 R$ 140.000,00

I
Lotes na R. VugOio Rubini., na BaIJ'a, 30% entrda, saldo 5x � totalI

temno no Condomínio das Azal6ias -' RS 26.0'00,00
'

RS 9..000,00 ; Terreno cl 35�2 � Loteamento Ana Paula IV • RS 7500,00 '

'. Tenene cl 3,34m2 Loteamento do DlCO, na Dura - Ro P.Albert. "I
Terreno cl 150m2 - Loteamento Ana Paula IV -

1Schneider - RS 6.500,00, RS 8:000,00 '

I
Teneno cl J:763m2 - Rua 25 de Julho, V1Ia Nova -

finaneiàndo. _
Terreno cl 1.6OOm2 + CaSá em alvenaria na Rua Epitãcio

em 12x - total R$ 85.000,00' Pessoa - RS160.000,OO ,

'I
Temno cl "234m2 RU,a Vugflio, Rubini, na Barra- RS 28.00;0,00I

Lotes na r1!a Paulo Klitzkc (esquina), bairro: �-Mauro
Lotes no Lot. Hanemann, naB� - 50% entrada, saldo em IOx '- RS 15.000,00 .

1-
total RS 10.000,00 "

I
Terreno Rua Domingos da Nova cl 326m2 - RS 55.000,00

. 'Loteamento OURONERDE, na Barra, 20% entrada, saldo e�

'I
Terreno São Luiz - RS 12.000,00

1130,meses,
-

TOtal, RS 10.000,00

,I
Lote nO 43 Loteamento Ana Paula II - RS 6.500,00

'

:
.

CASAS,
sfno cl

62,.000m2;,
na Táa Papp, distante 3.50Oms da MaI�e

I Casamconstrução(a1venaria)éjI43m2-VllaRaIl-i.oU:amento1- R, �. da Malwee - Ro Exp: Arnold Hom��, com casa em Vlla Rau terreno cl 548m2 _ RS 48.000,00
.

'

a1�nana de 155m2, casa cascuo CI 50m2, pIBClna 7xll, água, '

",
.

2

I
.. L, 1 lta t ,...(...; RS 50000'00 ' 'I

Casa em construção (a1ven�a) c/I,2Om - Ana Paula IV Lote
negoa�ve ,aclel ,ap o. casa no nell""'o -

.,. ,

140 Fi
.'

00
:

CASAS '

.

'

,- nancíamento + 16.0 ,00
.

I Casaem,a1�naria c/16Om2- Rua Pasto�A.Scbneidcr, na BaIJ'a1

I
Casa em a1vell�a cl 190m2 � Jardini Le�"- RS 60.000,00

1
_ �ceita carro _ RS 32.000,00, Casa cm a1venana c/120m2 + casa ,de Madeira - �$ 30.000.,00' ,

1_ Casa. de madc'ira C/3,qtos, garag,em e Iavan,dcria em a1venilna''. Casa,'

em

a1�,enaria
cl 50m2 e

tem,'

ne de

35,Om,
2 -

Lote,amento_ R, Botafogo, 73, na Barra. R$ 22.000,00 Ana Paula IV Lote n° 16 - RS 12.000,00 ,

1_ Casa alvenaria cl 3 qtos, guagem, demais dependeneias, todaI 2 meia ãgua cl temn<? de 400m2 - Loteamento Fredolino lote

mwada,n·58S,naBarranasímc�d8Malwee,aceitacuro, n"25 - RS 11.500,00
'

• negociá�1 - RS 35.000,00
.

,

I APTOS
- Casa em alvenaria cl 14Qm2, 5 qtos, 2' BWC - -R, Pastor A. Apto Edifieio Jaco Bmmendoerfer cl 100m2 7" andar -

II=:;;;na
BaIJ'a -

AceLitaocarrCAoÇ'A�Omno
saldo parceledo -

RSI I �!jO;����,�o andar _ Edit. SChi,,'OCbet,
2 quartos +.; 'II armários embutidos (cozinha, quartos e banheiro). ,

'

Loja comercial cl 33m2, Rua Luis Satter, BARRA - RS 180,00 GALPÃO
'

I Galpão em alvenaria cl 100m2, R. Bertha Wéege; 2490 - RSI' Galpão alvenaria cl 750m2 próprio pl Iransp. e indo e terreno
230,00 " com 1.000in2 c/ escritório e' cobert. a1um, Situadó na Rua

.

I'
- Casa em alvenaria� 2qtos e demais dependencias, TifaMosca,I Etwino Menegotti _ RS 1OO.OOO,O�
na BARRA - as 1"70;00

. '

1
'

'

11-
easade madeira,3 qtos. garagem, - R.JoãoJ. Ayroso,Jaraguã-1 Lotes nna�lad,08 a partir, de R$

2.500',(4),
de entrada

Esquerdo, n° 700 " RS 350,00.

1_ Casa de madeira, 3 qtos, garagem _ R. Abramo Pradi. 288'1
Loteamento São �tóvão II -

BARRA _ RS 270,00
' -Loteamento Camposampiero

1-
Casadc madeira 2qtos,�, copa, eoz., BWC - Ro AbramoPradi'I'

Loteamento .Constanuno P.radi .

330, BARRA _ R$ 280,00 'Loticamento Ouro Verde '

1-
Casa de a1�,enaria, 3qtos., , 2 BWC, garagem, todamurada -

R"IJOio J. Ayroso, 3.816 - RS 450,00
'

1- ,Casa iI,venaria 2qtoa, garagem, lavanderia - R. Abramo Piadi

I- BARRA - RS 250,00, '

, 'RUA ANGELo RUBINI 1113 - SALA'

RUA ANGELO RUBiN!, 1224 - SALA 09
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OORRDODOPOvo.8 .pU8l1CACÕÉS LEGAIS Jaraguádo Sul, 23 de agosto de 199'

ALUGUEL

DETRAJES
FONE: 372-3349

ROA EXP. ANTONIO CARlOS FERRE,IRA, 184

PROCLAMASDE CASAMENTO
MargotAdeUaGrubba LehmaDD�Ofieial do RegistroCivil do 10 Distritoda Comarca
de Jaraguá do Sul� Es�do de SaDta CatariDa� faz saber que compareceram Deste

Carlóllio exibindo seus doeumeDtos pela Ieí, afim de se habilitarem para casar os

segui.tes:

EDITALN'"20."1 de 15-08-19%

JADlFLBORBAEADRIANAMARIAOCHNER
. Ele, brãsileiro, solteiro, opermo, natural.de�, neste Estado, domiciliado e

, residenté na Rua Ernesto Lessmann, 565, Via LaJau, nesta cidade, filho de JuceliMariade
.

Borba.

EJa, brasileira, soäeíra; operária, natural deJaraguá do Sul, domiciliada eresídente naRua
Luiz Gonzaga Ayroso, 139, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de Oswaldo Ochner e
Madalena�arida Ochller.

EDITALN>20."3 de 15-..1996
, ARTURCESARSQV7AMORAIlSEVIRlNICEINFSCORREIA

Ele,�i1ejro, S01te�O, operador dem'quina, natural de Lages, nesteEStado, domiciliado
e residente na Rua Eleonora Satler Pradi, 87,Jaragtm-Esquerdo, nesta cidade, filho de
lldefonso SouzaMoraes e Zenita de Souza-Moraes.

.

Ela; brasileira, solteira, doméstica, natural deCampo Alegre, nesteEstado, domiciliada e
residente na Rua Eleonora Satler Pradi, 87, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, fiJhà de

,
DareiJio Correia eAna Correia.

.

EDITALN°20.'" de15-08-%
EDUARDOLUIZBARREiROSFOR'IESERosEuMARlABENfO

Fle, brasieiro, d,ivoroiado, oficial de justiça, 'natural de Urussanga, neste Estado,
donúciliado eresideete na RuaMarecbalDeQdoro daFonseca, 921, apto. 06, nesta cidade,
filho deArtidonio RamosFortes e de OndinaBarreiros Fortes.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Florianópolis, nesteEstado, domiciliada e

residente na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 921, apto.06, nesta cidade, filha' de.
PresaulinoManoei de Souza eCandidaMaria de Souza.

"

EDITALN> 20.'(;5 de 15-08-19%

JoNASIlENRIQUEJACOBIESU7ANAKRUI'2SCH
, Be; brasileiro"soIteiro, auxiiar de vendas, natural de Jaraguá doSul, dortlkiiado e residente
na Rua Eugenio Nicolini, 274, nesta cidade, filho de Adalberto Jacobi e AlziraBublitz
.Jacobi,

,

Ela, brasileira, solteira, secretaria, natural de Jaraguã do Sul, damiciliada eresidente na

RuaHoracioRubini, 643, Barrado Rio Cerro, nesta cidade, filha de SiegfriedKrutzsch e

GerdaBUlzkeKrutzsch.

.' EDITALN" 20.666 de 16-08,-1996 ,

PAULINHO JESUSDE BAIROS ENOELIGONÇALVES DOSSANTOS
Ele, brÍlsileiro. solteiro, metalWgtco, natural deRio dosCedros, neste Estado, domiciliado e residente
em Estrada Garibaldi, nesta cidade. fiÍbo de Paulino Jesusde Baiios e limaMaria deBaíros,
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Silo Bento do Sul. nesté Estado, domiciliada e residente em
Estrada Garíbaldí, nesta cidade. filha de Alfredo Gonçalves dos Santos e AnayrMâchado dos
Santos.

EDITAL N"20.667 de 16-08-1996,
CLAVDIOJOELWEILER EGIOMARALEITHOI.;D,

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão,natural de Jaraguá do Sbl. domiciliado e residente emAlto Garibaldi,
nesta cidade, Illho deAlfredoWeiler e VefOnic8Weiler.

Ela, brasileira, solteíra, (lperária,natural de Jaraguádo Sul, domiciliadae residenteemAlto Garil>aldi,
nestacídade, filha deWeniteliID Leíthold e Beatriz Leíthold,

EDiTALN" 20.668 de 16-08-19'96
AMARILDOJOSÉ BATIST,'\EUANIÉLLESCHREINER LUCHT

Ele, brasileiro, solteiro, supervísorde vendas, natural de Lontras, Paraná, domiciliado eresidente
na Rua JoséNarloch, 573, Silo Luiz, nesta cidade, filho de Natalina Batista.
Ela, braçileira, solteira, dentista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua:Presidente
Juscelino, 79, nesta cidade. filha de Sigmar Denno Lucht eMagda SChreinerl,lIcht.

EDITALN"20.670 del�1996
VANDERLEIANTÔNIODASILVAERosn.ENE�OEHLER

Ele, brasileiro, solteiro. inspetor de linha, natural deMuçum, Rio Grande do Sul. domiciliado e
,

residente naRuaManoel Francisco da Costa, 1.199. Vieiras, nesta cidade, fillio de João Odiles da
Silva e Cerenita daSilva.

Ela, brasileira, solteira; educadora, natural de JaragÚá do Sul; clomiciliadae residentenaRuaManoel
Francisco.da Costa, 1.19�, Vieiras, nestacidade, filha de fugo Koehler eRuthKoellier.

EDITALN"20.671del�I996·
RIVELINONOLLIENEIDEDOCARMOPALAORO

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural deRio doOeste. nesteEstado, domiciliado e

residente na RuaAvelino de Borba, 469, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Raulino Nolli e
CatolinaNolli.

Ela, brasileira,solteira, auxiliardelaborat6rio, natural dePato Branco, Paraná, domiciliadaeresidente
naRuaMax EBgert, 170, llhada Figueira, nestacidade, filha deGenesio Pàlaoro e LeoníldaPalaoro.

EDITALN"lO.671dell-08-1996
FABIOPABWKAMCHENEELAINERUBIAPIERMANN

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Jaraguádo Sul, domicjliado e residentenaRuaAdolfo

Augusto Alfredo Ziemann, 40, nesta cidade, filho de Ivo Kamchen e Alice Gerda Bíchenberger
�chen. '

Ela; brasileira, solteira, auxiliardeprodução, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residentena
Rua Roberto Ziemami, 2.790, Amizade, nesta cidade, filha de Arf José Piemiann e Gertrude
Kanzler Piermann.

EDITALN"20.673 dell-08-t996
JAlRJOSÉ LUCIANIEVANDERtÉIA SALETESCmOCBET'

,

. Ele, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Jofuville, neste Estado, domiciliado e residentena
RuaDonaAntonia, nesta cidade, filho de Egidio Fortunato Luciani eMelania Vavassori Luciani.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente:gaRuaDona
Antónia, 404, nesta cidade, filha deUdio SchiocheteDio.mra�otti Schiochet.

'

E para que chegue ao eODheeimeD� de todos� maDdei passar o preseDte Edital�, que
será publicado pela 'impreDsa eem Cartório� o.de será afixado por 15 (quiDze) dia�.

EDITAL
, PATRIClATAVARESDACUNHAGOMESTabeliãeOficialdelltulosdaComaroadeJaraguádoSul.
Estado deSantàCatarina, naforma da Lei, etc.

.

Fazsabera todosquantoesteeditalviremqUe$eacham nesteTabelionato'paraProtestoos TItulos
contra:

'

AdemarViergutz - R. 'Ponte Pensil, 322 - Schroeder;
AdernarKrause - R. EstradaGaribaldi Pro Escola Kaiser - Nesta;
Comércio deConfecções Bardim Ltda. - R. Rod. BR 280Km 63, 5249 sala 27 - Nesta;
Celso Natal Berte - R. Ricardo Panis slnP- - Nesta;
Condj,ttron Inchlstria Eletro Mecânica - R. Maria Umbelinada Silva, 232 - Nesta;
Darpe Ind. e Com. de Malhas Uda. - R. AntonioMachado, 126 - Nesta;
Duport I. C. Repres. Ltda. - R. Rodovia BR280 Km 63 n"5249 - Nesta;
Duport I. C. Repres.ltda. - R. ROdovia BR 280 Km 63 n"5249 - Nesta;
Eier& Santos Ltds. - R. Eusébio Depoy, ,169 -'Nesta;

.

Eletrônica M. P.ltcla. - ME - .R. Bar� do Rio Branco, 353 si 3 - Nesta;
Esquadrias Pérola Ltda. - R. RobertoSeidel, 200 - Corupá;
ElianaMaria Sturner - R. Joinville, 2584 - Nesta;

,

Eletrom6veis Beffert Ltda. - R. R8inoldo Rau, 520 - Nesta;
Eletrogasmaq Comércio de Peças Ltda. -R: 25 de Julho, 203 - Nesta;
Fairuz Confecções Ltda. - R. 28 deAgosto s/nP- - ep, 01 A - Guar'amirim;
Gustaw Servo Coms. Ltda. - R. Gustavo Bruch, 210 - Nesta;
Irineu Ivo DidziannNeraA. Didizian - R. JoãoNunes, 117 - Nesta;

.

Ismael Zabel- R.Águas Claras s/rfl-llha da Figueira-Nesta;
IhcoreMotopeças Uda. - R. Bernardo Dornbusch, 1190 - Nesta;
JoséPereiraMercado - ME - R. Três Rios do Norte - Nesta;
JosédeAlencarLeroos Vieira - R. Domingos Rodrigues daNova, 334 - Nesta;
José PereiraMercado - ME - R. nésRios do Norte sln"-Nesta;
José Pereira Mercad� - ME - pt Três Rios do Norte s/n"-Nesta;·
lume Estamparia Ltda; - R. BernardoDoinf:jusch, 1673·Nesta;
luiz Coelho - R. JoinvilleKm 60- Trev.oSchroeder - Nesta;
Mini MercadoOecsler Ltda. - R. JaimeGadotti, 269 - Nesta;
Malhas lvómar'Uda. - R. Cei. Proc. Gomes de Oliveira, 1580 - Nesta;
Marcen�riaG.l. ltda. - ME - R. Feliciano 8Qrtoiini, 1400 - Nesta;
MiniMercadoOecksler ltda. - R. JaimeGadotti, 269 - Nesta;
Marzon Design eDecoràçÕ8s Ltda. - R. ReinaldoRau, 787 si 02 - Nesta;
Mal,lricioVoltolini - R. Roberto Ziernann s/n"- Nesta;
MalgiMalhas Ltda. - R. 802 sln"" Nesta; ,

Mercearia e Padaria Cucco,� R. Carlos Eggert, 452 - Nesta;
Panif. e Cont: Berkenbroch Ltda. - R. PadreAlberto Jacobs -Nesta;

. Padaria e Confeitaria Tecnopan Uda. - R. BernardoDornbusch sln"-Nesta;·

E, como es ditos devadores não foram encontrados ou se recusaral:'l a aceitara devida intimação.
faz por intermédio dopresente edital, para que os mesmos compareçam neste lãbeJionato na rua

ArthurMüller. 78, 1:10 prazoda lei a fim de liquidar o seu débito, ou entãodar razão JilOI'que não ofaz,
s.ob a pena de serem os referidos protestados na forma da lei, etc.

LSlJáraguá dôSul,22de agostode 1996
uton Hoffmann

'

TabeUão Substituto
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CENTRO DE PROTEÇÃO A

CRIANÇA E '0 ADOLESCENTE
o

•

o '-O�()
Inauguração dill31 de agosto às

17h na rua João I. Ayroso, lado da
Urbano, antigas instalações da

Escola Renato Pradi.
Com a inauguração do Centro de

Proteção à Criança e o Adolescente
''Verônica Petry Franzner", a

prefeitura municipal confirma sua
preocupação com o

encaminhamento sócio-educativo
de nossas crianças e adolescentes.

Participe da cerimônia de Qualidade de vida
inauguração.

o
Sucesso' no VestibularII

o'esforço do Colégio Evangélico Jaraguá em trazer a Equipe de Professeres do Colégio .

Bom Jesus de Joinvilkjá deu ótimo resultado. Dos 50 alunos quefizeram o cursinho, 30
obtiveram aprovação nos vestibulares dejulho de 1996. Eis a relação dos aprovados:
1 - Adriana Sueli da Cunha Ciências Contábeis Ferj
2 - Alessandra Lehmert AdmiJiistração . Ferj
3' - Alessandra Tatíane Lessmann Arquitetur� e Urbanismo . Ferj
4 - Carla Maurer Comunicação Social Furb
5 - Carlos Mamoru Issago Ciêneias Contábeis

.

Ferj
6 - CassiUs Gilberto Gonçalves Administração Ferj .

7 - Charles Janesch Ciências Bconõmícas Furb
8 - Daniella EIza Retzlaff Quúnica Ftirb
9 - Blaine Raquel Pereira Enfermagem Univali
10 - Emerson da Costa . Ciências Contábeis Ferj
11 - Fabio F�lippi Administração. Ferj

.

12 - Fausto Leandro Goetten Arquitetura e Urbanismo Ferj
13 � Gislaine Mohr Direto .Univali
14 - Hildegard Bosshamer Piazera Ciênc� Contábeis Ferj
15 - Jadiel,Veigsding Admin;stração Ferj
16 - Jair Franke Administração Ferj'
17 - Jania Maria Pereira Arquitetura e Urbanismo Ferj
18 - JohnyJanssen. Arquitetura e Urbanismo Ferj
19 - Josiane Pietsch do Amarante Arquitetura e Urbanismo Ferj
20 - Kátia da Silva Bartsch Arquitetura e Urbanismo Ferj
21 - Luciana Cristine Pinter Educação Física Furb .

22 - Maristela DaIfovo . Letras Furb
�3 - Marlize N, R. M. Rocha Arquitetura e Urbanismo Ferj
24 - Matheus Weschenfelder Administração . Ferj
25 - Pedro Eriberto Bretzke Fannácià Univali
26 - Ramon Luís Bianchi Direito Furb
27 - Simone BalsaneUi Ciências Biológicas Furb

.

2$ - Simone Ender Direto Furb
29 - ValbUrges Salete Jacobi Arquitetura e Urbanismo' .

Ferj
30 - Vanessa Fallgatter Administração Ferj

Parabéns e sucesso a todos.

Professares do Semi-Extensivo

Lançado projeto Turismo na Escola
JaraguádoSul· Os alunos das escolas Jonas Alves deSousa,

Colégio Estadual Abdon Batista, Duarte Magalhães e Colégio
São Luís, participam do projeto Turismo na Escola, implantado
pela.Secretaria.de Indústria,Comércio eTurismo, no ano de 1994.

.

Participam aproximadamente dois mil e quinhentos alunos do

2° grau sob orientação e responsabilidade pedagógica dos

respectivos colégios. .
.

.

Além das. palestras sobre conceitos teóricos e noções básicas
.

. de turismo, as escolas envolvidas no projeto organizam viagens
de estudo, produzem fitas de vídeo emaquetes e ao final de cada

ano acontece uma exposição apartir das atividades desenvolvidas
pelas escolas.

.

VIDA ROTARIA

Dia dos Pais no RotaryIaraguã

I'r""'"
..

II

I'

.,

o Rotary Club Jaraguá do Sul, na reunião festiva de 13 do

corrente, presididoPelo rotarianoRolfHennann, homenageou as
pais rotarianos napassagemde seu dia, assim comohomenageou
as fundadoras da "Casa da Amizade", nas pessoas das senhoras
Jutta Breithaupt Marcano, Marion Meister Marcattó e Renata
Burow Hufenuessler, ofertando buquês de flores, Na ocasião foi

.
admitido ao clube o sr. Ivolnei Lombardi, que se vê na foto, oom
sua esposa Zenilda Ropelatto Lombardi, tendo como padrinhos
o compa.nheiro Anselmo, ao lado do novo sócio, enquanto a sua

esposa busca um buquê para oferecer à esposa do companheiro
Ivolnei. EVS

o BANCO DE SANTA CATARINA
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Centro de Educação de
.

Adultos comunica:
A realização das PROVAS E EXAMES
SUPLETIVOS 'DE EDUCAÇÃO GERAL
DE 10 E 2° GRAUS, que acontecerão nos

dias 24 e 25 de agosto de 1996, no Colégio
Estadual Abdon Batista, conforme horário
pré-estabelecido no Edital n° 03196/SED.
Informamos que o CANDIDATO deverá
estai no local da realização dasProvas, com
trinta (30) minutos de antecedência, e
apresentar no ato de cada Prova: cartão de

identificação, carteira de Identidade e

caneta.

Salientamos queo candidato que chegar
atrasado ou sem os documentos necessários,
será impedido de realizar as Provas.
Maiores esclarecimentos com o Centro de

I!ducação de Adultos pelo telefone: 372-
3150

Jaraguá do Sul, 23 de agosto de1"'

SANTA CATARINA

InstitutoHistórico eGeográfico (7)
o Instituto Hístöríco e

Geográfico de Santa Catarina
comemorava a áurea. data da

Independência e o 21:' aniversário
de fundação.

Às 8 horas tinha lugar na
Catedral uma missa em intenção à
mem5ria dos sócios falecidos.

Às 18 horas, realizava na sua

sede uma sessão comemorativa,
sendo inaugurada a galeria de

. homens ilustres, em que era

colocado o retrato do sócio

fundador, sr. dr. José Boiteux.
O jornal "O Dia", de

Florianópolis, em sua edição n"

8.984, página 4, de 10 de�embro
de 1918, dizia: "O Instituto
Historico comemorou o 96°
aniversário da Iridepend&ncia e o

22° de sua fundação, realizado na

noite de 7 de setembro, na sua séde
à Rua João Pinto, uma sessão
solene, a qual foi presidida pelo
capitão-tenente Lucas Boiteux,
achando-se presentes os sócios

. Fulvio Aduccí, Heitor Blum,
Medeiros Filho e Arthur Costa,
Padres Thomas Fontes e Luiz

Zuber, Professor Henrique Fontes

e Major Innocencio Campinas.
Aberta a sessão, o sr. capitão-

o,ro/_••or Wlilter F.,.IUI1I4o PÜlUII, ,ruül__ do I".tit.toHl.tórico
eGeográfico de SII"tllClltllri"lI,j""to 110 "".to deH."ri'1"_ Boll_"x

tenente Lucas Boíteux,: presidente
do Instituto pronunciou um

eloqUente discurso sobre o 22°
aniversário de tão l1til instituição,
termi-nando por declarar

inaugurado o retrato do sócio

fundador"sr. dr. José Boiteux, que

agradeceu essa prova de distinção,
falando ao nesmo teßllO sobre à

vida dos çatarínenses ilustres cujos
retratos figuram na galeria que
acabava de ser inaugurado.

O Padre dr. Thomas Fontes com
a palavra, analteceu os serviços

prestadós ao Instituto pelo sr. dr.
Josê Boíteux, que rraís uína vez

agradecià as honrosàs referências

que lhe foram feitas pelo orador

. precedente".
Um telegrama tariD6m referia

seao fundadordoDiGSC: ''Rio, 17-
09-1918 - Sob títulos - Governo de
Santa Catarina - A escolha do dr.
Boiteux - publicou "A RUA:' de
crdern, a seguinte nota: "Não pode
deixar de ter causado excelente

itq)ressão nos . neíos literários e

científicos desta Capital a notícia
de ter sido convidado para ocupar
uma das secretarias do Estado de
Santa Catarina o dr. los6 Arthur

- boiteux, autor de diversos trabalhos,
mtre os quais avulta o "Dicionário
Hist6rico e Geográfico de Santa
Catarina". Al6m disso,· o dr,
Boiteux 6s6cio da nossaSociedade
Geográfica, onde ocupa o lugar de
destaque na administração, O· de
secretário geral, sendo

correspondente de quase todas as.
institui� congeneres do País e de

, algumas do exterior, Em Santa
Catarina já foi fundador do

respectivo Instituto Hístõrico e

-Geográfico.
Asua escolha�enta.umato

NOVA DIRETORIA

Associação de ex-Alunos Maristas
Jaraguá do Sul- Conforme noticiamos

em edição anterior, acaba de ser formada a
.

nova diretoria daAssociação de ex-Alunos
Maristas, que ficou assim constituída pelos
seguintes ex-alunos:Presidente, HanzEgon
BW'Ow, fone 372-2485; Vice, Jackson da
Costa Bastos, 371-0408; 1° Secretário Luiz
Lanznaster Jüníor, 372-1267; 2& Secretária
Kátia Rosana Garcia, 372-0·655; 1°

. TesoureiroMilton Maiochi, 372-1758 e 2°

Tesoureiro AdoJar Moretti, 372-0583.
A nova diretoria objetiva entre outras

provídêncías importantes para a

Associação, cadastrar as pessoas que já
estudaram em algum Colégio Marista,
independente de localidade. .

Os ínteressados poderão entrar em

contato com Q.s membros da diretoria ou na secretaria

doColégio São Luís, pelo telefone (047) 371-0313� onde
obterão todas as informações para esse primeiro passo
da tradicional Associação. (EVS)

MllCORES TINTAS
- Tintas automotivas -lmobili4rias
•.Complementos para Pinturas

.,

- Artigos para Solda'

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

DISK-TINTAS 372-2422

de Justiça do Partido e do dr.
Hercßio Luz".

A este propósito, o sr. general
Governador do Estado teleg�va
ao dr. Ramiz: "Em resposta' ao
telegrama de V.Ex., de 16 do
corrente, tenho a honra de
comunicar que nomeei comsdo

.

composta dos srs. doutores Luiz
Gualberto e tos6 Boiteux, DJljor
Vieira da Rosa, capítão-tenete
Lucas BOitewt, professor Henrique
Fontes, Laetêlo Caldeira e Manoel
Lostada, afim enviarem a V.Ex.
dados caráter hist6rico, geográfico
relativo este Estado. Todos esses

cidädios tem estudos especiais'
sobre assunto e conto

deseIItlenharão incumbência brilho
e necessária presteza. Cord'iais
saudações' .

Na joalheria do sr. O'ITO

DORNBUSCH,. à Rua 'najano,
achaVam-se expostas tres lindas
médalhas de prata, COineßX)rativas,
da Sociedade de Geografia, dó Rio
de Janeiro, renetído pelo dr. JOsé
Arthm Boiteux, sócio benem6rito·
da Im;ßIl instituição, da qual foi
alguns anos secretário Geral,

.

E. VOS. membro e/eti.o· do
IHGSCI1980

.

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

.

46.000 CORES PIAUTOMÓVEIS
,

.

NACIONAIS E IMPORTADOS

/IA TINTA QUE voes QUER,
NA COR QUE voei PRECISA"
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.

Organização americana .doa 127 veículos para cidades catarine!1�
J*r�guá do Sul - Em

.

solenidade realizada, 'na FeIj
(Fundação Educacional

Regional Jaraguaense), na
tarde de sexta-feira (16), cerca
de 70 entidades, entreApae's,
universidades, prefeituras e

Corpo de Bombeiros,
receberam da Santiago Cancer

. Fundation, dos Estados
Unidos, 127 ônibus escolares
e ambulâncias, tipo UTI

(Centro de Terapia Intensiva)
e odontológica. As' doações
foram negociações entre os

municípios e entidades
diretamente ligadas com o

órgão americano,
intermediadas pelo deputado
federal Paulo Bauer (PFL),
através dapresidente 40 órgão
no Brasil, Elice Macedo, no
escritório da empresa, na

capital paranaense.
Segundo informações do'

deputado; os veículos têm em

média 200 mil quilômetros
.

rodados e oito anos de uso .

Entre as 53 cidades que
receberam doações estão

quatro do Paraná e um doRio
Grande do Sul. "O custo de
um ônibus é de cerca de RS
13 mil e de uma ambulância
RS 19 mil, resultado do

pagamento do frete, seguro
de transporte, serviço' de

.

revisão mecânica e taxa de

desburocratização" , lembrou
Bauer, informando que o

preço deuma ambulância, no
mercado, é de aproxima':
damente RS 65 mil. A partir ,::f?�;-��'i;;,' ',' , .. ,

do momento que uma hesmt�: Amb 'Ibrci_ dotItIa _peltl SIIIIIiIIgo CIIIICer F."dtItIúJII

entidade é agraciada co� um
.

Baueradimtouquedurante outros municípios e

veículo ela não poderá esta semana, uma comissão se intermediando asnegociações",
negociá-la de nenhuma reuniu, na Udesc .

- adiantou o deputado,
forma. A,Prefeitura de Jaraguá ..

(Universidade pára o acrescentando que somente

do Sul foi contemplada com Desmvolvimento doEstado de instituições e serviçospúblicos
duas ambulilcias e o Corpo de Santa Catarina), para tentar poderãoparticipar das doações.
Bombeiros da. cidade com negociar outras doações. "Já Bauer informou também que
uma. estamos fazendo contatos com está téntando,jtmto ao Santiago

HospitalJaraguá iniciará obras de ampliação da UTI
J..... do Sal - O Hospital da cozinha e lavanderia da uh A doação partiu da empresa 225 mil. de um grupo de médicos novos equipamento'S para o

J.�uá, que agora possui um dos (Unidade de Terapia Intatsiva). A Malwee Malhas, depois da do próprio hospital e a doação de atendimento da comunidade
ccn1ros de.imagensmasmodernos confirmação aconteceu na última entrega do novo sistema dé raio RS 40 mil da empresa. Para a local. As empresasWeg,Maisol,
de Santa Catarina, iniciará, em sccta-fára (16), an solenidade de X e o arco cirúrgico, com um Maternidade Laurita Karsten Posto. Marechal e Instaladora

sctanbro, as ebres de ampliação inaugUl3Ção da maternidade. investimento da ordem de RS Wecge, o hospital recebeu RS 73,7 Elétrica Cona doanm um gera-

l
---

mil para a ampliação de cinco para dor, no valOr de� 30 mil, que
12 leitos. irágamtir o âendimcnto.nafal-

[ J O hospital recebeu também
.

ta de en. dcmca.

!

'\
Hospital ,TaragulÍ agora conta com novo sistema de raioXe o a,.co cirúrgico

Restautante ltajara
Apartir de 30/6abrindopara almoço a-la-carte
Aos domingos somente R$ 7,00
e fechando no sábado à noite
Rua Expedicionário GumPrrcindo

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

A APAE CONVIDA:
Participe da Semana Nacional da Pessoa Portadora de

Deficiência na Praça Ângelo
-

Piazera e prestigie as

apresentações artísticas. '

Dia 27de agosto, terça-foira, apartir das 9:00 horas.
Contamos com a suapresença.

Cancer Fundation, a

aquisição de computadores,
vídeos-cassetes, TV's e

roupas. O deputado aârmou
que· os

- municípios _,

interessados emparticipar do
programa poderão contactá-
10 para futurasnegociações.

Convidadospattidpamdasolenidade de inauguração da
MatemidadeLauritaKarsien Weege
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Homemmata cunhado na tentativa de reaverafilha
Acusado invadiu a casa ondeamãe damenina estava e disparou três tiros

Jaraguá do Sul • A Polícia
Militar foi acionada, na noite de
sexta-feira (16), para atender o
chamado, na Rua 13 de Maio,
402, no Bairro ,Czemiewa. A
denllncia afirmava que o

, motoriSta Joio Manoel da Silva,
de 38 'lÚlOS', havia invadido a casa
e disparadO 1rês tiros de arma de

fogo centra o proprietário
FredoIm Friedrich Schmid, de
40 anos. Joio tentava reaver a
filba K.S.S., de seis meses, que
teve com Laurita Schmid, de 33,
num reJacionamento de pouco
mais de um ano. Ele baleou, tia
mio e na barriga, Fredolim,
írmão de' Laurita. Após os tiros,
omotorista evadiu-se do loCal, no
Corcel n, placas AFE 5496, e

levou a menina para Joinville,
'ondemora com amulher e filhos.

,

Segundo depoimentos
prestados na delegacia, por volta
das' 23h3Omin, João apareceu na

, . casa de F�do&D para pegar a
menma K.S.S .. Na residência
.estavam além do proprietário,

_,

do� fihos, a m!Jlber, as innãs'
': LatJrita ê Lucia, e a mie deles.

Na versão de Laurita, Joio foi

t�ido, na janela, pelo innão,
.

após discussio omotorista atirou
,

eon1ra Ftedolim, inv�u,a casa

epegouK..
'

Há cerca de ummês, ajustiça
. concedeu à Laurita a guarda da

Escondido: João esconde o rostoaodeixara dele.gacia, após depoimento
menina, que antes já havia estado FredoIm foi Jêvado para o advogadoNilQnBatisti, infonnou
com o paiemJoinvi&. De acordo Pronto-Socorro do Hospital São que João iria se apresentar.
com armãe da,criança, as duas José, onde faleceu por volta da 1 Na tarde da 11ltima tetça-feira
vezes que K. esteve na casa de' hora dosábado(17). A�iafez (20), João se apresentou,
Joio, uma semana na primeira Um cerco e diligências para acompanhado do advogado,
vez e um mês na segunda, foi capturarJoão,mas não conseguiu. prestou depoimento, porcerea de
porque sofreu ameaça. Versão A delegada da cidade .Turema duas horas, e deixou a delegacia.
negada pelo,motorista, que Wulf, havia pedido a prisão O Conselho Tuteiar de Jaraguá
afirmou ter levado a menina, preventiva de J�io e aguardava do Sul foi chamado para
para Joinville, com o decisão Judicial. Enquanto acompanhar a menina até a

consentimento da ex- recolhia os depoimentos dos , cidade vizinha de Corupä, onde
companheira. envolvidos e testemunhas, o será entregue para a mãe, sobre

a assistência do Conselho Tutelar
daqUele llllunicípio.

DEPOlMENTOS • No

depoímemto, a mãe da menina
K.S.S. ,Stf'lrmOu que foi até a

cidade dle Joinville, com uma

ordem j1,I(liciaf para apanhar ª'
criança. Chegando lá não
encontrou com Joio. Pegou K. e
trouxe para a casa do irmão, em
Jaraguá 110 Sul, por questões de

segurança. De acordo com
informa ções da delegacia,
Laurita dlísse que por saber que
João "é viiolento" pediuaproteção
de Fredo:lim. Ela confinnou que
nunca teve a intenção de
abandonar a filba e disseque João

chegou apropor que ela lhe desse
R$10milparaficarcomK.,caso
conträrío, ficaria com a menina.

para pressioná-la. João negou
toda a versão de Laurita e disse

que queria ficar Com a filha

porque se considerava em, .

melhores condições financeiras.
Por ter se apresentado João

está, por enquanto, ivre do pedido
de prisão preventiva, o que não

impede que a delegada a soicite
ao juiz. Ele foi enquadrado nos

Artigos 121 e 359, do C6digo
Penal, homicídio ·e desobediência
de ordem judicial.. O primeiro
prevê pena de 12 a 30 anos de
receio e o segundo, de.1rêsmeses
a dos anos.

.1\:.,:

,

,

Bêbado agride colega com golpe defoice
AGIAGuaramirim • o depoimento. Vidal foi

. chapa de caminhão Luiz medicado e passa bem..
Marcos Araújo, De acordo com o

. ;,c.o,rt:h�çido 'como delegado Alcivandro
. Marrocos, de 30 anos,' Espezim, Araújo disse

Jfgrediu com um golpe que atacou VuJalpara se

. ,'tle'foice, no sábado defender de pedras
'/1'7), o servente de atiradaspor ele. ''Não é

'pedreiro João Yidal; de a primeira vez que eles
29,. Os dois moram (Araújo e VuJal) brigam.'
debaixo do viaduto, da. Eles estavam bêbados e

BR-280, próximo ao desta vez. acolsafoimais
estofados Mannes, com. séria ", afirmou Espezim;
outras pessoas. Araújo acrescentando que VUJal
foi preso pela polícia e tem passagem pela
levado para . a polícia por agressão,
delegacia, onde prestou com faca, fato ocorrido

,OE

P,OLICIA'

Vwlência:foice com a qualAraújó agrediu VuJal

há algum tempo num

posto de gasolina da
cidade.

Espezim informou
queAraújofoi indiciado
em inquérito policial..
enquadrado no Artigo
129 do Código Penal,
que define ofensa a

integridade corporal ou
à saúde de outrem, cuja
pena varia de três

I

meses a um ano de

prisão., O delegado
lembrou ainda que o

caso foi entregue à

Justiça para decisão.

-
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--------------------------------------------.---- �"J4���

Termina com sucesso os Jaraguá do Sul sediará as

.

.'

.'. finais do basqueteboljuvenil
Jogos Escolares de Inverno A�pe?"�/São�debasque1dJol,

.

Fdos:RanakIo� masculino, Juvenil, fez uma bnlhante pnmeira fase no

No l1ltimo dia 12, encerrou-se Campeonato Estadual de Basquete. Com a campanha
os Jogos Escolares de Inverno de

., .

'

.

Jaraguá do Sul. O 'evento, reatizadaaolongodestafase,aeqmpe.)3l3gU3ellSeCOIXIwtou
promovido pela PMJS/SECEL, O direito de sediar as finais da competição de 21 a 25 de
segundo a coordenadora Natália . . ro...:_ •

d Es d
Lúcia Petry "foi um grande agosto.OsJogos serão realizados IX) Gínäsío e portes o

sucesso, inclusive superando as ColégioSãoLuís,jáqueaADJ foiaequípecomrrelhoríndice
nossas expectativas", destacou. técnico da fase. Os atletas e comissão técnica através dos
Natália Petry afirmou ainda "que

.

o nível apresentado pelos professoresMilton César Mateus eAirton Luiz Schíochet,
participantes

.

também nos acham ímportante'a presença da torcida de Jaraguá do Sul
surpreendeu, dando mostras de

nos jogos para incentivar o time.Estarão participando destas
que Jaraguá do Sul está a cada , .

ano ganhando em qualidade", :firDis:
finalizou a coordenadora dos JJ;iI. - Co1égio SãoLuísIDalcelis/FME
A competição contou com a

participação de 850 alunos das
. -.

- C.E.BomJesuslJoinville
l.."útúprw:1It ....tI ti�tI.Ctllltpeio ,.tIl,,,,tlO tk_oMtllII'kÍD

redes rmnicípal, estadual e Berti,tloColégioAbdollBatista
particular de ensino da

microrregião, com a classificação
final ficando assim:
- Basquetebol feminino: 1°C. São
Luís - 2° L E. Jangada - 3° C. E.

Sigma.
- Basquetebol masculino:'l ° C.
São Luís - 2° C. E. Roland
Dornbusch - 3° C. Divina
Providência
- Futsal naseulino: 1°C. E. SigIIB
- 1:' C. E. Holando M. Gonçalves -

3° C. Alberto Bauer
- Fotsal feminino: 1°C. Holando
M. Gonçalves - 'r E.M.E.F Jonas
Alves - 3° AbdonBatista
- Handebol masculino: 1°C. E.

Sigma - 'r C. E. Miguel Couto - 3°

C. E. Holando M. Gonçalves
- Handebol feminino: 1° Miguel
Couto - 'r C. E. DuarteMagalhães
- 3° C. E. SigIIB .

- Tênis de mesa masculino: 1°C.
E. Sigma - 'r C. E. Abdon Batista.
- Tênis demesa feminino: 1°C. E.
Alberto Bauer - 2° C.- E. Abdon
Batista
- Voleibol masculino: 1° I. E.

Jangada - 2° C. E. A)xlon Batista -

3° C. R Holando M. Gonçalves
- Voleibol.feminino: 1°C. São Luís
- 'r C. Divina Providência - 3° I. E.

Jangada

- Xadrez maseulino: 1°C. E.
Roland Dornbusch - T C. E. Julius
Karsten
- Xadrez fem�ino: 1°C. São Luís
- T C. E. Julius Karsten

O C. E. AbdonBatista, sagrou
se bicampeão geral dos JEI.

A arbitragem dos Jogos
Escolares de Inverno foi da Liga
Jaraguaense de FutsaI, Federação
Catarinense de Handebol,
Federação Catarínense. de

.

Voleibol e Federação Catarinense
de Basquetebol, além da

colaboração de acadêmicos da

Univille e .Purb.

Jogos Eseolares "Senwna daI
P6tria": Dia 14/8, foi realizado o

congresso técnico dos Jogos
Escolares "Semana da Pátria",
evento que estará horrenageando
o Dr. Murillo Barreto de Azevedo,
que sempre lutou em prol do

esporte. amador. Estes jogos
marcarão o encerramento das

atividades esportivas para os

escolares, este ano. Os earrpeões
desta corrpetição representarão
Jaraguá do Sul nos Jogos
Microrregiónais dos, Jese ano que
vem. A abertura será no dia 30 de

agosto, sexta-feita, às 15 horas,
no Ginásio de Esportes Arthur

ldUller.

FfJX
LOCADORA DE GAMES

SuperNes - Mega Drive - Sega CD - 300
Playstation - Satum - N64 e CD's Musicais

Ru, Guilherme Weege, 34 - Centlo - Fone 9TU7. - J'raguí do Sul- SC

- S.Oinásticoßoinville
- VastoVerdeIBlumenau
- AABBlChapecó
- CecrisalCriciúma .

Os jogos tiveráminíclo naúltimaquarta-feira dia21, coma

programação paraeste finalde semaha:

4& rodada - 24/8 .: sábado

15:00 horas:CecrisaxMBB/Chapec6
.

16:30 horas: BomJesus x Vasto Verde

18:00 horas:ADJI São Luísx S. Ginástico

5& rodada - 25/8 - domingo:
8:30 horas:MBB/Chapecó x S. Ginástico
10:00 horas: VastoVerdex Cecrisa

.

11 :30 hor:as: ADJ/SãDLuísxBom Iesus

-,

A FundaçõoEdutacionalRegionalJaraguaense - FERJ,
estabelecida aRua dos Imigra,!tesn"500, Jaraguá do
Sul, Sc.farã realizaràs 15:00horas do dia 29de agosto
de 1996, aAlienaçãapor Concorrência do bem abaixo

especificado, pelo valornão inferior aofixado:
1.) 500 cadeiras universiiärias defórmica na corcasca
de ovo - R$15,00 CtUÚl:

O Edital de Alienação por t:oncorr€ncia e demais'

esclarecimentos poderão ser obtidos diariamente na

FERJ, no horário das 13:30 horas às 20:00 horas ou

pelo telefone (047) 371-0983.
Jaraguá do Sul, 22 de agosto âe 1996.

Carla Schneider - Presidente

"'I

Fundação Educacional Regional
Jaraguaense - Ferj

Edital de Alienação, por
Concorrência n!! 003/96

....
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AEstoJ.a: deNatação Olympia
de Jaraguá do Sul, participou no
ültimo final de semana do
"Festival .Sulbrasíleíro .

de
Natação Master". o evento
contou com aparticipação de 500
atletas, representando 18 equipes
de Santa Catarina, RioGrande do
Sul, Paran' e São Paulo; Houve

quebra de 30 recordes
sulbrasileiros. Os nadadores
foram distribuídos em' 14 faixas
etärias, atletas de 25 à 90 anos. A
Escola de Natação Olympia foi

representada pelos seguintes
nadadores: Ariovaldo X. dos

Santos, Carlos Mann, Clãdis
Tomazelli,Dimas Tambosi,FJiane
Krüeger, F'bio Mayer, Gerson
Soares, Jean Beno Lucht, Luis C.
Buzzarello, Marcelino Schimidt,

João Pessoa estréia no
Estadual de 'Amadores
o Campeonato Estadual

deAmadores conta com três

representantes da região de

Jaraguä do Sul. No sábado •

passado 17, o Amizade
.

empatou em lgolcom oXV
deNoverrorodeCorupá, em
Guaramirim. Já na quarta
feira à tardéo Caxias perdeu
p� o Bandêimnte em São
Bento do Sul pelo placar de
2x I. O João Pessoa vice

campeão <laUF, estréia teste
sábado na'competíção. A
classificaçãodachave "A": 1°
Bandeirante deSão Bento do
Sul com 6 'pontos; 2°

Pirabeiraba deJoinville com
3' pontos; 3° Amizade de
Guaramírím e XV de

Noverroro deCorupä com 1

ponto e 5°Caxias com zero.

Próxima rodada:
Chave "A": 15:30 de

sábado, 24/8, em

Guaramirim: Amizade x

. Bandeirante, comarbitragem
deLuisCarlos Costa;

Denaisjogosdomingodia
25/8:

15:30 horas.Pírabeírabax
Caxias, em Joinville, com
arbitragemdeJoséC. Souza.
15:30horas:�x

João Pessoa, em Joinville,
albitragemdeAurivioJoão de
SouzaJmor.

15:30 horas:Contirentalx
América, emRio Negrinho,
apitaGilbertoM. Santos.

.

Seniores: A equipe da

Arsepum saiu na frente na

decisão do Campeonato de
Seniores de Jaraguá do Sul,
ao vencer o primeiro jogo da
fíralpor lxOao F'JaJmngo.As
equipes voltama seenfrentar
sábado 24, às 15:00 horas, no
Estádio daArsepum, com a

equipe dacasa jogando pelo
empate.

Jaraguá do Suldeverâsediar os Iasc de 1997'
: De IS.à 21 de agosto foi
disputado os Jogos Abertos
de SC, regillo Leste/Norte na
cidade de Indaial. Apenas no
último. dia de disputas
Blumenau conseguiu
confirmar o seu favoritismo,
sagrando-se campeã geral
com 74 pontos, em 2� Indaial
com 64 e Jaraguá do Sul

ficou em 3", com 59 pontos.
As modalidades

classificadas de Jaraguä do
Sulpara a fase estadual são:

,

futebol' de"sâlao' que ficou
em 3�, garantindo a vaga
vencendo Brusque por.5xl,

.

tênis ; di! campo como

campeão da fase Leste/
Norte e vôle! feminino com

Jaraguâ do Sul tombem
conquistando o título,
vencendo a final sobre Rio

Negrinho por dois sets a

zero, parciais de 15/05 e 1�/
01; As demais modalidades
de Jaraguâ do Sul, que
participaram desta fase dos
Jasc:

.

- Basquete masculino:

3·I�gar
- Bocha feminino: s· lugar
- Bolão 16masculino:

3·lugar. ".

- Bolão 23 masculino:

3·lugar
- Tênis de mesa feminino:
3·lugar

- Bolão 23feminirw: 4° lugar
- Voleibol masculino;' S6

lugar
Afase estadual dos Jogos

Abe rtos de Santa Catarina,
aconiecerä na cidade de São
Bento do Sul, de 31 de
outubro a 9 de novembro.
No, final dos Jogos

Regionais dos Jasc em

Indaial, a direção da.FME,
através do seu presidente
Jean. Cario Leutprecht
solicitou para Jaraguâ do
Sul a sede dos Jasc de 1997.
Este pedido deve ser

homologado nos prõximos
meses.

Escola de Natação Olympia
. participa do Sulbrasileiro

Maria Luiza Emmendoerfer,
Ronaldo Fructuozo, Sérgio
Legnaghi eWaldemarScwbet Os
melhores classificados da &cok
Olympia, foram: Luía
Emmendoerfer, 3° lugar nos 400
metros Hvres e 3° nos 100 me1ros
livres, JeanBeno Lucht 3° nös SO
metros/costas. e Ronaldo
Fructuozo 3° nos 100. metros
ivres. A competição aconteceu
na� do ColégioBomJesus.

Neste final de semana, dias 24
e25, aEscoiadeNatação Olympa
participar' do V Campeonato
Catarinense de Escolas de

Natação, na Escola C-3 de
Joinville. A escolade Jaraguá&!
Sul se (ar' representar com 2G
nadadores na faixa etma de 8 a 17
anos.

Paola é campeã estadual de
Mountain Bike/Down Hili

Foi disputada no último JaraguádoSul oom42 pontoS .

domingo dia 18, a 4- e última Para chegar ao título paol.

etapa do
'

Campeonato teve participação importante
Catárinense deMountain:Bike, no campeonato, conquistando
modalidade Down Hill. A duas etapas. A campanha li
finalíssima foi disputada na Paola, 3° lugar na etapa eIII

cidade de Palhoça, e contou
-

Blumenau, 10lugaremJarag1ÍÍ
mm ótimos 'pegas" entre as do Sul e Pomerode, e 2° lugar
concorrentes. O resultado da na última etapa. na cidade li

etapaficou assim: Palhoça. Na modalidade de

1 ° lugar: Luana Barossi. Down Hill, Luana Barossi li

Florianópolis com o tempo de Florianópolis foi a segunda
2 minutos e 56 segundos . colocada no geral com 31

1:' lugar: Paola: Hackbarth, 'pontos... e Carolina Theilackel
Jaraguá do Sul, como tempo de Indaial em 3°, 'com 31

de 3 minutos e 3 segundos pontos;
Ao todo aconteceram 4 O campeonato catarinense

etapas, e o resultado final do prossegue com maís 5 etapaS
Estadual apresentou: noCrossCountry, donúngo, 1�

Campeã catarinense: Paola de setembro, será a próxiwa
Hackbarth, Chocoleitel etapa em Criciúma.
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JAe vai estrear domingo no

Brasileiro contra a Sãocarlense
Os resultados do JAC

dentro e fora de campo não

são nadaanimadores. Forade

campo a diretoria não

consegue colocar os salários
em día, ao menos até o

fechamento desta edição, e
dentro decampo acampanha
é ru,iip. Depois de um

ex.eelente clássico contra o

JoinVille no domingo 18, na
derrotá por lxO, o Jaraguä
AtléticoClube perdeu paraa
fracaequipedoAval.emp1eoo
João Marcatto por lxO, gol
dePauloCésarcobrmlo falta

10g:0 aos 20 minutos do

primeiro tempo. Depois do
gola "azuml", assimchamada
pela. sua torcida, só ia nos

con trá-ataques, .com o

tricollor JIlIllKiando na partida,
mas não tendo competência
para fazer gol. Toninho,
depois de longo tempo
mach ucado, entrou na zaga
aos 3.0 minutos ainda do

primeiro tempo no lugar de
David' que nãoestavabem 00

jogo,e provou que faz falta à
equípe. Cosmeque atuou até
os 10mínutos do 2° tempo,

) semcondições tisicas
dem strou qualidades.

. Continua o ao tricolor,
um homem finalização,
decisão, golead Não só
mste jogo,mas d todo
() turno da Copa SC,
Renato como Tili
demonstraram que são bon
jogadores, mas falham na

hora da finalização.,
.

Fabinho que foi procurado
pela diretoria do JAC, não
chegou a um acordo, o.
mesmo acontecendo com

Roneye Jean, isto quer dizer
que no Brasileiro, ao menos
00 seu início, o técnico Sérgio
Lopes' vai ter que se

conformar como que tem em

mãos. Apesar da fraca

campanhaqueoJaraguá vem
fazendo na Copa SC,
esperasse umbom público 00

Márcio�ntum J'em Ie tomando oprincipaljogflllordoJAe

Brasileiro, o queaconteceu 00 turoo: FJgUeirense Ox 1 mc;
ano passado.Paradomingo na Chapecoense 3x2At1éticode
estréíadacompetíçãocontra Rio do Sul e Brusque Oxl
a Sãocarlense, às 16 horas, 00 1\lbuão.Comestesresu1tados
Bstädío João Marcatto, o Joinvi11ecom 18eAvaícom
treinador vai dispor de todo o 15 pontos, garanâram vagas
grupo. Altair e Ricardo que antecipadasperao hexagonal
não atuaram contra o Aval, finaldacompetição.
fizeram falta. Altair pela BrasUelre da Série C:

segurança e liderança no Para poder acompanhar o
sistema defensivo, eRicardo JAC ooBrasileiro. O Jaraguá.

. pela experiência00 ataque.O estä naChave" 14": Joinvil1e; .

Jaraguä terminou o turno da . Sãocarlense (SP); Atlético
Copa SC, em 7° lugar com 8 de Sorocaba (SP) e Rio

.

pontos.Domingonaestréiado Branco deParanaguä (PR).
JAC no Brasileiro, o técnico Jogos em turno e returno

SérgioLopesdevecomeçaro dentro do grupo, com as 2

jogo com Märcío Ventura; primeiras colocadas por
Alexandre, Wésley, Altair e pontos ganhos, classificamo
Márcio Borges, que tem se para a 2a fase. Jogos do
alguma deficiência . na - Jaraguá:
marcação; Toninho, Schares, Domingo 25/8 - 16 horas:
Cosme e Ricardo; TIlico e EstádioJoãoMarcatto:JAC
Renato. xSãocarlense
A Sãocarlense é treinada Quinta-feira 29/8 - 20:30

pe experiente Orlando horas, Estádio João
Bian hini, se não tiver Marcatto: JAC x Atlético
proble de última hora a Sorocaba
Sãocarl se saijogando com Quarta-feira 4/9 - 20:30

Mareio: ilson, Eduardo ou horas, Estádio João.
João Cléber, Douglas e Félix; Marcatto: JAC x Joínvílle
MarcosPaulo,Olídio, Celso Domingo 8/9 -15:30 horas:
e Preta; Zé Claudio eMarco Estádio da Estradinha: Rio
Aurélio. Brancox JAC

Copa SC: Demais
.

No returno, o mando de
resultados da 9a rodada do

.
campo serãínvertído.

1/11#'

ANOTAÇOES
- Este ano a AnDahvee lião ,realizará as edições das Copas
Malwee de futebol suíço hre e seniores. Segundo ArDO

DeretU, acontecerão apenas torneios nos dJas 21, suíço
livre e 28, suíço' seniores. A 'inscrição serä de apenas 30
reais e a premiação sen a mesma dos campeonatos:
troféus, medalbas e um sufno de 100.quilos para o 10 e 20
colocados.

- Jaraguá do Sul sediará várias competições à nível estadual
neste final de semana. No futsal, categoria infantil 2' fase do'
turno no Arthur Müller, jogos sábado e domingo. Sábado ii
partii: das 19 horas e domingo a partir das 9 horas. Participam
Apama, Doze de Agosto, Perdigão e a ADI.

- AInda no Arthur Müller neste sábàdo, acontecem as

fInaIs do Infanto JuvenU de volefbel femildno com a

partIcipação da ADJ/Escolas Sld. Jogos sábado e domingo
Junto com o futsal. Pela primeIra vez Jaraguá do Sul
sedíarä o hexagonal fInal no basquetebol masculino
Infanto juvenD. Os Jogos acontecerão até dolDngo�;

- Vem aí o 140 Peladão de Futsal em setembro, outubro e

novembro. Aß inscrições estão abertas até o dia 28 de agosto,

- O pHoto Ivan Sacht vem "arrebeetande tt no Estadtal,
categoria marcas N. Na etapa de domingo 18 de �o,
Ivan venceu de ponta-a-poma a conida de 35 minttos
OBIs 2 voltas no aut6dromo cavalo de Aço em Joaçaba.
Ivan.Sacht também disputa o Brasileiro de Fónnula Fial.

- FutSal, tênis de campo e voleibol feminino estãoclassifieados
. para os Jogos Abertos de Santa Catarina, em São Bento do
Sul. A grande surpresa foi o tênis de campo, um esporte que
não tinha conquistado, até então bons resultados para Jaraguá.
Agora o tênis de campo vai para o Jasc. O futsal perdeu vaga
para a final namorte súbitaperdendo para Blumenau por 3x2, :
e na disputa de vaga goleou Brusque por 5x1. Q vôlei traz
mais uma alegria para o m1,l.lÚcípio.
- Como diz um eempanhetre de trabalho, de fonte

fidedigna. A 'Prefeitwa deve ao Jaraguá 5·roß reáis de

Julho,ms 12.782,00 reais, total de 17.782,00 reais. Não
faZ nem cócegas na dívida do JAC. Para,pJorar o;e��té�flO' .

do Ú'lcoIor, Abel de Souza, vai entrar na Jus�ç.(e�;fgb:ld,o
o pagamento de maio, Junho, J�;e dez ttiu' '*'���

.

em agosto, OBIs luvas. .'
" .

\;.��",' .

.

- Édson, massagista do JAC pediu deinissão e vai proeurer.
um emprego aonde ao menO$1'eC(eba pagamento.
- O têeníeo SérgIo Lopes Já demonstrou profundo
conhechnento do futebol, o que nós já sabíamos. Tirou
llUco no começo do Jogo contra () JEC e colocou Da Silva,
anumando o mele-de-campo do tricolor e aos 30 �utos
também da primen etapa da partida contra o Avaí�'t�u
o zagueiro David que estava OBI e colocou 1'0nlnho•

- Joubert Pereira depois da vitória do seu time, o.Avaí, soore o

Jaraguá, chorava os problemas de seu time. Me coefessou

que a equipe está há 4 meses sem receber, Joubert que WQra
no litoral gasta diariamente 5 reais de combustível para ir à

Ressacada, ou seja, está pagando para trabalhar, Aonde está

chegando o nosso futebol?

.. Está na hora de analisarmos. Põrque os clubes não.

conseguem se auto-sustentar? Porque a.maioria dos

empresários viram as costas para o futebol, ainda o
. melhor marketing, contanto qu.e, a equipe seja boa? Será

que o fttebol deíxou d. 'ÍÍ' .�IUvo, ou os empresários
que estão no futeboliibO�' �., I) merecem confiança?
Analise. pense e me responda.

'
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Jaraguá do Sul sediará etapa
.

estadual de hipismo rural
o município de umamodalidade hípica e

Jaraguá do Sul estará propida o convívio com a

sediando dias 24 e 25, natureza, pois é

sábado e domingo, mais desenvolvido através de
uma: Etapa -do trilhas, com os cavaleiros

CampeonatoBstadualde devendo seguir um

Hipismo, tendopor local percurso determinado
a Fazenda Menegotti. A passando por riachos,
promoção será daLahir - montanhas,florestas, etc.
Liga das Associações de É uma prova de

Hipismo Rural de Santa regularidade e ganha o

Catarina, . com sede em cavaleiro que cumprirseu
Jaraguâ 'do Sul. A percurso mais perto do

programação será, a tempo pré-determinado.
seguinte: Este é um dos esportes
3· etapa - quemais tem crescido nos

CampeonatoEstadual de "últimos anos no Brasil. O
Enduro Equestre, sábado

.

campeonato estadual,
24/8, início às 14:00 está dividido em duas
horas - categoria não categorias:

em estreantes, 'mirins, Branco de Lages, na

juniores, performance e categoria mirim.
veteranos. A categoria Eduardo ,Vicel1te, de

com maior grau de Jaraguá do Sul e Acácio
dificuldade é a

,

Rutzen de Indaial na

Performance. categoria júnior.
,

A prova de Cross' Rodrigo Franklin, de

Country é a mais Lages e a amazona Sol

emocionante, com Belo, deFlorian6polis, na
cavalos e cavaleiros categoriaprincipal.
tendo que ultrapassar -:is provas do
obstáculos fiXQS, em alta campeonato são abertas

velocidade, enquanto que para qualquer cavaleiro,
I

aprovadesaltosécontra concorrendo ao

o relôgio. campeonato apenas os

Os favoritos para filiados a Lahir.
ganharem aprova são:

-

O local das provas é a

Rafael de Oliveira, de Fazenda Menegotti, que

Flotianõpolis êMaurício fica na BR-101, km 63.

não Pr6xlma etapa do hipismo rural será em Jaragu4 do Sul,

,

'

graduados - 12 km,
categoria graduados 26
km.

2·etapa -

Campeonato Estadual de
Hipismo Rural, domingo
25/8, 10' horas - Cross

Country, 14 horas - Salto
O Enduro Eqüestre é

graduados e graduados. liderança é da amazona
Os líderes da competição Roberta Carbonera de
são: PauloNascimento de Lages com 52 pontos.
Itajaí com 47 pontos e O Campeonato
Eduardo Vicente de Estadual de Hipismo
Jaraguá do Sul com 46 Rural também é dividido
pontos: na categoria em duas categorias, de
principal, jána categoria acordo com idade e grau
não graduado a de habilidade, divididos,

.' ,.,�S.P"� COMERCIO DE PARAFUSOS

FONE/FAX
(047) 371�9932
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