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Prefeitopromete ação Estilo enxaimel recebe Roubadas lOtoneiadasde
<

.

---....._--_

. ifldicial contra jornal melhoriaspara afesta fIOS emalhas daDalcelis
o prefeito de Jaragui do- Sul,. Com a paroeria entre Maiwee Cinoo homens armados dê

Durval Vasel (PTB), está"disposto Malhas, Prefeitura e Ministério da revólveres invadiram, no início- da
a reool1'eÍ' à J1.isti� Eleitoral .oontra Oultura; GS pavilhões da madrugad� 'do sábado. (24), a

Tem sempre)Jm um jornallooal. Segundo ele, o SohOtz_est oomeçar� a receber indúStria têXtil Daloelis e levaram

Jeito de fazer .' seDilnário esti. "militando a favor DÍ�lhorias no estilo enxaimel. O'. ecre. de dez to�eladas 'de fios e
.

me/h.or \
\

d,p' um' outro oandi�to e projeto é 'de 1993 e deverá estar malhas, alé.m:�: um oâminhio da

... ......... .: prejudioando a oolisa�lo �vante . cOncluído em Oláubro.
' .

'empresa,

Jatasuá''!.' p.. 3' . . Pápaa 9

.Secretârio de Saúde é convocado pela' Feira têxtil t1�V!tÍ
.

.

. �. '. >: . -superf"RI 250mi/hoes
. .

'

.

.
.

. '.' .

'

'. A Febratex (Feira BraSileira

. :Câm·ara." M,'.'uno '.·CI'P·.alp'ara ex.·'�nli.C,ar dividas
.:
para a Indústria T�), que se

r realizo� entre, os dias 20 c 24 de
,

agosto; em Blum.e:oau, reuniu as'

ú1túnas tecnologias de ponta cm
.

máquinas específicas para a

ind�tria têxtil. C9m Um�·
.

circUlação de 35mil péssoas'nos
pavilhões da ProCb;la exposição
teve a' participação de vários
países. trazendo um. saldo

positivo para os 450 expositores ;

brasileiros' e estrangeiros. Os .

variades tipos di? máquinas que
"estiveram expostas, alcai:w;mam.
uma boa :margem .de vendas' �"
aceitação do público e dos

em,presários. '�áel:-7
P:....:,;·_--------};./T. .

'Estréia; hoje (l coluna

jovem, .•••••m....
.

I

.

Variedades

. Semana do D,efreif!nte é
- comemomâapelaApaê

., P,áginalO

lO
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A Câmara de Vereadores de Jaraguádo .

,

Sul convocou O secretário de Saúde,
Airton' Weber da Silva, 'para comparecer; .

na próxima segunda-feira (2), na Casa,
para explicar as dívidas da, pasta. A·'

. decisão'.partiu de um, oftcio elaborado,

'pelo vereadorPedro Garcia (PMDB), que'
'quersaber a origem da inadtmplêncta da"

Prefeitura aos prestadores de serviço,
principalmente;" médicos e farmácias... .-

. Nasemana passada,
.

Garcia informou
que. sete �fa�1náciäS .suspenderam 'a

. distribuição de meâicamentos: O dibitlj" .

da, secretaria. com as farmácias varia

entre 'R$ 800 a R$ 15 mil. Os médicos
,

.

� também suspenderam O. atendimento. De -,
. acordo com Airton, a secretaria deve algo
'em tornode R$ 500 mil.o ; • ",
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CorpodeBombeiros.terá '

subsede naB: Rio Cerro
I

PáctnalO,
. .

BancoMunicipal
O. . candidato à,

Prefeitura de Jar�guá do .

.

Sul.DioneiWalterda SilVa _

(PT); . explicOu à proposta
do partido para a.Ql'iação
d b

/ I..
I. o anco mumc.pa. Oe

. acordo com ele, será uma

iDstittJiÇão finanCeiraComo
. as demais já existentes,
mas restrita a� município ,

e destinada a iDceótivar os
micro e pequenos
eàipresáriós. Diónei
afirmou que o projeto foi

, copiado de àdniinistraçõc:$ :;;.

petistas, que I têm.

apresentado resultador:';
p&si\_ivos: Páctna 5
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Democracia" e censura"
A famigerada censura foi extinta da vida

do pais, ofioialmente, há uma s{éoada; mas
oontinua sendo um, instruinento .perverso '

dentro do eoatexto.nacional.Algunsgrupos
têm recorrido à Justiça na defesa de certos

direitos e oontra
, preoonoeiios. No �iéió

do a�o passado; o deputado
mineiro Bonifáoio Andrada

coâsegu iu impedir . a

apresen,tação dos Parala
mas do SU<Íesso, na oapital
federa! .. afirmando que a

letra damüsioa "Luiz Ináoio
ê�OS 300 p iearetas" era'

ofensiva ao Legislativo. No
finel do ano, as filhas de
Garriacha oons,eg�irao:l a

apreensão ',do livro
, biográfioo .aebre :

o ex-
.

craque da seleção brasileira
·

.de 'futebol. do escritor Ruy
pastro. Mais recentemente,

-: o movimento negro do Rio
de Ia.neiro pediu a

proibição da músioa "olha
.

o oabelo dela", do dublê de
palhaço e oantor'"Tiririoa,

· alegando ser preoonoei
mosa e ofensiva à etnia,

No final da déoada de
60 até jneados da de 70. o AI 5 (Àto

. Instituc ioaal) promoveu um verdadeiro
, policiamento nll cultura 40 pais, tolhendo'

,

o. trabalho de muitos artista" inape�uldo'
oorações' e mentes. Os milititros apelavam
à moral é OS bon� ,oostumes para justifioBJ

·

a censura. Músioas, peç.!ll de teatro, livros
e .textos de jornais eram su'bme.tidos ,aos
"téonioos" do govemo, que deoidiam o que
podilUDos ou não ler e ouvir, ,",

Na opiniãõ dojômalista Paulo Francis,
aeeaaera imposta pela tJ,itadura 'contribuiu

para que os artistas pudessem revelar b seu

lado'mais, oriativo. ,Esta dec laração é

,""09�rmada'!le,se an.lisaraa obr� artíst�oas
daquela época, prílloipatmente as letr.aB ,das'

músiças de Chioo Búàrque, que oontavam
tudo, mas !lãó diziam nada, Mas nada disto
é justifioável.

" 'A demooraoia garante a Iibe�dade de

expressão em, todas ás SUIlS formas • .sobre
. o caso� Tiririca é bom lembrar que; apesar

,
de set me.dioore, a mós.ioa não nierece ser'

"._ oensurada, Quem devé deoidir o que ouvir
.

é o povo e quem se sentir -ofendi,do,. que,
reoorr,á à Justiça. Qlas iJnpedir á veiculação,
é, no minimo, um �ontrâ-àenS{). -

·
rnlzéndo Il .disoussão para Jaraguá do

Sul: vemos a prátioa de oensura sendo
utilizada. A ooligaçâó "Avante Jaraguá"
impetroo' uma ação oontrll a Rádio Br8$iÍ,

'. . ,
'

N.ovo ale"ando qut ,.' e�tava sendo
prejudioada em se,us notioiários. A Justiça

. d�u ganho de oausa aos polítioos e a rádio
fioou fora do ar por 24 hotas, além de'pagar

multa e seu diretor receber pena de

deten9ão. O prefeito Durval Vasel afirma
qlJe a aliança baseou ...se na lei eleitoral para
entrar oom a ação. Bntretaato, cabe uma.

ressalva: até que ponto esta Iei não está
censurando 8 imprensa e cerceandc a

,

E(PED1ENTÊ ,

CORREIO DO POVO"
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liberdade de expressão? .

Esta questão-tem raízes mais 'profundes
e causas pessoais. As leis criadas pelo
�.ongresso foram feitas, na'maioria das

vezes, para prQt.eger os próprios autores.

Quando o comentánio jcrna ljstic e é
· fllvórável, imediatamente recebe apoio e

elogios. O que sê percebe é 'l,ue Os políticos.
· gostam de- fazer da. imprensa "boi de

piranha" atribuindo 8 ela toda Ia oulpa. Por
que o outro oandidato també.m não

,impetrou ação afirmando que a .rádio o

havia privilegiado, descumprindo a lei? Em
aDo eleitoral os polítio,QS ,�oam sensíve.is e

.

atentos � legis·lação. N'ão .hesitam em

"denunoiar o órglo de imprettsa qu� não

oortesp9ßda às expéotàtivas e "desoumpre
as regras d.eÍmidas".

.

" É a lei dizem uns, mas não Justifica
, qualquer tipo de oensura e pão ,é 'justo.
Aliás, deyetia ser lei porque éjusto e não

.

justo porque é lei. A' nossa jovem
dem-oçraoià ainda estlÍ, engatinhando e

neoessita de muitos retoques. Ao jui;l;, que
analisou atação e deu a sentença, não restou
outra alternativa senão oumprir' � qqé foi
deoidido ·nos gabinetes de 13rasilia, Mas a

nós oabe um questionamento: será quê'
nossa liberdade de-e-"tpressiio, garantida na

Constituição, está sendo assegurada? Aos
que lie .sentem ofendidcs ou. prejudicados

· po'r algum artigo, músioa: eto, oabe .;,
reourso'à Justiça. Os exoessos. devem ser

punidos, mas impedir o livre p,ensar. é

retrógrado.
. , .
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Brasileiros são
discri·mlnad·os'

• Jos� cííStilllo pJ,u�.

.

Existe um cidadão que 'admiramos os operários P4U'a�os. •

muito potque somos amigos desde o E para toniar pior esse estado

tempo da" infância na cidade" coisas já por sl'bem tastiniável,
,

:
parat;l8C!!Se de Rio Negro, amizade que as prisêes ilegais, à doença, a fome,'

.

firmou-se e perdurá com ele-formado miséria � também a prostituiçãc for
'

anDireito ehoje advogado combrilho : de ,meninas brasileiras de 15 anos

em Curitiba. Esse amigo esteve Uma viv� num regime de oár.ocre priva
, (

temporada no Paraguai visitando semnenbum direito e cada vez so&

'parentes e regressou revoltado e mais nâs mãos des cafetões

pesaroso. devido a discriminação Com ' exploradores do sexo. É sabido

que são' tratados' os brasileiros algumas. entidades brasileiras "C{
,

residentes naquele país. São nillhares cuidam dos Direitos Humanos v
..

de compatrícios que emigraram Poeta procurando melhorar -essa tris

a ná9ão paraguaia entre, 19�O-1970, situação des "brasiguaios" mas c

para trabalharem na construção da pouco êxito, razão porque o acert

grandeHidrelétrica de Itaipu, E hoje seria o governo brasileiro. tomar'

o' que esses brasiãeiros denominados providências que o caso requer
"brasiguaios" vem enfrentando já não . benefício dos nossos. compatriot..

. é discziminação e sim muitas infelizes. mediante elevados ent.
'

dificuldades como exploração demio- dimentos diplomáticos" com as aI

de-obra trabalhandoIü horaspor dia Autoridades paj)aguaias.
nas carvoeiras, um serviço sàcrifj�ado" ��-------"-'-----__'

.sob altas temperaturas ganhando '* Funcionário pú.blico
salário muito inferior ao que recebem apos�nt

�IOS para Carta Aberta, enviar pan
, Av. Mar8cbai Deodoro da Fonseca, lU, 10 andar.

, .

.

\

, ,
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Po�,

J.-.pá d. Sal - o oandidato paÍBes do mmdo.,
a prefeito pela ooljgaçio "Avante

.

Após a apresentaçió do

laraguá", Alfredo Guenther," progiama çle govemo, o candidato

ipresentou, na noite da última foi questionado pela platéia. O

quarta-feira (28), o programa 4é presidente da seçlo da óÁB,
governo da aliança 'Plira. a gestlo Robert Donath, .quis s.a6er se

9712;000. O oonvite foi feito pela Gueather ma oontinuar a. que tem encontrado nos comícios 'e no corpo-a-corpp eom a

dÍteqio da Aoijs (Assoôiaçlo l�io dos 'terrenos, dentro do ," população. No "Showmício" realizado Sábado (24), em Três
'Comeroial e Industrial de la. projeto "Chio: Legal". que de .

Rios do Norte, calcula-se que. cerca de 1.000 pessoas'do Sul) e faz parte de 1JPl& série. accrde.: C'ODi ele, incentive o.

onde partioipario também 08 assetitamento em áreas irreguiares.
demais pOstulantes ao Exeo�ivo Guenther afirmou que' sim;
Munioipal. pioneiWalter da Silva, .• explicando que o objetivo 40
dO PT, na segunda-feira dia 2: projeto, é dar "oondifões dignas' ,às
Geraldo . WemiD$haus, . da famílias ja estabele9idas em lotes

ooJjgaçi� PFLIPSDB, na quarta- ainda ilegais". O 'oandidato a, vioe

feira dia 4 e' ivo Konen, da aliança na ohapa
� de Guenther, Pedro

fMDB4>PB, Da segunda-feira cija. Jnio�almente Alfredo Guenther Fagundes,.na únioa pergunta que
9. '

'

teve dez minutos para éxpor seu lhe foi feita, divagou sem conseguir
.' A idéia, segundo a Aoijs. é dir ,projeto de govm. De acoreJo. oom

'
". dar Uma resposta satisfatória,

ôporttmidade para que os .ele, oaso eleito) dar� oontinuidade No, final, os
'

.oandidatos
�datos a pref�itO Possam expor 'ao programa implantado pa área de tivéram mais três minutos oada de Governo, são fatores que tem -sensibilizado o povo
seus projetos administrativos, eduoaÇio:, "E$� indo muito bem e'

'

para as consideraçêes. Fagundes jeraguaease, no enten� deKonell. Ele acredita ainda, que asdisoutir as' propostas oom os devemos continuar, apenas. ultrapassou o tempo e oritioou a . ' ,

�s 4ó CIiOontto e reeebee, atualizando alguns pontos", administraçio .federal, aftrmando 471'elDliõesrealizadasnosmais diversospontos da cidade fez
inolUs�e, subsídios. � a scgtmda deolarou, �esoentando que deverá que o.' prejetn neoliberal' comquemuitoseleitoresp8$S8ssemaconsiderara'candidatuta
vez qUe promovemos este tipo ele' d�inar 7% do orçamento (cerca Implantado por, Fernando '

disoussio., Foi positivo, à medida de R$, 200 mil) para obras de Henrique está prejudicando o
" de Ivo Konen como amelhm: opção para os jaraguaeases, ,

que podemos disoutir dUetamente ' asfaltamento das ruis da oida,de e país. Guenther �gradeoeu a R'EUNIÃO-ALMOep,
oon;t o oandidato o programa' de • 4% para o' pro....ama 'de ha\>itaçio. opertunidade e aIHlilou que seu �

. 1.:" ;' •

, 0-.
,

" No domingo, a colígação "JuntosporJ�agiJa" r,ea1izollumagoverno, : conhecendo maii'·Guenther garantiu que Ha' governo sera técnico, com uma

detalhadamente os pontos", implantar o médico de família, um·
.

nova .estrutura administrative reunião-almoço ria chácara de Zéca Sclunidt,. 'caildidato '80

arumou o presidente da Aoijs, programa do governo cubano, :q� para
. aoompanhar o, Legislativo pelo PMDB, reunindo aproximadamente 500

Roberto Breithaupt. tem sido copiado por diversos desenvolvimento da cidade. '" '

'

pessoas (sendo que aprevisão iniçial girava em tomo de 200)...

-
.

Na ocasião, Ivo Konen aproveitou o ens8jo para falar de snas.
, intenções ao assumii' a Prefeitura de Jara� do Sul.

O Enconfto crotoucoma:PreSEllÇ8 deCecmaKme1l e QiniraL
,

Menel, �ais candidatos ch,t coligação, �ô1Teligionáij,Qs, e,:
simpatiiantes..

Alfredo Guenther ap,resenta
/

. rojeto administrative na.Acijs;
Candidato prometeu que�, secretarias serão preenohidasporpessoas técntcas ligadas à 'área

urval Vasel p·romete· .. ação
·udicial contra jornal local
JU'apá ... Sal - o prefeitl)' 'entrou oom reourso juntp a Justiça próxima, semana a' assessori,a

Dtwv�l Vasel (PTB) afumou que a Eleitoral' �oltra' 'a Rádio Brasil 'jurídioa da, aliança deveta dar o

ooligaçio "Avant�' hragua", Novo alegan4Q que a mestna teoeu par�cer �obre O' oaso. "O plais .

encabeÇadi pelo atual vice-prefeito oomentários prejudiciais i aJianqa,
. provável é que' reoorramos 'i

Alfredo Guenther, do mesmo em benefíoio de um outro
.

Justiça" p,�rque nos, sentjmbs·
partido, deverá reoorrer i. J'listiça' 'oandidato. O juiz eleitoràl;'Carios prejudioadoll oom',a 'diwJgaçlo de
Eleitoral. contra. o jornal ''Jaraguá Alberto da Rooha, julgou notíoias falias,' que estio
NeWII�.' Vasel garante que o prooedente a �çio,",multou a rádio' oonfundindo os eleitores,i, revelQu,
�anário tem divulsado "notíoi� ejB 10 mil UítÍ's (Unidaele FiSoal aorescentando que em nenhum
infundadas" a respeito ,de uma de Referênoia), oeroa de RS 8,6mil, momento Alfredo, Guénther
prov�el desistênoia de Guénther retirou a. emissora do ar, por 24 J>ensou em desistir da' disputa.
p.ra apo_iar o ta�bém oalididato horas� é ainda determinou a' '''Foi uma· surpresa para nós.
Geraldo Wetninghaus (P;FL). EI� detençlo,pordoiSmeses.. dodiretor Mina,l, em Iodas as pesquisas
a8segu�. ainda que O jornal e responSável peio programa. Rea!i divulgadas oUuenther apareoe
desrçspeitou a legisla�ão éleitor,àl '1únior, que reoorreu da deoisio. "A na frente do Geraldo, e nossa

quando 1ro�e uma página mteiJ;a jwitiça oumpriu a lei. Esperamos expectativa era exatamente o

Com matéria de um' únioo
.

que oontinue assim. .até porque, à oontrário, qué o Geraldo �istislle
candidato. lei é bem olara e nio pode ser para nos apoiar",' ironiz�u. Vasel '

- ,Estamos sub�etendo o desrespeitada", frisou, se referindO foi mais além � afirmou que o

aSSunto à assessoria jurí�iioà da a, Lei 9.100, que rege as eleiç,ões jornal "está sendo. iendenoioso em

coligação para analisar o oaso e mtmioipais' deste ano.. O prefeito ,suas reportagens". "

d ·d·Neol � se oabe ou nió uma açlo. info�ou ainda que o.s programas
'

- No oomitê nin8uém- s.be: de
in� :minha opiniio o jornal está da RBN, estio sendo grayados pela .nada. Nio sei de onde o jornal tirou

�tando. abertament.e para o
.

ooligaçio pa�a oertâioar�se que, a I estas infonnações. A �tenqão �

4ê9.•..��u·.�to é uma afronta i lei -

'

partir de agora, "nlo oometeram aliança agon. é.' aproveitar a,

: outros erros";
, punição dada i rádio para outra

��,.::�a.� p'&ssada, a ooljg�ção Segundo 'Vasei. aié o iun da ação - disse�

, Coligação "Juntos por Jaráguá" ,

, Ivo Konell- Prefeito
, Menel;-',Vice

,

IvoKonell se entusiasma
.

..

I

com receptividade' obtida
. .

o póstnlante peemedebista ao Paço MlDlicip� de Jaraguá
do Sul., Ivo Konen, se .sente gratificadq'"com a receptividade

prestigiaram, a candidatura de Konen. o entusiasmo e a

vibração dopúblico foi tão ÍBtensa que o candidato, em vários'
,

momentos, chegou a se em.ócimar. "Foiuma verdadeira festa"�

atestou, "Foram tantos os aplausos e a vibração tão inteasa,
'

,que algumas vezes eu fiquei sem poder falar", declara o
'

-

'candidatomajoritário da coligação"?Untospor Jaraguá".
" A�edade e'a atEnção especial dispensadás aosproblemas•
,

dos bairros de Jaraguá do Sul; que constamno seu Programa,

$ô.".PiJ/o." de Figue.1'Ó, '

i
I

,

tlSSCSSOI'tl dII eoligllÇíio (DRT/RS 7.094) ,

,
,

.
, J

I
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Konell volta a contestar nümer
TIroteio .. ,

.,

'

•. apresentados por l�ineu ['asl)
Do candidato a prefeito de Jaraguã do Sul, Ivo Konen

(PMDB), .sobre as declarações do também candidato
Gerâldo Wernin�" que' Criticou a proposta de Konen

'

. de acabar,com as terceirizações.
� Não se pode divagar quando se fala demeta de governo. '

Elemesmo admitiu que só aceitou concorrernaríltimahora.
Será' que teve tempo hábil para elaborar seu programa dê

governo? Eü e o povo de Jaraguá do Sul gestarfamos de "

conhecê-lo - desafiou.

I
•

I

InvestimentO'
A Prefeitura deJaraguä do Sul está decorando os pavilhões ,

.

do Parque Municipal dé EVentos em estilo germânico.'
As obras são resultado de um acordo entre o Ministério da

Cultura, que repassou RS 50 mil, a Prefeitara e a Malwee
Malhas,

'

I -

.

A intenção da admínisrração é terminar as' obras para a
,

realização dá VIII Schützenfest' .
J

-

. ) . .

Aviso
Os consumidores dev;em fazer pesquisa antes de comprar.
a �omércio de Jaraguá do Sul está praticando preços muito
diferenciados.

'

Um levarit3me8to feíto "oficiosamente", nos mercados e

,super�ercados, apontaram diferenças de até 100% em

alguns' produtos da .cesta básica., �

.Com apalavra QS, örgãospüblícos e o Procon.

Em,a1ta

Pesquisa 'encomendada pelo governo estadual, feita pelo
Ibope, entre os di;tS dois e nove de agosto, apontou uma

� alta na popularidade do governador Paulo Afonso Vieira
(PMDB): '

�,' ,

De acordo com a pesquisa, '35% da população' consideram '

aadminístração boae ótima e 43% classificaram de regular.
Dos entrevistados, 65% apontaram a atual gestão como
melhor ou igual ao 'que esperavam,

" , ,
'

'

Desfecho "1-

Ã ação .impetrada pela coligação "Avante Jaraguá" custou
10 milUtirs à Rá.di� Brasil Novo, além de ficar 24 horas
fora do ar e pedido de detenção do diretor Realf Júnior.
A'sentença foi dada pelo juiz,.eleitoral Carlos A1b,ert<} da'
,ROcha. .

' " ,

,

I '

,

Perguntinha
Afinal de contas qual é à nome da cidade? ,

"
Nos pro�� eleitorais gratuitos, todas as coligações' se
reterem ao munícípío como Jaraguá., Aliás, até, o nome

« das alianças exclui o do Sul.

, Deputatlo�iilsiste que valor chega aR$ 700mil e desafi{l ex-secretârio a apresetuarbalana
,Jar8guá do Sul· O deputado

estadual Ivo Konell (PMOB) voltou
a ,contestar as informações
prestadas pelo ex-secretario de
Saúde, Irineu Pasold (PSOB),
candidato a vice na coligação, 'que

. tem o também deputado estadual
Geraldo Werninghaus (PFL) corro
cabeça de chapa, quando afirmou
que o candidato a prefeito, pela
aliança "Juntos por Jaraguá" está
mal informado a respeito do déficlt
da secretaria.

-
.

A polêmica começou no deba�
entre os candidatos a prefeito,
quando Ivo 'Konell afirmou que
Irineu Pasold deixou um déficit tie
cerca de ,R$ 700 mil na Secretaria
de Saúde: (Werninghaus defendeu
seu' colega de

. chapa e,
demónstrando não ter entendido a

afirmaçâo, disse que Pasold, com
certeza, irra mover um processo
centra Konell, por este ter dito que
o ex-seeretãrio tinha desviado
dinheiro público. Konell então
afirmou que não �op Pasold de
desviar verbas; mas de ter sido

incompetente na administráÇão da
," secretaria.

'

.

,

.

- Continuo com o' mesmo

pensamento. Ele' (Pasold) foi

incapaz de administrar 9S recursos

disponíveis. O desafio a apresentar
publicamente O�, balancetes do
Fundo Municipal. de Saúde - Silva, que admite o déficit, mas, ex-secretärioadmitíu que 06

insistiu, acrescentando que Pasold nega o valor. De acordo com ele; a público devia RS 242 mil
.'

deveria apresentar as faturas secretaria deve emtomo deR$ 500 prestadores de serviço e justiti
emitidas pelos l_aborat6rios, rlUl. "São dívidas admínistrãveís a dívida lembrando qu

especialmente o' de sua'decorrentes de atrasos nos repassés PrefeitOra não fez o reP�sede
propriedade. de vc\roás do governo federal, �o' 9S mil à secretaria.valém de

,

,
O deputado foi mais além, e réajuStadas há cercá de dois anos", ·615 mil referentes ao reajuste

disse que o déficit deixado' por defende-se Weber da Silva, 25% do convênio com o gov,�

Pasold tem inviabilizado o justificandoa inadimplência da federal, entre os meses deou1U
, atendimento aos' munícipes

: Prefeitura.'
'

. do'ano, passado e junho
'

carentes, a partir do momento erD" o. candidato a vice Irineu ano�, , ,

que ..os médicos e as farmácias Pasold afirmou quella atitude de Nil opinião de Wetningb
suspenderapt os .atendimentos por K�nell ': reflete a falta 'de Ko.nell �tá usando urra

'

-faíta de pagamento. Segundo ele, '

r informações quanto aos valores eleitoreíra, onde tenta sep�
não basta desmentir os 'númeJ;os, "é df,) déficit da Secretaria de��de. ' -vítima diwl'gand:o, para,'
preciso. comprovã-los, pois a "Todas' as contas de minha 'população (lados' irreais.' ,

transparência administratíva é administraçâo estão a disposição, -eleitores estão cansados de

indispensãvel aos que querem dó pú1?li�o. Estou' preocupado é' candidatos se fazendo de vI'

adminístrar a cidade com ,eriedade com as 'atitudes deste candidato. para buscar votos. Eles

'e coinpetência". Suas colocações n:�o têm candidatos) precisam mud

DEFESA. Os números-da coerência", avaliou. Pasold comportamento se quiserem.'
,

dívida da Secretaria de 'Saúde, garantiu que ao deixar o cargo tratados como políticos sén'ô'

divulgados pelo deputado .estadual 'I?ara concorrer .ao Executivo,.a competentes", disparou,
'

"

",

' ,

•

.' •

,
, ,,'

•

•

•

•

.' '.�" " I
•

•

•

Na DICC,S·MOVEISvocê compra tudo com uma entrada" mais quatro
" prestaçÕes, mas se vocl'precisa,r de .mais pagàmentos, .isó nelociar.

'

:' TeIllOS: �óv�is sob medida _'Cozinhas � quartos planejadoS ao seu gostó. .

,

' 'Salas de jantar _,Estantes e peças avulSas em gel1l1 _ riIITE-/lO' E '0/1""; ,"

'DICC'S,fnd. e'C'om.'de Móveis Ltda."
'

Cri#ea: PlI6oJ4 tIi: li'" KOINUatá nU.l ;"fontltUlo ••• tu.. ,', "

Ivo Konell, foram contestados pelo- secretaria tinha um crédito de:
atual secretärio, Airton Weber dIt ',486 mil. Contraditóriamen

'

BR-280 - Km 58 .. Fone (0�7), 373-0077 e 373-0131 ".Guaramlnm � SC -' Próximo ao vJaduto
.

' ,

,
'
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...PT .quer criar banco ·municipàlparagerf!!: empregos, ...
.Modelo foi copiado i:leadministraçßes petistas.ique conseguiram reduzir o desemprego

" ,""
"

,
"

CM• .l.Inllta.CP"
'

,

J....uá do SuI,- o Partido dos
'

, que apresentar um avalista pm.
Trabalhadores

'

prete�de ,criar no cOnSeguir o, elq)réstirm. Os Ylllores
DJIllicípio o banco pnicipal para variam de R$ 5 mil, pará Pessoas '

incentivar as micro e pequenas .ffsícas, ',a RS 25 mil, para
elJllfCSM, através de abertura deUIlll associações, 'com juros entre 1,5, a
linha de

\
crédito especial, '2:5% ao IJ1ês.' Os prazos' de

possibilitanto a' geração de pagamento
'

também.' são
'empregos. A proposta já .Ioí' diferenciadOSI entre três e 24 meses,

inplantuda em municípios sob
'

cqrn �ências que chegam li seis
" ". ,(

,

"

administrações petistas cosseguíndo Imses.
'

resultados promissores. O exemplo
'

f

'

- O b8qcQ vai' g�r elq)rego e
,

.

da Prefeitura da ci�de de Quixadá, renda à medida que vai poder
no interior do Ceará, onde o nämero fin�ar, por'exetnplo, a corrpra de

de desempregados {oi reduzido en uma máquina de solda para Um

50%, em ,três anos, é o objetivo do , deséqn'égado, que poderá trabalh�
partido. por con� própria - argummtou.

Segundo o candidato a prefeito' De acordo comDionei, oBRB-
pelo Pr; Dioneí Walter da SilVa, o' Trabalho, do Dístríto Federal, teve,
bancoseráunainstituiçãofmanceira um lucro ,da .ordem de RS 3
corm asdemaill.masrestritaaomilhões.no .ano passado, o que
município '� vóltada' para possibÚitoua cpiaç'ão do. Funsol
financiamento de mero e pequenos No Distrito Pederal, o de instalação da empresa; das' instituições já existentes'OO� , (Fundo de Solidariedade para a

·.�os. "Obancovaicaptarno governador Cristóvão Buarque fiscalizando ainda o desríno do o Sebrae, que prormve cursos de Geração de Emprego e Renda)
I;fiercado os recursos, contará criou o' BRB-Trabalho,

.

que tem ,�anciamento. "A propÓsta para a treinamento gerencial' e faz coin RS � 5 milhões para atender
tamm com as verbas destinadas COIOO objetivo gerar emprego e criação-do bancopopular exige� acon1pa�hlll�lCnto das 'novas às necessidades dos pequenos
pelos p�rnos estadpal e federal, renda. De acordo como projeto, o secretaria ou órgão püblíco ligado empresas.

'

,elq)reendedores. "Recursos tem
além das aplicações coroo o Issern rmnicípio cria uma Secretaria de

'

ao trabalho para acompanhar e "

-

,FINANCIAMENTO ,- Dioneí O que 'falta é direcioná-los para a

(lnstitutodeSéguridadedo�i40l' Trabalho," onde é' feito o, desenvolver o l'roJeto";letIi>rou explicou que, aexelq)lo de outros 'geração de empregos 'e reJl�'
Muni.cipal) : e '/ repasses dos "cadastramento, e a triagem dós Díoaei, acrescentando que o Poder, bancos II111ÚcÍpais, OS iBter�dos, atendendo príorítariamênte :Os
investimentos, internacionais", prováveis benefi�iados. Depois' Público fará parceria com os em obter financiamento da miero e pequenos e�:r�árl;oé�
explicou.

"

estuda a viâbilidade e a nece&c;idade" govemçs estadual e' federal, alé!D instituiç-ão mmicípal terão �pen� resumiu,
-

' '
;,

Secretário de Saúde'vai à Câmara
,

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

Municipal. explicar inadimplências
. '. . I.... .

, I 'Jar:aguá doSul- A Câmara de coligação. PFLIPSDB, sendo inf(lf,IDar ao Legislative as razões
Vereadores convocou .o atual contestado },'or' Airtón, que afuma das' dívidas. !lÊ preciso' ficar bem
secretärio de Saúde, Airton Weber estlg" cim tomo de as SOO mil. A Claroque'nãoéuma-CEI(Comissão
dá Silva, para esclarecer as dívidas '. inadimpl�cia levou Os prestadores "'Especial,de Inquérito) pôr�e �o '

, 'da pasta, que segundo ínformações. de seniiço,prinCipalmente médicos .há: denúnc�a de malvetsaçã('-\�e
,
da Secretaria, éstá em tomo de R$ e farmãeias, .a suspenderem o verbas públic;tS, será ai>enàs pára'
SOO mil. O vereador Pedro Garcia' àtend'imento dos conveniados da esclarecimenio' sobre as dívldàs,",
(PMDB) 'apresentou um Prefeitura. O vereador Pedro explicou, acrescentando que a

requerimento solicitando a Garcia informou que sete população está· sendo p�juditada;
presença de Airton para fazer urna farmácias da cidade já estão o que levou o Legíslativo: a

explanàção, na sessão da próxima 'deixando de liberar os remédios convocar o seeretãrio pará os
segunda-feirá (2), 'sobre o déficit e para � pessoas com autorizaçãe. esclarecimentoe devidos, na
o Fundo MuniCipal de Saúde. O secretário garantiu que já se téntativá de propor' soluções para '

As df\)idas da s�cretm-ia têm reuniu com os médicos para resolver o problema. "A Câm�a
gerado polêmica. O deputado tratar 'd9 assumo e explicar os

'

quer sa!:>er a origem das dívidàs e

estadual Ivo, Konell (PMDB), metivos.da dívida, o quefoi as propostas paraeliminã-las";
candidato á prefeito pela coligação negado por alguns profissionais 'confessou Garcia, Ínfonnando :que
"Juntos por Jaraguã" insiste que o com crédito da administração.

' �ai aproveitar a oportunidade para
débito. chega a R$ 700 mil, deixada . N� opinião do parlamentar, a questionar o secretário, sobre o

pelo ex-secretãrio lrineu Pasold, convocação s�r� a oportunidade Pama'{Pronto AtendimentoMédico '

.

candidato a vice-prefeito na ,para' que o secretário possa ,AnlbUlatorial). "

•. ,
� ",

as .Â\lt_asçÄQ ',DO VIA_IIVO :IP}I
JJAiAClOOÁ' rDO '�WJIL í 1PO��I'lIlLe

�A'f" MYlIa '00."
co.c.m�,.ç�o,. A.j}"� A�
'''�fll�: R.�fil� li .OfOi�fÂ�•

.

.wA � .. '�AUILIUI@ ..
.:, t '
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CO:RREI� DOPOVO • , E'DUCA 'O'

pducação Permanente Ferj-C�deEnsiniJSup
, ,

, Amimanidade çonStrói a� frente as' ati�dades, �endo um '�, õfic�' conforme' o' seu da região de 'Jarilguá do S
história a�avés das vivências.de ,�SER atuante e 'integrado Wl interesse.

r
A" Fundação Educacional Regional Jaraguaense - Fe

, seuS integrantes, e cada um a '�imidade.
'

O 2� Sem�tre; iniciou com o' cet;(amente é instituição co.nhecidadapO'fulfIÇão. e11Íretan(o., te
','

,

tr8.D$formà de acordo com sua ;Acrc:cUtando nl> foteocial do� curso: • r bt;lS.ta'nte convicção em ofirmar l]I!e, para muitos cidadãos

�a própria de ver e ser no H�, e� vQDi:ade de prestar
'

• Corlquistas do 'Século XX: emp1'f!sas, sua impo.rúincia para 4 'co.munidade nem semprt';
mundo., • mais um lIervi90 à,comunidadé, Artes ê Saúde

"

'co.rretamente avaliada: Nos seus finos de existência, a nos
.

0OOmem�táêD,lpennaDcnte a 'Fecj através da CootdeDação --otiêina: Pinturä e Deseohó /'Faculdade" fo.rmo.u educado.1'f!S'r'4d11#nistradbres, CQntabilist,
reecnstrpção, sendo que seu d�', Pesquisa 'e .Extensão, '- Désenvolvimento Pessoal tecn6l()gos� profissio.nais indispensáveis para o. desenvo.lvime1á

pensamento lhe dá o acesso�. i1Çiantouo "PrOqlC"; J):rograma' ,ft Os �contrO$ são semanais, 'o. dinaniismo. e a harmoniaSo.cial de Jaraguá do Sul e região.
'!i'er<' livre, reflexivo e de ßducação Permanente.' estendendö-se at� o mês de", Suafondação, em 1�73,-repreaentllj sem dúvida, um 11f(Ift0.

.

primordia1mente ,diferente de 'Este'progra.ma qucr.of�� , növembro. história da e4tcação em Jaraguá do Sul e região.Iniciou CD,"'
todos os seres que formam o is pessoas: a oportunidade- de O pr0s.rama teve jníoio no curso de Estudos Sociais, outros depois vieram; tanfo .cu,.
planeta através de sua atuayäO. ,melhorar! seus cOnhccinientos, ' mês de- abril apbs o Seminário, próprios como em cOnVinio, com o.utras fundações, até que, ':

Quando as pessoas estão 'mte�açlo e troca: de de �an98Dlento. onde 'também ' 1994" cánsoiidou':'se comõ Centro de Ensino Superior. "

cientes_doseueomprometimento' expenCDC18S.,
• '

,
realizamos� pesquisa com o Hoje, oferece aopú1!lico.osseguinte�cuÍ"Sos:'ped(lg(jgia,Le',

social, !�nã() se deixam esvaziar Com este propôsito' oferece ·.�objetivo 'de- verificarmos o (Licenciaturae Bacharelado),AdministraçãO, Ciêncim Co.ntábe"
"

pelaSinteifCrências, despêrtanoo
'

�s '�'oficinas possjhilitl;mdo, interesse nos diversos cursos e/ AlqUitf!tura e Urbanlsmo e Matemática (J>.rogranuiMagister).·
sim a vontade, o entusiasmo .' 'ao candidatop.ticiP,arno curso ou atividades. Deste modo.: ia \ Ferj eonstimi-se em promotora

desenvo.lvimento. humano e,soeid,polo de geração e- âiVuJgaç
,

do. saber. Ho.je re�e máis d,e mil jo.vem .. na realidade,
,,'

juventude em/aba etária bem' ampia � possibúitfmdo seu.ac« ,

ao gntpo que representaaquelaparcelapriVilegiada (Japo.pult;IÇ'
hr(JYúeira que p�sui fo.nnação de mvelsuperio.'r.

' .

A comunidade a tnaI'Iténi, à_ co.munidade ela procura 'se
it

Principalmente agora. quando amplia e djvenificasum ativid
,

,

,
ê importante que se' estabeleça canal de comunicação m�,
fo.nstante e eficiente ,entre a Fetj e o, público..,

,

�

Neste sentid(J, 'ojo.rntil COUEIODO POVO, exercendo s;up
de divulga;; o.r�entar e irfo.nnd1; abriu espaço para .que � Fe'

,

poss'a. com regula,.;dade, e eficácia. apre�entar-áe o'qUe é e o.

f�. Este espaço prodúz�rá. 'esperamos, algo que éfundame ,

para uma instituição. que é da comunidade e vive p'arti;
·comunid{Jde: participação; co.iHribuição., sugestões, çobraTl§:
-crlticm> semplf!"a 'busca do aprimoram�nto oomlnuo. 'Isto.'

" indispenSáVelpara que aFetj continue COnstruIndO sua trqj.etó ,

,

de aco.rd(J com o. o.bjetivo. dos que idealizaram e dQS. que, com ii
f�em história. '

"

,,'
I

,

'

. .

I
f '

, ,hogrf!l1Íii: dé Pd"cl!Çáo POllUlnenle: oferêce i'lltegrllÇão, melho.res co.nhecimento.s e troca de
- ,'eJÇp';',ênCias' : r

I

Não�é tie hoje que a F�rj' �egional de Blum�àU.
,

a de �ontar cóm um quadro
búsca trazer novos cursos Diante deste quadro o 'de docentes, caela vez

para Jaragtiá do SuÍ; com, C.E.S,.J.S. está investindo �elhor qualificado, '

este ·propósito ,e1icattnnhov alto na,:cap_acitação de seus at u a 1 Lz a 'Ud o - s ·e

aiO Conselho Estadual de "pJ;'ofessç)res, c,oncedendo' 'c�stantemente, buScando,
"5duc'açãp o' peciidb para :'a' bolsas de estuao para, pós': não somen.te uma melliot
criação de nóvos cursos graduaçãO S�cto ..S.msu, a ' compreensão, � comei ,a

_

estando em fase de-projeto. 'niv�l de 'Mestrado e capacidade d�interpretação e
,
,No úÍtimo <lia 12iniciou o, Doutorado� inClusive em, formação de' oWüão própria

Curso' de Arquitetura e
' universidades estrangeiras.. a Í'e'speit�, das mudanç�s e

Urbanismo em convêniö com , Desta 'f;orma a Ferj � dá ' nova$tendên.cias da sociedade'
a ,Furb ;. Univetsiciade '. ,mais ,\im pas�ó em. sua luta, contemporânea.

I,c
,

"

'd. Sul, li de,

CURSO deAUTO�ONHEClMENTO 'i

, ,MOVJÍdEN'ro.SNós'lJCd '

(1NS�ÃOMÍs1'JC.'().CIBNTI.l.q-JCASBMll'INSLU�TIVOS)' ,

ABERTAS,' ÁS INSCRIÇÕES
" I' (TODOS OS �JAS AS l' HORAS)

"
\ ...

CURSO G�TUttO

,RUAéABO�YHADUCH;546
CEN'IRO

BREITHAUPT

'.
"

,
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Febratex deverá superar Crédiio emergencial irá
R$ 250 milhões em vendas atenâer�Omilagric.ultôres
'Blumeóau - Considerada a máquinas de corte, bordadeiras, de pequeno e �io porte, entre R$

maior feira para a indústria têxtil costuras, .acabamentos, 60 a R$ 100. mil. As máquinas de

do Mereosul, a Febratex (Feira aviamentos. esta.mparias, grande polte (todas 'importadas),
Brasileira para a Indústria Têxtij), tingimentos e etiquetas. Indústrias , quecustamatéR$ 800mil, tiveram ,

, que se realizou entre os dias 20 e químicas, automação industrial, de boa aceitação dos empresãrios
24 de agosto, nos pavilhões da, enD�lagens, de-matérias-primas, brasileiros,
Proeb, fez parte do calendário p'rodutos' lubrificantes .e de Profissionais' ligados. às
internacional de feiras para o setor ;'informá�ica também fizeram 'parte indústrias têxteis e pequenos
têxtil nó Brasil. A exposição teve . da feira. empresários foram à Febratex
a participação dos Estados Unidos, Com uma eirculação' de 35 mil

'

'realizar novos negécios e conhecer
, Holanda, Japão, Aíemanha, ISrael, pessoas,o evento encerrou comum as novas tecnologias empregadas
França, Canadá, Espanha,:JtáHa, 'saldo positivo .para os 450 nó setor têxtil. Esse processo

"Suíça, Taiwan e. empresas expositores . ,brasileiros. e desenv_olv.e" a criação de
,

br:asileiras.
,

'estrangeiros. O volume de vendas competitividade, que para o país se

'A Febrátex é uma exposição, deverá superar os R$ 250 milhões mostra importante, principalmente'
, 'específica para a indústria têxtil, previstos n,o início da exposição; pelo processo de modernização que
reunindo as últimas tecnologias de Em grande maioria, foram as indústrias têxteis éstão

ponta, Estiveram' �xpostas'- comercializados equipamentos de procurando ,ad,niPànhar.
,

8ois� P.... rslCP

Florianópolis - O Programa Estadual. do Programa, de

Emergencial/ de Crédito' de aêordo com cada relatório de,

Manutenção 'e Apoio aos cada Prefeitura.

Pequenos Produtores Rurais A ajuda foi solicitada no

recebsu a liberação de R$, 20 mês de fevereiro, atendendo os
'.

milhões do governo do Estado, àtíngidos pela estiagem, no
, \

onde atenderá aproximadamente Oeste' e pelas enchentes no Sul.'

20 mil agricultores de todo Ö, Com o início da .nova safra; os
Estado atingidos pelas enchentes , agricultores poderão uti-lizar o'

ou pela seca. dinheiro' no custeio das

Os produtores que tiveram sementes, para garantir uma
suas' terras em estado de boa colheita: As prefeituras tem
calamidade pública ou situação- até 15 de setembro para receber
de emergência. e tenham as inscrições dos agricultores e

perdido mais de 50% de suas ser definida, pela comissão a

lavouras, passarão por uma adequação dós recursos aos

avaliação, fe,ita pela Comissão ,beneficiários inscritos.

Cozinhas Berlim conquista o

Prêmio .Qualidade ,�ras.il,'·1996
[Nljgaçlo,

'

cada setor. A entrega será
este ano, em', cerimônia
solene.. no Cluhe Monte
Líbano,' em São Paulo: O·
Prêmio Qualidade Brasil196
será destinado a todos OoS

empresários � artistas do

país que (oram indicados, de
. .

'acordo com cada' quadro de
sua empresa. 0. evento,
cpntará com a presença da

imprensa' nacional, pára
cobertura jornalística.

'

A' Cozinhas .Berlim

confirma sua participação na

premiação, .onde recebera o

prêmio' em decorrência do

padrão da, qualidade' na
fabricação de cozinhas e pelo
constante esfotço :Da busca e

manutenção da eficácia.

"( -

\

GtIaranprim. Em recente

e�posição na Multi-F�ra, a...
:Cozinhas '

Berlim. ,

có�,emorava a nova

.conq�ista no mercado. 'A
empresa,. que já átua há nyUs
<te;20 anos, desenvolve novas
opções de estilo nas cozinhas.
Também investe e aprimora

;, Da'qua1id�e de seu produto,
,onde aposta. em novas
.t�cnologiils, com métodds
japoneses de apetfeiçoamento " Diretor-presitJellle IÚI. Co.".
contínuo aumentando a ,Berlim, apostando na inovação e

qUalidade total e garantir o 1J"a1úúuJe de seusprodutos
reConhecimento em âmbito Qualidade B�ilI96.
nacional.' Foi com esta," O prêmio, que está em

: _ iniciativa, realizada junto ao sua, XIX, edição, é

: .diretor-presidente, Aclino . reconhecido em todo o país,
YF�r, queaempresarecebeu voltado' ao incentivo dos

indi'cação ao ''Prêmio melhores profissionais de
_,

.

-. ," ,.. ..

-.,'.

.Renovação com responsabilidade .• _, '
,

.'

.rECNO CALHAS LroA. � ME
"

franqueador exclusivoparaJaraguá e região

T
TEeN.
Cf.llHAS

Bxaustore«
Eólicos maxiar

Equipament�s Pi ira retirada do calor,
.

umidade e poeira
Rua Felipe Schmi dt, 279 - Centro

Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul _ SC
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, Prefeito' de Schroeder pede
. reduÇãQ nas târifas� telefônicas

Informe.Sebrae
. . \

,
�

• I"
_ •

. •

Ud......ças - o Projeto Instituto de Desenvolvimento de�os �A� Lídcco,

(Ideal), lançado em nível estadual pelo Sebrac-SC no JQ.â passado,. começa a trcIDar ia segunda
Scllroe.lJer �. O prefeito mats caro. O minuto das

.".

turma de 1ida"� de Blumaum nÓ mêS' de s�cinbro. Os 1i-emamcUOs juiciam no dia 12 eu'

Hilmar Hertel (PFL), em liggço."-es regionais chegam 'Íns'V-ções vão é$tar al>ertBs até o dià 6 de setcmbto; Inf01'JD8ÇÕCS pelo telcfonc(047) 26S-S281t"
1376/1503..

. \'
,

)

assembléiageral, realizada . a R$ 0,30 e .para outras Informática ;., O Sebr�e-SC realiza novo Salão de Inf011Dátioa no mês de setembro. Desta vez são
. na última sexta-feira, .em cidades é cobradoR$ 0,18. emprc:S3rios, e potenci'ais ÚsuáriÖs. dehar�,�,� !It sernçoa de infotmátioa da

.

'Guaramirim; encaminhou As ligações realizadas
. rqjão de Bhmeoau que terio a oportunidade de trOÇl81' cxpc:riêoêiás, f� negócios e projetar

à Telesc (Telecomunicações entre estes municípios, parcerias. O salão acontece nos dias 16 e"17 em Blumcnau, na Sociedádc Rec:reativa e Esportiva.
de Santa Catarina) um. são em m

édia 50% .Ipir�, na ltoUpava Seca. Enttada Fralioa. eontatos fQDC (047) 26S-S281.
.

.

.

- documento solicitando a 'maiores que 'as ligações
.

Empnteé - Acontece de 14 à 2S de outubro, � Criciúma, uma nova etapa de treiDameotos/do
redução .. das 'tarifas realizadas nas regiões de .

Empr.etec� Orientado por �logía da ONU, o Empretec atua no smtielO de estimUlar que ,os

cobradas nas chamadas Blumenau, Brusque :e participantes revejam sUas potc:oQialidades empreendedoras, em lDIl sc:mjnário com um to� de 80

. 'telefôntcas entre os Itajai: Por existir um
horas/atividade. As inscrições para a fase de pré-seleção podem séc fei. até o dia 9 de setagbro,

,

. municip tos da reg'ião da maior interesse
na Gerência Regional Sul ouna sede.do Sebrae emFl�lis. .em
ABNT _ A partir de setembro, os c8tarin.awes'poderio obter toda e qualquer inf(.W'ID8çiO'sobre .Amvali (Associação .dos comum 110 região da 'JJ.OÓuas téaJicaS da ABNf através do S�ae. O convênio ClJlre.a ABNT e o Sdmae-SC cOmCÇ8 a

}.{un tc íp tos do. Val« do Amvali, astarifas deveriam di$ponibilizar informaçÕes no dia 4 de setembro pa GCI'êogia Regional Sul, sediada emCricióma, e.
Itapoou), Massaranduba, ser.menores, sendo que o será es�do; a 0UIfu prazo, para todo e.Estado, : .,.

:
.

,

Guaramirtm, Sclirpeder, critério da, Te?ebrás, J,»atenqs -AFiesclSeDai, como apoio doSebrae-SC,promov�,o cUrso Co...o�t.nd..... sistema
,

Corupá eJaraguá doßu/. deveria ser alterado, para d. patentes, em FlorianóPolis�.dias 9 e 10, e em Blum� dias 'II e 12 de setembro.' cOm�
Segundo, o prefeito, as uma possível mudança em. horária de IS horas, capdoidade limitáda, em 3S vagas, o treju8lneoto será Diinis.r� por Ltiiz

tarifas' . devertam
,

ser' tod_as 'ds' regiões em AlbertoRostn'lteiigel, Cspecia.1istaemPropricdadelndmtriat�ana1jshrdepa�dolNPl. Imcri9Ões
menores do que o Serviço comum, em 'Santa pQdcol ser feitas pelos fones,(047) 326-307713261 ou (048) 231-4268/4273 ' '...

'

Multimedido praticado Catarina. Vitrin. - Faça uma beta vifl:ine CQDl o tana "Primavc:n" � conheça.algumas das Dlf;lbores vi�.
dO'm� emMiami. O Sebrac-SC.e a FCDL abriI:.

.

am inscrições para o Concurso Prim.v.... na
atualmente As tarifas estão .A· oônia do'· oficio será"

.
•

. ti"""
•

r �, Vitrine que vai premiar com viagens a Miami 'as melhOres vitnna; das 18 distritaiS da FCDL.

-cu.s/andl} R$ 0,15 por. envllfda para, alg�ns Procure ,informações na CDL d8 sua .oidade ouno Balcão Sebrae mais próximo até o dia 29 de'
minuto, enquanto as dep,utodos esta'duais e , 'setembfo. . .' ,

.

-e

chamadas interurbanas. federais, I prefeituras, 1)uiSIDO - NUma promoção da UFSC epatrocinio do' Sebl-ae-SC, cOre�as institui.ções,.aC()Iltece
�não ultrapàssam os R$ solicitando apo;� para de 3 '8 -S de setemmó, em Florianópolis"o 3° f'ón:aÍt Jntanaci� de Planejamento TuríStico de
\, -', . .' ..

,0,09, ;das 12 'às 14 horas. beneficiar'apopulaç/Jo da FlorianópC;)lis. O evento que vai ser realizado no CCIJIro de,ConvCiJ9Ões da Fi..csc, tem,o turism.o no

,Entretantp, é o horáriÓ- das região e de' todoo MercOsul como principal item, de debates e discUssõ�. Maiores informações pelos fones (048) 223-
14 às 18 hor,as que se toma

.Estado..' SlS2n803.
' ,

,r
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 1996

..

TÉCNICAS!? (II)
'_ , _' ..

AUX. ESCRITORIO
.'

GIOVANI 372.1923" LBY..A.BT.&.-.TO:O_ :'u-96••;
'. VENDEDORA .a,.,ALX••»_PLUXoe_A A_

'

É mais fácil pensarmos e mesmo transmitirmos informações �
Y-G'"i:JT; ..&.cso......� o

'

na linguagem' elaborada (consciente), porém, ,tenio� que'
SILVIA 973�5530 :D"'�D_ ._o:ovçAo. .' reconhecer que ela é ineficazcomo linguagem motivaeional,
AUXILIAR CONTÁBIL �"".&.(lAo:&��&.�_TO,

, eisso vem sendo mostrado pelos resultados duvidosos que as

LAUR'I -, 372. 1452 l� CURRíCULOS CAIXA POS:rAl 200 "técnicas" motivadoras vêm tendo, a� longo dos ·anoS. A cada

CONTADOR novo ciclo. na moda' das motivações de pessoal, 'surge um
...........---........--....--------.._' �OV() nome para à mesmo produto: motivar o' homem pelo' .

LUIZ ",' 634,.9568 ENGENHEI'RO quepodemosemúhiniainstânciachamartécnWas,detàpinh� r

AUX. DE ESCRITORIO . "n� costas; que logo são esquecidos ou recebidos com,"
SIDAMARÁ 372.2999 'AG,RO.'

..
NOMO

.

conotaçõespormuitasvezespejorativas. "

',ASSISTENTE AOM. ' " Qualquer linguagem consciente chegará ao 'mesmo destino, a .

WANDERLEY371.3829 IDA�'ENTRE" 2.- E 3- ANO'S' .

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

,.. � II
'\
II. todas as mudanças impostas . por este. Motiva-se,' hojeTEC., ELETRONtCO

.

.'

'.
conscientemente (falando-se até de hêmisférios cerebraisl), e

ELEANA . 371.1054 CONHECIMENTO NA,CULTURÀ DO ARROZ a desmotivação voltará certamente no próximõ-solavaneo 1l,3S �

. CRONOME'f,RISTA relações empresa-funcienário. Aí, faz-se unia "nova roda;
,

,

. NEULSl, 973.8068 DISPONIBILlÔADÉ PARA VIAJ�� , de motivação", com ,"a mais modema técnica", é clat9. Cl:*� ,

: AUX. DE.'ESCRITÓRIO INFORMAÇÖESNAHUMÄNA, comumnovonome,pomposodepreferência!' '-;'� '(-.:.,

R 7
' Comos cortes nas masgens de lucro cada vez maiores, O$;�b�

,

",'OSE ·9 3.3771,
.

__ ' _; ...... .

_ � _
. ainda' não o fizeram 'certamente o farão.em brevek�á"

·AUX. 'ESCRITÓRIO
'( ,

INSPETOR n,teNICO OE' �.. primordial paI\ o empresário jnvestir (Je forma 's�"'ê
, CARLA 371.3864 . definitiva na "motivação" do seu funcionário, ou melhOJ;-<fe.

MOTORISTA, 'I,'
.

I'EM,D.�S
.

, .).1' sua empresa. Não hav�ã� lJl3is verbas disponíveis, pará �da
'.

fLDOMAR 372.2804 . nova moda no: motivar, fazer-se mais uma tentativà.:' O
. NiVEL DE SUPERVISÃO .

I

'1 trabalho terá que ser feito de forma profissional e dur�doura;·.SERVIÇOS'GERAíS' 'I .,ut.ftIINCIA'MINIMA DE 3ANOs. Ou seja, dev�emos usar- 'outra liltguagem, 't:tão mais 'a ,

,SIMONIA 374.1180 .

\ CONTíNU..O '\.,@CURRíCUlOSCAiXAPOSTAL200·J· consciente, m�s a primitiva, inconsciente;'. Atrav� da],
." .. :, INFORMACÖES NA HUMANA 'Psiquiatria, Ocupacional, pode-se de fôrma científica, falar-se

JEAN. 9738068 � - - - .... � _. --- ao âmago do funcionário e empresa; fazendo Com que os dois
.. RECEPCIONISTA '/'A-S--S-I'T'-E-N-TE-T-E"C'-N-I-C" 0:-" ""D'E�\ seja� .movid�� (motivados) pelo único ',� real 'm()tivador'
JUCIANE 375:1365 _ r

.
.

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

... definitive, a lIbido..
. ., .

.

.' '. .
, ..

I
.

.'

V'EN'DA.S· .'
.' ': Temos qu� b�s�ar em cada�C1on�no e posto de.trabalh�, o

.

r--,----------... I
.

I que demais íntimo, no sentJd:?�ulslona�, os aproxun�·(exita),
OUT.RAS VAGA.S'

.

, I IDADE' DE 22 A 30A,.OS I Para que o desenvolver da atividade seja sempre estimulante '

;ABERTAS NA· I DISPONfBILIDADE"PARA VJAJAR I das pulsões sexuais ,(inconscient�), o. que a fará produti�a e,

l .r prazeirosa,
.

. .' .'.
'

."".ANA \
.....
_ � ., .... .:�FO���E':���M!�� _ � __ '"""

."
/. Podemos pensar que hajam" atividades que não, sejam

AIDe. PROD. - FEMININO. prazeirosas. Pensamos assim, porque pensamos de nosso

ATINDINrÉ LANCHONETE • '.

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

COL�=�::�AL� PR�ENSISTAS, E ','
/

desejos .por prazeres, volto a dizer, inconscientes, e munas
, CO'zINliEIRA INDUSTRIAL ' .

vezes encontram prazer nos serviçosmais "sujos" ou pesados, ,

PERMMENTEIftO A.U.X' .'ACABAMEN.'TO a nosso julgamento consciente. Os prazeres' quando
" 'ME�. MAQ. COSTURA I . inconscientes satisfazem. .

.

.

'

PftOMOTOIt'DE VENDAS' . '.'
.'

.

l
'

RECEPCIONISTA PARA TRABALHAR NAWOLF 'Motivação (inconsciente, == defínitiva), produz com maior
,

'

'. ,ItEf'HsaTMTI PROCUREM A HUMANAl qualidade.e .men�r esforços tisico emeatal.
'

, Classi-Emp�go
uma Parceria

.CORREIO DO POVo- HU••N•
.

' \
I

.' ,

A..'U"X»ITO:R., X»:B
, .. ', ._

:P�O:J:»""UçA..O

.1

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS'
..,; MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) • AUDIOMETIlI" ( PCA,) .

..
, RECRUTAM,ENTO E SELEÇAO • CURSOS NA ÁFtIA !JE ,RH.. '.

I
• , .l � .

•
1

,RUA HENRIQUE SO�N, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEP,·89.2$fr240. JARAGljA DO SUL - se

\.:.,.·.·,8':'.. ·U.;M...A'N'A' Fone: (047) 371,�3.'1, Fax: 372.1091 E-Mail: HtJM'AN,A@NETUNO,eOM,BR,
'"' 'A, HUMANA É ,PARTE DE 'SUA EM,PRESAI'

����IM_RH -L-�-'�'--��--��------�----�----------------------------�--�--�----------�

.
.

, '
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VENDE

-

PREÇ,ç_.MILA,QR()SA A
.

PROSPERIDADE'
.

Oh! cneaor do mundo'Tu qu
disseste peçe« -e receberás;

'. embora n'às alturas, em voss

gl6r1a, .Inclinai os.seus ot{vldos, '.
este humilde criatura' pata
'Satlsfaier o desejo. Ouve ,mlnh

'

prece.Oh!Pa/amado, e fazei quê<
����P���P=====�,1J: . por vossa 'V.ontade eu obtenha

ALUGA. graçaque tantoalnle}o(pedlr). Deu$
supri agora toäe« as minha'
necessidades, segundo as su

riquezasserrpre àtivaspresentes;
irnut�veiS e flbunqantes emminha

'.

Vida e que issoseja feitopelop
.

en:' nome do vosso adorado FI/h
JflSUS; (Recitar esta prece pela
manhã 7 vezesJunto com o salmo
?3 e 'um Pei.Nosso, mànda·
publicar no 39 dIa observa; no 4
.eIa).

'

»Ó:

FONE

371-9165

� NOVA' Sobrado có. kea. dé 176m3i "';'eno 'Í52m� - R$ ,SO.OOO,OO .>

VILA RAU - c.aA1y.,.;i.ÍÍl�cbms,I�dw.. I,)we,ditp: - R$13.000.00
.

l00A :esçuEROO - Cara mista/coin 7Om' e t.erteno �2 - R$ 20.000,00 .

VIl.)A mOOREssO/GM - Cara alvo «Im,8Sm2e tmem 312m2- R$18.000,OO·+
·r_., s

.'

'-
'

.

ANA PAUlA: ,c.a alvo cOm 146m2'e tareno 3?2m2 - RS 40.000.00
TRts �OS DO NOIm!: cara mista ClQm 3. dorJIII, sata; bwe, Iav, ,.� disp,
�asq. - lU 16.200,00 ; , :
ANA PAÚLA : Cara alv. q,m suite, 2' dor..., sala, cOZo bwe, ...,. ,., di•. -

R$32;OOO,()()
aoo:RO - Cara mista olim 117m2 t.erteno 380m2lat..M.má.malDOso -RS 43.<ioo,OO

. VlLA,AAP -.Cara alv"çom � dom!s, sala, OIIZ. bwe,lav, toda murada- R$ 2S�OOÓ.OO
CENnt0 - T_enom .final da .rI' Mal. DeodorQ 00. Ate. de 465m2 - � 44.000,00

C••llE·
_ sIllE

.

Apto oa Rua 1010 laJiudrio�060; com 3 dornJ;, 2 bWl;,_ CO'4 �, gato - RS
380,00

. ,

..

.

. 11l1li
. �o. na Rua 25 de lulho - Vila �oVa com BUffe, 2 dorms, sala ear. lav. � RS
,550,00' .'

"
..

.

lIAS �sa alvenaria na Rua 1010 Franmer, com 2 dôrlDl, coz, bwc, lav, g•. - RS
.. 23000 .. ...•

1fÇ" ' ,Ca� alveoaria prÓJl CeYaJ,·com 1 doop, bwc, lav - RSI00,OO ..

-.

Ca.sa mistana SR-Z80 após a �rj,'com 3 doniIs, �1a, CO'4 .bw�, Iav. p. - RS
280.00

. ..
. .

Casa llista Q8 rua TOlO! de,GoeslÇeolr com 3 dmD;, sala, CO'4 &we. lav. p. -

RS 3S0.oo.
.

'. •

..

Casa a1ve� � vila Rau. com 1 c!orm. saJa, CO'4 bwe - RS '1'80,00:
�a comercial Da Rua Eleonora .Pradi. com 80m' - RS 300,00

VE'N;DAS:'
\'

,. I

�.

- Terreno c/ 562(11i-· 16xS54,50m, na rua.João Sanson,:
389 - beirro.ttn« da Figue;rà� Valor R$ '10.600,00'
negociável.. .

-, '.. ,,'

- Terreno c/ 612fn2 - 20X34m, no Loteamento�aléla,;
Valo;'Fl$24.000,ooparceJâdoaté 15meses.,· ..

'

- Terreno c/590fn2 - Sito àrua 502Bertha Weege, barra!,
'!lio Cerro, prontp para construir. 'l.alor R$..12.0�0,00,

: .

� :: aceita-se carro ouR$ 6.000,DO entrada eprestaçoes ae.

�n;;;;;.,..__"""="""_,,,,,��)�. �1 R$50Q,00por-""'s.
.

.:

[':""].:....,'J'.. ,' '. ::::,:..
- TemOS4/otesnarua 196-.ß�mardoKarsten,làteralcJa
WalterMarquattdt - ótima localiZação. ValorR$ 12.QOO,OO··

_.' :� .; Ir
� ..,..l'll I negociáveis. .. .'

..

',.:: ':ßII"=="""·
. .:i�. . L�,� _j

'.• Casade8JvénariaC/142m2:3quartos,lIhadaFigueir8,

,_:�:::�. .

. / I}. �� , próximo Igreja N. Sra. Apare�ida c/terreno'de 450nJ2;

,

I--_l....l:==-,:� .

Valorß$27.000,00 negociáveis. ..... ..

�� ". Casa de alvenaria c/ 190r:rJ2, ferreno é/589rnZ, ruaAnitä
,c===:adJ;.

�� GaTÍbaldl, 3 ql!artos gra�des + dep. empregada· Valor
'Iiii"-_" �� R$90.0oo,00,parce/adoem48meses.

.

""=..;J--"'_"___ �� - Aptos: ne rua JoãoPlaninscheckel3 quartos, salão de;
�� festasi �s central, '/nterfone • Valor: R$ 38.000;00'

. �� financiamento pr6prlo .em até 48 meses; 'automóvel
. �� telefone ou lm6velvalem comopa.rte dopatJarriento:
.

�� sovo LANÇAMENTO - 'CENTRO 'RE/�OLDO,
�

.

��:
I

·::i,.::,� "

. ADQUIIfA SUA LOJA OU SALA
'

,

.
\

. �" }t REIf'.lOlDO RAU
- ". ·COMERCIAL� PREÇO ,PARCçLADO .

� \ �,- . �j EM 78 MESES.
.

8 I I L .. C"!.�.L
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DR.I'OOUGLAS F. C. ANJO
.. �

.. ,

Angiologia .. Cirurgia Vascular
.

Vârizas, Trorpboses e' DoenÇaS Arteriais'
..

Fone:' 371·4935 ...• .

" .

ORA. ELEN C. o. J .. DE MA�I .

,
Otó.rinoiarilÍ'goJogi�,

.Cirurgia Plá$.tida da Face - Nanz,e Orelha
.

Fon�! 371� -8446

DR .. N'ELS.ON EICHSTAEDT
OUVIDO ". N>ARIZ -'GAR.GANTA � Micr.ocirurgia naso

sinusal- ci,rurgia dó roncQ � Otorrinolaringologia
.

Fonês: 372-0E>17e' 371-Q942
.

./ .Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPovO-'3
'

lASSIFICADOS

Ibmme,·
, , ,CRECI.1873-.J

. EMPREENDIMENTOs IMOBIUÁRlOS'LTDA.
APTOS" PRONTOS
� Aptei. e Curill:l8 cl 1361n2 - R Afonso Camargo (perto:FIodderroYiária) cl 1
aule + 2 elos. e demais dependências, + elo empregada e 1 garagem. R$
35.000,00 entr� + R$ 790.00 mensais (Finano., pl BradelOo). Troca-se por
apto ou·terreno em Jara�' do SUl;
APTOS EM CONSTRUÇÕES
Edlf. P.tl1n/a .' R. Jos� Emm.ndHrf.r

, .:Apto. cI,111m' - 2' 'andar. cl 2 elos e demais dep .• garagem, portA0 e por1aria
eletrOnica - R$ 25.QOO,OO + sakjo parcelado em CUB, entrega chaves em j&ri/97
Edil. DI.nthus ' Ru. ".rin. Frutuoso
-CobelturaOupl6K904c1397 .80m',cl3 suites e�i� dep.lareil'a -churra...eira
ind.·2 vagas. garagem:fntrada +parçelas decondomlnioapartlr de R$1.7�7,57,
reajustados pelo CUB - Chaves fav/98. ,

,

-,Apto 502 e 802 cl 214m" - aule + 2 elos" sacada, c;hurraeq. indIiklJaI. !leP,
empregada. 2 garagens, salAo defestas, piscina - fntracla 108 cub (R$ 44.022,96)
+ asaumr�elas de condomlnio - R$ 1.080,19 chaves FEV/98.
- Apto 304 cl 214m"- entrada :. parcelas de condomlnill a pallir de R$ 962,03 -

reajustados pelo CUB - chaves - FEV/98
. _

.

Edil. Am.r.nth"s Ru. 'Adolfo, S.o.rl - I.t d.' Ru. Amazon.s
(SCAR)
- Apto cl 300m', temos dsponlveis apar1amentos n' 301, 302, 501.
Eßtracla + parcelascondomlri(l de 3.65 Cubs (R$1.518,l 0)1mês-chaves DEZ/99.·
Construçlo: Pr� Constr. e Plan. Uda. em eistemas de condornlJ:lio.

R.s/dMo/.1 Am.ryllls ' VII. Nov. '. ,

• AptosoI123mt - CI 1 sule +' elo e demais depend. (sacada cl churrasqueira e
garagem) - R$ 11.400,00 + aSUrR oiIndomlnio de 1,61 cubs (R$ 669,63).

CASAS
.

"Cass Alven. cl 158mt .. R. Alvino,Slein, 960- SAo Luiz R$ 40.000,00, troca pUr
apto.' '. . ..

• basa de 1iN. Nova 3 pavimentos- cl 450m" de ér08 oonstrukla, terreno 600m' -

R Tomaz E de Goeso/lnda vista· R$ 160.000,00
' ,

• Casa liNenar1a cl 2OQ,OOm', na'f\Ja ClIMa Chlodlnl Pradi, 33 -Jaragué.-EslJlerdo
- R$60.000,OO

'

- Casa, de ché.oara cl 270m' em ,liNenaria cl toda Infra-eslrutura, piscina, dois
galpOes, terreno cl 31.000mt • R.Bernardo'A. !)ohmcl (perto do 88,110 Vitória) .

lila da Figueira - R$ 110;000,00 ,

� Casa de BNenar1a 123mt, �lneérió CarnboriIl - Troca-se por apto em J,aragué.
do�

. .

- Cass em IiNIlIIIIIia cl 8OrJiI' - f\Ja José PIcoI -;R$ ,25.000.00
- CassAlvenariacl 320m" - R. JoioWIO!II Jr. 63 (BA 280, Km 72) - RS,55.0oo;00

TERRENOS. •

• Terreno cl 28.269in2. no trevo quevai a Blumenau el 165m de frente plBfN13, -

contendo uma casa de madeira cI.150m' + galplo de liNenaria cl 200m' - R$
170.000,00

.

.

.
" •

'.
�Terreno 2i.ooomt. Chácfra em Águas Claras, PerlR)Olro Urballo - R$ 45.0011,00
-Terreno -lot.,Champ8!JÍaI -378m'· R$ 21.000,00 '

- Terr'eno cl 7.350m", 1150 melros da R. Josli T. Ribeiro '(após liéVO) ,R$
'32.000,00 \ '

_. --

- Terreno cl 2.250 - R Berta Weege (plano a seeo cl Rio Jarà�' aos Fundos)
• R$40,000,00',

,

- Terrenei em Navegantlll, oom -loOmt. contrai a 5QOm da praia - RS, 15.000,00'-
murado. fundos eom oobeJtura pl 4 garagens

,

- Terreno cl� - R. AméIa Fischer Enke. VIa Rau - R$ 13.900.00
• GALP,(O INDUSTRIAL I COMERCIAL

,

- Galpio Indl8Irlal. e81rulura montada. cobettura paga, eom .08 de .400.0Omt. e
o terreno eom 654 ,OOm". ltia JoAo Fr&rizner, em fr�te à Igreja SAo luiz Gonzaga.
Préco R$ 39.800.00. • --' ., ..
- Prédo comercial - 312m' - R. AdéNa Aseh'er. 72Ó - R$ 80.000,00 - aceita
parcetamlJllO ou troca pardal pl aptollerreno,

",.cer ComerclaJ _
.

Incorpora910
.

Vende - Admlid.tra
,

•

HABITA'T
IMCJf3ILIÄR A

,,,re, 4JbO
. Compra - Aluga

DEFRONTE/AO FÓRUM � CRECI 00177o-J
i

'

FO�EIFAX (047) 372-2990.
- � .:

CELULAR 973-9089 - JARAGUÁ DO SUL - SC

COMPR"."VENDE .• '�UGA·. ADMINISTRA

TERRENOS
Terreno 1250m2 " R. Treze de Maio

,

Terreno 450m* (15x30)· ,R. LeOpoldo Janssen
Terreno 420m2 (14x30)·· Lat. R. Jolnvlile próx. Posto
B8cker
Terreno cl 420m2 ' Tifa da Mosca

,

Terreno cI1.020m2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno c/460m2 Rua João Januárlo Ayroso
Terreno cl 440m2 Bairro Água Verde
Terreno e/31.000m2 Vila Nova. próx. Fórum .

Terreno c/ 2.600m2 Rua Jolnville ' ótimo ponto
I

'�merei-al
Terreno c/430m2 Loleamento 'VersalIIes
Terreno c/589m2 (esquina) Ilha'da Figueira
Terreno.c/4OOm2 Rua Marcelo Barbi

.

.. Terrenoe/532m2,EstradaNovapróx.PostoMarcolla
Te,rreno cl 500m21rente P/ Lagoa, Barra do'Sul

l,erreno c/ 10.000 e casa de alvenaria, ótimo p/
empresa -. RuaWolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600ma Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzl
Terreno e/28.0Q0m2 frente'para ö asfalto em Nereu
Ramos••
Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno 115Óm2 , R.. José Emmendoerfer
Terreno 1aO0m2 ,'R. João Januárlo Ayroso

.

Chácara 1J5.000m2 ,Ribeirão Grande
Terreno de 37.000m2 - Vila AmIZade'
Lotes e/400� ,p.róx. São Luis Gonzaga
Terreno esquina cl 598m2 - lot. PapJ>,
'Terreno 850m2 Lot. Behling.

• Troca-se ,!ma c�ra em coNtrução com SO'l6 peon'" da Area de 217m,
com 3 qtos .• varanda. cop.. rulte, biblioteca. 2 :banheiror. porllo e

elelr&ico. cerca'toda em Miaúriio. Acei.... 1Ie çu.. c.Ri e cua' na praia.
- Tróca-lle uma callÜlcDete 0-20 Il1O 9S19S. direçio hidr"lic.. volanle
esc"'iAvel, vidro� ver� e rolÔln. Aceita-lle c.... psaolle dif«ença•.
- Vmde-se cua OOAJAS. em. R$ 9.000.00 e,arsumir IIISlr.. idader'de
R$ .r1.00 (ne,ociAvel).
- VelXle-1Ie cara,2km If>Ór a Vila Rau com 3 (JI.Dr. sal .. cop.. COZ�

badleiro. de alvenaria, lerreol êom 420aiZ
'

,

- Tetreno m totelllllmlD lUnnftl, Vila RIu com·420m2 - R$ 7.000.00 Del.
- Vende-se umaC.a na RuaLuiz Salier - Biuado �iO Certo. cf 3 tiM. *aI�
ooz.. Iav., ,.agem, etc. R$ 50.000.00 - Jm-adII R$ 25.000,00 e aerUnte

p.celado. ',.

•

,

- Verde_ II1II T_eno na Rua Egídio Burs_1e; de dO()m2 - R$ 16.000.00
- Barra do Rio Cerro.
- Verde-ce uma .ea pa-a ..... lIIÍCnHIDpes.. lIt«aI da BacbaWeese
- Ru SSS r/nr : R$ 3S.000.00 (nesociAvel). ,

- Vende·re Ca.. em'alv..iri.mva; com 3 q_DS. ral.. oopa!cQDm..
lavanderia. ,.agem ,- loCalizadamr iindor do Iuv_us - R$ 25.000.00
(..sociável) em ClCIDIIIçõe. ,.ra tIDaaci_Dto. Terreno 7·30.00aiZ
-, de OJUina, ,

'

,

- Vencle_ � caru do 1..... · 84. _bai COlD quIItor••alu. corr.!.....
.,.�IÍI- I" oom lJ00m2d.�. ValodÚ 16.00!l.00 (ne&ociAvel),2"
com.S38,40m2• Terrem (neJOCiável). "

•

.

.

- Verde-se'umac.amiàanarua SS. Anaelo SdUdet,137. com 3 quá)s.
salar, cozW.a. copa. 2b.meifor. etc. T4IIIeno 12.S0 de &-ente� ,S82,,,2
(neJOCiAvel). Acei��1Ie chicara, lel'rem.·

.-

"

•
- Vende·.� na rua 37. 10!io PbrúscIMck, com 14.00 de .fiei1Ie "Dtal
da .a, em 464.oema - Preço R$ 25 ,000.00 (iJI!&oCiAvel)

.

'- T_eno naW da FJ&IlCira - Rua 10. 10116 T. �btiro <lOm 14.00 teitada
... da .ea de, 4'I1.S0m2 - oom fíV......�� fi 'lajota - Preço- R$
IS.O,OO,OO - B.t.ada.

.

- Terrem com 840.00aiZ - ..i. contmgiö&. .. pr� cl S60,40aiZ "

prcSx. da Ari,i � 1111 WII_ M.(JI-<t • R$ 6ó.OO plllP • neaoc.iiYel.
- Tea:eno rituado ms Trevos· m.t JS. BL, MS; 10, S� e 00; ClOdeßIo a'
ilude 19.62(82.oom 331,6OmL defnDteplBR-2IKl-FreçoR$10 pàn:elu'
"R$ 12.000.00 �roc"lIe por carrOr e, c-mse.).
- Vmde·re Area co_ial na Rua Maria UIelina da Silv�' - VitalAmi.
cortaIdD 4.828.5Omz cl tptada de 6<mL ,;, preço

.

R$ ilo.ooo (No;ociAve1) .' .

'

�_" "

.

·

- Velde'lIe lerreno no AzaWiar cl 729m2• Qatrada 14.000;00 + AnlDiir .

Financi.memo.
.

- Verde-ce umamini-dl6clta oom S.IlOOm2. 1.ocllizl!da na Rua 492, Elt*Ji9
Mriat. bairro Vila lAm:í, ••a iíoladà por R$ 3S.000.00 (Nepci*"eI).
- V..... uma .ea de 22.000m2 'localiZllda na Rua 267. 10116 A. Pereira.
Bairro CZieaúeWiçz ao preço c$e R$ S.OOm2 (neaociAvel). .

,

.-
,

.

- Verde_ aim. m I) io de Camborill ' Todo mobiJ(ado. 3 qIDI, .al..
oot., copa, etc. 3" ".111 CClletiva - inledCllle o CcndoIÚlÍD. o R$
SO.OO • 700.. da praia - Rua 2.300 - ,n° 740

" Pre�o • R$ 40.000.00
(nesociAvel) - Troca-se por .po em Quiüba-PR.. .

Vencle-N 7 ,�mz COlD EdificlIÇio de Galpões_ 2,200m1 - 'Iocal�
· l00nt Ionde do asfalD (BR-282 - Sentido N«eq R_os - (ao lado da

Re«eaüva Brei'uIIJt) ao preço de .'
,

I

R$ 150.000.00 (Nepciécel).
'

r Au,a-lle rala deionte Fdrum - R$ 300.00 .

- Cua, Dust. Rua Fco.• de Pllila, oom l00n2.- 3 ,qua-kn••al�r. éõzid)u.
! badteiro. pr••m, _ada - «coleriA! •

R$ 25.000.00 (ne&Oci�el).·
.

� Casa madeira m Gilldmi I..emi • R$ 25,000.00 - _ita CIftO. telefone.
- Casa m Morro do Ac.ú � JDàdeir.. · 3 quartOr. ral� oozinha, ·blllheiro.
etc•• ao preÇo de R$ 2S.000.00 (..gOciAvel).
, Apo. Edil. Mene,otti - 3 qua-.,s, rala. dispo _..,ada, cl)ZÍ......etc.
sem pragem - .R$ 38.000.00 • nesociAvel - Aceita-lle c�a.
'- Te� oom 420"ooma. lWItimo a Faculdade - Preço -

R$ 7.000.00 - P_colamos. •
.

lMas cuu de ac·ab_..Dr _dios no Ana Paulal, por.
R$ 23 .000.00 (ne&ociAveis). "�·

- Teraeno iäral BR. 280 Ouai_írim 20.00. de CreriA! ,Area "'tal SO<m

PreÇo R$ 12.000.00·....
•

"

.

� T_em na lbaa Irmão J_.eandro Vila l.errt.i oom ,IS.p<m ce lf.llle .ea lDIal .

,300m preço R$ �o.oOO.OO 1leJ. , ,

- T_eno ria Tifa da Polvora oOm 4SOm preço R$ 9.000.00 1leJ .

- AU,a-1Ie casu defronte a V(ea n'
AlUGA'SE GAlPÃO CENTRAl PI DEPÓSITO, ETC; -250'"

CASAS
,Casà em alvenaria e1260ma - terreno c/ j�ma '

Schroeder
., ..

"

CaSa de alv. c/95m2 terreno e/37Qm* em Três Rios
dONorte
Casa de alv. cl 100m2 terrero c/538m2', BairroÁgua
Verde

.

Casa de alv. 215m2, Praia de ltajuba
.

Casa de alv. 220m21 sult{! +3 dormitÓrios, Rua lVéx
Ziemann' '.'
Casa 130m2 e;terreno 520m2 ,Entrada Rio da Luz

'.- préx. Malwee.
' .

• .Casa alv!120m2 cl 3 dorm ..Lot. Res. Luis Kienen
• Sobrado alv. 170r;na BarraVelha, permuta casa em '

• Jaraguá "
'

C Sala cornI. �m2 ' centro_

,:e ,'.
'

A.PARTAM�NTOS
.

_ Apto. 3 dorm. ' Edlf. Gardênia
• Apto. 1 do�m: Edlf. Virginia .. .

". Apárt. em construção e/2·oo 3 dormitórios, entrega \
• agostola6, rua Gumercindo da Silva (Iocalizaçãa
'�,Prlvilegiada). ConSulte-oos."

'

'.' ,W'
•

•• Apto Ed. lsabela cl 123m2, 2 dormitórios + suite e
• demais dependênCias. .'
· , '

• Apto. 155m2, Edit. ,Edit. Schiochet entrada +

• financiamento. '

IÍI Aptp. 96m2, Edif. migrahtes tparcelar)
• Apto. 3 dorm. ' Ed. Miher
.• �Pto. 1 darm. ' Camboriú.
'.

: . ALUGA-SE.
• OUitlnete E;dit. Virginia
III Saia comercial 30m2• R. Francisco Medeiros.
III Sala cornI. ,·Edit. Pieolli c/35m2

, :. Galpão' indl.130m2'. Auà Lepoido Janssen.
,

ÍII Apto. 3 dorm. Ed. Gardênia· .

• Casa mista c/ 3 dorm. Áua Max Doeting.
Edicóla (4 peças) centro.

"

," /
.

LOCAÇ,(O
-lojas, R:SOQnora S. Prad Ed. Anturio cl42,24'" - R$ 300,00 -cl 53,47m" - R$
400.00

'

'.

-loja cl 42m" R. Bernardo Oombuseh. 590 - 'R$ 300.00
·Loja cl35mt- R. QJlttermeHemg. 70 - Edf. érica· R$ 300,00'
" lofa cl 62,OOmt - f\Ja Mariiá Frutuoso 909 Ed. Aslher • R$ ,40C).00
"Apto cl 3 elos + dop. empregada,.eenlral, Edffclo Jarll�', 8' andar, R$ 750,00
(Sem mobiliado) .' •
- Apto. cl 3 qlos - R. Seonora S. Prad (Centro) •.R$ 550,00
• Apto. 2 lJIar10s - R GJltterme Hering. 70 - EIl. Erica, P�édo Novo eom (JIitna

. infra-estrutura, pollAo e por1aria eleirftniCos, 088 encanado, Iocallzaçlo central
'0 R$475.00 '. ,

- Galplo cl 750'" - 114m' de escritório - ltia Erwino MenegoHi, 1460. Aluga.se
tolll ou paR;ial.

. ,

,

.

-lllfas - AlaJosé Te�o RIbeiro. 355, após lnduinaI<·cI 72,Oomr - R$ 330.00
- Aptocl 01 quillo e demais dop•• R. Jo"é Emmendoerffer, 1549 - Ed. Hortência .

• R$350,OO
-,Apto. el 01 �o. e demais dop. - R. QJilherme.Hering 70 - Ed. Erica - R,$ 370.00
• Apto. cl 02, <fios e demais dependêcills - R. Mama Frutuoso, 908 - Ed. ASItler
- R$450,OO

•

R EPITACIOPESSOA,421 SALA 103 FONE 3718814

··VENDE-SE
BAIRRONOBRElinica São·Camilo

Dr. Marcos Fernando F;. Subtil
:-�""i.\.!I,f,_
Medicina do Trabalho - Fratura. � Vrgincla.

.

�oen9à. de Coluna, Le.ael do e.porte - Vrdeo Artro�c�pla·
e CI;urgla. do.Joelho
Exame.: adml••lonal., deml••lonal. e perl6dlco.
Hor6r1oe atendhne�to: 8:30 lt� ,11 :30 e 14:00 li. 18:30hl�

,

Vende-se casa de alvenaria
,

. (
·.126m2 na vila,Baependi, com
3 quàrtos, 2 cozinhas, ,2

-

salas) banheiro, garagem.
Terreno de 390rrW todo
·murado. Tratar rua Afonso
l�� tel. 156 naparte da tar4e'
com Miro. Valor. R$
55.000,00 (aceita carro àté

�$'5.(J()O,(J()).

.

.' RUA"FEUPESCIIMIDT,Q7 ,

(AOLADODA .00. :i'l!:RRAGENS1,
FONE: 371"009

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_CORREIQDOpovo-4. '. (LAS�IFKADOS' DE. VErCUlOS

,"P'
"p.'.

.

B'

.p."
P
·B

..

, ,EDSO,N'MOLLER'
. ,- " ,

.

• .':
.

C . ',' .•

/ NJI' 1; 16'78

PREFEITO. ' Ju'nto.' por J.r.guá' VIC�.
IVO KONEL t: PMDB/PP8' MENEL

J .:

" 'Vende'-se F�1000 - gasolindi95 - modelo 96
- motor 4.9 corpraia. Valor:R$.l3.00o,bo·
+ 13prestações deR$ 71Ó,OO:Conuurfone
371-1574 ou973-9753.

.

Vende-se 'estamparia completa' (ou 'em
panes) 'com. 2 mesas, quadros e estufa.
Contatofone: 371-1574 ou 973-9753.

Vende-se c01ls6�cio demotoNXSaara.350
", "_ i

' •
�

.

com 15parcelaspagas (plano 50meses)..
:- Troca-se p�T outramoto. Tratar ruaJosé .

'

Rasá ,- Barra do Rio Cerro ou pelo fone
recado 376-0,,721falar com'Zenir

.'

Aluga-semeia-água -: 3 peças no Iaraguâ
Esquerdo. _Rua Francisco' Huska; 1.186.

.

Contato.pelotelefone973�5013: ",
c

,:.Class'ficados" do
CORREtO DO POVO
O M!(IS c LIDO
.:DA REGIAO

l'

.1

I
J. '�-.

,: '

-

, .

Jaraguá dOSul, 3e) de agosto de1996

Rua Joinville n" 3573
Fone (047) 371-9822
JARAGUÁDOSUL-SC

•
.,'

. '.
. (. '. '

T�o 1,6 4ptS 9S gas pr_"."",:""."",,,.J,, ... ,,.,,.�.• ,.,,,,,, ....14.500.00.
.

Pointer CL:I .�.8 94 pis ga8 �_.",,,.,,,,,,;.,,,,,,,,,,,,,,, .• ,,�,,,,,,13.50:0.00
·

.Santana 2000 �LS 89 gSs. douradQ con,pl...".;""":"""",,.8:600.00
Fusca 1600. 9� ve�e met 81<:.::"""""" .... " .. """""" •.•:,,;, ,,6.500;00
Gol CL 1.692 branco gas".""" .•. :" ..".:""".":."."" .. ,,,,,;,,,, .. 7.500,00
Goi CL 1.8 88�anco·alç : .. : �· : .. ',,:.. ,6.000,OÖ
Uno tviille 91 vêrde met gas- : ,: ; .. : 6.5QÓ;OO
Elkort GL 89 azul ga� : " .. .. .. " ".I"." ; \,7:00�,OO
,Escort GL as. cinza 8IC; : ; , 6�500,OO
Uno 1,5 R (cl.rodas) 88'azul' met alc, " " •. " .. ; .. 6.500.OQ .

Esco� GL (crró��s) 87 verdê �t alc , ;.: 6.000,00
Monza Classic 87 (çompleto) �humbo a� " ;, : 7.300,OO� .

Uno CS 86 preto alc..: , ; , � , 5�OOÔ,OOJ
Ohevette SI :1.6 verde met alc , � .. ; : ; ..4.300,OO

.

. j
, - .

. ,

Fusca 1300L 81 branco gas ., , 2.500,00
.' .

..
'. :�

.

.

'. ,-

. l·, .

Fusca 1 ,5� 74 branco (relíqll�) gas : 2,�OO
.

Fusca 1.500 73 azul �s ; : , ,.�OO�OO

AUTO NOVO''..
"

.

,
.' .

VEíCUlOS

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

-

/.

Vende..,se terrenoprôximoRecreativa daMarisol.,·Preço.
,

à combinar. Tratar 371-7610�

.....· ,

.

. /ti)fii1fD1n íi'(ii1
"LmlJ!1lJãoo �

co

FONEIFAX (047)
372·0705 * 312·1888 * 371·0905

.... Nào fique andandopor aí.
. Procure-seus negócios aqui.

.h ,/ ,

PeugeOt XS 306
Tipo 1.6Ie:4p1s ê:otnpI.
rpo 1.6 je'4ptS - ar f

Tpo 1.6 je 4ptS compl
Monza SL 4ptS gas.
Monza SL:E 4p1s compl

.

Mônza' SI,E 2p1s
Cheyette SL
Chevette,SL .

Chevett. SL
OelRey I .

· F"1000 super diesel
PrimioCS

.

PrirniOcs
Caravan _,

Golcl
Goi CL
Escort' •

,

Chevette
Kackttt
Selina
Fusca
Fusca'
Eseort GI.
Opala Comodor? ,

95 brancá-·
95 grafite

.
95 c;inza'
'94 preto
92' . bo�o
,91 prata
85 !'feto

• 89 pr.ata
88 bral)co.
83 branco
81. azul
95 bege met

.

85 marr'On met
85 ' prata

.. 76 . br.nca
90 cinza
92 prata ..

88 .

'

branco
82 verde
93 -'prata"
81 azul
80 verde
72

.

branco
,

94 bórdo
90 . -cinza .

.

Ve.nde-se .Honda Sp"cy194 - cor verde escura. Valor

-�4 2._50f),OO� '{ratàrfone 371-1$74.
,,� ;

,POSTO' MAREC'HA'L····LTD'A.'. ..,.

·:�f!�i:�!��:��:o,s \

.

'·I-J}' l.iqUilãs
'.

, '�LAVA RÃP,l:DO
"-

*LAVAÇAo ·AGUA. QUENTr; ..

.

*LA,Nc;HON�TE
.

Avenida· Mar.�hal '.b.o"or�éta F.o�••oa, 961 - C'EP 892&1';;701- Jaraguá dI,» S�.d: - SC,
i'f. .,".Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.' ,SeJCta-felrB� 30 'de agosto, d�, 1�96

:111Mostra 'de Teatro Estudantil
,AmMostra de TeatroEstudantiL que
aconteceu de 27 a 29 de agosto no

'

PaniueMunici�depventos ..

Agropecuário, contoucom a

participação de 32grupos das escolas
daredeparticuJar,estadual,emunicipal '

de ensino'da cidade.
Foram encenadasSó peças. ,

Ó diretcrdaDivisão deCultura da '

,

�,SädiLenzi, comemorou /',

satisfeito a reelizaçãodoproieto qúe
teve, alémdebonmúmero deinscritos,
sucesso entre o público.. Mostra de Telllrofois"ceSso

.
, c

/-'Mf)9I:I'a, de Dança
, 'foi euoeeeo total

'Realizadano dia 23 de-agosto, reuniu nÓ,'
'

Giná�i() deEsportes do ColégioDivina
Providência, brilho e beleza. Pais, alunos e.

,

comunidade ficaram encantados çom a

"

suavidade dospassos eeomo enredo da
FlorestaEncantada, 132 alunas se

'

apresentaram, desde' omaternal até o 2°grau.
o comando do espetáculofoi daprofessora e

coreôgrçfaBethBorba: "

, .Destaque'paraas roupas das dançarinas. "

.', ':.' >
- >"S"":'0"":'''B''::'>-.0':"�IA'<D:"'•• "::·I"'R'''':''''E'''':I"'Ã:O';> ':'C,:;

,',:-:
::::::::::. ::�.::.-:::::::: >.:::;�:::. ,',' .�: ,::> :::::::���::.: -.

'

.:<.:�::::: -.: _-:.::;: .,:_-_-;.,.,: :.:y":. -,-_-:':: ,'.: :::::::�:::::::-.'
-.

").Sab�reand�.b�ffet'd�':�·orv�t�s,
,

Taças frias e quentes,
J

Café expresso,
'

,Chocolate quentee
Capucoino

, Rua Procópio Go�ell'de Oliveira; 664 � Jar'aguá do Sul- sc
,

'Fone: (047J 371�1i611'
' v

..

" .

·.·.Bibliôteca já atende·
nas l1ovasinstaJaçõf:,s
A. Btblioteca Pública localizada em um local de 40. Elite Móveis, numa área de 440

Rui.Barbosa, inaugurada fácil acesso, à Rua Ida metros' quadrados e funciona
'nó dia 24 de agosto, está Bona Rocha" 101, -fundos diariamente até j9 horas e nos

sábados .até as 13 horas.
O acervo é composto de 18 'mil

livros; 222 discos, 55 ed's, ,J3 fitas
de vídeo e '14 /ogps infantis.

São 4.84Q usuários associados,
sendo que 214 foram inseri/os nesti

r ,

ano.

.: Na
�

cerimônia inaugural,
destaque para as: homenagens às

pessoas e empresas que doaram BaiJlJrinlU da 1-Mostra de DtI"çtl do' CoUgio'
livros ria campanha em 1994.' 'Pivina Provitlê"éia

"

Paira nós; seguro não é 's6 " '�
".- li

} garantia de 'riscos
'

Seguro é P;estaçã� d� �erviço.

SEGUROS.
�. \ •

,
., '

• ,� r

'GARCIA-
, I

Raa Expedicionário '

Gumercind" da Silva,
,

n�'90
1!! andar, aala Z '

,Fone/Fax:- 371-1788
'Jilragu.á do Sul - SC,, ,..,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (28) �, APONTAM,rnos

,
'-'. _.

-, ! "

.'

."

Como 'o" terceiro padre, wio em pessoa trazd-o; acampamento ha u

, acampamento estava na altura' um bont homem, sympatico. cachoc::ira Que torna oleito
do ribeirão Pedra da Molha, a Trouxe comsjgo' urna porção de rio ,bastante profundo,'

, 'travessia do rio laraguá deve' cteanças louras, seus filhos, a correnteza muito rápida
ter sido. naquele trecho,' mulher,-lInta aUemã gorducha tarde fui baDhar-me ali

possive-lmente nos :fimdos do ficou do ou1ro lado vendo. com 'companhia de Jacque
, antigo Posto de Monta, do p'eza- passar o porco, sua cda, Ourique, Gentil, Maia

"

.Agropecuérío, hoje Parque de estimavá-O muito, mais vtote e Grevy. Eu banhava-me
.

Bventos, pela desapropriação
'

elneo, mO réis por um a cascata quando. o

daquela área da Salvita pela bacorinho, ainda quase ,um' alguém gri�. Era Grevy
,

Prefeitura Municipal' de "leitão, não é para causar pena ia arrebatado pela correntt
laraguá do Sul.

' .

em wndel-o".
'

sem sah« nadar, e os outrot
: No pónto de travessia; o

.

O dr. Dourado só comeu' que tambem p�uco 'n
'

rio era raso, pois permitia a um jantar desse porco, pois .ficavam indecisos; Venci a:

passagem sem cenoa,
.

,átguéin roubou o , resto. distância e pude agarraI-o'
Em seu , ,�terceiro. naquela noite. 'amda. levando-o. a u

'

3Cl:UI1pamento, o dr. Dourado ,Qu�m o. dr. Dourado ro.chedo onde ttntei côn�
passa alguns dias, por ser . chama de padre 6, na verdade, .0., mas havia muito lime c,

quase impossível levar os Paulo,Kraem�, umadventista 'resvalava tanto, que de novo

càmões �ante: "Aqui não há Kraemer, em' seu conhecido ' eile foi: arrebatado e eu já' .',',

colonos, apeOas duas ou três,' relato sobre a Coluna S� sua sorte duvidosa, pel�
familias indígenas," sujas, .em laraguá, não menciona o 'impetuosidade da corrente,

trapentas, preguiçosas, os porco, ,Jllas apenas uma vaca • Apro.veitei umá madeira q�
ch.efes cano�s que esperam que te�ia sido salva.dos passava, ()On?'luei-,o agarrado,
que o rio,encllà para g.marem federalistas. Menciona a eIla, e levea-o até um o.utro,

, alguns vinténs na passagem de também um enco.ntro côm um rochedo .

' énde
'

o.s:

aIg� colonos q® já poVoam dr. Manoel, que o tratou bem. ,companheiros o agarraram, t
amargem opposta, En1re estes. Provãvelmente, ele trocou o levam-no para cima

colonos há 'um pastor nome .do 'dr. Ângelo C. Grevy estava pallido.,
protestante. Não' tendo o que .Dcurado em suas memórias. como quem sabe do terror,'�
comer, porque o gado que nos O dr. Dourado escreve mas suas primeiras palavras :'.

vem de Joinville ainda nio sobre o ajudante de Dr. Arthur ,foram: "vocês não yão agora
, chegou; mandei n� pequeno ,Maciel, de nome Grevy. Eta '�por 'ijU, que eu não sei,
nudeo ,comprar aJgwna coisa um bom contador de 'anedotas. nadar, porque eu sou um bom '

Encontrar� um pequeno Vejam(Js o que aconteceu a nadadot".•

porco, gordo e o don� que � Q Grevy:' "Perto dó, no.sso A�Méira deve ser a do.:
Ribeirão Pedra da .Molha,',
Lembtemo-nos que ,era um':
periödo de éhüVas. Ao redor,

"

de 4uas scmàn� depois, em',
TúuCas, no Paraná, Grevy foj,
ferido. numa perna Dias�',
teve a perna. amputada.,

I Mesmo assim;fàleeeu depois
:

de poucos dias. I

, O dr. Do.urado parte para,
'seu último acampamen1to:

'

,"Tendo noticias de' que o

nosso piquete de exploiação ,

,tu:o.teiava, scgÚi so?lnha para
'

,o
- 'acampamento' de

Apparicio, três leguás
,i distante, no interior damatta.I

:,. I'· •

O caminho era' apen�
uma picada onde em tempo ,:
tentaram mzer uma '?strada,�::
e po.ntes ou estivas no,s_;
arraic,ls e lanta�es, estr�
que o ,abandono fez�

,

.

, de.uparecer, e as pontes quel
,No�.B""'_dof!ioCm'tJ,"'��1IÍIIfIIltJtI '�o. 'tempo destruiu tomaram- :f

, tkN.""ollePe4rf., existmao� IWcstilQ,!,,�ctJlIW se em verc;ladeiro perigo
m. IJ'" 6"tu''d4 os restos IIWI1I11S tk Pedro Prim, IUl$Cldo ma ,,,',

'

19-05-1856. jflleci40 .m 09-11-40 • M"";II Prim Philipp;' passar-se a cavallo . ,�:
,

tUlscidll 'emOU1-1858 • jllkcidll.m19-03-19-i0, vindos 4. s.
Pet/r.o tkA1cíinttu'1I • fJiglUlf"

.

FM von Jtu'IIgIUÍ - 08196
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. Conffea a História
I'

"A .Histórill tk nosslIgente'naopodejicll'sónll

slIullde". O PIISStu/O só é importtínté'se

ose" tempo.foi'b�m emp,reglldo.

8u'iodel�

,�?I.i!f!'!l�.I-
'

- Em 1876, ainda desta vez voltavam Jourdan e SumAltezm, em 29-04-

1882, ao Cmtório, corfirmando e ratificando em t�m sumpanesm
escriturm d.e 03-05-1878 e de25-07-1881, co1fissãode dívidapelareferidq,
escrituraàsoma de&.58:089$988, eleVando-se estadívida até estadata
ein&.54:064$927,p�nie,te nãosó deju108 acresoidospela importância
do aluguel de uma área de 430 hectares que oC14pava no Parimõnio de

Sum Altezm, no JOraguá. visto qUe não se verificou a compra do dito

terreno, como se havia comprometido fazer, continuava referida dívida
sempre garantida pelo 'J'e�mo penlwr, concedendo os outorgados uma

prt'mJgação de 8meses; do total dadividacotfessádade�.54:064$927e
júros quese venaiam-nodiloprazo a razão_ de 7% ao ano.

, .#l?iI..�/!4r:r
-e« ,92�, oP.R.C, -PmtidoRepublicanQCathariitense-faziacampan!w,
,p�a�leição.do diaprimeiro.,de agosto, degovernadore vice" nmpesiom ,

dos dn:ÀdolphoF'OndereWalmorRibeiroBranco,Assinavam o "Manifesto
Jaraguaense'" os S1'S.,mqjorJulio Ferreira; Leopoldo Janssen; Bernardo
Gmbba, GuDhenneWaltereHeleodoro SeveriJnoBorges... ,

'

..OmqjorJulio Ferreira, presidente doHospital ''Jaraguá'' assinava uma
. deçlaração eque erapublicada. naqualdiziaque se retiravapormotivos_'
alheios àsua vo.ntad..e e dirigiaoarta ao vice-presideme e QOßmembros da

diretoriß. mzeriiJotpJenãose�sponsàbiJizavapornenhumatmnàacãofeita
atiadata de 26-07-26; em diänte, em seu nome, como representante da

referidasociedade, ouquefosstm redizadm semsuapréVia autorização"
,poreácrito. '

-,

, ,':,�!!.���?'
,

...Em 1936,'a impremajarag;�nse noticiavaomaiorjogo daAmérlcado
Sul" em 7 desetembro; entre os 'P� toTto" e 'Pé direito",jogando: Oscar
Schneider,EmDioPiazera,'EmerlchRuysam; C.Goetzke, FritzBartel, ßDvio.
Piaiem, jorgeQuhr, GuilhermeHaeribg, TufieMahfud, Reinaldo Soares,
JoãoNeves, AuguSto Braatz, 1. Gltmbiller, João Rumpf, WaJdemar
Doúb-rawa, AUgu§to Schrauth. Antonio T9bim, Eugênio Wolf, José Koch,

.

PedroC/erice,pauloSphn.PauloMielke, Carlos llar.f,Oswddo deOliveira
, e,CarlosKopmann, ganhmido os ''Pé tol1o" de 5x2. -:4. entrada� campo,
1$, meia, $500, no sall[o, o mesmo prefo. DepoiIJ do jogo churmsco no

Buhr, à�ite baDe eenco�de b'asquete,enlrt o Cattlrlnense (.Jo/nvOle) e'
oTiro deGuerra406, locaI.

'

•

'-(M?#'���?
-lJin 1986, o p�feito Durval Vmel i""tegrava a comissão que viqjavà à

, Brmíliapard avisttbl-se com o presidente tiaRepública, dr. José Samey,
ocmiào em qUe foi ratificiido apoio aó Plano Cn.IZadO, que estava

c9mpletando seis meses de sua implantaçâo: Posterionneflie (JSprefeitos
tiveium u11J.aaàdfênciacom oministro daFazenda, DiJsonFunaro, quando
foiproposta apmtlcipação dos municípios nos recurso's 40 empréstimo
compulsóriosobre combustíveis, veíct,dos e viagens ao u[eriore quef�ia
parle do FND (FundoNacionl4 de f?esenvolvimento). ;

.

..O Samae - Serv;ço.Munic ipal deAguaéEsgoto - do ,,!unicípio concluía
negOciações com o empresárioMan:osDdprásobre uma/nade, 3.000m2
de terra",permutadopelo acesso no IOdo,esquú:i/o da ruaA'élia Fischer
(BR-280), onde seria construíd.o um reservatório de 750m3, 1i4 altura da
cotà 75, que atenderia, quando concluído, a região da �uaJojnville,e
adjacêncim. Cerca de 4mil carradm de bano eram retirddos e ao lado do
novo reservátlJrio iriâemfuturo serum outro damesma capacidade. '

,
I '"

.

��S.,.�be

A comunidadecresce e se
transfomia pelo trabalho.De

cadaUm ede todos.' lDuas-
·'odas

'

AL�TECNOLOGIAEM
� WOERIAS-PRIMASMM

l'

Industrial ALJ.ENTOS"
, POH (OU) 171-2277

' .....'" do aul- acI

) ,
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' CORREIO DO POVO - 3

Jaraguá do Sul éuma
.

O objetivo' e, não $0
cidade que mudou nos publicar fotos que' se.

últimos' anos .numa encontram no acervo
, velocidade bem acima destejornal, no Arquivo .

da média das outras 'Histórico ou, 'Museu
ctdades brasileiras. E Municipal.Mas é, acima

.

ts to não apenas em um de tudo, localizar outras
setor, mas em todos ps . .fotos e identiftcar as já _

_ setores' da vida existentes, através da

jaraguaense. Também á colaboração dó amigo
cultura e seupatrimônio leitor. .

histórico' foram' Você pode' e deve

atingidos e, de certa participar. O sucesso

forma, lacerados. des ta página - depende
Por isso, o Arquivo de você.

. Htstôrtco de Jaragua do Quando ,,' alguém
Sul,' guardião "da pesquisa um acervo

. memoria histortcá., e O' fotográfic", muitas vetes
..CORREIo. DO POVO, o diz: "Olha aí" a foto de

jorndl que já é histór.i", fulano de tal!". E outros
.,

juntos, pretendem,' nesta' saem decepcionadospor
página,' resgatar nada terem.encontrado a
imàgens do passado (e, seu respeito.
diga-se, . não' muito .'. Uma coisa quero lhe'

longinquo) desta nossa dizer:" as 'fotos que se
. Antigtl rodoviáritl e Prtlça Tenente Leônidtls Ctlbr"l Herbster (tlt"t# Prtlça do

cidade. encontram nestes 'Expedicionário). Ina"guraçá" da-rodoviária

o-passadoLembran.do
,

• ,I

, /', .

.arquivos não estão ali

por acaso, alguém se

preocupou em colocá-las
aí. E se tem fotos q11:e ali

-

'poderfam estar e não
. estão é porque alguém
que as deveria. ter

,

colocado.> não .as

colocou.

�. O nosso objetivo, é
localizar novas fotos,
ampliar o acervo, para

.

-
'

que mais pessoas e
'

fatosfiquem arquivados
na mem'óriahistortca. E
para issoprecisamos da,
sua colaboração, Você
não vai seprivar dé sua
faia, faremos apenas
uma cópia e lhe
devolveremos a

ortginal.
Contamos com sua

',colaboraçãÓ. ' ,

., .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SANTA CATARINA

Instituto' .Hlstárico e 'Geográfico. (8
,

'

,

. Em 25 de 'setembro de 1918 citculava o
I

,

volume VII da importante �Revista,
Trimestral",' do Instituto Histérico e

Geográfico� Sailta C�tarina e dirigida pdo
ilustrado conterrâneo, S,f. eapitão�,tenentc
'LUC:M Boiteux. O volUme ,trazia� pririteira
-págiila o retrato do brigadeiro JeroDyrno
Francisco ·CoeDto, inolvidável fundador da

.

\ .' .

.

imprensa' ,catarinense. ,

O texto estava muito bem cuidado,
encerrando os seguintes trabalhos: "A

I 'Jns1rucio em S. Catharina". pelo professor
.' .

.
\

.Henrique Fontes; "Memória sobre o'

,Município�e' 10inville", (dr. Heraclito
.

2° Vice; major .Fernando Machado,
Canteiro Ribeiro);,"Limites com o Rio

�.J""-�.PIllliiiÜlCrw..a...l__""").� 'Sccretário;d:.,Franci�. XavierRGrande" , �CM BoiteUx); "Garibaldi e sua depr_itÜ"'_ e1Jo.venuulo.riIa, thsptu:hos c ,«:epç6_, .ibuuIo noJ",di".Oliveir. "de Sou� 2 Secretário, dr. A Fausto

accão no BrazU"1 (Vergilio Varzea);' Bdlo, tIIIUiIPrllÇlJXVde No_vembro, IuJje,.�tÜ do IHGSC •HIISaí. NOS; jIIIuloa • �ouza, Tesoureiro; dr; Ivo de Aqui
';'Gover"ad�res e Presidentes,!.; (dr. torre d. C.Údrlll de FloritÍnópo.lis

'

Fonseca, orador
Adolpho B. Cavalcanti Lacerda). "O Ipasso -"

, \, ,.
No mês de outubro de 1919, em.re

de Ooy� enn', (Alfredo MáJ.�);' "Plantas Em 19J9, odr, José ArtburBÓi_ secretário ,de Estado, José Arthur 'ordinária tratou-se da comemora,çlo
medicinaes e aronlaticas. abacateiro". sócio 'fundador do mosc, recebia do Boiteux, infortnan,do que no jantar, de Indepêndência Nacional � a 'organização
'(hrmacêutico Heitor Luz); "Caldas de dr. Iramaia Gomes, delegado da 4- - rso talheres, oferecidos pelo Instituto "LIVRO DO CENTENÁRIO�, no,q ,

Imp�". (dr. Isnl�l Rocha); "Analyses Região, com sede em São Francisco, Histôrico, em Belo Horizonte, .MO, seriam' enfeixados, em forma'
,

da vasa do Tabuleiro". ligeil,'o,s traços umabandeu-a usada pelos fanáticos.', ,CßIaD!1o da realizaÇão dO,6o Coßgresso moß0gra6�, estudos sobre o�,
biegraphicos de . sócios, falle�idos); ,

o dr. Hercílíe da Luz, governador do de Geografi� - 9 dr. Rodolpho 1acob, 'seu progresso, sobre a, atividade de
"COrsariOSI da Costa Catarinense", (pelo Estado, of�cia ao Instituto �áfico, também secretário geral do 60 :filhós, no período decorrido, de 1822 .1

contra-almirante Henrique'Boiteux); d6 qual era sócio fUtidadoI:,' o retrato à Coog.,esso lCMlDtava uIn brinde em sua-
.'

O Vice Presidente em exerci
"Rdatório", (engenheiro N. :Pedemeir�).;) óleo do desembargador 10ã� AntOtUO 'homenagem, agradecendo." e tcleg,rafa�a ao Presidente'- do In.ti
'"Cartas acerca dá Província de Santa Rodrigues de Carvalho, q:ue foi o' recordando os seus insignes trabalhos Histórieo e Geográfico . Brasileú

"

Çatharina". '(por S. dos Santos Silva); "primeiro presidente-daProvíncia Esse' na Sociedad'e �e Geografia cio Ri� de comunicando a p.,ucipação,no "Ü\II'o'
"

"Comm�tarios á Historia Catharlnense", ,retrato a óleo é maís um belo �abalhO Janeiro. Todos' faziam distintas, Centenário". Assinava' o dr, Hen!Í�1.
Lucas Boiteux); "Catharinenses Illustres" � artístico,

'

que muito recomenda (> hábil

Qeronyn\� Coelho); "ArchiVo do Conselho '

pincel do sr. prof Gottmann Bicho,

MuniciPal de F1orianópôlis". (Aggripà)�

referências aos seus conhecimentos e

, serviços, lamentando a sua aUsência,
de acordo com a deSignação que fizera

Krüger benemérito de <

"Ruy Barbosa'
. •

'. ,

't. lllllii' •la,aglltÍ,do Sill _ Sábado passado foram'
-

expansão do acervo cultural.
'

. '

.-

inauguradas as novas.instalações daBiblioteca Entre os muttos agraciados, .figura 'a',

, Municipal ''RuyBarbosa" e doArquivoPúblico, simpáticafigura humana de umgaúcho, natu,al
situados naRua.16 (Bar�o doRio Branco), no , de Ijui, que com sua fami/iafixou restdência e

centro da cidade. Na ocasião, na presença de atividade. Queremos nos referir�o s';'EIIgí.,
, convidados, do prefeito Durval VaseI; -vice 'G"iU.e,m� Kriige, que na década de 70leve o
Alfredo "Guen/her e do secretário da 'Cultura,. famoso K;';;gei!tallS, um local que se tornou

-

Esporte e Lazer.; foramfranqueadas as' .popular entre osja1:'agu�enses,juntamentec_()m, '

instà/ações daBiblio(ec�, hoje commilhares de seu cUnhadoAlcir� Cozzarin" administraram o

volumes eemfranca eXP01!São, após aspalavrrp, estabelecimento. Pelasuafama, posteriormente
"do prefeito, vice e do secretário muniCipàl, 'estevt!emSáoBentodiJSul,Florianópolisehoje'
rémemoranfJQ. o passado que representou e está ti frente do Greiia{ (Grêmio EspDrtivo e

representa um 'importante passo dado no ,Reéteati�oDalmar); onde atende ti sua c/ie�te/a
caminho do saber '-jonte 'onde a inteiigêrici.a ;eleta com, os tràdiciQ�ais e n�vosprat,os d�sua

popular busé.a o' conhecimento 'que, de 'ouira variada cozinha, �empre ii preços bem
'forma, l�e seria mais dificil e, m�itas vezes acessivets. Ofac-simile que acompanha a nota
""possivel. ' mostra o titulo de ,iBéneméritó" pela suo,
.Esta ináúgúração se deveu (J iniciativa civica "colaboraçqo na ampliação da casa do saber.'

de vários prestante$ cÚ:ládãos,' qUe fo,; Cumprimenf�s âosr. [friigere suafami/iapo,reconhecidó pell? Ex�cutivtJ Municipal '!la .

tão honroso titulo.

O dr. Crispim Mira telegrafava ao

/

HOMENAGEM \
'

,

.

an teniPo; o sr, Herç(Ho Luz, GpV.'::nuadol
�ob a presidência do cap. ten, Lu

'

Boiteux, seCretariado pelo'm.or Feman'
Máchado, teußi.a.'se dia 20-09-19, em s

ordinária do mGSC e muitos SóCios.

Também tomavam posse 0$ nov"
consôcios, �rs.' .drs, Ivo de, Aquin'
Francisco 'Xavier Rodrigues de Sou,

, ,\.1'

Rodolpho BaptistadeAraujo e cd. Hyppo
•

Boiteux.
' '

'

;

Era eleita e tomava posse a no� diret
' .

cap. �. L�, A. Bolteux; presidente;
�'

Henrique Pentes, 10 Vice; dr. Ferreira
.

Fontes",

E'VS;, MemlJro. efetivo. do_lHGSCIl
'\. \,-

PREJIIlITURAMUNlClPAL'DE JARAGUÁ DO SUL - sc.
SEcRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

,

FUNDAÇÃO CULTIlRAL DE rARAGUÁDO s�

.'

CONFERE
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'

"

ÉM BUSCA DAVERDAD'E HISTÓRICA
. .' .

,

As "r:ecompensas'
'ö diplo� de sboio. do-Clube 29 de pranteado Gustavo Ernesto. Bauer:

lunJio., dePetrópolis1 entidadeOultural, "Pro.fessor Telmo. Lauro.�iiller, de São.

que' reúne -hom�ns de diferentes 'L'eo.poldo.-RS; Oscar Kunz, Novo

pro.fissões, com o. objetivo maior de ,Hamburgo.-RS; Dr. Carkos H.

aloan9ar a verdade histórioa atra\tés Hunsche, Gramado-Rã; Dr. 'Werner

dapes�, da qual faz parte o. diretor von Beyme, Porto Alegré-RS;
do CORREIO DO POVO, desde 26-04- Etig�o. Galileu A. Araújo-DNER; ,

, 1979, como sócio. correspondente, Professor José Fmardi, alumenau..SC;
abriga dois brasões:', o. Brasêo ProfesseraThalita deOliveiraCasadei,'.
Rhenània-Palatinado., que já foi, Niterói, RJ; Dr. Antonio basadei,'
cóm�do nQ início. deste trabalho. de, Niterói-RJ; .

Marechal Odylio Denys,
conserva da membrla. Rio. de Janeiro; General Manoel.

Cabe, ago.ra, a explana9ão. dG Mendes Pereira, Rio. de Janeiro;
',BRASÃO'DA CIDADE IMPERIAL: Museólo.gaMaria ChambareUi"Rio de

,

"Naparte superior emblau, o. emblema Janeiro.;,Professor Jeraró de Alcântara,
de Pedro. II ;. P: II - em ouro, sob a Avelar, Rio. de Janeiro; Dr. -Sérgio

-

Do"" Br.,,/dltleMú"ke Sc/,,";;ckel tle6fraldtJ "" Ptllf" Angelo PiIllPII, o

coro.a imperial do monarca, em chefe. Fc:rreira, da Cunha, RJ; GeneralJo.�s PlIVilhio do'Mllllicípio deJ"r.gllá do S"l,� em tlljo centro ,está o br.ll$,Qo qlle
, Uin manteler em' ouro contém a Correia, RI; Professor 'Moisés' "ome1Jt!Bei" os ,imigrfllltes qlle colonizaram II nossa eslremecidtl te""

,

águia Prussiana (Em 1845, a rcigiio. Barbosa, Três Rios-Rl; Professor
entre os rios Rheao, Mo.sela, ,Saar e, ' Geraldo. Mo.nnerat, Três Rios, RJ; Faller -' Simmem:, Alemanha; Otto Os' festejos dos 120 anos de

Nahe fazia parte ,da ,Prússia ocidental). Jornalista Alberto. C. Falmdricih, Três Britz - Deuselbach; Alemanha; funda9ão.. de .Jaragué 'do. Sul,

So.breposto. ao. brasão. d8 Rbcnani'a:-' Rios, RJ; Aoadêmico Walter Wam.y, ,Prefeito. HeinzVesper - Herrstein. demonstraram essa intenção quando.
, Pa1atiDÃdo, o. brasio.-de Petrópo.lis tem Santo.s:SP; Escritor Hugo. Jo.sS Kling, Alemanha, e Fritz Eppelsheimer - Saint em cerimônia cívico-festiva foram
o. sentido presente sobre o passadó da Três Rios, RJ; Sócio. do. Clube na

'

Gallen.Suíça". "

.hasteados os Pavilhões', Nacional, de
, história da Cidade Imperial. Notar que Europa >.Birkenfeld,' sr. dr. 'Walter' A Câmara Municipal de Petrópolis Santa Catarina, de Jaraguá do Sul �
não. .foram incluídos nos brasões QS Beyer; Rudolf Rum;rsch, Mainz, têm participado. com sessõe� solenes, dos países que colonizaram a cidade'
ornatos exteriores. Ambo.s os brasões' Capital &_ Rhcnàhia Palatinade; Dr. tomando parte das comemorsções da (�enumha, Itália, Polônia.eHuegria), .

,

sit) de estilo. gótico. po.sterior, '(Illbora Wo.lfram Spitner, Ettingen-Baden, Co.loniza9ão., Germânica de Petrópolis em: presen9a';'_ de graduadas, 4

um. pertença à fo.rma heráldioa AlCmanba; "Huôsrückverein" Instituto. e de nnmerosos programas culturais;' 4luto.ridadês, como a do. ministro do
,

t>ortuPsa e o. o.utro, à alemã". de História e Gec;)8l'afia' da Região. do. artísticos e solenidades comemorativas
'

Exército., General ZeaildoZoroastro de
J'Wltamente 00.p1 .o diploma, Rheno - Mosel-Saar - Deuselbach; Dr.

"

ligadas à histétlia e às tradições da Lucena é sua espo.sa Maria Edith
aCo.stava a edi9ão. da "Tribima de HUberto Knaubét - Baden, Alemanha; cidade de Petrópolis, como, aliás, tem Jo.urdan' de Lucena, bisneta do.

Petrópo.lis", de 29-06-1918, que .Dr: Wieland Koenig.j- Düsseldorf, "acontecido ein nossa regrao , fundador de Jaraguá, ,o engenheiro. e

pub�ico.u a· relaçâo, dos sóoios Alemanha; Pro.fesso.r Ernst Klug ..
, especialmente em Jaraguá do. Su� corónel�o. Carlos,Joqrdan. Gra98s

éo.rresp,o.ndentc�, os quais WÖIstadt, Mainz; Museu de EttÜ).gen - reoo.nhecendo. valores de fIlho.s nato.s as pesquisas pudemo.s desfilar no.
.

transcrevemo.s em mais \ama Baden; ·Or. Abílio Cantuaria - 'e de o.utro.� que aqUi se aliam a,os presente lO. no.sso. heróico, passado..
honie.Dagem à figura singular, do ho.je 'BrUxelas, Bélgica;' Hi$to.riado.� K�l 'naturais para engrandecer esta' terra:' De�\eja 100uvado.l',

"

'

da'pesquisa (2)

"

LIVROS
,

'
'

'

'/' " " ,

'

As eidades que
,. • I

'Recebemos com m�ito ',Horizon{e, Campinas, Campo a muitas cidades do mundo.
'

"

prazer o liyro de autoria dos ' Móurão, Osas�o e sao Paulo,
'

Os' autores": abordam '

, �sêritores Rubens Figueiredo, mas escolheram de Santa aspectos 'altam�nte
.e Bolívar

-

Lamt;Junier, ,'com Ca'lariná,. 'pela, sua interessàntes, como a ptração
�

apresentaçãode Ted GaebJer. 'importânCia no cenário ,de' investimentos e

r

' Este livro nos foi remetido, nacional, 'a cidade de estimulamo a participação;'
pelo grande prefeIto da terra' JOINVlLLE, ondeseprojetou crescerdodeformaordenaia
de nascimento de nosso o querido Wittich Freitag _çomaforçadairdústriaface
diretor - Wittich Freitag, ,como admtnistradorJe escol, (I ecologia e úrbanização,
personalidade impar 'entre os no, cumprimento de' ,seu ,com a "Sàúde' à cubana, um

,administradores públicos do' segundo mandato 'e, ao Pfll'lido (PFL) com "-ç_ara" de,
'Estado,de Santa Cafarina, pontrário dos q"-e repetem ,PT, orçamento regifJnaliz.ado
mos-trando as' exptú'iências mandatos, Freitag seprojetiJ - pó'uco dinheil'l! e muita

inovadoras daAdmi-ntstraçqo, comofiguraquedá contornos satisfação'�
,

Publica B;asileira., 'melhores à medida que Este lwroservede leittira
Entre as Cidades qu� dão' avança pelos' anos de sua, 'obrigatória aos adminfs

certo os ilustres' autores do. administr"fÕO projetando-a tradores que orà estdo em
, livro., apoitta� as cidad�s de" entre as maiS evoluídas.do busca d� um mandato de '

Çt{l'iliba" Bauru, Belo Brasil, capazde'darso�lirOs
'

Executivo.

dãocerto
,

Y
.

.

"
, ,

"

-----------------
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".

�.
_

.,'ra.,;; "",.",.,

ACoII,ed",ell,. de aesilUJ'" lia ag'Ma br_ca'da '

,� ""�"1nlIIriInfHlialtlosjtWe,,.-o.JfenollCesar
eCri6titme. sérá_,e6ábtlllo (31), 1ItIJgrejaNo.saSe1rhora
tkLul'tks, 110 RioMolha. 011'';''0 ifilho tkAIíriO e lWuIa

AIIgelina Floriani e a·"oiva, tk Vo"'ei e Odde Torres. Os

co""üla10s serão receIf:i"nuos "0 Clube. Atlitico
Btupelllli.'", '

.

OgarotiúJ esperto' .

GustavoNagel
completou�eus 3 '

tlllilihos 1ItI quinta.
feira (29).A data ,

foifestejaJa com
ospais Vúso" e ,

Solimge e com os
'

, lIIIÍiguillhos. BeUtio
pro Gustavo: Ja tia
l"ete,.

,
. Rua Marina Frutuoeo, 391

,
,FOI\E: (047') 372-0Ó81

JARAGUÁ DOStI.- SC,

E FRIOS
• A melhor carnf dá cidade -'

Rua .JoãoPlan._e_ei(. 407
, 10...:(047) 212-0124-3'71-4M7-371.a�7S .

f

.JARAGUÃ00 SUL- se

DIAGNÓSTICO ..TRATAMENTO
PREVENÇÃO ÉM CARDIOLOGIA

'

,
, Dr..CásslöFontoura

Dr.CárlosA. Beltraml

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

_
� •.•

PA'TRONESSES, E DEBUTANTES NA PAULICEIA ,DESVAJ
-

. �
-

As patronesses Denyse Me'.i Z. da Siiva e Dilma Oppermann, preparam extensa

programação parti ser cumprida por seus afilhados, antecedendo o baile de gala ,
,

,

próximo dia 28 'de setembro, 'no Baependi.. O primeiro encontro foi na
sala vip do clube.

.

'Osegundo, foiuma
viagem a São Paulo,

.que as meninas-moças
adoraram. Alguns

. flashes do passeio
a Sampa.

JÃNTAR DAS BEBUTANTES,
OClubeAtléticoBaependi, ofereceuno últtmosâbada (24),

.

lauto jantar as.débtaantes de 1996, acompanhadas de seus

pais e pares, patronesses e canvid��s. A�ps o requintado '

jantar, servido pelo,."Mestre Á!v.aro', värias homenagens

foram-pr�stadas; Do clubepara asdebuuuues e.patronesses
e das debutantes para as.patroness�s.

Do Itmcllinho tiaDiIma. não
sobrou'na4inhapráDmyse.

• Só que, � click do "OSSO

fotógrafo,1UIIÚI t!$captl. So';'
apeti4, DiIma!

Amtlllhã (31/08), a "ossa queritla Yv.ollne Alie. Sehmöckel
,

. Go"çalves coOiemais um tI1IO "0jQf'dimdeex"t�cia, em ineio

do esposo, filhos e Jetr"qisparentes. Além de suap,articiptlfiio
"OS serviços de reportagens e edição, a!ruIa desempenha a

dire;iio na agê"cia da. Varig, local. .

.. ,

"

Por este mOti"o partem cumprimentos à ni,ssa colaboradora
infatigáve� com os votos tk que continue por longos tIIIOS

'compar.tilhando das'tfZrefas de bem servir e informar a ,

comu,,�e jarizg�".e. A equipe dó CORREIO DO POVO

parabe"iza e desejamuitos tIIIOS,de "it14.
.

Comemora mais

'um aniversárjó
ho]« (30), Célia
Paiva Lopes, em

,

,

meio a beijos e

abmço« dos

Iilhos Manuela e ,t
.

�Sidnei.
.,

Q".tIis,e'que "u.;ar tka"ibus não iótimo?Pela car;"hiI
,deltu, tÜlprá imagürm:afesl4.

- � �

PráencerraiomartlViJhosoPasseio, noJamelhor que II
tk 10m Ca"alcante, o ,Ribamarde "Sàide Baixo"

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR' IMAGEM
,

.

Dr. E,d�oh Carlos 8chulz' ,
'

'.

Paloma Ma'ia Je Assis Verülia1ltl Ata"ásio, filha
Pere;,a,filhadeLMizSérgio :d� ,CII�udio e Arlete T.
de Ass" e Rostllle Vera M. Schddek Atanásio, de

,

Pereira, de Jaraguá do�uL.
'

Jar�ádo Sul '.""Rua'Jorge Czerniewicz, 84 Telefone:' (047) 371-1109
, ,

• A Marrakech
.

abre suas portas nesta.

sexta-feira d� sábado para duas g-andes
,

'.

festas. SeJttàOO}, á "Festa doMotógiroh
e sãbado (31). a "Noite, dos

· Motocíclístas", No sábad�, .show com

·
banda "Os Harrys" ea partícípaçãoda
galera no Touro mecânico. Sorteio e

distnbuição de bÍindes, coinplementam
anoitada

• Quem troca de idadena pröxíma sexta
feira (06) é o garotão André Aloisio

Hinterbolz. Os 5 anos serão

comemorados com os papais Rênato é.'
Lurdes, com os irmãos e an'ligui}lhos .

,
Parabéns.

• O Uons Clube de Jaraguá do Sul _

Centro, promove no prôxímodia]3 de

setembro, a 11'edição da .''NoiteAlémã
em Jaraguá do Sul". Será no. Clube

Atlético Baependí, ao som de Moacir

Musikanten deBlúmenau, Iilgressos e
• :

"J"

informações pelos fones 37�-1240 e,

'37UJ580.
,

• o Co légío: Valdete Píazera Zfndars,

. promove no próximo dia7 de setembfo,
saborosa' feijoada, a par,tir das U:30,
em dependências do prõpdo colégio.A
promoção é daAFP.'

.

• Comemoroujdadenovanaquínta-feíra '),

, (29), a super gataMaraV. Marcos. As'

,

melhores 'flores
Jt
da cotuna e

cumprimentos de sua grande roda de

amigos,
• NaNotre Dame, nestesábado (31),uma

noítadaempolgante "Route 66 .: Rota

doMotociclismo".CerVeja importadaa.
R$1,00 emuito agito. Convitesgrátis
na Mery Doces, Smurfs Lanches,

.BodegaQlOperiaeOloperia daPraça.
E áo dia 7 de setembro, "São LuIs

'

FashionNight", cOmdeSftledemodada
AttalosConfecções. I,

• &cola�lada Ribeiiio Ca'\'alopro'move
neste sábado (31),baíleé revelação.de
Rei e Rainha da' Bscola, na soci�de
Bstrella deNereuRamos, apartir� 20.

horas -.A comunidade.está oon_Vidada

• Nestesáb,ado(31);apaftlrdas 16horas,
·

no gihásio.ArthurMuller, futebol de
salAo de deficientes Visuais. Fr,en_te a

·

ftente,�ciação deDeficientes�
, deRajafeRegiãOe�ciaç40d�sCep,,

,90 Vale do Itajaf de Blumenau. Vale

prestigiar.
.

• O Grupo de Jo.vens Jeciisa; promove, .

· neste sábad'o,,,apartirdas 11 horas"em'
dependências da IgrejaEvangélic,a,da'
)iarrâ, deliciosa feijoada. Ca«ões ii

vendapor R$3,OO..
• ComunidadeEvan�!1eTrêsRiosdO'

·

Norte, promove cat6-bingo, apartir das
14horas deste'domingo (OI),OCartão
cuSta R$ 3,50 com direito ao, café e

bingo.A�moçãO é do Grupo de Oase

. Português.
.

.

.

.. O 6° Encõntro.Sul Americ'ano' de
, Motociclismo seráa lPnde atraçIIo deste
final de, semana, aqui em Járaguá. A
promoção é �o cl\1'be Motogiro,
presidido peló amigo Vo'lney Paulo

.

Zonta, o Zoiitinha. As atraç,õ� setão

apresentadasnaPéaçaAngeioPiazera.

F8,tásendo l��a�prim�ediçlo da
''Gazeta VIpz, jornal elaborado pot
alunosdo 1:'pl do cOlégio \i)ldetelnês
Piazera Zindars, c� sUpervisão do·

professorMarcos P�itag. Suce�so!
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(lu"
troca

de idade

, .

sauer

(Gaiato},. � ,

lutador e»:
dedicado ao

tradicümolismo:
Os amigos'
,desejam
muitos 'anos
de Vúlae

I

<J
.••

,

Agora sim! o CTG Laço Jaraguaense, depois, de muito - analisar, resolveu,
.

. ,
.

mudar as laçadas de quintas para sextas-feiras. E isso aí, depois da pausa
_ para manutenção na cancha, estamos de volta. com muitas laçadas, aquele

.:

'. churrasco gordo e um belo de um laf.ldango, sempre commúsica ao' vi,vq. .

.

Lembramos que qsporteiras estãô abertas e a entrada éfrpnca. '

"

. ·MOINHO
JARAGUA PAULINHOAUTOMÓVEIS,

.

COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA'El1l>acotamento'de ,

CereaismarcaJAAAGUÁ
, . Dlstrlb�ldÕrRaçõesSANTISTA

TEL: 372-3775 ;

.

'Fone (047) 372�3814
,

'. Fax (047j 371-3&47
_,

Av.�arechal DeodorodaFonseca, t67S-Centro
.

Ja,aguá do Sul- sc

I'
I

,
.

Ingredientes:
01 lombo de carneiro .. .

.' 02. colheres (de ahâ) alecrim
.

01 'colher (de �hd) de tomilho

06 sementes.de erva-doce, esmagadas
01 colher (de chá) de salsa picada
sal epimenta do reino a gosto'

Lombo de cameiro

assado com ervas ,,'

••

"

Abra o lombo. e espalhe por toda a'

.superftcie as ervas, o sal e a pimenta.'
.

Enrole e amarre com um cordão. �alpiqui
a parte extema com sal e.pimenta-do-:
reino. Coloque numa assadeira, passe óleo',

, por todo o lombo e leve aofomo.por 3,Sa'1
,

40 minutos. -: t'
.

'

-,�
.

."
".' -l·

·Receita: Churrascaria ·Garlo e Bombath4 ��;

RODfzlOs DECARNES '\
BUPFErPOkQUILO

NOVIDADES: 'I

• JAVAU,BÚFALO
OVElJlA, .

.

BR 280 N· 5.24'
JARAGUÁ DO SUL - sc

AneJ:o ao

Por�" de Jara.u'

D••paohante CllO .

,

.

CONFIEEM QUEMSEMPREESTEVEAOSEULADÓ .

..MAIS'QUEUM DESPACHANTE, UM AMIGOM
Rua Jorge Lacerda, 169 - Fone: (047) 37Z-2779

, JatagúádoSul-SC
Filial: Barrado RioCerro, RuaAngelo Rubíní, 972

, . Fone: (047)-376�8421
'

:

ID>�(MOO[ßr;a[J:(JU Ciia'� COMÉRCIO
======�=.==' DE CARNES,

E FRIOS

• A melhor carne da cülaáe •

Rua Joio PI'_nl..chack. 407. ,
.

Fo....: (047) 312-0524:-'371-4641-371-&275
, JARAGUÁDO SUL- sc

..

\ \
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. COJUlEIQ DO

..__·,----------�----------�----.Bea"kSasse------------------�----------�

D..�aciâ de Proteção<à
o ReSg�� dc?···Vi�er· •.M.ulhersem 'data definida
A Rede Feminina de Combate ao Câncer promovera palestras •

aberl8s ao público em seral. .'
.

A implantaçãfJ' da' menos que 8.�83 pessoas
AI. imcriçõcs poderamse.rfeitaS na Rede FanUUna de COlDhate Delegacia deProteção à assinaram o documento, .

"

. 80 Câncer· C� EscOla Evangélica ·J.,,-aP - Com Amélia ou ADi
pelo telefone 371 ..3022. .

Mulher deverá acontecer A primeira delegada
. O evento·aconteccno sábado, dia 28 de setembro, das 8h3Omin às após a instalação da especializada naproteção
lOOOminc das 14h3�� I1h3� .

' ,
. Delegacta da Comarca, .

à Mulher e à� Menor e
,Com mcerramento previstopara àS 18 horas com o Show "A '..

.

AlmaFt.minina",n�Auditório do Sindicato do Vestuário.
....

com obras previstas para Adolescente. em Santa
Os ingressos antecipados custam RS'10,0<> UQUlTpalestta c duas iniciarem em outubro, Catarina, há 13 anos, a.
R$lS,OO. NolocalRS-lS;OO cRS 20,OOtcspcctiv8lDCde. SOJIlaJte ':;untamente com o prédio .: secretária Lúcia�"W RS 5,00. � • .3 I' ,

I S if4 h d
.

.
..

aa De eaacta Regional,
'.

te 'anovic isse. ' que
" ''AArte de ViverBem" ,"

.,
o o

•Auto-Estima" -, .'

,'LUIZ CABELIDRRlaOS!
1J�ISSItJ{' III

'-ncb.\NICIIbeça.�em..llinVá;com·pofI�lIIIIIrnerttleSpect.llzadosemeat.,. IllMcullnoe feniniI10 e corte.vela.
Ittndmerto"""_ailln9MdJltocás.. idIdes.O\j��pIt,.�:IIB1Ic\ie.
�,"8Mlllto; reIexiO. dllColcllç:io. banho dl6Ieoecr_. til'tur.- e�� .

.•"-di•• ttotegRta_14:0Qhs. às20:llQhs.• edlt8iÇ8à litad:)dn 9iq;làs 2O:00hs.
,

. It_ ......óplo Go ,de 01..1nI _

: ;\ /:
'

Ao lado 410 TIo Pd La....... ;. Centro ..
'

'':o,' ,'•• _...........,. ..mo,o � AI...d.... �a". �ft...
I

'., j

que deverá estar pronto "todas as regionais t!é
eté ofinal desteano. polícia no Estado terão a'

_
Com '. base nos Delegacia de Proteção à

.
\. . .

levantamentos, sobre a Mulher", mas adiantou
violênciapratieada contra que precisa de prazo e de

mulheres da mterorregião,
o stndioato convocou. a

comunidade 'pam exigir aL

.instalação da Delegacia, polioiais femininas.
• • lo

_,

como forma de protesto Em 'nome:de todas "as
aos 'agressores., Nada. mulheres de

.

nossa

pessoas �specialiiadast
pessoalefettvo e abl!rl,llra
de concurso público pará

o Sindicato
Trabalhadores

'

»dimento e ao crescimento

das, pessoas, este é -o.

óbjetivo. comum das

,

microrregião, emdtfesa'da'
.

soltdariedade precisamos
urgentementesolucionar.o .

problema da violêncta

praticada contra as

mulh�res, coma i�talação
da Delegacia, Toda a

miororregião seria

benefictada", comentou o

presidente licenciado (lo

Sindicato do Vestuário,'
Gildo Antônio Alves. '

;
•

f

"Estamos dispostos a.

colaborar com o governo
do Estado, atr, com:

. rec.ursos matertals se
.

" .'1 ••.

necessano, mas exigimos
. o encaminhamento,
imed-iato di! pleito ".
concluiu.

mulheres.

"./'4 iniciattva da criação
deste departamento faz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O munda "perto de você
�,,'_.

. ". "

---

"

.1

"P�ó9��mG\ção' da Semana da

Pát�a ..;. Co,memo�ações Cívicas
A )

Local: 'Praça Angelo Piazera
-1/9 - hasteamemo às 9 horas e arriamenso às 18,horas sob

,

�pó�abüidadé da 3� ClA do 8° Batalhão da Pólí�iaMilitar.
o hasteamento aooniecerà às 8 horas e o amamento às 16

.

.

..

horas durante; ii semana, seguindo a respectiva ordem:
219.. Colégio São Luís '

EM.E.R Irmão Leão
.

3/9 - Instituto Educacional Jangada
J.'

.'

Colégio Estadual Abdon. Batista
4/9 - Centro EducaCional Sigma

.

'Colégio Estadual RolandHaroldDornbusch
, 5/9 - Colégio Evangélico Jaragu'á

'

, E.ME.R Albano Kanzler
6/9 - Colégio Divina Providência

Formação Bôsioa de Adultos - Weg I ,

. No dia 1/9, tU 9 horas.•. acontece o Desfile Cívico na Avenida

Getélio Vargas que seguirá 'a seguinte ordem: '

1 - 3d ClA do 8° Batalha0 Municipal de Ensino
da PolíciaMilitar Fundamental Alberto Bauer

2 - Banda cio Ses; 14' - Senai
'.

3 - FEB 15 - Centrõ Educacional
4. - PDl- Sesi Sigma - '.'
5 - Crecnes Municipais 16 -' Fanfarra' Colégio
6 7 Apae

.

Estadual " Lilia :Ayroso
7 - Projeto de Formação Oeohsler.

,

Bás_ic.a de AduIt08 17 - Representações das
) ,

8,:' Fanfarra da, Escola Escolas Estaduais'

'Municipal de Ensino 18 -, Colégio Bvangélio»
Fundamental Albano Kanzler Jaraguá ,

9 '; Projeto de Atendimento '9 - Fanfarra Colégio Bom
ao Deficiente Auditivo' Jesus - Joinville

.

10 Colégió' .

Divina' 20 - Associação Jaraguaense
Providência de Cáratê, '

'

9-, ,

11 - GruPQ de Escoteiros ',21 - Instituto Educacional
Jaooritaba. Jangada

'

12 - Representações das, 22 - Colégio São Luís
,'EBcolas Municipais ' 23 - 'Jeep Club
13 :.. F:anfarra 'da EscQla 24 - Corpo,'de Bombeiros'

No dia 7/9 acontecerá 'também á inauguração da Exposiçõo
Permanente do Museu do Expedicionário, nas instalações,
'da Antiga Rodoviária. \.

. .

�Projeto ,Passarinho'"
� Visando a e.ducaçdo ambienta.I.,,�,

, 'a Seqma está danc.lo continuidade'
,

ao Projeto Passarinho e colocará caixas-ninho'

,�nas praças e .'lo9radQuros públicos.�" � ,'"A-renda obtida com a venda das" �,
""

casinhas sera re,veytida para a Casa de Apoio ao

Adolescente. �s casinhas podem ser adquiridas

f'
na. s�re�ari,a �e' A,9;r;cultura li'

"

.

,

.
e 'MeIo Ambiente e na

,

Càsa de ApOIO ao Adolescente, "

,

,

ao preço de R$ 3,00." ,

...-

, 'Vamos construir o
, ',; 1\

,

CentroCultural

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Foi dàcJa a largada! A partir
de hoje, Expressão está no ar, ou

melhor dizendo, está no papel. A
pro�ta é dar con�nuidade!lo que
já foi realizado, em anos anteriOres,
no Jornal "A Gazeta" - ao qual
,tenho amaior gratidão pela primeira
oportunidade oferecída -

, aPénas ,

com algumas alterações de

visualização e conteúdo; O objetivo
é fazei" da colunaumesPaço gerador

. de informações que interesse à

juventude' de Jar;lguá do Sul e

relião. Além da equip� int.erna aqui
do CORREIO DO POVO, há também
um grupo de amigos voluntários
encarregados' da coleta de

,

informàções em diversas entidades

aqui da cidade. Não posso deixar

,

demencionar, também, o apoio'dos
patrocinadores desta página que
estio acreditando no sucesso da

"

.ova càminhada. Depois dessa
uniio de esfôrços, s6 mé resta

agradecer ao Jornal' CORREIO
j .00 POVO pelo hpnr6so conyíte e

.

convidar. juventude para que., ,

participe com a gente, apresen-
. tando sugestões, informações,
críticas,. enfim, qualquer
colaboração que 'faça desta coluna

,

un- fonte de consulta obrigatória,
toda semana. Espero, com isso"
.aproXimar as'mais variadas tribos
da nossa . querida e amada
[uventude. Agora, apertem os

cintos' que a viagé� está'
começando!

...............
.

, O piloto jaraguaense Sergio
Piuera, amigo de muitos anos e fã
número 1 des Rollíng Stones, ,nãO
deu chance pra ninguém na etapa

. de Jiraguá, do Campeonato
'�atarinense de Motociclismo, '

categoria Força Livre, ocorrida no '

\Í)tUno domipgo. Ganhou as duas
·baterias com muita folga. Além da
técnica, o Piazera demonstrou mais
� qualidades: garfa ehumiÍdade.

, ,'IJTt.N"'III�I.Nt.
,

" �. ,IVan Sacht, n�sso' maio�'
n�me no automobilismo. e�tará
"neste final de semana em Rio do
Sul, participando da 7- etapa' do
�nat9 Catarinense. Na.últimà .

prova,. em IO.llçaba, chegou na

ienter O Ivan é o atual líder, da
.. �mpetição.

CENTER'SOM
\

del996

N••••K,IBC.

� Final de, semana de altas
. cilindradas na Boate Marrakech,
dando' as, boas vindas aos

, participantes do 6° Encontro Sul-,
\
Brasileiro de Motociclismo. Hoje.
acontece a FESTA. DO"
MOl'OGlRO com direito a um

desfile simulado da agência Ckat. :

Durante a. noitada, o professor
Silvio Celeste fará a entrega do

prêmio de mil reais ào Colégio
, Bomago, por ter alcançado a maior

lotação da casa entre as, escolas
, participantes das elimíaatörias do .

concurso Rainha dos Estudantes
96. No sábado, o agito-continua
com a' NOITE

'

DOS
MOTOCICLISTAS e palco
liberado para o shoW country da
irreverente banda OS BÀRRYS e

a. presença .de um super touro
mecânico e dança Can Can. E dá

Pra ficarem casa?'
.

••"'.16- .ANIB
� Pra m:>çad� que ainda não

,

-teve oportunidade de tirar a jaqueta .

de couro do armário, a NotreDame
,

está dando uma grande- chance,
neste .sábado, c:om a realização dá
big party ROUTE' 66 - A ROTA
00MOTO.CI�MO. Epsraos
apreciadores dá saudosa loira
gelada, a .importada estará
custando apenas uni real. Convites
grátis'naMecy Doces,VisualVídeo,
Smurf's Lanches, Bodega e

.
Chopaia da Praça. ,

AL�•.•&NII!&1
� Depois de cursarpor algum

, tempo EngenhariaFlorestal, emBlu,
o boa pintaDaniel Fagundes parou,
.pensou, e" decidiu estudar aquilo
que tem a ver com ele: umCUrso de

sonorização profissional. Embarca
no próximo dia 9 para a capital
paulista cheio de vontade na

bagagem. Algumas menininhas

aqui da cidade não gostarammuito
da idéia, Toda a sorte do,mundo ao

'garotão !'

F·••JN �&.A.Á
tJ Vinte e duas horas de

segunda-feira toca o telefone. Do
outro lado da linha uma voz

feminina tentando falar o

português. Depois de alguns
segundos de comunicaçãov ,

consegui identificá-la: tratava-se .

da amiga Erin Kueneman, da
cidade de�ildmay, Canadá. Pra
quem não se recorda, a Erin residiu
em Iaraguá entre1992 e 93, àtravés
de intercâmbio com fanúijas locais .

Confessou que a saudade é grande
das inúmeras amizades que aqui
deixou e avisa, a todos, que em

fevereiro do próximo ano estará

abraçando os amigos brasileiros.
.

AC••A••IDCINID.Tt.
� A. criação do desenho da

,

seção 10" é de autoria da

simpática e competente equipe-da
Pr6-Imagem.

;

CORItEIODOPOVO-l1

In'orm"tlvo CENTER ,SOM

(> fato artístico e comercial mais importante dos últimos anos nQ

panorama pop music mundial foi o surgimento do rap, gênero canto!
,
falado que saiu das ruas sujas do Brooklynnovaiorquino para vender

. zilhões de itens - especialmente CDs - e influenciar outros estilos
.musicaís até o cinema e a literatura. Pois é justamente o rap que se
aproxima de uma dificil crise <!e identidade. Seus principais artistas
estâo ricos e-afastados da chamada cultura hip hop; como em tudo
o que está dando certo , oportunistas e 'aproveitadorés infestam o .

mercado.comnovos lançamentos ,. ajudan�9 a desgastar o gênero;
e pata completar, a violência das lêttàs e atitudes rapper parece ter

chegado a'seu ponto máximo, onde um confronto ou uma. revisão
'

geral parecem inevitáveis..Mas no meio do tiroteio, surgem nomes

capazes de traier um sopro de renovado talento para o rap: Smoothe
Da Hu�tler. Wise Intelligent, Fugees, Nonchalant, Behamadia.
Fiquem espertos!

(Márcio GIISpaT • jornalista., critieo eprodutor IIUlsical)

I ,
,

Títulos' rrais vendidos: Domingo Legal Dance, Trilha Sonora
Nacional 'de "O Rei 'do Gado", Clássicos Sertanejos e. Skank
(0 Samba �aconé? Lançamentos: Leandro., el.eoriàrdó (Vol.lO).

rTIfoje,'nalJaq)yaDapceteria,emIndaial,temaNOllEDOPOPROCK.
, a' amanhã. numa promoção das 400' alunes do 'curso de Secretariado
Executivo ela Furb, a NOm DAS ARANHAS. Na última sexta-feira â
�arp.ta reuniu mais de quatro mil pésseas com o seU já tradicional Baile
dos Calouros.

.

qr:Depois do belo show apresentado no átti� [mal de semana, na
.

MarrakeCh, a banda INNAnJRA estaráCom o seu variado repertõrio neste

'�ôado pela manhã e à tarde, no Palco de evento� �� Ângelo Piazera ..

• - - C' I 1'1 f' 1'1\ Ja\-'. - •
'

I
enfio/.

I JOINVILLE "

"

"imentot/a -Cine MiJel/er 1 - A Rocha. Horários: 14h, 16h30,19h,2th30.
.

'.'

c"luna
.

\ I �Cine MÇJ8l/er 2 - Indepenclence Dày; Horários: 13h30, 16h10,I' _,
,

•. í W IH • " 18h50, 21 h30.
,
.' '.

"
I

.

it '.'

'

.

..
,

.

I.
-Cif18 "1Ü8/Ier. 3 - Tleta '(Lançamento Nacional). Horários: 14h, I'.

_

I � FahíolaM.G.Sens (3011)8), Eleomar Ermnetldoerter-Nmo 16h40, 19h29l 22h.
'

.

.

.(3 111)8) ,Andréia CavalheiroGonçalves (02A)9), VivianeVegini
. I BI.,UMENAU·· '. I '.

, \ .(03!09),��0�.P�ffo(03!09),FábioR.deOliveita-Binho 'I -piri8 Shopping 1- A Rocha. Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. 'I'.
'

,; (0411)9) e Jose Schi1ll1tz Ir.-Zeca Ir. (0511)9). '

,
' -Cif18 Shopping 2 _ Independence ,D8y. Horários; 13h30, 16h10,

'1 18h50, 21 h40. ':
.

I• Programação vá/Ida para o períOdO deWOB à oStJs
\

.

.

- ., .
. \

._---_ .... -._- --
nsÓ AQUelES QUE SE AR�isCAM Á iR MAis lONGE dESCObRiRÃo

,

ATi oNdE podEM ChEGAR" . (AMyR KliNk)
. ,

Ç3 R U p'C>

fARMACfNH�
Av.GetúlioVargas, 158

Fone: 372 � 3469

Rlf!lagens &..
. f,otograftas,I,

\

'. Fone: 372-3831
. FONE: 371·-5309
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1"

,A'rádio JaraguáAm
'

contrataçâovdejrovos
Steteo continua sendo a

'

'profissionais para reforçar '

rádio líder de audiência no aind'á mais o excelente '

m,unicip.io e região. EÍn trabalho, 'comprovado
n9va/p�squisa do instituto pelos 'números apresen
M8�et, como anualmente tados. na pesquisa. CQm'

, é feito," constatou-se ' quase sd profissionais,
nov�mente a üderariça dá' des quais 13 comunicá
Jàra� Am Stereo CODl d9féS,/ecomprógr�mação

r ,56,8% da preferência �oS' ao vivó, a Jaraguá Am

ouvintes, ,de Am. A continuará cada vezmais

pesquisa não surpreendeu -fortalecendo ,e,» oJ'jetivo de
'a equípeda-emissora, que' bem informar, prestar
já eStava na�xp,ectativa\ de serviços e divertir seus $

mais uma vez eonfirmar a , ouvintes. A prtmeíra,
.
.'

'liderança. '

. emissora da, cidade e

'S�gundo a emissora, a 'também a primeira na

programação da Jaraguá preferência 'populir, .sem
"

Anl COD). sua tradição de! contar que, p-ossui a maier. '..4 .,�... da· .I'''' á..4 cr�
1':1"6. ...,,,,8 co",pon.ent�s '. equIpe ua' .,aragu nm' L>lere()

quase SO anos" feita.p'ar� _ potência'
'

irradiada, '

,

, :todos os níveis, unindo '-chegando �mpraticamente
ultormàÇio; boa 'musicâ, toda a região norte

prestação de serviços e catannense.'
'

utilidadepública, aliada a
�

Um dado ínteressante
transmíssão' dê eventos da�dio JaraguáAm é que,
esportivos. '

'

a maiori;dos radialistas,
Ao completar, 48 anos, filhos -da terra,: fizeram e

neste 4 de setembro;. a ,fazem carreira '

em
,

. �n;rissQ,ra, v�ltá, â inv,�stir Jaraguá, que mesclado
,'-'"''C'ada ,vez mais em com a experiência de
tecnologia e material comunicadores de outros

'humano, "cojtt, a'
, centros, '

'

,gaT�,�,tem
'

• "

, I

, '

,

credibilidade junto ao Wanderlei Coelho. programação e comunica..

'grandepúblico ouvinte. E' , Explica-se...Setodas as: dores; uma das preocupa
o ceso de.Rudimar Bruch, emissoras

,
em

_

boa -çôes 'de seu 'direto
Valério Gorges, Celso' , qualidade de som, tocam proprietário, ·Wande·
LuízNagel.waldenir Luiz, os mesmos d'iscos e, 'W�ge,éinv�sti)nen��em'
'freiberger1' .- Ailton relatam praticamente as novos eq,!lpamentos,;
Narloch, Maifaier Sérgio . mesmas notícias" por que atualizando," sempre, o já
Patemo.Egídio'Lucianí e uma emissora destaca-se excelente parque técnico.l
Wanderlei Coelho: que .mais ? ...A diferença está i Desde. o' segundo
,yão,de cinco a 25 anosde exatamente em seus 'semestre de HJ93," a

carreira, naRádio Jaraguá. 'comunicadores, e mais: Jaraguâ Am�I'Jue�este4'de:
A Rádio Jaraguá evita para completar a progra-: setemb�o,

I

completa
troca e preserva seu� • 'mação das 5 à�,6horas e ofici,a-bnente"-48 anos.:
comunicaderes. Além 'de das 22 às 23, horas; trans�itie em stereofonia
uma gama diferente dê estamos Com programa- '(à única em, Santa:

, programas, em quase sua ção nacional do Amé�ári Catarina) para o deleite
totalídedeao víve.uma.das .Sat, um sistema.de rádio daqueles 'que po.s'suem!
preocepações éa variaçâo nacional via satélite. São

.

equipamento de recepção'
de bons comunicadores, mais 'vozes diferentes,

'

Am stereo.
I

e

"

na prógra,mação diária, com 'programação' bem '

para 'não cansar os "varÍada.: São comunica-
ouvintes. v:

'

,;'dores d� Rádio .Jaraguá:
Poucas são as Rúdimar Bruch, Valério,

.,
.

emissoras fora das áreas' Gorges, Célso LuizNagel; de músicas e comerciais, ,1

metropofitanas, que Agostinho de Oliv,�ira"
/

Se'depender da dirêção e
,

.mantém 13 comuni- 'fim Francisc«, Carfulhos da ,\ equipe de profis-.
eadores em seu quadro.. Schmidt, Waldenir Luiz sionais, os ouvintes de'
'Na' .Jaraguá Am. são' Freiberger, Jair da C�, Jaraguá do Sul e região;
somente três os hórários Ailton'� Nar'loch é, terão sempr�Wnarãdio de;.'.

que um comunicador ficá W�nderlei Coelho" na qualidad�,' voltada 'aos'
no 'arrpor, duas horas programação diária e

.' interesses dacomuaidade.
segui:das. Show damanh., Maifaier Sergio p,�temo, Um rádio amigo, 'senip�ef
dàs 8: às 10 ',horas, c,om 'EgidioLúciani eDelzy <Ja music�ndo, informando e \

"

V�léJjo Gorges� :Clube d�' Rosa; emflnaisdé semana, divertindo.
"

Ouvinte,' das 10 às 12 e progra�ações especiais.
horas, 'com CelSo Luiz' , INVES'Í1MENTOS" ,

Nàgel e BoaNoite Cidad�,' A JaraIDJá'� não pára.
'

,

das 20 às 22 horas� com' Aliado' a urna bQa "

Próximo 'passo será â

implantação' de um .

sistema computaâorizado
digitalpara aprogram3�ão-.

; /

Wald�nir Luiz
Fre�.erg�r (Tutti) ;., ,

'gereu-te
'

comerdal.
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, Jaraguá doSUJ, 30 deagosto ,de 1996

. .' .

. CENtRO _ 'APTOS. no EDIFíCIO' 'D'UNKER •.

(No 'cora,ão da çldadé) 2 aptos por andarr _

.

, '., / '

Em condições direto com a cons�utora .

,CENTRO _ ,Excelente Terreno ci,2�SOO,OO�,'
fazendo frente à.Av. Marechal c[28m. Ao

.

lad,o do �entfo Educ. SIGMA'
\ '

.' CASAS
CENTRO .: CaSa em, alvenaria el3 quartos e -demais
dependências. Rua: Max'Fiedler, 70·
R$ 50.000,00. ... "

FIGUEIRA - Casa em alVenaria e/2 suftes, demais dependências
VILA NOVA -.Barbac18 casa em alvenaria e/03 qtCi>&. Apenas Rs

\.
.

. ,".
. ','

,; 33;000,00
�,

,

� BARRA VELHA � qasá em àlvenarla e/2 quartos· MOBILIADA
� TIFA SCHUBERT.,. Ter:reno C/400rnz, ed�. e/caSlil em alvenaria
�. ", .' ,

.

- I .

� • R$ 1�:OOO,OO
� NEREU RAMOS - Terreno cl 495rnz.,·edit. cl casa mlsta- _

v R$' 22.000,00 ',' '

,

. NOVA �RASrLIA • Terreno çl 5"Orhz edit,içado com �sa em'
�' .. alvenaria.t;/ 400mt.,

.'"

!!:= 8ARRADORIOCêRRO ·Terreno cl392,OOm2 edlt.clcasamista:
'?,: SÃO LUIZ - Terreno cl 450,Oom2 edito cl càsa emalVenarla

.

� NEREU RAMOS- Terrenoe/660;oom2 edito cicasa em álVenarla.
'. r=IGUEIRA· Terreno.1.60Q,00ma, eclit. cl casa em alVenaria

�l �EFlNIEWICZ � Terreno e/705,4p11'J2 edi1., c/casa em'a!venarla
.

R$ 25.000,ÖO
"

. FORMULÁRIOSCONlÍ«IOS .'. .

NÓTÀ$FISCAts,OOPUCATAS,RECIBOS, FORMULÁRIOS
. . .

.

P�LIZADos,ETC.
ENTREGA EXPRESSA EM SUA EMPRESA

OU EM SUA RESIDÊNCIA

.. "ftLllPlUllIlL ....... .

t'

D�IBUIDORPAÀAJARAGliÂOO'SUl EREGIÃ()
:Rua P.....nt.J"celino: 188
Ce�ro _ Jaraguá do Sul.- SC

.

Fóne,: (047) 371-89�9
.'

r:
.,.

. ."
,

,TRATA P·LAN
S�rvl,o. d. Alardlnavio Gerat

•
-

.

'i
.

'ExeCUfi!(J .de Projetos com três
,

meses de garantia
t-.

.

Manute.nção com adubação 'gera_!, .

poda, 'corte de gramai rernoçã9
.

de �ntolho's

Pagamento com cheque para 30 dias

,. AÚnde",os ,lamguá do Sul, .

. Enseada) Piftin'as, Penha e Navegantes
.

, ,

Contat� fone 987-0914 com Renatei < . i
,

MußjdpiodePenha'SC'

CENtRO _ Ed. Ca.i'Valho _'Apto. cl3qtoS sende;»
1 surte e demais dependências _ 2R andar�.

.

VILA NOVA _ EXcelentes IOtes'ftnanciadoSem'
1Õ meSes _ PróJC; ao Fórum e ao Breith�upt

Ru.Anionio C•.Fen:êir.1� ,

CREC11741..J ,

COM'U • V••DI • 10.IIIA·· AD....ru ·•· ••COI.OU .

&�
, . .•. IMÓVEIS

371�7931·

Qtos .Gar Bairto( .' Endéreç01PoDte Rel. Preço .

Sobrado ,3Í)0 4 2 Versalhes
Casa Als, 84 3. 1 JguAEllq.
CasaAN. 14tL 3 1 Lot. �app
CasaAN. '190 �L r- 'SCbroeder
Casa Alv. 130 4 2 Lenz�
Casa AN. 240 4 .� Lot. Papp ..,;

Casa AlV. 1-15 3
..

.1 Centro'
,

Casa Als. 133, :3 1 ÀnaPaula
CasaAN..

' iso 4 2 Cent(ó
. Apto OK .3 1 Centro
AptoOK '2 1 Amizade
Apto.,OK 3 ' 1 Centro

Apto 0K, 3 ' 1 .Centro
:SalaCeml

.

'Centro
SalaComl. � Centro

Lote 562 Figuéilia
Lote 450' �ade
Terreno 11000 - Nere\l,
Terreno 90GO VJeirà
Terreno �OOÖ · Nereu
Terreno '260S ._ Nereu
Lotes ·465 · FigÚeira
Lotes 3S5 Amizade
Lotes 630 J. _ VilaNova
Lotes ,.' Väriös · StaLuZia

.

Lotes Vários '. VilaRau
Lotes , Vários. ViIaLenzi
"Lotes Vários _ ..

' Barra

I

Qiáclll'a
'

IS000(') • Garibaldi
Chácara .111500 , 'Ganbaldi

7'erreDo oon18.000m� no�íltrö deNer� RamO$
(C�O) � Apenas R$i35.000,OO 'ou parcelado

. '; ·.IMPERDtVEL,J.:,

R. HeroldHesse;'3fi) 75.000 SemiacabadolNegociáVeis. , :'
Ro üllviaPradi, 8S 3-8.000 Pröx. Condomfnio·Azílléias,�
R. José Papp, j57 \

51:000 ,+15.000 ,t'i.JuIDc. plSFH .

.

. R, Prinéesa Isabel; 547 SO.OOO terreno 6.562m2 • Pàtcela'.
R. Elpfdio Martins, s/n: 34.000 Aceita terreao/carro

,,',

i

R Marcos V. Gii'olla, 474 S5.0.o0 Ac'eitacariollm6vel<VãlÖr
.

.

R. Ferdinando Pradi; U8
,

/ SO.OOO Aceitaterreno �té 4OrQOP
.

Rua 634 _ 1'.03
.

"

2�.00Ö Casa em çonstruÇäQt:rroc.a:' .

, R�'José'Bmmendoerfer, 139 ' SO.ooo Troca plapto em Dlim:i�u �
Ed. AnaPaGla • 3° andar

.

27.0eO + Financ. CEP .' , ,

Res. Amizade • 3°andat 15.000 +- ÇBF • 13 anos/Aceita carro s .

Ed. Sehíochet � 12°� e50.000 + Pinanc. CEPlFicaCozinha '

Ed. Juliana- 3° andar 55;000 Entrega em Agos'tp/96/
.

Bd, Florença· 1° andar ' 50.000 Sala comercial- .

Shopping JaraguáBox 44 23.000 + 2 CUS mês/Aceita troca

RuaAlagoas _ 150m _ Esq.
Res. Versalhes m ;

Ap6s Nereu _ DR 280
Ao lado do Posto Bogo
Pr6x. Arroz Zanghelini .

RuaAndré VoltoLini.
, ResidencialPiazer:a I :

Residencial BehJing
Pr6x. F.órumlRádio RBN
ReSidencial GeraniUin
ResidencialReqaScenç,a
�esideneialPiennann I
Residencial Satler

í6.000 Somente.em dinheii'ó
11.000 NegociáVeis
S.500 Negociáveis ,

160.000 Veildemoo ou áf_eamenor.
.

35.000 Aceitapareelar
3,2.000 Negociáveis' ;

6.000 Bne, 2.000 +,48 x 225 .

1aooo EÍlt. 5�00Ô +,i_s x 1.000
33:.000 20� entrada _ Saldó 20 x , .

7.000
'

SBMENTRADA. 200,pl mês
Diverso '. 0% entrada _ Saldo parco <,

Diverso 40% entrada _ Salde-pare.
'

(, Diverso 40% entrada � Saldo pare,
-

Bstr, Garíbaldi. Km.l5 . SO.OOO Cas� alv:· Aceita trocar .

RibeírãcHú,Iigaros _ Km 13
.

26.000 Semmo� • Troca!tiar-c�Ja
'

Res.Geranium (Centra de'SantaLÚzia)
.

..
. .

Lotes com toda infra"estrutura (Taman,ho"médlo de'50Dnl2)
SEM ENTRADA· R;$ �OO,OO,plmês ,FlXQS

..
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) .� <' '.···CAS'AS. .....
.

'

TIPO'j ENDEREÇO ÂREA(M2) . NR .vALOR
Co'nstruida . Terreno QUARTOS R$ .

-

·Aw.RuaIrmão L. Magno, 248 343,00 756,00 05 .
. 150.000,90

A.Angelo Tancon, 205
u "

Aw. 192,62 4.192,50 03 77.000,00
, "

to '"

Alv.R.HenrichA. Lessmann, 4n eoo.oo . 3.280,00 04
.

300.000,00 '

Aiv.A.Alvino Ste!n, 101.2 . 90,00 ) .392,00 03 III • 42.000,00 .
,

AIV.A.A�gelo,Schiocl:let, 118 240,Oö 400,00. 04 .� 120 ..000,00
Aw.R.José Menegotti, 277 233,00 827,58 03 I 40.000,00 ,

Ir -
-

,
.

Aw.�
,
A.Luiz,SatJer, 63 ,

'1.40,00 - 330,00 03. 65',000,00.- ..

Aw.A.Adão Noroski, 1.73 183,00 394,10 Q4, 60.000.,00
Mist.{'A.Marcelo Sarbi,. 340 120;00 '420,00 03 .32.000;00

RuaRiodeJaneiro
'Rua611-Semnome ,

OBSERVAÇÕES

Entrada + financiamento

Condiçõ6,S de pagament� a combinar

Anti9Q Restaurante Monjolo
Condições de. pagamento a combinar
� I ....

Condições de pagamento a comb�nar
Mais 30 x R$ 2.000,00
Condições de pagament9 a combina� _

CondiCfões de pagamento a combinar
. .

Condições de pagamento a combinar

.

'APARTAMEN,TOS-

Rua'Gumercindo da Silva, $55 - Centro - Ed. Carvalho

·04

END,EREÇO NR DE QUARTOS . 'VALOR R$
�.,

"

I"

OBSERVAÇÕES' .. ,,'"

RuaBarãodoRio Branco, 760 - Centro - Ed. Schiochet
-.', ..,. I 03,

RuaWi.llyManhke nº 219 �Edifício Athenas 04

RuaFerdinandO'Pradi, 45 - Centro � Ed. Virgínia, 01.

35.000,00

270.000.,00
15.000,00

Assumir financiamento c;ie 130
meses com base R$ 524.00

·
Condições à combinar
Assumir financiamento de 153

meses com base R$ 400

.} '-

.RuaBarãodoRio Branco, 760 � Ediffcio Schiochet - cobertura

53.000,00
.

t
.

140.000,00

Assumir financiamento de 80

·

meses com báse R$ 524,00 .

· Assumir financiamento de. 60

meses com baS"e R$ 837,00

�L Y'ERRENOS
<1

�.
. \

�WRM. .�, . OBSERVAÇÕES'ÁREA(M2)
.

�.
"

714,00

378,00
375,00

�

�,OO.
'371,00

4.236,00'
�. 288,00

2.}87,00
.

4.325,00

ENDEREÇO
-.o

RuaRrocópioG.Oliveira,'1,360
RuaLot.ChampagÍlat
.

RuaOtt()Meyer
.RuaWaltEnMarquardt
'RuaTomazFrancisco de Goes - Vila benzi·

RuaJacobBuckn2 137 - éentro

,r

85.000;00'
,20.000,00
1'5.000,00 .

43.000,00

26.5OQ,O:<>
.640.000,00'

27.000,00
85.000,00 -

'

430.000,QO

"

Çom parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinar '.

· Com parcelamento a combinar .

Com parcelainento a combin,ar .

CondiçõeS � pagamento ii combinar

..

Com parcelamento a combinar
.

.
.

.

Com parcelamento a combinar

Com parcelamento a combinar
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"

CLÄSSIFICADÓS' �E IMÓVEIS 'CORREÍODOPOVOe'

'.

Larlmóveis
Av. Matt Deodoro, &83 - eala t·

VENDAS

lOCAÇOES
LOTEAMENTOS

,
'.

I'

. Para melhorlh.e atender, comunicamos:
nosso novo endereço: .,

.
'

·Av.Marecbal Deodoro da Fonseca, 583 - sala.L

(junto aDiko Empreendimentos)
.

,._
'. -,

,.
,

e=

INTERIM:ÓVEIS'
CRECI0914-J

SUAÚLTIMA
C'MAN'CE
Terreno com' toda
infra-estrutura,

prontos 'para cosstruír,
Loteamento Jardim·

, '\' '..
"

.

Milbratz (próximo'a .

Malwee Malhas).
Entrada de R$

1.500,00' e restante
em'parcelas d� um

salário mínirno e
.

meio por mês.

Obs.: Duas
últimas ün�&de$

"D-E.'·'
,

.

C,OMP.RAR!

�--- .. -

ICRECI�1589J�
� I

'

,

I
" .1
I·
I
I

--- III
•
I
•
I
I"
'i
<,I

,

I
' TERRENOS "

"I
" Teneoo e/l.S40,oomz,

'.�i. Sc.ar.'(Centro)
- � 100.000,00

" ,Teneoo Rua Joio Planin9Check cl 896,OOml .; RS 90.00,00
Teneoo ê) il84ml Rúa 199 sem nOme: Vila Nova -

.

, RS 140.000,00
.

�

Terreno no Condomínio das Àzaléias - R.t 26:()OO,OO
'

,

Terreno cl 350ml - Loteamento An� Paula JV � 'RS 7500,00

I
TenerÍo cl 150ml - Loteamento Ana Paula IV -

I
'

.' RS 8,000,00
.

.

\
,

Terr.eno
cl 1.600rn

...
z.+ Casa em

alv.enaria,
na

RU.a: ..
,�...•...t.ãciO..

.

Pessoa - RS 160.000,00 '
, .

'

,
. � narua Paulo K1i1zte (esquina), baiJro: AmizadÚ.fauro,

'

- RS 15,000,00
. , . I "

' ,

,
.

Teneoo Rua, Domingos da. Nova cl 326ml -' RS Ss.OOO,QÓ ,

I
Terreno Sio Luiz - RS 12.000.00

"

,

I'Lote' nO 43 LOteamento Ana ,�a 11 - RS 6.500.00, r
' "

,

',CASAS','

casaemeOßSIruçIo:(alVenária)C/143ml.' -v.ilaRau-L.oteame.ntoVila Rãn teneoo'cl 548ml - RS 48;000.00 .

'

.

. Casa em.conslruçlo (alvenafja) cf 120Jn2 � Ana Paula:W Lote .

140 :, Financiamento + 16.000,00

I
Casa em .alvenao·a CI.

' 190mZ..

-. Jar.di.ni Le.nzi
- R.$ 60

...000.00.'1
' Casa em alvenaria cl120nf + casa de Madeira - RS 30.000.00

.

C;lSa em alv�naria cl S"Omz e terreno de 350ml - Loteamento.
Ana Paula IV Lote nO .16 - RS 12.000,00 '

,

2 meiá água cl teIreno de 400ml - 'Loteamento FredÔlino lote
n02S - RS 11.500,00

.

' "

APTOS

I
��t�o=� Jaco EmmendoeIfer .el l00ml 7°' andar -

"1'
Apto; 156ml 5° andar - Edit. Schiochet, 1 quartos + suite.
annãrios embuJi,dos (cozinha, quartos e banheiro). '

,

" GALPÃO' ,
.

'.' Gâlplo alvenaria ci 750mz pr6póo pl lransp. e ind. e teIreßO

,
com l..000ml cl escritório e eoberl alwn. Situado na Rua
Erwino Menegotti - RS 100.000,00 \

,

"

I f:.otes ftnanclad08 ,a partir de RS' 2�,� d� 'eD)rada' I.

'

Loteamento Silo Crist6vlo II - ,"
I

, Loteamento CaI!lposampiero
,

LoteamenfQ Constantino Pradi .

Loteamento Ouro Verde

. I

Barra Sai·"
IlII'õvals .'

FONE: (047) 372-2734
.

"

Vende

.'
TERR�OS I

, I Lots m Rec. lq>erlllb. pnlIt. Arroz Uab_� � _ada ,alado 3QI( 'IlataI lU 10.000.00 '

.

I
Lots na R. Vir&ßio... Rubini,

Ja Barra, � fIIáda, saldo SK.

.

-:
ILots m lDt.� na Barra - � fUrada, säio em 12lt ' total'lU

10.000.00
."

.

'

'

,

I·i.otàmri» OURO� na Bma, m enIráda, saJdo em 30'JDe-1
I'

Total RS 10.000,00 .

,

I'T� cl 7OO',()()m2 - R. V..g8io Rubini. na BARRA -, lU 16.090.00 -

p_l)elado '

, ,

I Temnb cI3S.000.00m21aan 'PÓI,��coIa ' BR 2lK).- Aceita carrol'-R$l7.000,OO'· ,
'. ; "','

I· '

,

.

SiTIO· .

IS.ltio cl 62000m� naTú, Paw,di..,. iSOOms da ,Mah,.te - R. &p. -da
'

I MaI_ • R. &po ArJ.,1d HomIug, com casa em alvenaria de 155m2,I '

'

casa caseiro cl SOm2, pÍ8cÍDa 7x t I, flua, negoci""el: -'ita, .po. ,casa m '

I JllllÓCio' • 'lU �.OOO,oo, ,

.

I', <ll6ca-., com I1S..roo,00m21ocalizadam,Rio Caro II; ..fuu.., 7<nDII do

'I' asfilto, ediftcldo,
com 'casa alvenaria 'cl 170m2, g_agem, duruqueira,l'doi. aviMio�-ea;a fiancÍDIIIIIBIID.,.a 12.000 Jiqoc. 9.000 1'6' de banana,

I·
� de .ea plana e boa .08 �.. laaoas.

Al:eita carro �� pMe

I,_ada e .aIdo em 10 mele•.� _ada ' Preço lU 100.000.00
• '

.

;
,

. CASAS .. �, ..'

I Casa em alvenaria cl 149m2, 3 qtor, 1 miti!, RuaAlvm Slem. Sio� - lU.1 , ..

140.000,OO,1IeIlIJo
as 33.000,00 fIltrala .aIdo lU

..

7.000.00 finmcí-mo.
do SFH - pr�io de ,RS 89,00 I'

I' Casa,lDÍIúI cl3 qtos; pagem, Ru�JO. àtrás da fareja Evqélica ,c'

- lU 22.000,00 '

,

. I
• Cara alvenaria cl 3 fÍDr. pagel!). demaír depeldnciar, toda Jlllrada; .

In. S85. póximô da MaIwee, aceita cano, negociivel ' as 35.000,00 ,I"Carà eII'I alvenaria cll«)m2, 5 qtor, 2 BWC - R.Pua A. Someider, na

I Barra - �ita carro, �eno .aIdo parcel.do z as lp.OOO.OO I,LOCAÇÃO
.

.

I Cas. alvena'ia. 3 qtor, 2 Bvie: gar-aem. chmarq. toda lDIIl'ala � &. JoãoIJ. AyrollO, 3,816, lU 4�,OO ,.

I', Casa aIv._ia, 3 qto•• 1 mile, g_

•.
em, dlIurasq.; piscina, atrás do I'

.

Supermercado. Breithaua;t. toda murada ' RS SOO,OO

I
Casa alvenaria j <fIartol; gar-aem. "ai .Bertha .weeae• pr6x. <'Mo

I'
'

Vade ' lU 300,00 '

'1-
Alm. 2 qto•• g�agem - R. Hodeio Ruba, deJionle NANETE '

lUl'230,00 ,
,

•
,

Casa' madeá'Á; 2 qto. ' R. Abramo Pra. na Barr� , Preço lU m,oo

I, CVa.madeira, 3 (jDr. na IlARRA ' R Abraino ,Pr,adi, '288 clg_.-I·
.' lUZ7O,OO.. ..

(, Gq,ão em alvenaria c 100m2, Bedha Weege. 2.490, 1'18 BARRA • lUl.'

,230,00 '. "

•

I'
.. .

,

IÇasa alvenaria 2 quartos, Tifa M>sca ' RS 170,00 .'
RUA ANGEl,.O 'RUBINI, 1123 �'( SALA' �

RUA ANGELO RUBIN!. 1224 - SALA 09

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, ÊDffAL N° 20'.676 de '23.08:"1996
. ,'.

,- _.
. _" -

.:
,:

Cópi;a recebida do cartório de Horizontina .' RS ' Nesta; ,

OSNIRCAMIl.O E 'SUELI TF.RESINHA STMLOW' .. ' M�lita H9fJbeI, R GerQllimo Tomazêlii 3618 Rancho .. Sçt:lrbedàr;',
Ele, brasiíeir», solteiro, corrercísnte, natural de JaraguãdoSu1,domici1i�'e resideete Màrco Aurelio, R 329 h2 27.. Jàrdim São Luiz' - �sta;' ,',

nestacidade, filh.o de'AgenorCamiío e, deOlympia Vicenzi Camilo. ,

.

Modà Leve Oont.' Uda, A Bernardo W Grubba 90 - Nestâ;
Ela. brasileira, solteira, cómereíäria, natural de Santa Rosa, Rio 'Grande do, Sul. ',.', ) ".',' ,

"

'

, domiciliadae r�ideßteemHorizootina, Rio'Grande do Sul. ftlhadeSilvinoStrelow e
Mini MercacxfOeckale!r U�, R Jaime Gadotti 2gg � Nesta:,

'deEmiliaStrelow.
' .

", " '

o'$fTlarAntonio da Silva, R,36 Ronte 19aja Evang,SJ lad. -�Nesta;
I

J'
' ,pÕâtQ de 'Mede. da LUZI Ltdá, R ·E$trada 'Rhiráo G Luz ,I'slh - 'Ne$ta;

l, ,,' ,"" " EDITAL N° 20.677 de 23.08�1/996 Re8ivale Oombuatfvel ClÍtárinense Uda, R Estrada dá'Sehroeéler no' 01"
, JM' ANTONIO,ALONÇO E'CINQÁ:.MARA SCHMUECKER ;; Schroedet .'

"

,,"

,Ele,' brasileiro. solteiro, repreSentànte. �� 'd� Palmas; Paraná. domiciliado: e Rosa Marià 'padilha doa Santos, R 329 n° 274 - Nesta; ,

: r ',resi��te,naRuaRoberto Ziemann. 516.,Amizade, nesta cidade. filho de João Maria Revisàcat Uda, R Rc;;berto Zeimànn '3720 _ Nesta;
) , ,A1ori�, e de Antop.ia Jungies A1opço.

Ela, brasileira, solteira, do lar. natural de Jaraguá do Sul; domiciliada e residente� RagnalKraemer, R Dorrii�,� Nova, Ed. Et.T!mehdorf�r � Nestâ;'
RuaRoberto�.erlwm, 51�.�. n��ida4e. filha. deÁlidö Schmuecker e de ' Sehoppir,gClub Ltda ME, R L.nê>,Nicotuzli 265: - Nesla;

,

. Ràulina Hamen Schmu�kef,
, Tneobaldo.Davilla 'Dal Igna, R Procópio' Gomes 714 - Nesta;

J�mazelliMUrára' Repl88. Ltda� R pP/. A.ogek) Rubin032'- Nesta;'!: EDITAL N° 20.683 de 27..08.1'996 't'
. '

t ' FE'RNANDO SARDIN E A,NA PAULA',MAZZf
" ....

Transp. Viana Üda� R Av.Corn.'Jorge �erda 1358 - Nesta;
I

. EÍe:,bráSileiro. solteiro, balconista, natural de JMaguá do Sul; domiciliado e residente Transportadora,Tradini Ltda, ,R ,Tif�Terez�nha -:Nesta;
: 'na Rua HOfátio.,Ru6ihi. 707, Barra do Rio Cerro, nes�'d<!ady. filbo de OCUlvio ' Valmor FreitaQ. A Edmundo ,A 'E�rriefldoér1�r' 136 - Nesta;
'j , Bardin e de,SelrnaGrossldàgs Sardin. - .,.'.

'

,"','
'

, VOgel Malhas Ltds; R 227 sln - Guarami'rirn;
;

" EI�.,brásileira.'soltei�a,�metciante. nátural deSãO,P�lo. São P�lo. d��cilia�� V�ldemar Schweitzer ME. � JóinVil� 1178, _ '_$�; ;

" '

. '

·1 ,resJdentenaRua.Jor�eLacerda,270.apto.32,nestaoldade.fi,lha�eEgldlo,M�e, \1' ·Id r:\I" 'p t',' ME 'R'J - . .'''''_.-1-.
, A'.'_.', horA

- Ne'ta·'I )
Maria Josefa Mazzi"

'

, ,vanl a...,a pra
:

e ry, ,
, 9� �O\.IUUro. ,..,..ro �Q"t ,

s ,

'o , : , , 228, Pneus Elio �edeiro� Pneus, R JoaeAlves sln ... Nesta.,
EDJrAL N° 20.685 d� 27.08.1996

ROBISON .LlJÍ HANEMAN�\Ê' VANDE'RLEIA KUPAS' , E, ,cerno 0$ ditos devedores não foram ,encOMracIós � se recusaram a :

� 'EI�. brasilyfro, solteiro, öperadQ{de�úin�naturaldeJaragtiádoSul. d()ITüciljado aceitar a d�vida' intinação, f�'p(,r intennééiodp preeer1te 8CItaI, �ra�
i' e residente e� Rio Cerro II, hes� cidade;, filhó de Irineu Hanemann e de Lor�na ,os m�sfTIQS compáreçam neste Tab8lionato �,rua Arthúr Müller, 78. no
I

I ' �anemilm':
,

. ,... ,p'ràzO da, Lei a fim de liquidaro se,'u débito, ou,'então dar razio nNnl,
'

'IA não
i

I.
'

EI... brasileira, solteira, balco� natural de�saranduba, nesteEstado,dóriúciliada """"1""'"
,

,e res.d�t� em Rio'C�rro t n�tâ cidade, filha de Valérío Kup� e Nitca Nitzke ,o faZ, soba ;pena de serem os referidOs protestados Nl forma dä lei, etc.
':t Kup�.,

' I·
'

'

I, ,

It E para 9ue,çh�ue a6,'cón'hech�lento d'e todo$, mànde�, passár <) 'presente
'� Edital, qúe,'ser;á publiçado-pela imp'rensa e em Çartório; onde $�r,á af�xado

I �\ por 15 (quinze) dias.,'
'

".
'

,

"

-, .....
" -

. ',,-

C()RREIODOPOVo�8

,
,

,'j

',ALUGUEL:
DE TRAJES

FON E: 372-3349

I " �'

.

"

PRoéLÂMA8DE Ç4SAMENTO�
,

.
.

'

..,(
. '.'

1_ '. !"", '. .

.
,

l ,', \
, �argot Adelia Grubba Lehmann, Ondal do Regjstr� Cívíl do 10 Distrito
da Comarca de Jaraguä.do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que'
eompareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela Ieí, afim
de se habilítarempara .casar .os .seguíntesr

'

r J' ,

EDffAL N° 20.674 de .22.08-1996
WALDECÍ SCHUCHARnT'E'DORACI LEI1HOLDT

,I

, Eie. bii#iJeiró. sölteiro, IUotorista, natural deMaripá, P.araõá. do�cHiado e.residente
na RUa:Berl.ha W�ge" 2.538/.,Baria .do Rio,Cerrei. nesta cidade, filho de Orlando

"

Scltuchardte EdIa.'WeiSe'Schuchardt.
'

'

Ela. brasileira, sol�a, 4<? lar. nätuiaI de Jm:�'do Sul. demiciliada e resid€mte'Iia
>RuaB.erthaWee,ge; 200; B�doRio Cetro. nesta cidade. filhade AngelinaLeithold
Baader.". ,'\,

"

, ,

',;.'
.

"

\

,
'

"

( .

'y'

J�gUá doSul; 30 de agost!) de 1

"EDITAL
',4

,

,

• PATRICiATAVARES OA,éUNHAGOMES Tabelij e otiCi$f de,TftuIos
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado,de $anta CataPna,�na,fOl'J'Yl8'da !L
etc. ,

'

,..' f '

" ,,' ,

, '.

• J';: ';

Faz saber a todos quanto este ecit:lI vireOl�e se aCham nesteTabe
.

para Protesto es rftuloS contra: .

Agulhão Conf. Ltda, R'Mal: Deodoro, 1&4, BL B, lJ 1 - Ne'sta;
Arsanjo PauICQlaeo;- R JoifWille 2120 - Nesta;

,

,

Confecções Gia�a,UdäME, ,R Walter Marquadt 623 - Nesta;
• ''o .'\ ','..-:

Diebel COm. Cosmo Ltda, R João Batista 'Rudolf 125 - Nesta;
,

,.

'

:.

.

• ;

j
I .".. #

.Deonizio Kotarski, R Exp Ewáldo Schwarz IIn - Nesta;
,

/

Distrib� de Bebidas Vavassori LteJa, EstradaSoh_r I sln," Schroede
Dim$nsão Infonnátiea' Ltda, R Av.'Mal. o.odoro 10' .. �stã; "

,
',' �' ,,' ,

' ,

Els()n' Paganelli; R Estrad� Rio da Luz1- Nesta;
,

� c

e"po'rte Repres�nt8çõ�s' C�er. Uda,J� João M��tto 40 si 04 �
�- �
Fannácia Vitalista Ltda,'R M_ria MMcarenhas 105 .. Figueira � NestAl:1
....; . � ','

Hetena Kuroiwa, R Ropert� Seidel flri - Corupá;
.

"

Indústria e cOm. � 'Móveis Strwlow Ltdà, R, Estrada Rancho Bom
'

.:.. #)

Nesta; '" '

,
.

José 'Adilson Oe..,tti, R Jóão,Ayr:� 2412 - Nesta;
Leomaq Refri$Jeraçio Udá, 'R 2,74 sln Centro - Nesta;
Mar'Oellus Ind. Com. de Malhas Ltcla. R 602 n° 151 B João Peesca-

.'
'.

j

\��

I,.

/ .-'

"

-j� \ j
lS/Jaragljá dp,Sul, 28 de agosto de,19�

Uton Hoffmann '

Tabelião, Substituto
.1

. '.,' .

"

,
'

"';:'1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



l.

)..pa d. Sal, 31 de ..... de 1'" . GERAL'.. cORltÉIQ DO POVO - ,.

.
- ".,.

Pleparativospara a.VIIISchutzenfest
"

J.......á do Sal - No dia 6 de média de 20 atiradores. IDOSOS - <;> dia 171 (Je outubro, está

__bro; com início às 20 ho....; A competi\)io pre�a '8a exclusivamente reservado para o

,.bIIv«á. Ó 18Dç8taento ofi�" da VJn' ntOdaJidades de c:bumbiDho�.ß�., divedimento das pea8088 da terceira

Sclhit7Mlfeat. que 1KlOIlteQe de 11 a20 e CIII'IIbiua 22, III8IIWlinb e feminiQ.o, idade.
'

,

de outubro n(/Parque .Municipal de por equipe' e individualmente, A A inioiativa tem por objetivo
BvOlltos Ayopeouário,' Na

.

�tiva de.Almeida ó que sejam val� a pré8en98 doa idQ.808 na

oportuoidade. será'�Ihida pela � 20 mil tiÍos e participem . festa. Aoonteoerá tambóm· uma

JMioza. a rainha d;a Soh6tzeDfest. . 1,5 mil atiradores. t-J oooipeti\)iio, oom início às '18h30min,
.

B nos dias 7 e 8, e'14 e 15 dó Esperava-ae para elte ano a· D88mod81idadesairabiDa,,..eobinhae
íetembto, a Co.miasio Central aq'Uiai� deUm aferidor eletrôoiClO de daumbinho, todO. com apoio, para .

pPimdora da vm Sc:b'iltzeof. alta�\,..... acoateceU por atiradores, hOlllOD8 e nmlheres; oom

promove o torneio de tiro que falta de� mais de 55 8I1os.·'
. ..

�,oreiearainhadotUoda'
I

AdlllMifioaçãovaiatóoSOI.... e
. SAÚDE E SEGU1tANÇA- O.

8d1l1tzenfest. O evento aconteQe no havel'ádilllribtJi\)iio de prêmios para os seorótário de Cultura; Esporte e

....ele de tiro· do ParqueMwiiciPat 25 melh0i'e8 atiradores na 8OPI8 das 'Lazer, professor Balduino Raulino,
'cloBveatmt. 808 iábadosdas 1h3Omin trêsmodalidades . ; .' .

afirmou que ulllaistema especial de
•. 12h30min ê aos dpmi�o. das . APnfeitoraoferecooseal8ndesde atendimento da laúde dOI

7b3Omin às 12h3Omin e das13 às 19
•
tiro elo ParqueMunicipal de'Eventos freq4entàclores, 'aasim como o

1aora para o treino de atiradorel das aervi9Õ daPolioiaMilitar, ganhatiiD
O coordenador da ClOmisaio de' aooiedades partioipantea da �m espaço exclusiyo, oom saídas dó

�,'presidente do ClubeDianade Sdi4tzenf_í. que nio posaDOm OB emerr,ênoia,'evitando o·quo.ocoma
(hI,�m,. Oav.aldo �uiar de . eatmdes, já que ci ....m inveaWilcinto noa,anoa anteriores, quando eram'

Almeida, informou que aerio' 25 alto. 'retiradas, ás pesa�)lw em meio ao

'..,ciodad�s, cada uma oom u�a -c

.

COMPETIÇÃO
.

PARA . público, inoloaive ClOmambulânàas.·
.

. . \."

Pavilhões da .Sch iazenfest
,

,
.

estão 'recebendo 'melhorias
C'-�

jli ift!ci",.". '".
p.villuhlsü
Schiitu,,/_

..tfNi1

I
I

A·Prefeitura Municipal de
JaraguádoSul '"

'C·O H'V I D A '\
.

,
'

..

Parttetpe deis certmôntas de inauguraçãode novos
serviços à comunidade, neste sábado; 31 de
",gosto: .

14h inaugtfraçi!0 da creche "DanielPretli" 'em'
, SantaLuzia' . ..

. ,
,

"

17h'inauguração do'Ce�trodeProteçõo àCriança '

e do Adolescente "Verônica Petry Franzner",
"antigas instalações' da Escola Renato Pradi, ao

� '. '

lado da'Cerealista Urbano.
.

.

,,'
',.

Estado'deSanta Catarina
.

Poder Judici'ár,io
',.

'
'

..

'. Comarca .de .Jaraguá do Sul

C-onçurso Público'

Valorizando aetnia alemã;
,predominante nó cdonização
.

da cidade, Os pavilhões dó

.pOrqu�MunicipaideÉventos
já' começaram a receber
melhorias no estilo enxaimel.
Os pavilhões, serão '.

nIodiftcàdos naparleexterna ,

e ganharão um visual ainda

,mais
.

típico· alemão" E$tÂO abél1as, de 19 de agosto'a 17� ,seteml;lr.o do comtnte ano,.astomando-se uma' atração (I . Inscrlg6es ao 'concurso público do"Tribunal/de Justiça de Santa
""'isparaa VIiISchatzenfest.

. Ca�rina co� .s se"':intes ""gas ,pa...,
Ó' FórUm de Jaragué dq SU:,,

Este é
umprojeto, que está, .

- Secnt�rlo do' Foro:

'prontl, desde 1993 e foi' -at,vage :"
,

'etJ .

h d I 1.1' I
.

.
- Salério: 'R$ 622,70 mais gratificação de 87% .sobre o vencimento

: .

camm q o pe ti -!V.La wee
, _ EScolaridade: Clno superior em'Adninistraçto, DireItO; ClinCias

.

Malhas à administração Contábeis ou Econonlia.
. '

.

•niCipal. -;

.
,

-A$sist� Social:
:

"

.
.para iniciàr as obraS, a - 01 vaga' , "

prefeltu ra estava apenas .. Sal6rio 'RS 622,10 mais gnitificas:lo de 87% sobre o v.,nciménto
, - Escolaridade: CLI'SO SUperior de ServíçoSbcial

.

esperando um repasse do
_�çIe Serviço$ Gerais:'

.,

.' '

Ministério' da Culturà para _ 01 Vagá " ','
'" /:, i.. I

/aragliá do Sul,' :çómq .. Sal6r1o: R$153',87 mais gratificis:Ao de 87% sobre ovencimento,

:lnlormou o se'crefório de Pro.i-ptlN .....oriàlUl -EscOlaridade:1·gral:l(4�Sérle) !
"

.

,Pltme}amento, Otaviano. �tk 199$
, . .

AsiÍ1sa1ç�deverlosérfei1asnc)BancodoEstadodeSanlàcatarli1a'
'du

.

- Besc, ágerlcia centrá; rua Jacob Buck; 61,
'. ,ardo p.omplona, mas'o, MtilW�eMa(has, que tambem . ConsqutoraHanne: As obras' A idade mnimà é de 18 anos completadôs até 17/09/96, '

�inistério repassou apenas' colaborou com uma parcela devem esttlr_concluídas áté o .

A taxa de InseriçAo para Secretário cio Foro eAssister1te,S.ocial é de'
,RI JOmilpata a cidade. dos custos das obras qué está Início daSchütz(!nfestno dia R$ 30;00 e Para Agente de �ervis:os Gerais é R$10;OO.
<. O projeto foi dQado pela sendo realizado "pela 11 de outubro. Para maioreS informaç6es entrar em contato com o F6rumlocal. ,"'

. '

. . , .-

o endereço 'onde a qualidade tem bom preço,- fa-
' "',

,
MALHAS:·LTOA. brica: Jacquard, Soft, Cotto·n, MQletoln�'Meia Ma�,

.

POSTO DE VENDAS JUN-TO A FÁBRICA. ·Iha I·isa e �s�am'pada, IStaoflex, ,'Xadrez, �istradQ, .

. �OD. SC-416 N° 2727' - RfO CERRÇ)II.
.

.

d
., .

. FONE: (0,47) 371-0099 pa�a aten
'

er con·feccjonistas.do ramo,de ,malha$.
FAX: (047) 371.·1045

JARAGUA DO StiL ·,SC';
" '

DISPOE� TAt\lBÉM, D.E St�RVIÇOS I�M ACABAMENTO PARA

TECIDOS EM j\;1ALJIA: RAI\1A, FIA"'ELADO E ESTAMPARIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORItEIO DO P.OVO • 19
,

.

J_"_ cí. Sul, 3. dé

Subsed�, do Corpo de .Bombeiros �"á. Dança e teatro .fizeram parte da Semà :

inau�urada "". final. �e' set�mbro . NacionaldaPessoaPortadora 'deDeficiênco Corpo de Bombeuws .

O lDlClO do funClonamento ':" ..
'

,

.' .r .

-
. I:;

Voluntários que comem.9l"aria a Pf� os fmcipnários devido Jua,uá d. Sul - A Apae garantir:a� o 'J.0. I�ar. O. (31), eom palest�a, recreav
"

semana dos 30 anos de 'e falta de móveis e matQ"iais (Assooiaçio de Pais e. Amigos .oos �noerramen�o da ,Seman� do" almoço par. os pal.\ dos ai
.

Ç,...A .....:O: '....,.: da
' .

Excepcionais] e 'seus alunos 'Deficiente, acontecerá no sh;ado sede·da'Apae. em Jaraguá do
.........,._.,...o com a lD8lJ8lD98O

.

básicos, inol'lBiv" veículos. Para ' '.

•
'.

,
,

.'

' Qlaboraram lUlla programação para
nova subsede (localizada no ,todas ess8$ necessidades, o COIpO SN' I d n

.

.

da B do Ri
'

C x: de B�mbCiros .necess.itaria'em
a emana aerona a r.·essoa

Bairro arra 'o erro,. Portador� de Deficiência' onde
terá seu funcionamento soniente

.

tomo RS 30mil. A compra delm realizou-se apres�ções de 'dança
nofinal de setembro. Com lDJl c.anünhão e� equipâmeitos e de teâtro, na praça Ângelo
terreno de 4;5 mil metros são as- necessidades de mals, Piezers.
qÜâdrados,'doado pela Malwee 'urgâlcia. .o aconteoimento teve a '

Malhas, a subsede tem 180 A subsCde contar-á com'uma presença de alunes da·Çasa de

metros dt área construíde: O equi.p� formadapor lDJl plantão, ' Apoib ao Menor e Adolescente, da

Corpo de Bombeirosmântémiie denomfnimo, cinco voluntários. ' ADf!!.V (�ociaçãC) de Defioientes
. C9m a ajuda de empresas do Atualmente atuá com 25 Auditivos e Vis':J&is) e alunos 'da

m......·Cl'Pl·O. Para a' const çâo, 1 t"
.

1 t:" 68 série.do Colégio Jangada.
....... VO UD: anos e seis p an oes

, As 'apresentações foram
foram gastos RS 40 mil, sendo atendendo os municípios de dividas em três grupos. A trupe
RS 30 mil repassados pelaWeg Massarandul>a e, Scbroeder e teatral "Salada de Fruta".
e RS 10 mil financiados, com. presta socorro' a todos os encenou a peça "Avenida Getúlio
recursos públicos. acidentes, ocorridos na região. Vàrgas sem número ". com' a

.

Fc*lI:��, p�rtici,p.ção de 20 alunos.
retratando o cotidiano das

, pessoes que freqüentam o poOto
,dos ônibus circulares. A peça

"Margar;da . Fricrenta",
apresentadà .por um grupo de 12

alunos, passava uma mensagem,
de companheirismo.' e

solidariedade., . A última

apresentação ficou com, o grupo
de dança, com q1:aa�ro alunos'.

Os alunos da Apae de Jaraguá
40: Sul, ,também participaram' na
última' quarta-feira (28),

.

da
Gincana Regional das 'Apaes, -em ,

São Francisco do Sul,', onde

r:
I

,F""""�. 40 Corpo.tkBolilb_os V�os,
co;" 180metros tk Ir" construúJa

VEREADOR '

.

. " '

\,

,'p'.
M
D
..

'B,'

.P
,·M'
D
,B

VALMOR VIE'IRA·,

Olga Rohweder da Cost
,

/.
"

•

I �-

Bairro loã(> Pessoa" o Câmara de Vereadores e .ex- Bastos, Isolde .da Co

populoso 'bairro de Jaraguá vice 'prefeito de Jaraguá do BebrendteRolandBehrendt
do S� ficou, entristecido no . Sul"também governador 49'
último dia 21 de agosto de Lions 'Clube, distrito L :-10 'e

FALECIMENTO
'\ _"

'

•. S.

,

.4lIuaos eprOf-or•• Aptu no�o ás .,.etltÍlç/}tlS
PI'.ç1J kwiflo PlllUl'lJ

' ,

•

,

, .

1996,quandocorreuanotícia grande líder comunitário,
infausta do falecimento da onde a agora extinta teveuw

.

,

.

, veneranda sra. " Olga, ',I papel de grande relevância,
1 Rohweder-da Costa, aos 79 'ajqdando a' construir o

anos de idade; no Hospital progresso do município de
"

"Jaraguá do su. .

r Deixa Olga Rohweder da
., .

\

Costa as :filhas Amazilda da;

Schulz da Costa, netos-i
bisnetos.

O seu corpo foi velado ,

Igreja Evangélica di.

<Sehroeder, de onde seguiu
• tarde de 28 de. agosto-para
'Cemitério de João Pessoa. :

O CORREIO DO POVO

apresenta aos enlutados A
. ,

expressões de pesar. (EVS)!

"

-Jurrtoc por Jaraguá PMDB./PPB

......D'O

IVO KONEL, 16·
VII«:I
MENEL

I'

,empresá�o, político, ex,
vereador, ex-presidente da ,_Costa Bastos e IlsonNolteneo

Sã� José. Ela.era esposa do

finado João L�Q da Costa,

Consulte seu Gerente,
Pensou bem, pensou Besc.

BESC!11KJ
'

..
.�

O,BANCO DE SAIITA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Projeto Policiais participam
NoSsO de projeto turistico
,

"

", '_ '1IIrllpá do 811l- Com o
'

o PM;.Tur, promovido 'Pela

A'','"s�,''al.to, oõjettvo demformaroefettvo Secretaria Muntctpat de
'J-'., polictal deJaraguá doSul e Indústria, Comércio e,

regtao sobre as
Jaraauá do Sul- O projeto

Nosso Asfalto é desenvolvido ' ,potencialidades turísticas do
emrparCeria CQtre a Prefeitura, municipio, pontos de

,

Eng�asa e commidade. tnteresse turístico e conceitos
O secretário �de Obras e

Serviços Públicos,ValérioVasel,
comunicou que' a Prefeitura

, pretCndeI'CCt4>� 15milmetros

,qwub:.ados de ruas no perímetro,
urbano da cidade em três meses _

dé trabalho.
A recuperaçã� das ruas

começou na·semana.passada. A
prefeitura al� de recUperar,
pretende, tamlJ,jm, através do

programa ,Nosso As'falto,
pavimentar outras 47 .ruas

espalhadas,em todo o perímetro
urbano 00 IIlUDÍcípio.

Atéagorajáforam asfaltadas

,

as ruasMathias Ruysap., na Ilha
da Figueira, Bertha We.ege e

�uilherme,Wackerhâgen, outras .

16 ruas estão em obras e contam '

I "

com a aprova�o dos,moradares.

•• Sal, 3. de ac.... d'; I'"
"

,

VIDA RotÁRIA ',",

Rotary comemora Dia do Soldado
:

FI.rlanepell. - o Rotary do olube, Tenente-Coronel

Club Elorianépaljs-Leate Walter Fetix Cardoso Júaior,
o01l1emoro'u ccndignsmente a aoompanhado do Sargento
dat. con�,grada ao Soldado Sérgio Rioardo Jayme.,

�

'Brasil�iro. Sob a presidênoiá dó O ilustre, "
militar,

rotariano Joio Vatgas' Montardo Comandante dó 63° Batalhio de

o a sçcretaria' de Roéiolro AUrélio Infantaria, eX-14°,patalhio de

.pinto da LuZ; reuniu-se 'I) olube Ca9adoies, produziu uma

na ACE _: Assooia9lo interessante palestra, ilustrada
Catarinense de Engeilheiros em, ,o9m slides que agra�u em oheio '

i�8lio ,oomeinor.tiva, oõntando, oil' presentes, sendo por isso

,..inda com, as preseU9as' dos , muito :
"

aplaudido e

:t�tatianos 'ex-Governador oumprimentado.· o "Leste"

'Äbel�rdo Vianna Filho e Paulo mantém um' interessante

c'$zpoganio'z, do. R. ·C. programa oomemorativo, o 'que
'1Iorianópo'lis e de,' Paulo '1 .trai muitos. reouperantes de

Buillámeiau, do Rotary Club de olubes da cidade e dos distritos
::, onto GonQalves e o oonvidado vizinho�. (EVS)

,

'I,"

, CORREIO DO POVO· 11

Turismo.
, ", ..

Oprojeto foi implantado"
no .tnicto deste ano, as .

palestras acontecemuma vez

teártcos sobre o assunto, por mês e são mtmstradas .

'"

.

11'"

além de informações sobrea pelo diretor 'de Dtvisõo de

'btstôrta é geografia
r

da Turismo da Prefeitura,
região, ospoltotaismilitares Loreno Hagedorn, e pelo

. /' t· .

efetivos, divididos em duas

turmas, 'participaràm de um
, diretordoArquivoHistórico
de Jaraguá do�ul, Egon

curso deformação turística, Jagnow:

Restauranie ltajara
Ago1';a abrindo aos domingos,
par« almoço a-la-ame e

fechando no sábado à noite
,

I
'

,

Rua Expedicionário Gumercindo

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

ASSOCIAÇÃO �OS, JORNAIS DO INTERIOR PE SANTA CATARINA
FUNDADA EM 24 DE ÓUTUBRO DE 1981 '

.

OBrasil das ·1.00,milleis.·
\ _. ..' .

.

" '.-

, ,

oPROBLEMA' não se consegue o tr..ntar delàS A S,OLUÇÁO ÍJ:ltefesse de detenninados setores
,Faz. parte da cultura do f, na sUa total extensão eexplicação , :-Femando Carioni não aceita dá sociedade, normalmente os-

, brasil�o, dianté de algUma devida a toda a�oci�" : nenhuma justificativa de que o mais äbastedos".
P�dade, argumentar que "Cariom lembra, por exemplo,

\

compliquês dos textos legais Exemplo 'claro disto é o
,

soICiIlClneotedesconhecea lei. , que o nosso Código Comercial brasileirosteaha sua origemna . ,tra'balho de revisão do Código
ParaopresidmtedaOrdaitdos data de 1850 e o Código Civil, complexidade dâ'" língua Penal, de 1940, que foi iniciado
""dv0Sád9s do Brasil- Seção de 1917; portanto.", duas' portuguesa e' também não .em 73 e queaté agora nãó foi
Santa' Catarina, Fernandc -: verdadeiras lixeiras legislativas: '. aceita a provocação que a concluído: "Certamente, depois

,

Cationi, estecomp� é liA ,grande maioria' das dificuldade seja decOrrente de de: vinte anos, várias des idéias
'

"o êspelh!). 4a realidade �orientações:le8ais que estão, uma política deliberada de
.

que foram levantadas naquela
'" lesis�tiva do País: �O' Brasil 'nestes códigos nio tem mais 'reserva de mercado dos época já nãó valem mais para a AÇÃO COMUNITÁRiA ,

"' tem� de 100 mil leis, fora vigência, não' tem
.
mais profissionais de Direito: "É vida do brasileiro de hoje. É A OAB iniciou, agora, em',

'

decretQs e regulamentações. É aplicabilidade, estão totalmente 'preciso fazer' um reestudo urgente uma ação, de agosto, uma campanha pela
uma verdadeira Babilônia de defasadas do dia-a-dia da aprofundadodetotlalegislaçio, modemizaçãoederevogayãode ÉTICANAPOLÍTICAquc, se
leis; Um recOrde mundial. A.

'

popuÍação".
'

do Pais e revogar o qlJC não diz leis que são do tetppo do Brasil' estende até às eleições de.
,

,-ande maiÔria da popul!lção Além 'desta questão, ,o mais resp'eito. à no.ssa ImpmQ";,' outubro. Férnando Cariom
, nãoCOtil).ecemmno". . presidente d8 OAB jU$tifica ,a realidade". .,'

,
.

Solução para estas �stões;
.

,explioa que a,OAB está à
Segundô a OAB,' nem os' dificuldade de entendimento das Para o pres�e da OAB, a ,segundo Carioni, só de médio ,disposição de tod�s as"

, advogados e o Judiciário 'leis pelo cidadão comum ,resporisabilidade desta �efa.é prazo: "0 úniQo mo�to em
'� C9munidades e entidade$

escapam das dificuldades, não
i

�ent$ldo 1JIil problema de' do Congresso Nacional e das ... que' todos �s brasileiros são organi�das do .Estado para
de CIltendimento mas' de ineficipwia do legislativo: "A Câmaras Legislativas Estaduàis: isuais é rui hora. do voto. As CQDt:ribuirno esclarecimento e

aplicação desta im.�tÍsà' e verdade 6 qúe as pesso�s que Apesar di�to, acredita que' um pessoaS precisam estar atentas na' orientação dO eleitor: ran

�'. ab�da quantidade déleis, que redigem as leis, na grande movimento neste sentido vai ter na ßua comunidade para iftVlitim.ento na depUração do
.

teUJter-relacionam,superpõem maiori. das vezes, não têm que. ser puxado por advogados, ,examinat' pI:ofundamente'se Ö 1'_lativo,quetemCl)Blopano
c,muitas vezes.s� contrapõém: Preparação técnica para que ó juristas e pela sociedade civil, candidato a éargo eletivo tem �e 'fundo o bem-estar 4a
�Nã�adiantaDíassacraropov� 'te,xto final tenl)� um, orgamzada: "O Legisl,ativo st) .

...mesmo identificação com a população brasileira, .Não '

.�vc;zCommais leis, quando entendimento rápido e pleno". ' anda qUando está em j 080 o ,comunidade ou' tem. interesses vCnda seu voto.
'

"

outros que ,
não o

desenVc,>lvimento social desta
'

OO,JIllDlÍdade. O eleitor tan: que ,

tei: clareza que o legislador
,

eleiio vai ficar recebendo do
ciáriopwlicopor quatro anos, ,

enquanto a cesta de alimento�'
pelá qual ele -troca seu voto,
emra, sequer, uma semáoa". '
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,
.I

t
"

•

Ladrões levam Jütoneladas demalhas daDalcel'
'.. .

.•

r _·r. ".

7

':.1".'
.

. - .

� .

, 'Bandidos estavam encapuzados e balearam vigia antes de tnieiar o 'assal:,
.

-, �. .-
•

. <, ' . r ..' ,
\

• •

• '. .' �.. ! •

_
. '.

'. ;�
,," ,

'ca.
'

Guaralilirim ",';" Cin�o s'oodrr,o ao vizinho, registrou municít)io,AlcivandroEspCZÚJl,
�CDS�uzadosinVadlram, 'queixa :na delesacia e foi para o.' está coJhmdO o depoimentb' das
no início da �àdru$ad� do Proato-Socorro,

"

; pessoas envolvidas. Durànte a

último damingo,(25)"aindústria Hoffmann descreveu os visita que fez ao local, Espezim
têxt:ilDaléelis de'onde;lcvalianl �ssaltantes' apenas como três foi informado por' uma

o caminhão Mer0e4es,-placas hoJnens altos e dois b�os."O funcionária' que,' uma
.

,BS-4865, com eercs de dez maisbaixodavaaitnpr�oque' testemunha, 'que a', políci�
tQDêlad8s, de fios de algodão e conhecia ,8 'empresa,' porque mantém o l10DlC em sigilo, taU,

.

�. Na invasão, os ladrões ,pedia as chaves certas, qu8ndo visto o�o roubedo pasSar
,balearam,'�o ombro, o vigia. querià entrar em algUm galpão", , no seDtido a Joinville:
Vilson Luiz Hoffinat:m, 'de 38 relatoc, Iembrando que este

,

' A polícia ainda não tem

�B; que'fi�u amarrado; num mesm�mm:ematinnouque"não pistas concretasdo assalto,mas, '

'outro veículo da : empres� o qu�i" matar, pors j á Esp'e'z�' adiantou' que e�tá '

durante todo o assalto. trabalhara coDJ.O vigia".' investigando um grupo .de
., Deacordooomodepoimalto Após carregarem, o'' suApeitos que poderâ elUcidar. o
, do vigià, por volta dos 10 caminhão, - os' assaltante� caso. Na P9ite de terça-feita

"

,�"tru,nutQI � :doJBfuso; q�40 ' dçixaralil o local com destino
.

(27), a polícia encontrou o

';' fà�a. roDda�foi'ahordàdppqr �ignóradopelapolícia. Na caminhão dàDalceiis, num'
",

/ cinco; líôtnCliS' atmadqs ,<Je, óPiW-ão do proprietário d� posto, às mar� da BR-lO;1,
revólveres" nos fundos da 'palcelis, Célio Cristóvão, QS ,em Itapemá.
empresa, "Antes mesmo de Iadrões são pessoas' que O vigia baleado passa bem,

<

algum aviso eles me balearam, �J)emafábrica, "jácj1:ie N� manhã' de segunda-feira
Depois me l�varam' até ao

'

renderam C) vigia nWJ;l local (26), ele participou dã

'Corsa, 'm� amarraram -e muito propíeio.pera' o assalto, investiSàçãofeitapelo�legado
'�Satam'e,,�",contoU: alént·,· de d�ônstrarCm ,:naempresa.fIoff:rnann�eque
Hoffinanrkacres�eDtán:do q� , conhCGUÍtento do eSqUema de ' os bandidos, não lhe deram'.
não 'cOnseguiu v� nada do local

"

segurança". Cristbvão estim.a chances e at;irarilQ1mesmo tendo
onde estava.,Ele disse qué ao' que os �ejuízos chegatn á RS ,''levantado' os .braços ao' ser

co�eguir'se .desamarrar pediu 150 mil. O delegado do '·r�do. ",' 'BtlÚliI/Q: Hoff",I""'- co", O$CIl,(J/;;'OS"o IoClll oiUlefoi'

-� Policiaprende 'homem
:1.

acusado 'de tráfic
Jaragua' do Sul - Dois alguns meses a polícia havia' .

.a polície-suspeita-sercocaína R$120,OO de fiança. Fatias,
'agentes da Polícia,Civil recebido 'dentlncias .que ',e objetos comindíeios de uso 'está internado no Hospitel
prenderJlm,no�cioétallc:rité ,'Farias consumia e traficava" e-venda de drogas, São José.

'

daúltimasexbl-feiia(23),na dr�gas,,:Na "noite de sexta- Os policiais perma-' A,;. delegadá Jmem� Wulf
Ró Erich .Abben, na VJla

'

'feira, dois agentes da Polícia '" neceram ainda por algum disse .que as' outras-pesseas
Lenzi, o pintor autônomo ,Civil foram até a casa do ,'teinpo na residência de -envolvidas foram ouvidas

, Hereílio Farias, conhecido acusado para certifiear a Farias e conseguiram1
.

..
•

'como Nica, de 31 anos, denimcl,a. Aose.eproximarem prender outras 21 pesáoas,
'acusado de traficar' drogas, 'do loc�' encontraram Farias que foram comprar a droga,

, Com. ,ele foram J).re"so,s, que lhes ofereceu a droga a Farià-; foi piesõ em�flagrante ,

tambémo sobrináo R'K.• de R,$ Í5.QO. '9s peliciais 'poi tráfico de drogas e
-

A lJ1'elhorcosmética'do lTIUndo/,� 17 anós, e Paulo do Carmo' entraramnacasa, se'passanoo- Scindó pOf porte. O menór

Scindo,de2t,alémdemai� pör. compradores, e/ao
' eosdem8is.apósprest�reDi éuidaof!$ com 'a pele, cabelos,:,"

r

2l'oUtraspessoas, qe foram encontrarem a droga deram depoimentos, foram 1ibera� ,- , '.
'

,
.•

. aolocalparacompratdrógas.. :vozaepris�oaFaria.'fora� dos. Na 'tarde de quarta:- .,",.', corpo e·a.ma.':-
,

" j

De acord.o' �,om recolhidos al�s gramas de ,', feira (28); Scind'o foi: ,

'

Telefone: (047l37'1-�2t:"
,

'

informações dadelegacía,há maconha� um 1?ó branéö que 'liberado depois I de pa�t '. "L--�--"= �......,....,��--,-_;.,.._ ,_,-:;__------�

como 'testemunhas. 'F
está, ,à

'

disposição
Judiciário. O crime

inafiançável e o Código ,

'prevêPena de três a dez.
, ,de detençãç.

'",.

- TIntas automotivfls -: Imobiliárias,
'� Complementospara filduras

- �i1igospa"'a Solda'. '

,) '.'

,

,

46�OOO CORES, P/ AUTOMÓVEIS
, , 'NACIONAIS IE IMPORTADOS

.� TINTA QUE voei. QUEBy
NA CoR QUE VOCÊ! PREClSAIÍ�

R. CEl. PROCÓPIO GOMES DE OLIVEIRA. 1550 S/12

DISK-TINTAS 372-2422
,"'" )

. ,
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,

Jogos da Semana da Pátria começaram
111�epumecampeasemor, '77fJ na �exta-feira em Jaraguá do Sul

RanaIcb �8S
"

,

A equipe da Arsepum conquistou
no último sábado 24, a 10- edição do, .

-� Campeonato de Sênior, numa. _

',' promoção da Liga Jaraguaense -de
c:' Futebol. Como havia vencido a

��:primeiia partida, a equipe da '

��"Arseputn jogou pelo enpate com o

t1:E.c.FJarriengo.Depois de90minutes
-r.: .l-muita' -

duas
.

'5 � emoção, as. eqwpes

(aialam váriaS oportunidades de gol,
� e o empatetra�u o equilíbrio das
iequipes classificadaspara a final.

&Depois do zero ázero na primeira
_
:'élapa, no segundo tempo a,

,; {Arsepuni saiu na frente aos 17
� minutos com gol de Édson. Aos '

,2 3'2 Francisco empatou para o

'Flamengo, placar final ru-sewm:
lxl E.C. Flamengo.

.

Ficha técnica do jogo:

, /

r

E.c.�ngo
l-Pio

-,

Árbitro: Moacir Uber, auxi-liares: Ed��
Erdmann e Júlio Matuchake

delegado: bicesár C. Manke.
Com' este resultedo a Arsepum, conquistou
o título de Campeão, de Seniores de 1996,
sendo vice oac Fiamengo que ficou também
Com .o troféu de mais disciplinado da

, competição.
,

'Artilheiro: Ezequias da C. Carolino. (SSC
. Paraná), com 2� gols marcados em 19 jogos.
Goleiro menos vazado: Marcos A. Pereira
(Arsepum), tendo sofrido -20 gols em 17
partidas.

:;'" Equipes:� ,

" 1- Marcos
.'!.] ,.. I

,;
,

' 2- Luiz Carlos
� 3 -Chicão;';l! ,",w

4-l'legri
6-Cadinhos

ri;: 5 -,Moser.
( 8 � Fritcha (Daniel)

10 - Bugrinho .

7 -Ronaldo (Zapella)
9-Coelho'

'

ll-KoCb

'i 'Irr.

2 - VolIíei (Leonardo)
3-Ecio

, 4-AImiro
6-Idécio
5-Di
8-Gilbqto
10- Paulo
7-Valtamir
9 -JoséVoget (Renato)
11 - Francisco

'

LOCADORA, DE GAMES-
,

Super Nes. - Mega Drive - sega CD - 3DD
I:,'

. Playstatión - Satum - N64,e CD's Musicais'
.

-

. "..
.

. '

RUI Guilhe,mt W••ge, 34 - Centi� - Fone 973-8768 • J",gu' do Sul- SC
'

astiem disputa em Jaraguã do

Sul, os Jogos Escolares da Semal)�
da Pátria. Os jogos começaram na

sexta-feira dia ,30, etranscorrématé
quinta-feira dia 'S. Aproxima
'damente 900 alunos estão

participando da coDl'etição, que
terá a abertura às 15 horas, desta
sexta-feira dia,.30, no Ginásio de
Esportes : Artbur �\int?r. O ,Basq)Jetebol Co�égio, Divina
presidente da Fundação' Providência

Municipal de Esportes, Jean � Segunda 219:
'.

Cario Leutpreeht, destaca que o Handebol noGinásio ArthurMüller
"evento homenageia o ilustre Dr. Voleibol no Colégio São Luís' -

MuriHo Barreto de Azevedo, um . Futsa) no Col�gio' São Ltií$
incansável abnegado dó esporte - Terça319:'

"

amador; e por isso merece todo o Handebol noGinásio ArlhurMüller
, nosso respeito". O'presidente da FutSal nQ Colégio São:Luís

.
/,

F,M,E, .ijíforma ainda que este '- Quarta 419:'
evento marcará o encerramento" ,PutSal e voleibol noGinásio Arthur'
'das atividades esportivas Mtiner
escolares neste ano. A abertura - Quinta 519:
contou com todas as delegações.
Os locais dos jogos serão os

seguintes:
- Säbado dia 31:

, das 13:30 horas' '.'
1.- • '

• p: -.

Voleibol no' "Colégic Div.in'a
Providêricia dutàri,te todo o' dia; .

Basquetebol no Colégio DiVina
Providência durante todö ó:dia.",
- Domingo 119: •

'

Putsal no GinásioArthurMüller
'Voleibol no Ginásio dó Colégio
Divina Providência

'

.:

Finais de futsal] handebol,
, voleibol, basquetebof no Arthur

Müller.
'

Futsal no Ginásio Arthut Müller a

partir dás ,08:30 horas
'

Futsal no tnnásio do Sesi a' partir '

'.

,.Tênis de mesa será disputado
no dia 2 no Centro de Treinamento '

e Xadrez, dias 3 e 4 no Parque
MU'tlicipaL de Eventos.

Fidsal Infantil de .Iamguá
do Sul -liâera Estadual
,
A ADJ/Agricopel/São Luís com 7 gols. A comissão técnica

,

sediou, dias 24 e 25, 6 turno da 2� 'formada por Manoel Fernando
fase do,Campeona,fu Catarinense' Dalpasquale, e CleitonLuís Koch,
'Infantil de Futebol' de Salão. A- ressalta, que J> returno da 2- fase
. equipe da ADJ . venceu dois des acontecerá' em Florianópolis. A
jogos disputados e empatou uma ADJiAgrioopellSão Luís está em

partida; .,.' .' ,.primeiro da sua chave com 8

ADJ 4x4 Perdigão (Videira) pontos; Os atletas utilizados nesta
ADJ�x2Apaina (Blumenau)

,

': cómpetição' foram: Fábio Blosfeld '

'

ADJ3x2ClubeDoze(Florianópo�) 'fAblm,lgorTarnawski, 'Paulo César
Foram 13 gols marcados nesta Vieirà Júnior, Celso Carlos da Silva

fase,
'.

centra 8 sofridos, Os ,Júnior, 'Thiago Garcia, Gilcemar
destaques da equipe foram: Fábio Feuser, Luís Cláudio Dalprá, "

Blosfeld>,,bnon, goleiro, e Celso LeandroGonçalves:'Adam>CQlTeia'
Carlos da: Silva Júnior, artilheiro' e Cleyton Henrique Hinterholz.
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'JWJconquistâ 'vi�e�ca11ípeonato " ADi disp�tará'�Co�a,N� "

'" ;'. I" '.
• ',. '"••

'

•

-

•

'.
.' de Volezbol Masc'ulzn'

.,

':4e 'basquetebol infanto-juvenil oos��e�!:;=, ��R:'�:���
.

RanaIdo .b1kes .na cidade de São Bento do Sul, Sul'
a Copa Norte de VQleibol 2-S.G.Joinville(Joinville)·
Masculino. Estarão em São 3.-: C.M. E.RioNegrlnho

'

: Bento do Sul Seis equipes para Negrinho)
'..

disputarem a compeäção, e o Chave ItB It

campeão .

.levarã 0- troféu 1 - C. E, Bom Jesus (Joinv'
"Thomaz (Engel". A 2 - S. E. Bandeiran
coordenação da CopaNorte de (Brusqae) •

Voleibol, que acontecerã nó' 3 - A D. Jaraguá (Jaraguá ..

Ginásio deEsportes da A R: Sul)"
'

'..,
. Condor. serädo vice-presidente Os jogos acontecerão .M,s·
na região Norte do Estado, da' e no. säbado, com a sego.' ,

Federação Catarinense de
I 'programação:

Voleibol e presidente da' 'Sex�-feira 30/8: ,

FUlldaçãoMunicipal deEsportes 20:30 horas: C.·KBomJ�,
de Jaraguá do Sui, Jean Cario S. E. Bandeirantes
Leutprecht, As 6 'equipes 21:�0 horas: � R. Condor �

, paeticipantes ficaram M. E,Rio Negrinho
distribuídas'em <Juas chaves:

c,

S�: 311.8:

\
, .

.

'\ .

'OmunicípiodeJalaguádo 46AABB/Chapêc6, p��llqujstaracompetiçã>�E'
Sulsediou.t de 21 :à'25 de ADJ/SãoLufsI1)a]'celis86:lC68 filo deu outra, apesar dos

agosto, o hexagonal final do Cecri.$alCriciúma jogadores de J� do Sul

,." Campeonato Estadual' de • ADJ/São LuíslDalcelis 108 x dificultarema�t6ri�do time de
l' BäsquetebÓ1 Iafanto-Juveníl.. 98 Vasto VerdeIBlumenáu

"

' join�e, nofinal80 a67Pamos
�-J.�ádo·Sul conquistou o ADJ/SãoLuíslDale:elis79'x69. campeões. O técnico Milton Esco,la ,de FutebolMenino

direito de sediar o hexagonal, GnásticQIJoinvi1le Cesar Mateus e o auxiliar 7

,
'. ..

porter omelhoríndícetécaice ADJ/SãoLuíslDalrelis67x80 Airton )Luis Sehiochet, ·,'d.'e, C.orunâ .faZ' SéU, '.

'

..l°}·.og' .doEstadual.
.

"Abaj/BomJesusIJoinvi1le' e , consideraram "excelente a r

Um, bompúblico prestígiou. A classíficação final ficou campanha
.

e ,o VICe.,

98 jog�s da ADJ/São Luís!
. assim: campeão Abaj de . campeonato conquistadopela

Dalcelis, nasdependênciasrío Joinvi1le, víceADJdeJaragpá.do ADJ, já que nossa equípe foi
Complexo' Esportivo do Súl e 30'Vasto Verde dé . formada com jogadores de

I Colégio São Luís, Á A1?J' Blumenaú. Com�'resuItadoa .Jaraguã doSul, énquantoa
venceu os4primeiros jogos só .: equipejaraguaenseCQilqUistou o , AbaJtem jogadores de outras
Penteildo'afiilaI:' direitodt14isput3ta:linaIcontm' cidades e 'at� de outros'
ADJ/São Luís/Dalcelis 100 x af�eqqipedaAbaj, afavoritá,

�.

� ';
., .

.

.

,

Campeonato .Estad�i!l deAmadores'.
,

.

".
. ...,',

. Flummense OXO João Pessoa
'

XV. de No'(embro de Corupä
Continental ld AIJ1érica '

'

Com lponto
"

�.claSsificação" é a seguinte: ,5" Caxias Com zero

Grupo "A":. .'" Grupo "B": ,

,

l�.13andeirantes de São Bento l° dividem a liderança os 4
com 9 pontos .' clubes que estreiaram 'com

ZOFirabeir3bad�Joinvilh�com empate nàprimeira ródada;
6poritos .'

'.

' todos empatados com l·ponto.
3° Âmizàde de Guaramirim e 'PróKimaro�� da chave "A":

.: , O Campeonato Estadual de
Amadores t;ve mai:s uma.

rodada; disputadano t11tiino final
.
de semana com os seguintes
resultados:

..
' '

Chave"A": '

Pirabeiraba 2x 1 Caxias
Amizade lx2 Ban9éiranteS

.

Otave"B": '

estados", finalizouMilton.

31/8
3118'

15:30horas
15:30horas

Dia 'l:Iora
31/8 15:30 horas
31/8

" 15:3Öhoras
"

' Folga::Amizade
Ola;ve "B":

Local Equipes ' Y'

Joinvílle Cexias R C. x S. E. XV dê Novembro
São Bentodo Sul

.

S.E. �andeirantes 'x PiEabeiraba .

Jaragu4 �o Sul
JoinVille

S.E. João Pessoa x Continental
América,x Flwninense

.

)
,

.'.
"

9:00horas: ,A D. Jaraguã .
·

<;x S. E. Bandeirantes ;

10:OQboras: SêG. .Joinville x C.:M� E.Rio Negrinho:
11:00bol'a5': A D. Jaraguã 'x ,C.'E. Bom Jesus .1

14:00 horas: A R. Condor x' S .G. JO�Vlille,
E'

lS:OO'ho��: 3° Chave "A" x .3(1 Chave "B"
16:00h0ras: l�Chave "-8'" X" ?Chave,"A"

,

17:00 horas 1° Chave ..A" x
. Z' Chave "B"

18:ooboraS: Decisão dei3° e4°1ugares
19:00hor38:' Fmal

.

( .

'Esc"la d.e Futebol MeJJÜúJs Ile COTllptf: _D-16

. A&coládeFUteholMenjno;s. ,e no segundo jogo etqlate e01�'
de C01VPá, .realizou DO últimQ '.

1 gol. José Mário Rezeó.det
Sábado dia 1#, a sua. estréia em ·lembraquea&C()JadeFuteboJ.(:
jogos·anistosos éQntra a equipe Meninos ide Cotupá está cotJl

de Massarall(ty.� O técnico, e
.

inscrições abertas para atletaS'

professor daßscoíaMeninos de 'de, 7 à 16 anos, com 05,·

Corupã, José MáriO' Rezende, treinamentos acontecendo .nai:
considerou "excelenteonível da" SociedadeDesportivaD, Pedro;'
pr�ejr.âpartida,pelaidadedos 1,1. A escolinha ,.' �staták.
jogadores, o nívél foi_admà do participando do C3ßlJeonai'
esperado", deSt3;ÇOu Zé Mário. regional �u�-12 � súb-t'
O primeiro jogo do 'dia, para' juntalJilente com equipes
garotos até 12 anos,' Jaraguá do SulyMassarandU
Massaranduba venceu pot 2xO, �ereu Ramos e ço�pá.
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CO�ODOPOVO"lS.

I ..

/'

..

DoP�ís do um ompato' o uma...
• . o�AtIétiCoauboélíd«
o Grupo 14, do ClUIlPoonato

oiro da Sério C. No domia&o o
fCIIZ1IIII8tpllldepartida o�tôu

Úloxpononto oquipo do Grêmio
· .

oSioauteDllOp«2xO,go".
.

dopêoaId, 808 84DÍnutOltdo 10
•

, oOoovlmi, àos 8minutOll do20, .

, depois da cobrança do &lta

jo&ada ensaiada.� 271
Viram a oatréia do trioolor

..
Bnsiloiro para uma ronda do
85,00 reais. .

'i

Ni1úl1imaqú.1.foira29,o�
.

tou oun equipo paulista. (,
..

do Soroéaba.Apoia'do�
-. 01ricolorClOßlll9OUn&,_do,

J*80Adético-quoDlildOuÕOs
• ateis iniciais da plPtida. Aos 8

'fiioziDho dlutou.'uímlbolado
daárea;quobâtetJna1nlvo�'

.

MíRio�cP�
no primeiro '�-.Aos 14

f� a veri do Vitor, goleiro do
'có� milagre, nUm muto a

,'.
doRenato e. nacobnm\'8

e8Ç8IIkio aOs 15 minutos Toninho
o lPl. Aos 25111Í1rQt08 o gol do Técaic8 8ng;o.Lopes do Jll1'iIg"á ·Atlético .Chlbe

.

\iader�noméi.o,lmçou' .equipo adV�atoC888Olllnilbola., Sérgio Lopes,'ousou mais ainda
Qostas.do OeoVtuÜ quo falhou" Bolatocad&doToniiJhoparaS9har1es quando -tirou um meio-campe,
�emrouna_omutouiot1e '

quo encosteu para'PQhloO, que Antunos,paraooloall'oatacilntoLeó,
.

veaoer:Mánio VeotUra,' faiOndo' 'acreditoú o tocou do amoça po..� quo também tovounmchanoo dogol.
· .éIico lxo.l(aexplic:avelmattOapeaar dogoleiroVítor, empataíldo apartida, F_ JAC Ix!AtléticO. ,

.

!,Ci 1IÜido,0JÀCOOIltÜn&'adaodo
.

Abaladaáoquipe�SioPaulo,�u ;pro�jogocioJaraguá,dia8de
8\'08 p� ., time paulistá qúo o o JAe; criou mais mancos do gol. setembroem�P8raoá, amtra
._... aiandod!ané:le8 dogol. mas fa1h8va nas 6ná1,imçõos. Polaco oRio-Branoo. O'JACélídordo GoJpo·

· Nq s�undo tempo depois do quo entrou bem no timo, arri8COU . l4. om·2° Atlétioo oom 1 o 30'
i . 4� dQ� SérPo Lopes, o

.

n-ovamonto do' fora .da sir.,a aos 11- SioaulOll8O o Rio Branoo quo ainda
·

lor' voltou oomplotamoóto minutos o�do o gol�o Vítor á oiojogotio. ,. ..._ .

to, có,mPolaço ontran40no
.

fàzor uma gtaIldo dofosa, Aos 13 JUNIOREs;À�dojuoiores
doCÓIIIIl""quonioatuoubODL . minutos osoantoio oobrado p.�r do JAC 'está bem no Campeonato

om. oshola e Iilais uma voz Antunos, .quo' .quaso marçou gol Catarioonso da eatO@,ona. O trioolor

�',lPldo a lua .oapaoidado, a olímpico não fOSlO a int.o.vonyäo do' empatou com o Mäioilio J)úIs torça-
\

.

o pr�.oessada pelo téCnico goleiro paulista: �o segundo tempo feira 27, em oXO na cidado do Itajaí.
�1ll[O rosultado logo aos' 27 Mároio VontufafozaponaswÍJadefesà Agorajogli Sábado :3i, em Joinville
lidos. sem quo os jogadores dà dificB,no resto só dou iDoolor. O tóaúoo oontra o JEC.

j�f.: ." .

.

'. .

.' '.
.
.

., '.
' .

tlr.ag�a empata, com
.

"

, .....c.,·,.· '... . .'
.'

tlético de Sorocaba

LOGOTIPOS -·DESENHOS CR,IATIVI[)AQE

T�t (047) 973 5162 :

' .

.L

\

,

,

v.

,
..

AIYO'TAÇQ�S
· ,"Mala1iDl��ea..��_tiíL�·-t�"'emJ�""

. doS� ,;• .J.I••·�ee�" Se......;ja�ß'5. Os c.uopooe; dafa'
ftlDpeöçHi'epreI��d.SDln;ti.JegesMJorlllTegitmaii ..
41.. Jesé em 97.Mala ...... ee�que terá a orgaUlução ä
....mpetenfeeq...ede.Jaac.rto�l �

, . "q_" .

-b nMs�município se<liouUnportante jog��im..ú1timo final de semàtra.
No' futsal ilifantil a. APJ lidera só. chãve colh 8 pontos, e estsrã

participando l4 segunda, f-.se' em Florianópolis. No,..' �>.... -::völ'"
.

infantojúvenit a 'ADJ é vioe�ampei, perdendo a fmal pa, .. a Abaj por
) . � . �

.' .

8�a67.. -. I "
.

r.

.

. .

. .. - ,'.. .\ ,

-'A1,.C.....eD8d.....R.......deEdueaçi.,...._veqdJas.�·24i �
de .1••" n. BeIrà,Rlo Clube ,de Canipo, •m .J.I" do Prefes....:·

Ap...Dmadam.e i6. p...felJ....es represent... 21 nnldades
eseelares d••mdeíplo, redes estadual e ,m1lllkJpaL Destes J••'
..........equlpes qUe dIsputri••• IV .J-i•• d� Prefe...r em
CasacI·rde12.15deoutuhro.' "', -,

,. ,.

'. ."

- EmJarasuá.� Sul váW,Js campeo�tos aio ,disputados. Vai aí'uma idé� •

a de se fazenm catq)COoato pará p-oflSSiooais liberais, o que já àCOdeoe'

� o�S'lnUoicípios, e 1IDl,canp:óoato·defútsalparJ·9J8aoS de�" .

" tais ·.ooDlO'émissoras de rádio, televisão, jornais, Vocês já jmaginaramjogo' .

envolvendo �ipalmeme os prof.sionais de rádio e jornal, que �tio
mais ligado$ -à éo�cb.de? Teria 8U()�S80 aDte�ipado .

-Oauupät.amadirAmtadeDio'qlbem..EatadualdeAmad.-es-,
FénUB3J.,." 2 dtD'Otas e 1 empate, f..... 4 ....� .e 7

_

••tid... Camp 'hca p... um time aunpeão. Sá.,ad. 31� �
Amtiadef seapup. «»m.CulaspecaDdeXVd;N.v......

, e • .J.i. Pe que eS..... empatando em Ix' eem. 'FlambiéM'e
,

em.J....vote,p•• taInö_h.Jeno seatamPo. C••tlDental deRlo
· NepoJnhe. O.J.,.. ,_,,�.... às 15:30 1M,;"

, ,

- A EqWpe Duas Rodas ,de Bicicross realizará do�o, dia Jo, a partir'
das 10 hotas na pista' do P4I'que MaiWee a 48 etapa do Estadual de
Bicioross. IDscriçÕes gratuitas para garotos a,partir dos 6. anos, a

partir das. 8 horas no local das ,.-ovas.' .

.

'

.....
.

. {

;. 4. equipe deJ'IIIIIores pQ'de.u_p-andeJ.'ador.Man:eIo Carloca,.
, . meU-esqmrdaqaevaDq'llllamentt!J.�naequipeprtudpaI,JItI••
·pntleamaatetodaa" tIue do estaduaIltnpIBr. OJopa.. compnde

·

*""e apenas iuna,a"eeIa 'de .eu passe P.o, «»m•• empres.... '

requereu novamente·. p...e d. Jogad.r Jaato ' •.CBF,'Mateelo
·coiltbt-..J.Cmd., ma.Uegularpelo_edo.JAC.

' .

. ,

,
'

. ,"'r.;--,
- E por falar emjuniores, a rifa que seria $ortea4a.agora domiDgo dia 10
de's,etembrO ficou pâr.a lOde outubro. O. 'faz�" .� êqUi� de

junior«<!I.. sérgio Silva, 'informa que os ptêníios são' os mesmos. Os
interessadOs em colaborar podém procurar os g�otos dos junio.:cs

.

'

para comprarem seus números.
, .

"

;',:Já CaIu.e. prbn.�1ro Jec.dor doMcol.r.;EdllSen 1IHee c.......tad•.

p.... re$olvcr • problema de g.,,' do .JAe, não- ,....d•• e teve .eâ .

contrate resdudlcl•• Benê .ta'c:ante,b.m de b.Ja, 25 ano., cem,...e
.-mãóJá ehego.accrte� evemMm�mendád..

. .'

\ . ." ,,:
- Depois dejogar ,com Sãocarlense ooilsegUindo uina ÜJJpOrtante vitória
o Jaragúá jogou com o Atlético n';'quinta-feira, e joga agora. no

do�o. dia 8/9'em PaÍ'anaguá contra o Rio �,.uco. Contra o mcsn;tO
time paranaen8C' o triçoh)r abre o returli<! joaando no Jo�o

. MarcattO .'.

no do.m.o �a IS.
.

•

-Geévul c.D.�te.n.�te'a�néU...de""Ge.\.aal.tez. ;,'

.2° gol, :iiuál, C..... ettntra .. Sioearlense 'e .ofreu o ..� d.

Pm.é.... C•• ftnycrtld. ·p.r�" ',' ,

.
.

"

- APçoas 2�0 torce�es na estréia do JAC Do Brasiléiro. E \UD públiço.
j

.

' muito pequeno, paraD competição COD)q o BrasileirQ mesmo 'sendO
.

. da lIérie C. Qual é o pro�lema?Além do.lmailCeiro, a crediJ>ilidade dos
.

difi$entes que'mandam no futebol. �ÓWlo?A fmal do Ca,tarinense .

que não acontecbl. Além dlsso o excessivo númerq de jogos
televisionados,

'
.

! .

!
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"ti'" . ,-:
"

, ')
,.,t .' cºiôtÊipDp,OV'()::116

'Itiri;lguá. do Sulvai �:e�eb
m��o.queiros de tod(),(J':�Brtis

I,.I'
, ), , ,

,

.' ,:

\ .

A Fazenda Menegotti; foi.. 20 o lugat comRobertaWie§t. 140 lugar: Josué Wem�. com
palco dé grandea espetáculos, com o �v",Q ,A!ón da Equipe .Pirâquita Farmen, equipe,
dias :24 e 2� dlti�os do �enegotti. , Menegotti'

'\ Calt1'eonato:de Hipisri;l>;RuraJ, ,

,

- Categoria gradua<b: - C�teg9riaJ?erfonnance:
e' 'dp .; ,B�tadú�l._.��. t���fÓ) '40 :lugar; 'duardo F. Horn com 5� lugar: EduàrdoE Horn, com :, ,

'. ,Eqae8�tlé.:'N9 ,�9n.O' d�'
.

ó. cavalo·, Cnyenn'e Farman da Danger 'Farmen. . equipe
" "'Hipi5iriÓ "R4iàr :.�" ED.d�r'o .equipeM.e,;eg9tti '.' M,enegotH ',,'

. ,

'�,.;> ',.�g�te$�r�� p'ii$p'�ràtn '121 ·6o.·lu�àr� �du..do ViceÍtte com Depois desta- 'etapa' foi
:�).:.:>::e,àV�t�r�� ·c�in��:1��8'Ua:,:,�. o; .çFalti·,;M� .s.' Aquarian conv�cada ';, a ", eq�ipe
,�:�y ��'ÔS:: .�..c,o�ni_�'àndQ�: .'as .. , -FáímlD,éqU�peMénegotti , ,

. catarmense
.

que estará
},� :"''$eg_úinte.s' éoIQPaÇ��: ;: .' ,.:' :. �-i0 l�g�: DouglM Anjo como participando do'Sulbrasileir9�
��; ,,:���<;:a�g,ór.ià·'nlo �i,ad.�ádo.�t;. ,ÇãV'.lo ���f�r;â1i' Farmen. De Jaraguá." do Sul 'foram '

<_7!;:"filiãdt)s'á�itC ",', "L.,�' .
, 'eqüipeM�óêgötti.· convocados: EdOOrdoVicente

.

!�� .: '"
'

;' ,'" i r" J' .:.' y 5��!���:;:=
i :

::; ,

�:.11_ .. r.:.aan:::';i��Enduro ��J= �:s���!�:��odO' ;.::�::;� Vi,
:': ":L ":. ' ",

" :',
, },---,;".�; ,Y.t _ .....:>,"....

/ ,Eqüestre,emItajaí,nodia29/9 Hipismo'Ru,ra:l e,Sa�toA, em com 37 POpt9S. ertquan,
!'

; 'i__I'.�:',....�. �'. ,; \<, ':iONEIFAX '." '. ", ,la etapa do 60 CalIl\)eo.nato
'

Lages nos diM 26 e 27110: categori8;' p'e�fo ..
v.' ';,.:," ,">,.':.�""�' ;,'1..1")" '''�'' �!".' (047f<l71 9932 ,Sulbrasileiro de Saltos, em 'ALigadàs AsSo.ciações de Edu�do Horn.de,'Jat.

" :M.I�,;"'.":_·, ",'�,I.�."
"

•. '.:.. .7" ", JaraguádoSul.nodia5/l0, Hipismo Rural de Santa Sul está em':segundo
....

' �,; :,:: ':.'.>�� ',. (:�.-� Rua,Remoldo'Rau,289' .

ta etaparl'o 60 Campeonato C.·atátina.Lahir,lerd>.ràqu.ea. pont.os.• 4atrás.d,olfdet.,
.

, �:_....... J8fagf,/á'cfoSul-SC
.

,

Sulbrasileiro deHipismoRural. " liderançadó Hipism()Rural tia Franklin. de Lages., ' '/:
t.

:._:. "/� 30 'de agosto a I? de : comunidad�tI.,Zontínha·lembra
.s�ínIJ�� a cidade Sediará 0.60. ainda ti

<i1;le a cada ano as
�

endofttro Sulbrasileiró de -

pessoas participam mais dos

M9WCiblismo. ri�prormção �1ros. eaPr:6priaPQpulaçio
��. ,�6e de Motociclismo tfat� CO'lU.màis carinho os

'. ��o��o de Jaraguãdo �ul. O �s��e� lucros�ára
. 'lrotöglfo Cunbémorgammu o o Il1l�CfplO. 'pOIS durante o.

quinto encontrono alio passado, evento todos os hotéis da cidade
� q,ie 00nt0u�map�ciP�

•

ti�lótados",�ortnl·ZonQMa.
de 540 pilotes, apesar das _

.

A programação-do 60 ;EnCC?n1rO
, Ch�V8s que caíram na tegiib '$ulbrasíleifo de MotocicKsIm
naquele:finâ1 de $emma. ESte' 'sêt'i a seguinte: ,

.' '_ aqO;'seo�. ajudar. "de 800a' ,39/8 -,JS bOras:'Recepção"Com
'

". .fOOO'.�iln,'�\�
..

it"......'«�-ein r·'" .

:.., ..�"'&... eJ
..

'amar' em. -.ci.,ida·, . J:" 11>( .'"'. �� '-_r
..

' � {�»W,,�., . t
, .....-0-

,,'cídade, vfudOs'd�todaSas'�':' \àhoi�,ßyr�OOtna�ZIWio da "

, aó,Btà,i1\inf�'Vo�iPauI� �"Nôi!e �ot'()ßiro,i,. na' Boate
,

2,onta, CiZóntinha..O ptesidepte :Marrak�h. /
'

do Motogiro, ZonJiDha.:ressáltit .131/S., Sábado.'
.'

'._. '

aiUda. que
.

Q clube. de :��3Õhor.as:'lriscriçãoe·recepçio
> Imtoc�Ç�d�JaraguádQSqJ, .. d'o� visitantes. cOtn�ntuita,

.é o chl:be €Om ()�maior'n11mero' diversão na Praça AngelQ .

" de éV�$ do País, o objetivo' :?i�:�l�Prefé�' .'Elrc01ltro Sulbrasileiro do ano pas'_o.'\ doet1ÇOIitrodi$seZontiQba,"éa l�:OO'�: Saída dos'pílotos , "
,

".
'

.

',,:\ :=;:i�!�;;��!r1�,:��:��::�:;� ';�i�=�:,
'

,;::=��i::', �:==�Bf,
,,�,mrc�pantes. e ao- integraçãO 'praçà. '.' ,

'

Os participantes pagarão na �o refrigerantes ou cervej� Daytona (EUA). doàção _. .•.

.

,:< 'entre o motociclista e a 20:00 horas; Jantar festivo e inscrição ovalor de 35 reais e e a.indaCOllCOlT�ão a unamoto Turisrm.comsorteio·
,,,"

•

' ••
"

".'
>

:"
-' -' •. ••

-

'7' , no sábado durante o jantar::

";?!fb!J,iif 'organizoumais Um4'··etap.
:�1!�::./jipismo' -ru;'al e enduroeqüestri

\" l.. ',
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