
JAC (Jivid� co;" A.tlético
, Je- Sorocaba li,deranftJ

,'\ .

.

da Série Cdo brasileiro'
, Jiágina'l.

---- 1JWjJj, PT e PFLIPSDB

ii
'.

, .h ' discutem programas

,",�J" �',GTUE,Af/,,·,'
O"

de governo Tlp Acijs
'

,

Os CandidatOs' a prefeito .

, .... ·PIn·PL
"

.

'S D
.

,

,
' de Jar�uá'do 1,1., ionei

,Walter da-Silva, �o,P.T, e
Geraldo 'Werriinghaus, da
coligação PFUPSDB, es

tiveram durante'a semana,

na Associação Comercial,
para apresentar e discutir
seus projetos> adminis
trativos de governo. o
primeiro a se IU'réseritar foi
Alfredo Guenther, da

aliança PTBIPDT:/PL, na
quarta-fefra, dia 28 de
agosto. Na próxima se

gunda-feàa (9) será a vez de
Ivo' Konell, da coligação
PMf>BIPPB. PálPn.3

88010-300 FLORIA�OPOLIS

',CQmédia,"ONovifo'faz B4nCOS 4,busa:m no

, alegria 'do�públic� valor. das. tarifas
, A comédia 'ONoviço' está em . ApÓs a liberação das tarifas

cartaz até, O dia 30 de bancérias pelo Banco Central,
setembro D,a Scar, já foi as agências estão cobrando

assistida por 1,5 mil pessoas. preços diferenciados. O BC
, Espera-se 3 mil até o fim da admite não' ter como

temporada .
fiscalizar

�

as cobranças. "

Variedades Página 7

Incêndio des�rói casa :

,lia Ilha d4 Figueira
Uin incêndio, causado porum
curto-circuito, destruiu, na

madrugada de hoje; a casa.de
Juarez Andrade Lopes. No
local ) funcionava uma

, ,
,

confecção.
'

Tem sempre um
, jeito de fazfJ;

melhor
. ,t5
,

:::i '

co
.:)

" I;l..
)

:-0(
,u

IJuiz 'eleitoral desmente 'impugnação
',' .':" . '.�

.da candidatura de Ivo Konellpelo TSE

. -

,

. Pá&lna 12

, 'o juiz, da 87a Zona Eleitoral,
CarlosAlberto daRocha, desmentiu
os boatos sobre a impugnação dá
candidatura a prefeito de Jaragud
do Sul, do deputado estadual Ivo ..

-

Konell, da coligação PMDBIPj>B.
Ele negou queo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) havia dado uma'

s&ttença confirmando.asdecisõesdo
TeE:(Tribunal de Contasdo Estado)

. e da Câmara Municipal,' que
rejeitaram as contas de '1'991, do

. ·então prefeito Ivo- Konell; o 'que o

tomaria, inelegível. .

,

O candidato negou os boatos a

respeito de uma posstvel
.

impugnação da 'candidatura,
atribuindo as informações aos

adversarios. que "mais uma vez
tentam dertubâ-lo". ' �

Página 5 .De,méfJlindlJ:' jlliz 'aÍii'ftul do conhecer nenhr!::, decil60 do TSE

,;-'

J VEREADORA, 'PERSISTêNCIA E bONVlCÇÃOI
. . ,

PARA VEREADOR

LUCHINI''p
M,
D
·,8,·

P
M'
,D
B'

LORITA:
zANonl �RSTEN.
Na 15.656'

Prefeitó' Vice'
GiJenttier:" .

' Fagundes
A,(ANTE JARAGUÁ

,

PTB POT - PL
.,'

PaíplalO

Saiba porquê colaborar
com a construção d()
Centro CulturaldeJS,

.

. Variedades
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EorrORIAL

Hôspedes ·da utopia
Apolêmjcacriadaemtomo dasdívitIM. gerenci�to .dos projetos da área de A'·v ida democ rát ica

da Secretária de Sande, q�e levaram à sadde, inviabili7alldo. inclusive, propostas e. o'.s"
.

P"en·.s· a'. 'm'e.n�o' s'.'interrupção dos atendimentos dos alternativas.
"

prestadores de serviço, fazendo com que
. Por muito telIllo' o país viveu o

,

*mlLOPaMartim
,

a Câmara de Vereadores coevocasse o paradigma de que investir em.sadde era
secretárió para esclarecer � razões dá construir hospitais e pronto-socorros, Ao . dar os primeiros passos no se tenta realizas' a primeira elei,
inadimplência, nos convida a analisar o abandolWldo. a orientação preventiva e Processo deBvoíução Consciente que democrática dentro da mente, p
sistema implantado no mmicípio, I\. discussões sobre o tema. Este modelo a Ciência Logosófica oferece ao descobre-se.porexemplo, acontrag.
centralização das

.'

possíbilitou a indivíduo. vê-se que enquanto no pensamentos de.. intolerânc]
ações iÍl1>ede uma criação do diretor: mando corrente o povo vota para ißllaciência, indiscrição, etc; a :'
'participação maior . geral '.' � dos escolher os seus represeatantes na· iIqlordespotiCámente condutas análo

. d�' corrsmidade no . secretátiosdéSal1de, tentativa de materializar suas às suas características deficien
.processo, A figura quecentralizamtoda .: pretensões e aspirações, no rmndo , nnitas vezes, nos dirigindo às

do secretário ainda é a .estrutura próprio de cada um. lamentavelmente. inconsciectes em certas circunstân
•

a do todo poderoso, administrativa, A não' acontece omesmo. nas quais a tolerância, a paciêncià
.

apesar' do COOselho formação de Por quê? , discrição teriam sido nossas aliadas..

Municipal'de Saâde c o n sei h' o s Dentre os vários aspectos que Quem ou- 'o que enquistou e

e
.

dos
.

Órgãos D11DÍcipajstroux.ede '. caberiam abordagem responsiva à. �ntos emnossa mente?
.

colegíadoaqae têm 'volta a p8l1icipação . indagação retra, optemos pelo enfoque Seguindo processo análogo
"

responsabilidades e popular com os de um: os pensamentos,temi fe vital·· identificação' de outros petsame

funções auxiliares. . s u b s. í d i o s ißllortância para que o homempossa comprova-se com certo assombro
,

.

As. farpas necessänos para se· na medida de suas possibilidades ir praticamente, não fomos nós fi
atiradas, durante � adaptar 'os entendendo sobre a

,

vida dos elegemos os .nossos congressisü
ultimas semanas, atendimentos e' pensamentós, e com ísso permítír-se :inteÍnos. e que, se houve eleição
a tin g i r a m

..prestar bons tantos câmbios que. com o tenpo, paraoutorgar-lhealgummandatodir
diretaníent�· o atual secretário. Airton serviços..Mesmo Msim. peca-se nníto. poder-se-ia dizer quê unia foto sua. de nossas 'vidas, dela, da eleição.
Weber da Silva, e seu antecessOr, Irineu �quando o asSlDlto sai do papel para a antes de conhecer sobre pensamentos

.

participaram, menos nós, .

Pasold,
.

8. quem o deputado Ivo Konell prática, ,porque a palavrà final continua' seria num) ·diferente doutra fotografia A' partir daí. inicia-se o eni>ri

atribui a responsabiliãade pelas dívidas. sendo do seeretãrio. -tirada ap6sesse conhecimento, $lface consciente de ,mn8. luta intema, p
.'

,

Da forma como são gerenciadas 'as
,
O ide8I seriaque o secretário deSallde do ,conhecim�to tramcendente ser o demibar o Congre8SÓ 'ap�crifó, .v

secretarias. os erros e acertos São' de. fosse um gerenté de todo Q .processo, mais hábil cirurgião plástico do estado depensameotos-congressistes estr

competência exclusivas dos seus' chêfes. deixando para os conselhos de _dé e mntal., dasmodalidades edo caráter� à. natureza de cada um, fal

lila. .cabendo nenhum recurso para co�W1it4rios as discussões dos projetos e . indivíduos e, por decorrência, Gas suas representantes de :uma ilusória vi

'justificar possíveis falhas. O poder está ri desenvolvimento deles. Para isto o titular respectivas fisionomias. democrática que, posteriormente,
.

A medidaque se-toma contato com imãgmava possuir.concentrado nasmãos de umapessoa, que .da pasta precisa estar consciente da _---,-'�---'- ....._".__"""'.
. essa realidade dos pensamentos. no,

'

.' por mais bem in(encionado 'que esteja e �nsabilidade de administrar uma tIM
com toda a com,petêQcia disponível não mais importantes secretarias e. não estar

caminhar �e cada.pr�o ,individual,
terá tempo hábil para coordenar todas as atrelado a vontade do prefeito ,ou -do

ações, Porém, pode-se perder e controle partido. É preciso conduzir .os projetos
caso o secretário não esteja tão bem visando a commidade e com ela. O

in�ionad() assim. O que não é o caso secretário necessita ter o mínimo de
daqui."

.

comeämentO deadministração enão estar·
A gestão sem-plena-do Ministério da' no cargo pela ligação' exclusíva com a

Sande, ÓI1de as verbas federais chegam ár.éa. �A saäde é ,a âncora para� demais:
diretamenteãssecretariasínmicipais,sem atividades e tem de ser muito bem

intermediação do Estado•.contribui para .gerendada. Os -recúrsos devem ser·

uma maior centralização .dos serviços canaliz.dos dentro das previsõe�
·presta.dos pelá administração, talvez até orçamentárias e buscar a prioridade
pela rmior respomabilidadé do secretário. 'se�e. Não sepodepriVilegiarninguém
Os programas desenvolvidos pelos O secretátioprecisaassumir aposição de
nunicípios ainda estão longe do ideal e a intermediário entre apopwação eo PO<!er.

.

" participação popular é-aindanúito tfmida. Pdblico. S� assim retomaremos o 1'QtJlO,
Isto tudo contribl\[ p�a a criaçã� de' atingil)do toda a comunidade, ,sem
empecilhos e dificuldades no restrições.
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o ..novo cödlqo pode'
�

.
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.

�
.

diminuir carnificina
" 1081Cas& P/ííío

Está para ser aprovado o novo demotorista e mais o poder de aci
Código Nacional de Trânsito com .os faltosos comcastigos exeßlllat
severas nor�{ls de. puni,ção aos venha diminuir � carnific.ina. Si
causadotes de àcicJ�ntes graves que, carÍlitiéinaé a designação.certa para ,

diga;-se de passagem. vem sendo que vem acontecendo' no Brasil co
, verdadeiras trãgédias diárias. F.aiamos ' referência ao trânsito de ve{culos, e .

em
.

tragédias, e o termo não. é isso se·exigemais responsabilidade. '

exager�do visto que o ndlÍier.:o de parte dos. dirigentes de autom6Vc',
mortos emacidentes de trâmitoneste ônibus. camiiihões, etc.. O respeito :,

país' aproxima-se dos 60 mil por ano. só aos que estão no volante de
EmSanta Catarina a famosa BR-'tOl vetado mas também aos pedestres .

.

é palco de'contínuos. desastres de . seguidamenre. estão sendo atropeladoSi
trânsito enasemana que tennmouno feridos e mortos. é un1a necesSidade�
domingo, dia '1 de sétembro, nada '. uma deIIlO�traçãode espírito 'elevado
IJ6lOS que 49 acidentes ocorreraniDO para com o Ser humano.
Estado com 9 ßlQrtos e fâ� pouco Aprove-se. pois, e coloque-se eJII

tel11>0 'num só semana o trâp.sito, funcionamento o quanto antes o no"o

violento fez �4 mort�.
'

. .

Código, Nacional deTrânsito paramaid
É de se esperar que o novo cóm.go segurança de todos.

exigindo do in�ressado em dirigir mn
ano depráticapára conseguir a carteira ,*FuncionárioPúblico Jiposen

Artigos paraCartaAberta, enviar para
Av. Marechal Deodoro daFonseca, �22, 10 ändar.
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POlfrICAJ....guá do Sul, 6 de setembro de 1996

Candit(atos debatem projetos de governo na Acijs'
Dionei da silvà (PT) apresentou-se na segunda-feiraeGeraldo Werninghaus (PFL), na quarta-feíra

Jar..' do, Sul .. Mai� do.
·

c;andidatos aJ)refeitÔ apresentaram "

os programas de g�vernr' na ,

Associaçio Comercialf
:

Na
segunda-feira (2), o advogado
DioneiWalterdaSilva, do Partido
dos Trabalhadores, debateu as
propostas da legenda para a tutiua
acfmi.njstraçio:Na quarta-feira (4),'
foi a ,,!erz. do deputade estadual ,

. Geraldo \Vernin$haus, da
.

: ,;:::!:e��:ao��j:;'�
.

J,',\
alança. Na quarta-feit.a (28 de ' "L

.

C."I:__ • wu_,.;_---1:._ -CMI-m ...�- -.u._. tio PT,'àgosto) o candidato Alfredo tf__,_.�'" � ...- -0-_••_,- _ • .__•••

Guenthér, da co1igàção PTBIPJ?TI partido, em AuÍbito nacional, para foge das' n�essidades do

PL, esteve naAcijs com omesmo as micros e pequenas empresas,
. m...ucfpio. "Nem Joinville teD:tum

objetivo. Para apróxima seg1Índa- que se.gundo Díonei, é um e$pàÇo cuIuraI.� tamanho. Não
feira (9), estã sendo.aguardadá a compromisso .da legenda. Depois

. $OUcÔll�, masnão podemos�
presençà do candidato IvoKonell, detalhou outros pontos do. novos ÔnUs" • explicou, lembrando
dacoligação PMDBiPPB. programa, mas reforçou, que a' .

que o Centro CWtural deverá ter
Como aconteceu anterionnen�, -, prioridade maior selá a qUalidade' vida própria enio tiCard�dente

Dionei �ve 'dez minutos ink_ de vida. Ele acrecUta qJle o evento da coInunidade. A diiétoria daSear
para fazer a, eipJaliação dos 13 contribuiu. para desmistificar a (Sociedade de Cuijura Artís&a)
pontos básicos do projeto de "imagem radical dó partido" e info�Oú. que o Cenu:o Cultural

.

governo. Frisando sempre a apresentar os verdadeiros Jevará,quatloanQSpataficarpronto
participação popular,' ele afirtnou .compromissos e Í<le()logias. e serão usados' recursos da

·

que o Orçamento Parti:;ipativo, WERNINGHAUS - Nanoite comunidade, -atraves da Lei

· oodeaoomunidade definé as obraS,. de quarta-feira (4), o candidato da Rouanét, em parceríacom o Poder
sem inplantada PeJa Iegenda."Este .

coligação PFLIPSDB, Gemido Publico,
modelo foi' elaborado pelo PT e, WeRrlnghaus, compareceu àAcijs .' Sobre os incentivóS aos,nrlctos
,imPlantado pela primeira vez em

.

para expore programade governo e pequenos émpresérios, o

Porto Alegre. Os resultados foraín . dá aliànça. Ele não usou os dez candidato ·dísse qUe eles são as
·

tiopositivosqueopartidovaipara min\ltos iincia. e ÜDitou-se a : soluçêes para os problemas do
a ter.ceira· admínístração cJ.iZer que o plano foi baseado n� desemprego, merecendo' atenção
consecutiva" , argumentou, necessidades da comúnidade, especial, "São as t1nicas saídas'. Os

.

lem�do que o projeto é o carro resultado de reuniões com. grandes empreendedores serão os

-chefe das adminis1i'aÇões petistas. associações, ,e que estã integrad_� . micr9s' e pequenos empresários,
·

O PT quer construírjum com o projet9""Jataguá 2.010"., porque cs grandesvão ínvestírem
'

'terminal urbano de Ônibus' e criar Wemingbatis disse; no entanto., que a�ão Para conseguirdisputar
·
a J18Ssagean única. Para a área de . o projeto administrativo 'está o mercado competitiv:o" ,

, habitação o partido pretende.. embasado em três pontos: sadde, atgUlIlentou.
- .desburoératizar a'docUmentação educaçãQ e seguránça. Depois '.

Na opinjão de Werninghaus,
para a' construção

.

de casas preferiu "f�ar à dispoSição da ' será preciso reav�ar o sistema de
pr�prias. "Todas as propoStas' platéilt para responder dúvidas cobrança de inipOStos e direcionar: .

·
seriodiscutidascomaCQnltJOidade sobreopro�a".. os ft:CUfSOS. Ele prometeu·,
.ecoordenadruiemconjuntoconl.os Ao responder uma pergunta estabelecer novos critérios para
CQnSelhos Dlunicipais. Elas, no, sobre a possívél parcer:ia da. a cobrança do IPTU (Imposto

,

entanto; Precisarão ser aprovadas PrefeäJra na coostíução do Cen1ro Predial e Territorial'Urbano), .

.
�la' CAmara, mas os vereadores '"fazendo just�a". O deputado·
reéorihecerãô a eficiência e os

.

garantiu que, caso eleito,. a
avallços sociais pretendidos", .•

. Secretaria de 'Planejamento ser�
8pOIrta.

.
. a' coordenadora de todas as

,

.
- Questionado pela dire�ria da . ações.'

.

Apevi ,(AsSociação das Pequen.as Apesar'de ter afumado que 'o
·Empresàs.do Vale do ItapOCu) se prograniadegovemofoi'discutido
dará incentivos à:n Multi-Feira, com a com1,U1Ídade e elaborado It

'Dio�i diSse que é obrigação do 'partir de -;ugestões dela,
Poder Público incentivar as WeniiJi.ghaus se c0D:tradisse ao

�mpresas da cidade para que .

-,.,
.

afumar que tem planos pessoais
POSsam gerar ren� e empregos. """ - que

"

poderão ,ser discutidos.
Ele prometeu um 'estudo "sério" futUramente. Mais adiante, ele
,para'amenizar os pr()bl��s do afirniou que vai fázer uma

transito, inclusive enfrentar as administração participativa, mas
. �istências de alguns m�radores. dentro;deum organograma défuiido

Uma pessoa n�Q pode impedir o Projeto: ,.,mringfuiusptetetuÍe rever e todos prestârão con�as ao

'. ��ogre��o. Tudo que for em s�tema de cqbriUlfa � impostos prefeito. Ele garantiu ainda que'o
· enefíclO, da' maioria terá" Cultural, Wenúngbaus' disse que

. ánalis�r as terceirizações
, f)rior_i�de. NQ elitanto, precEamos' é preciSo "ter os pés n()chão"; Ele . implantadaS �a Prefeitura. "O .que

,,/\ta�ar os�ustos": resllllli,;,:-,
.

classifICOU o projeto de f�Ônicó, for bom. para o lllunicípio e mais

',.. '., .� CIJlCO m,mutos. fmafi, o. afumand9 que a pretensao de se barato. v:amos ,terceirizar",
'"C!lDdl�atQ leu a

.. pr?pos.ta do
. constru,ir um. espaço tão grande concluiu

. '. .. �

BIBLJOIECA' PUB'·
'

'."
".

.'
,

, LJCA DO EST
.'.

.

.'
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Coligação "JuntesperJaràguä' .

.

Ivo KoneII .;. Prefeito
í Menel- Vice

Ivo Konell optapor ignorar tis
"ataques" de seus .ailversári;os

'

o candidato majorítãrio da "coligação "Juntos 'poi·.
Jaraguä", Ivo Konell (pMDB) lamenta profundamente o

.

, rumo'queestä tomando a campanhade certos adversäríos
que concorrem ao 'paço Muaíeípal, Seguro ·e.,llcorD a

,

consciêacia limpa", Konell se nega a responder os
insistent�s ataques de que tem sido 'vitimá.. O

peemedebísta decidiu que só irá responder.e questionar
fatos "quando entender que à opinião pública estä sendo
enganada".

'

.

As críticas queVem recebendo de certo candidato, que
afirma que o empenho de Konell em Instalarmaíspêstós

"

de saúde não passa deurnapromessa 'íeleitorcita'l'�'ieceõe .

a seguinte resposta: "Pára nós que já fize�os'oit�P9.st6s; :' ,

não éproblema nenhum fazermais 16, aindamais OOIA �'"
dobro da receita, comparado ao-que tínhamos disponível
�a época" , declara.

.

" .

O prefeíturâvel também' esclárece que, ao cenaãrío
, do que alguns estilo Pensando, o senínteresse pela pó�tica
é genuíno, portanto, nunca quis exercer um cargo püblíco , )

motivado por iDterésSe fínaneeíro. "Mesmo antes de nIe.
. iniciar na vída'pübäca levavaumpadrão médio devi,��: '

me sinto satisfeito comele. Jamais pretendi enriquecer
co� a política", concluiu Ivo Konell. '

.'

.
,

CANCELAMENTO
.

.

. . �

,

.

Em.virtude das fortes chuvas ocorridas na terça-feira
(3) o comício programado na Cohajas, d� Jaraguá
Esquerdo, téve de serCancelado. Salvo algum imPre.Visto,. '

o restante da programação de séterÍl1;>r� está confirritada.

SôniaPillon de FiguerQ�
assessora da cqligação (DIlTIRS 7:1)94).

,
.

.VEREADOR

p,
p'
B

,-,.,,' '.'

"

O,. '.

p:
fi'!

'

B
,

,

, ,

'VlTORIO
'ALTAIR 'LAZZARIS

Na 11604
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..
.

. J: aá d.-.SaI,' de .etanbre de.

I TIl;'Oteio
I'

. '00 prefeito <Je, Jarasuá do Sul, DUrVal Vasel '(pm)� sobre a

i calmaria q;gi$t:rada.na caDipaDba.�lcitoral deste ano.
-

- G�almente a'baixaria ficevs.por conta do Konell (deputado
, estadual IvoK()Ile!t·oandidato aprdeito p�1a Cóligayäo PMDBI
PPB), mas como as pesquisas o colocam nU:D1a situação.
privil�, ele não anis.ca inudar a estratésia, assim, estlanos
�istindo uma canipaoba civilizada - disparóu

.Ptsq,uisa . .

Está previsto para a próximas�, a divu1p� � UIWl nova
.

pesquisa eleitoral. A consulta foi encomendada 'ao Instituto
Perfil, pelo jornal "A Notíéia", para Cnquete nas '21 maiores

.

cidades eatarineuses., entre elas? JaraSuá do Sul.
Muitos juram, que vem novidades por aí. Aliás, será a

.oportunidade para o prefeito Durvel Vasel comprovar as

deQ1ar8ÇÕeS que fará o sucessor.

Inquérito .

'A' deputa4a. estadual ldeli'Salvatti(PT) Prometeu rec�er à I

Justiça contra o ,sçaet8tio de Governo MiltOn Martini, que a .

acusOu de ter sido �leviapa" ao leVantar suspeita sobré o govemo, .

,

. na venda de Letras do'Tesouro Estadual.
.

A parlam� quer a in9talayão de um'inquérito policial,�
Martini. Ela disse que o secretário. se recusa .a apresentar o
origina1.da ordem de serviço, � pemútiria ao Estado vender.
as letras pata pagar -precatórios.

Curso
, . . .

A CDL 'vai promóvér de 16 a 20 de setembro, no Centro
Empresarial de J-arap do S:u1, en1re 19 e 22 boras, o curso de
custos e f�ãO de pfeço de vend8 no comércio. .

.

As insOriçqes poderão ser feitas na CDL: Maiores inf01'JD8ÇÕes
pelo telefone 371-3411.'

Pad...
.

O Conselho de Des�V9lvimento Mlmicipal de Guatamirim e

o S�lmàe,promoVepl. na próxima�.féira, dia 10, ài 19 horas,
. no auditOxio da As$ocia9ão'Coma:cial, Í:ndustrial e Agrícola, a
entre�' do Padem (Projete de Apoio ao <Oesenvolviníento

. Econômico Municipal), que fo-z o levantamCJ1.to sócio-
eçonômico ,da cidade.

.

Abuso'
� .

Os vigias. noturnos estão abusando de suas "autoridades",
chegando ao ponto de intimidar alguns moradores � próprias .

hJ8$ oilde fazem a ronda.
ReceDtemeote utn morador foi abordado pór. Um vigia, na llha
da Figueira, qUe, com. reVQlver cm punho,

.

obrigoll-O a entrar.
Há várias' reclamações deste tipo � vigilância.
Com a palavra as autoridades polioiais�

. Perpnttn.ru.
Quan40 é que os candidatos irão direcioDar suas críticas é
puarem com as denúncias a"um dos candidatos. de outra

. coÍi�ção.i? .

.

Weber. ·da Silva afirma qu
.

,
.

quitou .dividas da. secretarie
Secretário {oi convocado pelà Câmorä Municipal para explicar inadimplinciti do'

.

,
'

Janpá doSal- o aecretário do
.

StWdo,Airton \\W)er'eIaSilva, afirmou
.

queOouscguiu equilibrar 88 divida. da
pasta. A deciaiaçio foi f� oa noite
do segunda-feira (2). na Cimara •
'AnadoraI, qwmdofoi oonvOQUlopan
explicar a inadimplÔlloia ,do FMS

(F1,Uldo :M1UÚoipal do Saúde), De
lWOI'do CQOl Weber da Silva, .

o fundo
deve àpéilas RS 200 mil para UID

or98lD'ento � ceral,de RS 600 mil
mensais.

.

- '.
A çon�oca9io do se�retário

partiu de um ofioio do vereador
Pedro Garcia(pMDB), apósr_bor
inft)rmaç608 que a Seoretaria de
Saude tinha dívidas, 'de

aproxillladameRte RS 500 mil.

Se!.un� Oaroia, algumas farmác:ias.

havilÚn interrompido .a venda de
inedioamentos às pessoas com

autodza9io da Prefeitura. Elo
.

gatutiu também que módioos. e
.

forneoedores lJuspenderam os

servi908- . O assanto ganhou oorpo a

medida q�e OQtrou na órdem do dia
elas .camplPlhas políticas.

.

.
O deputado "uallvo KoneU,

CIUldidato a prefeito ,pela 'co�1o
PMDB�B,/aweouo 'ex-seaetário ""
Saúde JriIieuP880Id, candidato avice
pref9ito na chapa com o tamb�
deputado �.taduai qeialdo
W....inghans, da aliança P�SDB,
do�uma dívida em.tomo do RS
100 mil. Pãs01d rébateu oualores e

af11'mOU que as dívidas eram

, i

C�:,.,,_�.SllN,..,.,..tI06��""'''''

NETAS ·DE ,TRABALHO
.

Educação:
•

.

.

;.) A"egl.l'8ir aos Professen" CU'SO de e,peci.1
cbjellVI!fldo J.rr8 rntiIlcr�proftssiawl. .

b) AmpIIaçIo do aterdmertó àscri� de O a 6 .-DI.

Habitação e Ação Comunitária: " /

.) Ca1SIn:çIO dá casa pr6pria, em regime de ITÚlnlo, c
1II'a'lCiamerto do matertal qe�'pela prefeltúa
b) Q1aç60 do PAI·- Programa;de Apoio 80 Idoso, com .

Iß1lIaItIw;IOdaCasado IdoI9comatendrrM.1om6dco,
),rIc:tco e dfIassitterd. SÓdail.

'

�eeLazer:
.

.) Espate e lazer noiS bail1'Ol., cõm alertaç60t6aica.
b)lncer1ivoap projeto.de espates-elCl'tterte, comVIIalzaç60
áleta�e.·
��� .

a) Impllriaç6Q do� M6c:teo da Farnlia, objetiVl!Í1do .

\4sita·dom6c:tjX);as famAias.
,

•

Agricultura: -, .

.

. .)�raos aglaJtaes, a paInblmearizada perrnaneft
•
Obras e1l'wlspcrte,: •

.) Prog-wna ArtI:JI6-'Ccrser:vaçIo -;lenas, com aplicaçlo
britae plrtU'a asfIIIIica.

'

b) ImplrtaçlO do Gn.Ipo. de Planejamerto e Catrale
TlWlIPOIteColetivo.'· ."

ci) Ctlat;io doPROC'"Progama de PrialdaQe. örçaniertári
da Com.ridade, com objetivo de flf'Pldver os ddaelAo.
declsOe,�as ro nuiclplo. .'

.

."_

• ',' t'
I"

,_ ".
.

"-

Na Dlee'S'MOVEIS você compra tudo cO,m uma entrada, :mais,quatro.
.

.

� .

,-
.

' .

.

prestações, màs se você precisar dé mllispagamentos,' é- só:negociar.
Temos: Móveis Söb medida - Cozinhas e quartos pl,nejados ao seu gosto.
'Salas de jantar - Estan1es e peças avulslis em geral - VIII7f-lItJi E c_tJIIFIIM

DICC�S Ind.' e Com. de -Móveis Ltds.
, .'

.

-

.

.

'. .',

BR-�80 � K.m 58 - Fone (O�7) 373-0077 t! 373-0131 - Guaramlrlm - sc - Próximo ao viaduto

_ dcIoorrentes doatrasos n08 tep88808� Ele atribuiu a polêrpica ao mo:lDIII
v�as.· político, que deixou do lewaqtal.',

I>'un,ltO a-expl8ll8Çio na Câm8ra verâdeiras ruaes e valores
doVere.Iores,Weber âSilvaa6nnou dívidas.

•

\
"

queqúaDdoP&"olddéixouaseoretaiia - Temos o molhor indioe'
adMdaerádeRS243mil equechegou atêDtÍimento médico do Estado.
a COi'Cla de-RS 500 mil em julho. "A julho, foriÍm feitas 'ceral do 15

.

maior parte elas divielas é devida 808 cOlUÁJltas médioas e quase 35

reajustos
. do� pre\)os dos procedimeo�odonto1ógioos, al",

medicameiJtos, dos aéM.908médicos e 800 intel;Da9Õ08polo SUS�Nio II; .'
hOBpital.... a1ém,do .ati8s0 do tepll8llO nenhmoa mtérrup9io médica, «)

.'

doumaumentodo25%proDI&lIidopcio aoonteoeu foi a àulpen$io
'

ministério"; expliciou o seorotário, , oonvônio� de alto' custo,: co'!
lembraodo quea�l'OClObeuRS. tODlOl9afia, eoogra6a eOClQI.CI..-di�.
410.' lIÚl da parte do CPMF. -'info�ou, �e8Oentando q

'.

(Go!lmbui9ió ProviÍlóri,a sobre restante ela divid8 BiO ".wtineiras",'
. Movimenfa9ão F�ceira), o quo foi nlo oomprometem .08 trabalhoi,

. �op�pil[9lr aIgumas�das. FMS.

,

,
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Juiz eleitoralnega sentença contra candidatura de IvoKonell
não recebeu nenhuma informação oficial do TSE

Cesar Junles,cP
Carlos Alberto da Rocha disse que

TJlII'IlIuá do Sul - o juiz da 8?R

Zona Bleítoral, Carlos Alberto. da

Rocha, negou, na tarde de ho.je, que
haviauma sentença do.1SE (Superior
'Dibunal Bleitoral); confirmando. as
decisões doTeE (Tribunal de Contas
do Bstado) e da Câmara de

Vereadores do. manicípío, que
rejeitaIam as contas de 199kdo então.

prefeito. Ivo. Konell (PMDB),
deixando-o, consequentemente,
inelegível. O juiz foi enfático ao.

afirmar que não. conhece nenhuma

determinação. de Brasília, Ele foi o.

nesmo juiz que proferiu sentença a

favor do. Legislativo Municipal, na
. época da rejeição. das contas de

Kooell.
- Oficialmente não. sei de nada

sobrequalquer sentença, por issonão
posso. Im pronunciar'a respeito. Se
por acaso houver algurra ÍHplgnação.
não vai passar por aqui, mas.sim na

17& Zona Eleitoral, que tem a

corrpetência para .cuíder destes

assuntos - desconversou.
A notícía de que o. TSE havia

confírrrado os pareceres doTCE e da
Câmara surgiu nanoíte de ontem De
acordo com informações "extra

oficiais", o. deputado. estadual Ivo
Konell, candidato. a Prefeito pela
coligação. PMDB/PPB, estaria

inelegível e sua candidatura

iIq>ugnada. Aassessoria de iIqrensa
deKonell íntonrou que o. candidato.
havia recorrido. ao. STJ (Superior
'Iiibunal deJustiça), emBrasflia, com
um agravo. contra à Câmara

Municipal. "São. iIqlrocedentes as

afirmações que o. Ivo Konell está

impugnado.. O que existiu foi que o.

ninistro do.Superior 'Iiibunal recusou
o. agravo. do. deputado e nada mais",
informou a assessora de imprensa da
coligação, Sônia Figuer6,
acrescentando. que o. advogado da

aliança, Anteno.r Galvão, estava na

capital federal, para tratar do. assunto,
O deputado. Ivo. Konell também

negou os 'boatos" a respeito. de uma
possível impugnação. e atribuiu aos

adversários as informações. "A
questão. está sub judíce e não. existe

qualquer chance de ínpugnar a r) ..
<

candidatura. A ação. é minha contra
,j.'

a Câmara, na tentativa de derrubar o.
decreto. legislative que rejeitou
minhas contas de 91", explicou,
afumando que a boataria é mais.uma
"atitude desesperada dos
adversärios". Konell disse que
aguarda com tranqüilidade a decisão.
da Justiça contra os recursos

impetrados centra ele. "Isto. tudo é
mais um blefe do. prefeito, que está

� ••�_�Çi<o rP><O VbtA�IIíi<O H
JJ�i�@lOIJA rP><O �lIJJlL li 1P<O��h'l�o.lI

���V� I�'�bt QJJ.�
.

C©)�I�I!IfiIJll�ÇiO • A.��� ��
jf)�if��: �1P>��Vbt��· � .OV<Obt�,��é

Q
,

W� @� �����lLO�(I@Q

.'

Não ojieial:juiznega file TSE tenhaproferido sente_nfO contra o deputado esliuluallJlo KoneU

pagando. co.m dinheiro. público.
.

advogados para recorrerem contra

nini', disparou, lerrorando que se

houver alguma impossibilidade, vai
entrar com mandado. de segurança.
"Depois das eleições acaba tudo.",
desafiou.

. A juíza da 17& Zona Eleitoral,
Hildemar Meneguzzi de Carvalho,
não foi encontrada para qualquer
esclarecírrento.

RECURSOS-Hoje, oscandidatos
GeraldoWerninghaus e.Jrineu Pasold,
da coligação "Acerta Jaraguá",

estiveram no gabinete do juiz Carlos
Alberto. da Rocha, juntamente com

candidatosa vereador esiß\)atizantes.
De acordo com um assessor de

� daaliança, eles entram com

um pedido. de resposta contra o

. programa eleitoral deKonell.

Prefeito de Schroeder recebe supersalário
Schroeder - Apesar de

representar a 51& economia do

Estado, o. município. é generoso
com seus fuacionãrios e paga um

. do.s. maiores salärios da região. Os
vencimentos. do. prefeito. Hilmar
Hertel (PFL), funcionãrío

dispensado do. Banco do. Brasil, é
dez vezes maior que' o. menor piso
da Prefeitura, além de receber o.

mesmo. valer de verba de

representação, dando. um total de

R$ 6.338,43 líquidos. Hertei, no
entanto, abriu mão. do. salãsio -de

prefeito. e optou pelos vencimentos
de bancário, algo. em tomo de R$
1,4 mil, recebendo. cerca de R$ 5,4
mil mensais. O menor salário da

Prefeitura é de R$ 327,00 (2,9
salários mínimos) e um vereador

chega a ganhai" emmédia R$ 1 mil.
A g�nerosidade da

administração pública irrplica numa

folha de pagamento. de R$

91.581,78, com encargos sociais,
para 115 funcionãrios. Na opinião do.

prefeito HiImar Hertel, o. salário. do

prefeito. é incompatível com os

padrões econômicos do. município,
Ele informou que ao optar pelos
vencimentos de fuacionãrio doBanco
do. Brasil, deixa de receber
Jrensa1menteR$ 3.970,62, cerca deR$
20 ml ao. ano, que sãorepassados para
as despesas. "O salário do prefeito é
fixado pelos. vereadores. O futuro

prefeito deverá receber algo em torno

deR$ 7,8 mil, contando. vencimentos
e verba de representação. Considero
alto o salãrio, mas está de acordo com
os dos outros municípios",

.

desconversou, acrescentando que
durante os três primeiros anos de

mandato os salários estiveram na

faixa de R$' 3.240,00.
- O salário do prefeito é definido.

pela Lei Orgânica em 90% dos

vencimentos de um secretário. de

Estado, Somente a partir de março
deste ano. houve o. reajuste, dado
pelo. governador, que elevou tanto

nosso salário. - explicou Hertel.
A justificativa do. prefeito, no

entanto, não. explica os contrastes.

O chefe do. Poder Executivo de .

Jaraguá do Sul, terceira economia

do Estado em repasse de ICMS

(Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços), é de R$
6.747,26. De acordo com o

secretário de Administração,
Sigmar Lucht, o menor salário. da

Prefeitura é de R$ 261,43, 80% do

menor salário do. município
,vizinho. "É preciso ter atenção
quando. se fala em menor salário..

Aqui nós priorizamos a educação,
reajustando. os salários dos

professores" ,ressaltou o. secretärío,
lembrando que a administração
tem . 1980 funciouãrios,
compro.metendo.,34% da receita.

ir 371.-1422

��� ..
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Ferj atrai clientela de outras cidades

A, Fundação Educacional

Regional Jaraguaense (Ferj)
realizou pela primeira vez em sua

hi�a, um Vestibular de Inverno.
A surpresa foi o número de

calouros de outras cidades, que estão
fazendo ClD'SOS naFerj. Fazendo uma
comparação entre o Vestihular de
Verão e o Vestibular de Inverno
notou-se um aumento no percentual
de alunos de outras cidades, que era
de 11,3% em janeiro é passou para
24,3% em julho.

Tal aumento pode ser

justificado, pelo oferecimento do
curso de Arquitetura e Urbanismo

(Convênio FerjlFurb) que trouxe

alunes de Joinville, Agudos do Sul,
Rio Negrinho, Blumenau, Mafra e

Capinzal, além dos comuns da

microrregião .

Outro motivo € que a

Universidade de Joinville
(Univille), nã9 possui Vestibular de
Inverno, o que motivou os

joinvilenses migrarem a Jaraguã do
Sul. No primeiro semestre de 1996,
havia um aluno de Joinville na Ferj,
passando para 'dezessete alunos no,
segundo semestre, Poderemos notar
através dos gráficos que o

percentual de jaraguaenses
diminuiu de 88,7% emjaneiro para
75,7% em julho.

Demonstrativo de Origem dosCalouros do Primeiro Semestre
ile 1996

'

ao

I :
20

o
Jaragu6 , Outras
doSUI �

Clclad.

Fonte: Oiretoria de Regi� e Controle Acadêmico do Centro de Ensino Superior de Jaraguê do Sul
0118.: Outras Cldaclea (Gu....mlrlm. JoInvllle. Corup4 • Schroeder).

'

Demonstrativo de Origem dosCalouros do Segundo'Semestre
dil1996

ao
70
60

I :
l :

10
o

Jaraguá Outras
doSUI �

Clclade

Fonte,'Oiretoria de Registro e Controle Acadêmico do Centro de Ensino Superior de Jàragué do Sul
Oba.: Outras Cklaclea (Jolnville. Schroeder. Guaramlrlm. CoruP'. Agudoe do Sul. Rio Negrinho.
Blumenau. Mafra e Caplnzal).

.,

Incentivo à pésquisa Laboratório de Informática
O crepe - "Grupo Representante de Pesquisadores", reuniu-se no

mês de julho para realizar o processo de seleção dos projetos de Iniciação
Científica..

Segundo a Diretora Acadêmica Professora Brasília G. Beitramini, os
projetos analisadös apresentam temas de expressiva relevância e

demonstraram, q-ue alunos e professores valorizam e se interessam pela
pesquisa.

"

Neste primeiro concurso os participantes são todos do Departamento
de Letras, conforme segue:

-.A Linguagem Humorística Aplicada ao Ensino da Língua Materna.
- Aluno - Alcir Carlos Rigo.
- Produção de Texto: A Estrutura Parágrifa e Elementos dé Articulação

Sintática.
- Aluna - Denise P. Luerders .

.

- Análise Lingüística de alguns aspectos da ideologia 'dominante,
veiculados nos diálogos de "A Revolução dos Bichos" de Georg Orwell.

- Aluna .:. Sonia Gonçalves
Orientadora: professora Ora. Valda de Oliveira Fagundes.
- Um Ano do Suplemento Literário Minas Gerais e do Folhetim.'
- Al\:lDOS - Adriane Gneipel.

- Cleonice Rech.
- João de Araújo Vicente
- Paulo Sérgio Rodrigues'

_. Orientador: professor Ms. Marco Antonio M. Cardozo Chaga..
Os projetos serão financiados conforme orçamento aprovado pelo

Fape (Fundo de Apoio à Pesquisa).
Parabéns "Neo - Pesquisadores" e Orientadores, desejamos muito

sucesso.

Ceordenação de Pesquisa .e Extensão

O laboratório de Informática é um dos recursos oferecidos pela Ferj
aos seus alunos, tanto para o desenvolvimento das disciplinas curriculares
(neste semestre a sala é utilizada de segunda a sexta com atividades
letivas, no período da noite), como para a elaboração de trabalhos
acadêmicos (período vespertino durante a semana, e matutino, aos
sábados). O laboratório foi ampliado no último mês de julho, estando
atualmente com a -seguinte eslrutura:

- 01 microcomputador 586/133, 16 Mb RAM, wincâester, monitor
, colorido;

,
- 04 microcomputadores 586/100, 8 Mb RAM, winchester, monitor

colorido;
,- 12 microcomputadores 486/66,8 Mb, winchester, monítor colorido;
- 02 Impressoras; ,

- rede ligando os equipamentos acima.

6 de setembro de 1
'

Capacitaçã ,

atualização
A professora de Literatun
Brasileira Ana, Maria
Cordeiro participou no

periodo de 30 dejulho a 2 tU

agosto do 5· Congresso do
Abtalte Associaçãa
Brasileira de Literaturs

Comprovada na UFRJ.

Universidade Federai do Rio
de Janeiro onde também teve

aoportunidade de apresentar
o seu trabalho cujo t(tulo i

. "Para Sair doModernismo":
,

A bibliotecária Terezinha da

Graça Oreano e Márcio João

Olíari puticiparamno rrês de

julho, em Florianópolis do

CUrso Micro Isis Aplicado,
tendo como objetivo capacitar
o profissional de ÍIÚo11l1aÇão,
a definir e gerenciar Bases de

Dados utilizando o software

microlsis.

A bibliotecärta Dirce T.

Nunes, participou no mês (Ú

julho do Curso Indexação
M6dulo I na cidade de

Joinville.

O professor Ivaristo Antonio

Floriani, chefe de

Departamente do Curso de

Pedagogia, participou na

cidade de Florianópolis �
dias 25 e26 dejulho do Ciclo
de Estudos e Debates: A

Universidade é sua

contribuição na coßstrução do

ProjetoPdblitoPedagógico da

EscolaEspecial.
- VII Congresso Catorinense

de Recursos Humanos, que
concorrerä nos dias 18, 19 e

20 de setembro et/l

Florianópolis! o professo'
mestre João Arnold Gascho
estaräparucipando.

� melhor opç.ão eßtá À�UI. A6 Me\\1.0re6 c..ondi"õe6 de pa9amento também. BREITHAUPT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do Sul, 6 de setembro de 1996 ECONOMIA CORREIO DO POVO -,

Bancos trabalham e abusam de novas tarifas bancárias
, Ces.r .k.InIGts,cp

Bra.nia - Com a liberação bancos elevaram as tarifas de

das tarifas bancárias, grande devolução de cheques, passando
parte dos bancos alte�aram os de R$ 8,00 para R$ 8,30 e a

valores de suas tarifas, surgindo sustação passou de R$ 6,50 para
diferenças nos valores cobrados 6,80. Em outros, una ordem de
em todos os bancos. O presidente 'pagamento ficou mais barata. O
do Banco Central, Gustavo' cliente que pagava R$ 15,00 em

Loyola, admitiu que não tem agosto, agora poderá pagar R$
como fiscalizar os abusos 9,00, 40% menos. Algumas'
cometidos na cobrança das instituições estão reduzindo até
tarifas, durante uma .audiência 50% na renovação do cheque

, pública na Comissão de Defesa especial e uma queda de 10%
do Consumidor da Câmara. no cartão magnético.

O BC estuda a adoção de Os bancos estão sujeitos ao

regras para impedir que os Código de Defesa do Consumidor
bancos cobrem tarifas (CDC), como qualquer empresa
diferenciadas de acordo com o do sistema produtivo, devido a

tamanho das cidades, não diferenciação dos preços e as

permitindo que os bancos cobrem queixas que foram encaminhadas
mais em algumas cidades.Muitos ao BC.

.

Com a.liberação: aumentos e reduções lUIS IDrifas dos bancos

FeroandoHenrique assina contrato
para a construção âe gasoduto

BrasOia - Em visita a

Cochabamba, na Bolívia, o.

presidente Fernando.

Henrique Cardoso assínou o.

protocolo que dará início. a

construção do. gasoduto, A
construção, que estava em

dicussão há 20 anos, trará
grandes benefícios ao Brasil,
quepoderä substituir todos os
combustíveis utilizados, como
o gás de cozinha, öleo

combustível, carvão. e

eletricidade. Também
considerado. um gás eeolõgico
por não poluir ambientes.

O presidente acredita que
o contrato. dará um novo

significado. para as relações
entre os dois países, não.
somente a nível diplomãtico
como no processo de

conversações entre o.s países.
A construção terä início no

final do. ano. na Bolívia, que
sairá de Co.chabamba, com
400 quilômetros, que custará

US$ 400 milhões (somente a

parte da Bolívia). A obra está
sendo. executada por um

consorcio formado pela
Petrobrás, pela companhia
estatal boliviana Yacimientos
Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), po.r um

grupo. de empresas

estrangeiras que une a

americana Enron, a

australiana BHP e a inglesa
British e por Um grupo de

empresas, brasileiras a serem

definidas. A Petrobrás
investirá US$ 280 milhões e

o. consörcio boliviano US$
120 milhões.

O gás natural trará uma

redução de 15% a menos do.

que os outros combustíveis,
propiciando. desenvolvimento
para o. país. O gasoduto
atravessará os estados do.
Mato. Grosso. do. Sul, São.

Paulo, Santa Catarina, Minas
Gerais e Rio. Grande de Sul.

JUÍZo DE DIREITO DA 2· VARA DA'COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL DE LEILÃO

A DOUTORA IULDEMAR MENEGUZZI DE CARVAUIO, JUÍZA DE DIREITO DA 2- VARA
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA
lEI,ETC ...

FAZSABER (emresumo, art. 687 do CPC), o seguinte: VENDA em I°LEILÃO: - DIA 30/09/96, às
14:00,horas, pelo valor superior ao da avaliação, devidamente corrigida no dia do leilão. VENDAEM
2" LEILÃO: - DIA 15/10/96, às 14:00 boras, por quem maior lance oferecer. - LOCAL: Edifício do
Fórum, à Rua Guilherme Wackerbagen, n° 87. - EXECUÇÃO n° 3695000809.6.EXEQUENTE:·
BANCO ITAÚ S.A. - EXEcurADO: - TEND:êNCIAS MALHAS LIDA EIVANIR TEREZINHA
CHIODINI PACHECO. BEM A SER LEILOADO: - Um terreno situado nesta cidade, centendoa
área de 420,OOm2 (quatrocentos e vinte metros quadrados), sem benfeitorias, constante do lote n° 09,
lOCalizado no lado ímpar da rua 324 - Amãbile Tecila Pradi, distante 111,5Omts. da esquina com a rua
08 - João Januário Ayroso, fazendo frente em 14,00 mts. com a rua 324 - Amábile Tecila Pradi,
COincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em 14,00 mts. com terras de Vanildo
Pradi, extrema do lado direito em 30,00 mts. com o lote n° 08 de Ivanete Franzner e do lado esquerdo .

eQi 30,00 mts. com o lote n° 10 de JoãoJunkes, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em. virtudedo que foi expedido o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum. Dado e passado nesta cidadede Jaraguá do"Sul, aos oito dias do mês de agosto do ano de mil nóvecentos e noventa e seis. Eu,
(CláUdia Jenichen), Escrivã Judicial, o subscrevi.

IßLDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO
Juíza de DIreito

Renovação com responsabilidade '

lECNO CALHAS LTDA. - ME
Franqueador exclusivoparaLaraguâ e região,

,
,

T
TEe".
CALHAS

Exaustores
Eólicos 11IQXiar

Equipamentos para retirada âo calor;
umidade e poeira

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro

Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC
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CORREIODO POVO· 8 ECONOMIA

Programa Viva Escola libera R$ 7,5mipara ensino püblie
Morlaa6polls.o govemador

Paulo Afonso eo seeretãno da

Educação, Joio Mattos

)inçaram na segunda-feira (2),
no Palácio Santa Catarina, o
Programa Viva Escola •

Orçamento Descentralizado.
Para a realização do projeto
fOl"am liberadosR$ 7,5milhões,
sendo destinados à. manutenção
das escolas, passando a integrar
o Ol"çamentc> de cada escola, que
terá autonomiapara investir nas
ãreas prioritárias. Segundo o

secretãrio da Educação Joio

Mattos, o programa itqlrime
transparência ao processo e

permite que a comunidade opte
pelo dinheiro que seráaplicado.

Os recursos poderão ser

utilizados na compra de livros,
materialdidático, equipamentos
e reformas. A distribuição da
verba será. proporcional ao
nt1mero de alunes matriculados
em cada escola e irá chegar
através das CREs

(Coordenadorias Regionais de

Educação), depositadaeme6ntas
bancm-ias das Associações de

Pais e Professores de cada
e8tabelecimento.

Atualmente 95 escolas
trabalham com orçamento
próprio.Como programa, 1223
escolas adotarão o mesmo

prOCe8S0. Junto ao repasse de

verbas, serão entregues 800'
.

laboratórios e o material
necessärió para ministrar as

aulas e os móveis de ci&tcias
físicas, quúnicas e biológicas às
escolas estaduais, num

investimento deRS 6,3 milhões
na aquisiçãodo material.

l!Sl'ADO DE SANTA CATAJUNA
SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DE TRÂNSITO

I DETRAN-�ER-DPRF
. EDITAL DE N011FICAÇÃO POR INFRAçÃO DE TRÂNSITO N° 041 00S0.l96
AAUI'ORIDADE DETRÂNSITOABAIXO- ASSINADA, ,CONFORME ART. 21Ö, PARÁGRAFO 3, 00

DECRETO N° 62.127/86 - RCNT, VEM A1RAWs DESTE INSTRUMENTO, NOTIFICAR O(S)
PROPR.IBTÁRIO(S) OO(S) VBICULO(S) RBLACIONADO(S) ABAIXO, POR INFRAÇÃO(ÔBS) COMBTIDA(S):

Coo;da Infração
0000303
0000414
0000318
0000303 .

0000322
0000216
0000102
0000312
0000216
0000432
0000318
0000416
0000451
0000319
0000418
0000216
0000303
0000318
0000334
0000418
0000402
0000216
0000102
0000216
0000318
0000118
0000318
0000322
0000106
0000354
0000503
0000322
0000321
0000162
0000354
0000319
0000321
0000419
0000451

N°da placa Auto de infração
ABB7853 881880
ACB6691 881876
APH7844 882102
BGP2624 881635
B08868 881810
BFUC4783 880380
E{)D603 881901
FM219 881620
GN1984 880136
GN799 880384
HX1225 19127
JKI605 881775
JK866 881481
JK8717 . 881188
JS0120 880734
JS8970 881771
JU5084 881867
JZ3019 882105
JZ3503 19838
LWU6689 9953

, LWX2861 881233
LXQ5956 881871
LJaD9417 881613
lJGLl258 881514
LXN7166 881594
LX09808 881187
LX09808 881187
LJGP9765 881885
LXQ4826 881912 .

LXT3313 881829
lJCf5118 881558
LXU9174

. 880900
IZM1530 881426
IZM9870 881305
QS1185 881882

084566 881300

085517 881886·
085511 881886

.

llBS55 881335

ENQUADRAMENTO
102';' ART. 89 I - CNT
106=ART. 89XXXVII- CNT - P. O4fll
118 = AIq. 89 XXX L - CNT RES. 778
216 = ART. 89 N - CNT
303 = ART. 83 XXI - qrr
318 = ART. 89 XXXIX p'- CNT

319=ART.89XXXIXQ-CNT .

321 = ART. 89 XXXIX L - CNT
322 =-ART. 89 XXXIX A - CNT
334 = ART. 89 XXX P - CNT
354= ART. 89 XXX P - CNTIRS 747 MJ 198

. 402 = ART. 83 I - CNT
414=ART. 89XXI B- CNT
416 = ART. 89 XXXIX B - CNT
418 =ART. 89XXXIX F- CNT

Nome do proprietllrio/eondutor
ERURIBEIRODELlZ
IONIHEIDBRSCHBIDT
INGO CHRISCHANSKY
BDIMiLsoNVIBIRA
ILDEMARBSPlNDOLA
JOSE HENRIQUE GOSCH
MANOBLVABS
FRBDERICOZILS NETO
ARTUR UILMANN
ANTONIO LESSEUX
ILSON MUI.LER.
JACKSON VOLNEI GUIZ

EVANILOO�OSETOMOZAK
NBORIBOECK

HENR.lQUEWOLF
CECILIAMAImNS
MARLI MARLENE CAGUONI
BGIDIOPBDROTTI
JUARBZPNA
JOSEROBERTO 1ELLBS
SANDRO LUIS DOS SANTOS
DINOBUTZKB

. LEONORTBRHORST
ROLANDO BGGBR.
ISAIAS DE CASfRO
RODRIGO DOS A�JOS
RODRIGO DOS ANJOS
NANILOOMANSKB
MARCOS ROBERTO BATISTA
ANTONIO JOSEZIMMERMANN NETO
ALIRIOCAMPBSTRlNI
ROSIRIS BLI SCHMßZ STOR1Z
ALMIRFRANCISOO MAIA
ROGERIO CESAR PBRBIRA
EDISON LUIZSILVBIRA SARAGOSA
MARIANONOVAK
LUIZ ADBRLI DO AMARANTE
LUIZ ADBRLI DO AMARANTE

RODOLFOLm�CK

419';" ART. 89 XXXIX O " CNT
432 = ART. 89 XXX I - CNT
451 = ART. 88 - CNT RES; 602 E 657
50j = ART. 111 - CNT RES. 732

O(S) NOTIPICADO(S) ACIMA PODBRÁ(ÃO), NO PRAZO DE

(IRINTA) DIAS, APRESENTARDBFBSAPImVIAAAUTORIDADE
DE 'ffiÂNSITO (ART. 2 DARES. 568180 E 744/89 - OON1RAN). CASO
cONIRÁRIo, FICA(M)PORBSTB DOCUMENTO NOTIFICADO(S)
DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE (ART. 5 DA RES. 568/80 -

CONTRAN) PELO COMETIMBNTO DA(S) INFRAÇÃO(ÓES)
BNQUADRADA(S) ACIMA.

.

JARAGUÁ 00 SUL - SC, EM 5 DE JULHO DE 1996
ADHEMAR GRUBBA

DELEGADO REGIONAL lS· DIlP
.

Mário Tavares da Cunha Mello

DIVA SABINO TAVARES, Márcia e

Carlos Theophilo de Souza. e Mello,
Á1�aro Tavares daCunhaMello e Ana

Mana, Valéria e João Baptista da

Vicente, Helena e Marcelo; Luiza,
Ricardo e Letícia; Rebeca e Úrsula;
Cecília e Camila, e Luiza. comunicam
com grande pesaro falecimento de seu
querido

MÁRIO
ocorrido em 29 de agosto, agradecem
a todos os parentes e amigos que

compartilharam de sua dor.
A família enlutada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA,6 DE SETEMBRO DE 1996

Cla.ssi.-Emprego
, uma Parceria '.

CORREIO DO POVO� HU..IIA

AUX. ESCRIT RIO

GIOVANI, 372.1923·'
VENDEDORA

SILVIA 973.5530
AUXll.JAR CONTÁBIL

I

LAURI 372.1452.
CONTADOR·

" LUIZ '. .

634.0.568
/ AÚX. DE ESCRITÓRIO
"SIDAMARA . 372.2999

· ASSISTEN:TE ADM.,
,

WANDERLEY' 371.3829
TÉC. ELETRÔNICO

} ELEANA 311.1054

CRONOMETRl�TA
" NEULSI 973.8068

'

,

': AUX. DE ESCRITÓRIO
.

ROSE 973.3771
DESENlDStA TÉx'iIL
ANGELO .. 374.0228

CONTADOR
L"QIZ,

' 634.0568
· AUX. ESCRITÓRIO

; CARLA
.

'371.3864
MOTORISTA

lLOOMAR 372.2804

',', SERVIÇOS GERAIs
'

�':SIMONIA 374.1180
,\:;'

;�

.....-----IIIII!IIIIÍI........... '

OUTRAS'vAGAS
ABERTAS NA'
HUMANA
AUX. PR.ODUQÁO

COLOCADoRDE CALHAS

.CONPEIT,EIRO .

. COSTUREIRA
.

MARCENEIRO
PRENSISTA"

·
. PROMOTOR DE VENDAS

, RECEPCIONISTA
.

� REPRESENTANTE
TELEfONISTA
ZELADORA

�
.

INFORMA'

.

-., .

.A.:1:J:E»ITO:R. :K>:B
.

..

'

..

_
,

. ���:K>'O"ç�q
. I, PARA.:, • o,'

.1, I,

x.&IEIfY.....:..-.r.A_ -_TODB .•0-96••;
�ÃLI••D.PLUxOQ.R.""A.
LAY-OuT;ACJO�.&.-H'.- --T'o
DALIx:a:&DBPRODUÇ&OB
ORIBXTAç.&..O. TBB�.à..lIIIIlBXTo

TÉCNICAs!? (III)'f
,

."

, Quando falamos emmotivação de funcionário e ernpresa, nos
ateremos a visão da empresa com 'um ser viv�e com os

mesmos desejos e anseios inconscientes, de todos nós. De
onde advém estes e como tomé-los satisfeitos para que
possamostirar o melhor desemp�o da estrutura e de que
forma aherarmos; e é por vezes. bem mais fácil que
medifícarmos 'o homem.

. '. '

. TRABALHAR EM OUTRAS REGiÕES DO BRASIL . .

A�ura�ganizaci�al e filosofal de cada empresa em��
,

um meonscíeate coletivo dentro de seus muros, mas muítas

vezeso transcendem, envolveado e .direcionando toda. uma
comunidade. Estarmos atentos Ia importância deste fato'é que '.

nos leva '3:, tomarmos saa aprimoração organizacional
extremamente positivá não só interna mas com�riamente..
Toda estrutura "psico-produtiva" pode' ser analisada ê

modifica para melhor atender as suas ambições, associada ae

melhor �enhó tomo um todo e' reconheciinento dos
suas pàrtes (funcionários) com �lgo próprio. Fazermos cada

..... ------ -�-_.
um se sentir .parte integrante da empresa; não de forma
unicamentemotivacional ou de compromisso,'mas de forma
mais íntima em quê o psiquismo (alma) da�resa'tenha em
cada tun, uma célula de si mesma. Para que esta alma seja .

reconhecida por todos funcionários como sua, própria e
defmitiva, tem que ser incorporada de' forma inconsciente.
O entender da estrutura psíquica da empresa, faz-sé através

.'_ ': :.,--', da análise da empresa como um ser vivo; que P<>4e estar

:./ 1::'"'CE' 'kIB''-»I'RO QU'lM#'Ie.'o .� 'apresentando doenças que vão desde a depressão-e histeria a

�11U.-�" L esquizofrenia e, paranóia, ' o tratamento desta patologia,.'
<

J'
.

• @CURRíCUlOSCAIXA POSTAL 200 :.' associado a outros processos terapêuticos como .os de

.

:
..

'

INFORMAÇÕES NA HUMANA coM $RA.NERENA. ; qualidade, é forma de .tomar a empresa produtiva' como
_ .: , _ .;.. nunca, sem a necessidade de cobranças sem fim e controles

caros, antipátiéos e desmotivadores do ser humano,
'

"II1II Temos que entender, que toda "doença psíquica", emana do
, cérebro, o "não fün.cionar da cabeça" traz em qualquer um de

nös, o mal funcionamento do corpo ou partes dele, No caso

IDA,DE DE 22 A 30 �NOS E DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR da eQ1Presa a "cabeça" e a diretoria e mais especificamente a

"'- INFORMACÕESNA HUMANA, � presidência, logo, um trabalho de psiquiatria indústrial,� ""'''''''iiiíii!iiiIllÍliiiiIiiiiiiií__-'';;;;;'''''_--_'
começa pela identificação dos transtornes da "cabeça", que

. fazem com que a restante do corpo não funcione ou responda
de acordo com seus desígnios, por mais corretos ou béin

'

inÚ:ncionadós' empresarialmente. Algo a mais tem que. ser

passado da cabeça pata o corpo, que conscientemente não .

conse�imos, .

para que -este tome as í atitudes de forma
,

produtiva, não se perdendo em atos inúteis, sem direção e '.,
finalidade, ,','

.

@ C,URRicULOS CAIXA POSTAL 200 '

ERE'NTE DE VeNDA

PROCURA-8E COM;
EXPER'ltNCIA; AMBiÇÃO E

.

DISPONIBILIDADE PARA VIAJAR.

INFORMAÇÕES NA :HUMANA
@,CURRíCULOS CAIXA PO:STAL 200

,
'

'

LABORATORISTA
.. @ cU�RicUlOS CAIXA POSTAL 200

INFORMAÇÕES NAHUMANA

ASSISTENTE TECNICO' DE
VENDA'S' 1 '

··PRE·NSISTAS E
.. AUX. ACABAMENTO

PARA TRABALHAR'NA-WOLF
.

'
.

.

PRocuREM A H,U.MANA!· .

. AMBULATÓRIO M DICO PARÄ EMPRESAS
MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO )._ AUDIOMETRIA ( PCA )
RECRUTAMENTO' E SELEÇAO - C�RSOS NA'AREA :DE RH

.

,

.

RUA HENRIQUE SOHN, 33 • CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.255-240· JARAGUA.OO SUL - SC
.,

.

Fone: (047) �71.4311
_

"Fax: \372 ..1091
�

E..IMail: HUMANA@NETUNO.COM.B�·
....

,

A,HUMANA ti PARTE DE $UA EMPRESA.',
,

.
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CORREIODOPOVo-2 /

VENDE.
C••llE
ns s••

. IIIRIS
lIAS

lIfÇiES

,

VILA ROMANA - Casa IIIv. com _ea de 120m2e teerenD 420m2 - lU �'(XIJ,OO
VIlA NOVA - Sobrado com ire. de 176m2, Iorreno 7S2m2 - lU S8.000,OO :.
VIlA RAU - Casa Alv" com 2 dorms, sllla, ,coz; bw�, disp. - lU 13.000,00

.
.

.

VILA fROGRESSO/GM - Casa alvo com SSm2e _em 312�- lU 18.000,00 +
(Illm.

.

ANA PAUlA I: CMa alvo com 146m2 e termlO 392m2 - R$ 40.000,00
nms RIOS DO NOR':rE� cara mista com 3 mrms, rala, bwc, Jàv, g_, disp,
·clmrasq. - lU 16.200,00 .

ANA P�UlA - CMa a1v. com suite, 2 dormJ, rala, cozo bwc, lav. g_, disp. - .

lU 32.000,00 , " .

CENTRO • TmenD na Rua Guihtme Weea� com lJ00m2 - lU 28Ó.OOO,OO
CENTRO • Casa mista com 117m2 terreno 380m21it.MainaKujuoto �R$ 43.000,00
VIlA RAU • CMa a1v. com 3 dorme" �a, coz, bwc, lav, toda lIIIlrada�� �.OOO,OO
CllNTRO c teerenD .., .6ßal da .:f. M'al. Deodoro com ._e. de 46Sm2· R$'44;QOO,OO

.Apto 201 ROll Eleonora Pradi, 125 com 3 dcmB, 2 bwc, sala, lav.p. AC'•• R$
�� .

. .

Apto. 202 Rua 'Eleonora Pradi, 125 ,com 3 dormi; 2 'bwc,� '\D'4 Iav. p. saco �

R$�O,OO .(

Apto na,Rua 1010 lam*io�.. com3 donns..2 bv,ç, sala, coz. Iav, gar•• R$ :
380,00 ,

Apto-.na Rua 25 de Julho • VBa Nova com sute, 2 do!ms, sala coz,lav. .: R$ 5S0,OO ;

"'__--�Casa alYeuaia pr6x Ceval, com'l <klrlD. bwc, lav ··R$ 100,00 .

:; Casa mista na BR·280� a Ferj, com 3 dcmB, sala, coz. bwc, Iav. p.. R$

.:.;:� 280,00
.

Cisa IÚsta·na ma Tomás de GoeS(Ce� cixn 3'dormI;, salal coz. bwc, lav.. p.-
-;

.

, 'R$ 300,00
� Casa alYeuaia na VJla Rau, com í dom!, sala, coz, bVIÇ • R$ 180,00

Rua Reino/do Rau, 144 - Jaraguá do Sul - SC

11�1I�1�1_1�I�VENDj�.. .

t WAr $·:.#tHW KW &w� ",·ylt! lt timtW M�' ,@ -Terrenoc/562m'-'I6x954,50m,fIa.ruaJoãoSans,

III_ta!!��;!,,!.�;�;i�!:;.;;"L;;L:!;,;�.:Lll :�:o6:�=::O::=::'·
;
.. , ,

"
, , :

:.:u
: :

w···························:·;;�;t; . dat; ii..i;;{·· :·:·:·�;JR.i;�;�liifi.i.iftal;IJ;; ValorR$24.000.00parceladoaté 15mese�.
.

_ 't :.: '

: �:;:;••fjU».IIö1:�;iH�jl.::�::Fi�FI7.I�i.:: - Terreno c/590m2 - sito à roa 5028ertha Weege,ba .

i
'

Ijj��;f;�:���:;;;:�$t:;:;:;:;:;:f�t;t;:;:;:;:J�!�ttt���;J;t?i{;;{���\:�:J;:l��tti;r1;l;:tm�;;I!' :��Ja�:�:!�!� f:;.�g�=�t�::::���g!
: :;' R$500,00pormês. .

' "

� ;� - Temos41otesnaruá 196-BemarclOKarsten,lateral
j �; WalterMarquardt - ótima localização. ValorR$12.oo0,
� ;� neiJocláveis.·

.

f !; - Casa de alvenaria c/'142m2, 3 quartos, Ilha da Figuei
'

j �; próximo Igreja N. Sra.,Aparecida c/ terreno de 450

� ;; ValorR$27.0oo,oonegociáveis.
.

. I,

lt__f�t4,'�1l1 �1�F�a�;;�'
I I :;;�;�:;��::
� '�. • R.REINOLOORAU 11: COMERCIAL, PREÇO PARCELADO

�I ��:
•

• EM t8 MESES.
. c •

. , ,..,:.,-,,".M.""'»::.:=,.=, , ,...,.,., ,.I.,..» "" ,...•».,.,.,." *,.,.»�.,.,.,.,.»� ,."." ...••......"•.,.,."•.,..��.""

J,�guádoSul, 6desétembro dê

,PARA·ALCANÇAR GRAÇA
Em um lugarmais alto que suiÍ cab
acender 3 velas brancas em umprato'
água e açacflr para �e� três anl

. prorJlOres,Mi�l, RafeI, eGabriel, efi
o seu pedido. E� Ir2sY:lias alcança

.

graça, Puhlic.ar no 3·dia. Observe o .

acontece 1104·dia.Agrtukço aos tr2s
j'roteioresMigúel, Rafael e Gabrielp
graçaalcançadiL

, I . I

.,' ,[S,," .. ,�t7�..

,._
..�'©',,',.''�'.'A...,,'·· ........'..;...._OR..;...A_·G_'�_�:_�o_�og_E_:_.�_L�_.�_:_e�_ric....�!-_M.....O_S_·.....Preventivo do Câncer � Fone: 371-0942

. ,
�.

-

�

.

(

DR. OO�GLAS F: C. ANJO
Angiologia - Cirurgia Vascular

Varizes, Tromboses e Doenças Artenals
',Fone: '371 -4935 •

,

.��.
• 1 I

,

ORA. ELEN C. D. J. DE MASI·'
Otorrinolaringologia

Cirurgia Plásticl;l da Face - Nariz e Orelhà .

.

Fone: 371-8446·

J DR. NELSON EICHSTAEOT
,

O�VIDO - NARIZ - GARGANTA· Meroclrurglanaso·
.

sínusal - cirurgia dÕ ronco· Oto�lnolar1n.gologia .

.

. Fones: 372-0617ê 371-0942

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



HABITAT
IMOBIlIÄR A

Urel4JhlJ

COMPRA • VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

TERRENOS
Terreno 1250ma - R. Treze de Maio

'.
"

, Terreno 450nii (15qO) - R.' Leopoldo Janssen
Terreno 420ma (14x30) -bt. R. Joinville pr6x. Posto
Backer .

Terrenó c/420ma - Tifa dàMosca
,

Terreno c/1.020ma Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno cl 460m2 Rua João Januário' Ayroso
Terreno cl 44OmZ·Bairro Água Verde
Terreno c/31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
TérrenO cl 2.600ma Rua Joinville - ótimo -ponto
comercial' ,

','

Terreno c/ 430m2 Loteaménto VerSailles
Terreno c/ 589mZ (eSquina) Uha da Figueira.
Terreno cl 400ma Rua Marcelo Barbi '

Terrenoc/532ma-EstradaNova próx.POstoMarcolla
'Terreno ,cl 500m2 frente pl Lagoa - aarra do Sul,

'

Terreno c/ 10.000 e casa de alvenaria, 6tlmo pl
empresa - Rua WolfgangW"ge {Rio Cêrro II)
Terreno 3.600ma Rua Marcelo Barbi � Vila Lenzi
Terreno c/28.000m2 frerpe para o asfalto em Nereu

, .Ramos. '. ,
. .. � ,

Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade} Vila.Nova
Terreno 11S0mz. - R. José Emmendoerfer
'Terreno 1 áOOm2 - R. Joao Jat1Jário ,..yroso
Chácara 115.000ma' Ribeiráo Grande

'

Terreno dê 37,OOOm2 - �Ia Al:nizade
'

lotes c/ 490m2 ... próx. São Lurs Gonzaga
Terreria�esquina c/598m2 - l.ot. Papp

.

Terreno 850m2 Lot. 8ehllng.

CASAS
Casa em, alvenaria c/260ma - terreno cl. 1540m2 -

Schroeder !
,

I

Casa de alv. c/95ma terreno cl37Óm2 em Três Rios
doNorte

.

Casa de alV. c/1ooma,terreno c/538m2 - BairroÁgua
v�éIe
� de aiv. 21!im2 - Praia de ltajuba
Casa de alv.�ßma 1 surte+3 dormitórios· RuaMax
Ziemarm

:,,' CaSa-13P� e terreno 520mt - Entrada, Rio da Luz
.. pr6x. Malwee. .

.

':'. Casa alv. 120ma ci 3 dorm. Lot.' Res. Luis Kienen
.

.. Sobradoalv. 170ma BarraVelha - permuta casa em
• Jaraguá,

.

, ". .

I: Sala ccmÍl. 93m2 - centro :'
.

.

i! APARTAMENTOS .

e ,Apto. 3 dorm. - Edit. Gardênia '

.'

...AptO.,1 dorm. Edif. Virginia '

�.. �rt. em OPnstrução c/2 ou 3 dormitórios; entrega
agostoJ96, rua Gumercindo da'Sliva (localização ,

.

PrMlegiada). Consult.nos.
'

.

Aptó Ed. Is8bela cl 123m2 - 2 dormlt6rios + surte e

'. demais dependências.
.

.

.

,(.. �o. 155m2.� Edif. - Edif. S�lochet entrada +

.. fInanciamento.
'. Apto. 96m2 - Edif. migrantés (parc:elar) .

.. Apto. 3 dQtm. - Ed. Minat ,

':. Apto. 1 dorm. - Cambprlú.

II" "

"11 'ALUGA-SE,
_

• Quitlnete Edlf.Virgli'lia' "

'I' Sala �omerCial 30m2 - R.'Francisco Medeir�s.
:_ Salà corrll. ; �dif. Picolli c/35m2, .

'

:.'�Ipão, indl. 130m2 - Rua Lepoldo Janssen.'

.. Apto. 3 dorm.- Ed. Gardênia
�.� mista c/a dorm. Rua Max Dóering�
: t:dIcola (4.peças) centro.

- RU� I'EJ.lPESCIIMID't, IS?
,(Ao lADoDA :I••:ln:RRAOENS)

FONE: 371�009

Cl��SlfICADOS
.

CORREIODOpovo-3

fi m�fS{).R. r.
.

CREC11873-J '

�. EMPREENDIMENTOS IMOBIUARIOS LTDA.
, APTOS EM CONSTflUÇOES

Edil. ,P.fiJnla - 11; Jo" Emm.ndo.rl.r .

.

-Apio. CI 111m" - � aridat, 012. qlos e demais dep., garagenÍ. pôltlo e portw
eIeIr6nica - R$ 25.000,QO·+ saldo parceladó em CtlB, entrega chaves em jan/97 •

Edil. Dlanfhus - Rua Marina Frutuoso

'-Cob8.turaDupt..80401397,SOrßl,cl.3sullesedemalsdep.twelra�i:hulralKJlelra
Ind, -2 V89'S, garagem. Emaduparoelas de condomlnioa pattir ifê R$ 1.7S7,57,
reajullados peto CUB - chaves fevl98. ,

.

- Apto 502 e S02 0I214m" - "sule + 2 ,fos., saCada. chulrasq. Indvkbit, dop.
empregada, 2 giaragens, .110 defestas"pisdna - Entr"l0Saib{A$ 44.022,96)
+asatin;rparcelas decondomlniq- R$l,OSO,Hlchaves FEV/9S,'
- Apto 304 0I214m". - entrada + paroelas de conclomlnio a partir de À$ 962,03 ,.-
reajullados peto CUB' - diaves - FEVI9S

,

I

Edil. Amaranfhlls Rua. Adolto Sacarl - lat da 'Rua 'Amazonas
(SCAR)

,

- Apto oI30Orßl, temos dspoolvels apartamentos n" 301, �,501. "

Em.. +paroeIasOOl1domlnio de 3,65Cubs (R$1 :51S;10)/ rnês-chavellDEVe9.
ConstruçAo: Proma Constr. e PIw). Uda. em sistemas de condomlnio,
R.s/Mnc/al Amatyllis - Vila N�va
r:Apto.cf 12� - 011 sule + 1 qlo e�. depend, (sacada 01 chll(l'aSCJl8lra.e
ga,ragem) - R$ 11.400,00 +assumr cilndomlnio de 1,61 cub. (R$ 669,63).

.

.
" CASAS

.

- ca. AJven. 0I1581nt - R. AIvIno Stein, 960 - SAo Wz R$ 40,ÖOO,OO,troca por.
apto. " .,'

.

.

.

- ca. de•Nova 3 pallimenlos 01 45()mf de"08 oonstrulda, terreno soam" -

R. Tomaz F.,de Goes cf Indavilla -A$'1ílO.OOO,OO '

,-Casá alvenaria'0I200,OOrßl, na fbiOIMa êhioctini Pradi, 33 - Jaraguá-Es(JIerdo ..
.

-R$ 60.000,00
' .

- ca. de chácara 01 270rßl � alvenaria oItoda inltaLestru!ura, ,piscina, dois'
�r terreno 01 31.000m" ! R.Bemardo A. Schrrid (perto do Bailo V.6ria) -

"dafiguelra -.fI$110.000,�0
- ca. de alvenö 123m2, Batneérlo carnborill - 'Troca--se por apto em Jaraguá
��.

.

- � em alvenaria 01 80m2 - ,fbi JoSé PiooI - � 25.000,00
- ca.Alvenw0I320m" - R. JoãoWI88I·Jr. 53 (BA 280, Km 72) JR$ 55.000,00

,TERRENOS
'

- Terreno 0I2S.269m". no trevo quevai a Btumensu o/165m dé frente plBA 413,
eontendo uma i:a. de madeira cl 150rßl + gatpao de alvernina 01 200rßl, - R$
170.000,00

.

. '. .'

- Terreno 27.OOOrßl, Cháçara emÁguasCI_as, Perlrnetro'Urllano'- R$45.000,OO
- Terreno - Lot. ChlllTlp'8IJlal -378m" - R$ 21,000,00

.

,

- T$Teno 01 7.350m", à 50 metros da R. José T, RibeIro (após trevo) A$
32.00.0,00
- Terreno 012.250 r R. �a W.eege (plano a seco oI.Aio Jaraguá aos Funoos)
- R$040.000,OO

.

.'

'.

- Terreno em Navegantes, com 40()m2, central a 500m da prala'- A$ 15.000,00 -

IIIIrildo, fundos 'oom cobefIlJri p/ '" garagens
- T8ITen.o 01 450rri< - R. AméIa Fiaoher Eßke, VI8 Rau' - A$ 13.900,00

GALPAO I�I)STRIAL j- COMEfl�IAL
- Gatpao IndJstriaI, astrut..a rmntada, oobert..a paga, oom área de 400,Oomz, e
oterréno� 654,Oomz, FblJoAO Ffanmer, em frente àlgreja saoWzGonzaga.
Préoo R$ 39:S00,OO.

'

- Prédo comercial - 312ri1" - R.·Adé&a Raoher, 720 - R$ 80,000,00 - aceita

paiçelamento Oll troca parolai p/' áptB1errei1o;
.

.

"

�oCAçAo '

" �
-lojas -'ft 8eonora S; Pi-ad Ed. AnI.úÍlo 0142,24'" - A$ 300,00 -0153,47"'-R$
,400,00. '. "

.',

-lÓjlfél42Jn2 R. Bem_do Dombul'Rh, 590 • R$ 300,00
, -loja oi 35fnl- A. Q,IiI'enJ)e HerIng, 70 - Edf. �Iioa - R$ 300,00

- loja 01 62,OOJn2 ,� � Mama Frutuoso 909 E�. Aslher - A$ 400,00
,

:Apto 013 qlos + dop.-empregada, central, Eilflcio Jara�á, S" ",dar, R$ 550,00
(Serri mObilado)
- Apio. 'C/3 Cjlos - R.. 8eonoráS. Prad (Centro) - R$ 550,00
- Apio. 2 (JIartos - R. Glilherme Hering. 70. - t;d. Erioa, Pr�do Novo oom ciina
inlra'ilSlrulin, portio e portarill elelrOnioos, gas enoan.oo, ,Iooalzaçlo central
-R$475,OO • .

- �lpló 0I750n1' - 114.1)1" de escrit6rio - FkIa flwino�gotIl, 1460. Aluga-se
tOiai Oll paroiaI; ,

'

,

-loja. - FklaJoséTeodoro,Rbelro, 355 - após Indumak - 0I72,OOrrl' - R$ 330,00
-Aptool 01 qjl8rto e 4emals dep, - R.José Envnendoerffer, 1549 - Ed. Hllrtênaà
- R$35Q,OO .

,

-Apto,o/Ol cio. e demalsdép, -'R, Glillll"me HerirJg 70 - Ed. Erioa'- A$ 370,00
- Apto. 01 02 qtos ,e demais depetldêoias " R. Mama FrutuoSo, 90S • Ed. AsUter '

- R$ 450,00 "

.

,

- Apto. 01 02 (JIartos e deinais dop. - R José Emmendoerfer - Ed�' Denis· A$
380,00

R EPITACIOPESSOA,421-SAlA103-FONE 3718814

,Parecer Comerciai

Incorporaflo
Vende - Admlnl.tra .

Compra - Aluga
I DeFRÓNTE Ao FÓRUM - CR�CI 00177o-J , ..
", FONE,fAX (047) 372..2990 '

-.

CELULAR 973-90á9 :' J�AGliÁ DO SUL - SC,

TERRENOS. .'

- LoCIeanieIlto Hadmaao, Vila Rau, 420.m" - R$ 7.000,00 - Negoc�el
- ParceIamGII: .

.

"

'

- Rua�o Boss_lIo - ao Iadà ""�mitmo 'S99,OOm" - R$ 16.000,00 '

- ParUlaioos - BIlTI do Rio Cerro,
' ,

- Álea pilá instaJaçIo deB� � lateral da Bedha �ge - iakio -

6.000m' - R$ 3S.000,00 -'NegQe�eJ. ,

- Átea plD instalaçlo de Fnpesas - Rua SSS - lateral da Bedha�ge -

2.900m" � ,totalmente �na - R$ �S,OOO,()O. ,

, , -

,; 'Rua 10116 T. Ribeiro - 427,50m", instalado-'gua. luz, 'pJ... assi!IIda -

.

R$ 13.000,00 - p_m;eJaJms..
'

- Rua WaJter MInflardt - prlk. �.� - 340m" - Ç()J1I const. iniciada -

R$ 60,Otplm" - 84�,00m" - 2 PIsos. '

'

- Terreno 108 trevos de GM - 'SCH - JS - BL � MS - 10 - 19.620,OOm"
- 10 X R$12.000,00 - Ne8oc�eJ.·

'

- Álea com 4.m,50m" - Rua Maria UJdleJina da SilVa - Vila 'Leazi - R$
110.000,00 - NegoC�eJ.'· " ,

. .

- �ias 729,OOm"enlrada dê R$ 12.000,00 - Assmpirfinanc••- Acda
se çarro �'Yel.
- Álea �r raervada de S.OOOm" ,- 6tima plD residencia ,- Rua Blpio
�s - R$ 3S:()00,OO - NegOc�eJ.
- Terreno pWximo a (a:uldade· 420,OOm% esquiila ' R$ 7,000,00 -

paroelal1lOs. .

.

.

"
.

- Álea prlkinio a divisa de GM, lateral SOO,OOm" - R$ 12.000,00 -

ACeita-se çarro. !
• , .

'.

- Álea� 11.600m' - Rua ioIftnço� - R$ 3S0,OO - negociá'Yel-
aceita« troca.

'

CASAS' '.
"

,
.

- Rua WaJttr MInflIl'dt, teneno 647,OOm" - � mista ci180m", Ra
ft:sidencjaJ é comercial R$ 90.000',00 negocä'Yel- ao lado do Posto
Mime úda.

'

- Troca-R alsa III Rua BJpfdio Martms com 217m', 01 3 quartos,
· vaánda, cql8, Ii!I1te, 2 badiekos, portio eletrOnico, oeroa toda emaJlUÚDio

- aceita-se: Äpto" ClIO'o" casa na praiá � Financi8lD06 � 48 JneIIes 01 uma
entnKta. ,

.,
.

- Vende ua OO,AJ� - casa ÍJedrIo • R$ 9.000,00 edlJlda mais R$ 47,00
de mensaJidades. '.

'

r

,

- Vende RUa� Sader - Barra doRio ,Caro - sala � ci7áDha - 3 epl.tos·
garagem - E1irada de R$ 25.000,00 o restante parcelado 'a cordlinar..
Total � imtS'Yél de R$ SO.OOO,OO
- Casa nova nos fundos do Ju'YeJtus' - c/3.quartos : copa.çozinha -

'lavanderia - blllheko - gliragem - R$ 25.000,00 - negociá'YeJ.
- Vende c� III rua �eto Sclúochet, 1:37, mista - 3 quaJtos, &!lia,
coziQba, copa, l�vandería, aceita,-se Chácara, carro e neg�iável -

PARCELAMOS - tem:Jio S82,S0m" - ÜlI,� de 12,SOmIB. : ,

- Apto. CaJmorl!l - toeI.o mobiliado - 3 quartos, sala-<lClpl - 3° lIIdar. -

700m de p-aia. - Rua 2300 n" 74� aceita« imÓvel em CUritiba.
'

-' Casa mista çm� de Paul, - 6tima COII8elVaçIO - 3 quartos,.�
cepa!!. cozilila, garagem,blllhekos, toda nu:ada, excelente - R$ 25 .000.00
- Parcelamos - negooiaJDlS, etc,
- Casa no morro 40 AcaraI' - condiç(!es regular - teneno - 420,OOm" � R$ ,

25.000,00 - Negoc�el -P.ulamos - etc.
"

- Duas casas no1� 34; Estrada do futoto Presídio MuníqlaJ - Una
R$ 13.000,00 outra R$\16.000,00. ACeita-ae ClIO'O

- Casa ua Rua-Goi. _. Vila l.eIIZi - _2 pisos, com IlUl'tes, sala de Tv, sala
de 'pntac, 4 quartos, esça interna, piso sao T� e'marmore, etc.
exeeknte casa reside!JCÍàJ R$ 7S.000,00 - PaR:e18lD06 - negociamos - etc .

- Casa no R:o. Pallla - Ana Pallla I. escpúna madeira -�, exéelente
ponto coniJ. R$ 25.000,00'

- .

APAItTAMENTO
- Edifício Sta, Terezlnba - 3° lIldar, 116m', � glos, 2' saJas, cozidla,

· garagem, 2 b�ns, ccpa. etc. R$ 6S.900;00 - Negoc_vel - 'CeDtro,
- Editleio.Cemenmo' - ZO.8IIIar, 3 quartos, saIa'cózi� 2 bllDheirps,
garagem -. Rua Waldemiro Mazlrtchen - R$ 65.000,00 "

- Condoml'nio Amizade - blbco 'o 1 ' apto. 101 - 2 qu.tos" sala, CClpI,
banheko, laVanderia, etc. deixacozinlla instalada ao preço deR$ 2S,QOO,OO

·

e aisumir f'manciarnento,de R$ 310,00 por mes - ACeita-,se teneilo .

ALUGA-5R
03� defronte aWeg n - GaJplo'�DIraJ � caíoa 1eS. + com. DÓmingos
da Nova

'

línica ,São Cam'ilo
Dr,� Marcos',Ferna'ndo F.'Subtil

�RII.�I!��II.iiiilllltjll!l�t!'=M!lii�i� ,

Medicina do Tta�alho .. Fratura. - Ul'9ên�18•
Doen9a. deColuna, L..ae. do ..porte .. Vfdeo Artroacopla
e CI",rgla. do'Joelho
Exame,.: adml••lonal., deml••lonal. e perl6dlco.
Hor6r1o. atendimento: à:30 lt. 11 :30 e '14:00 i. 18:30h•.

. � I.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'CORREIQDOPOVO-4 CLASSiFICADOS DE'V�rCUlOS ', J8l1lguádo�uJ,. 6desetembro de'

,.

JARAGUA DO SUL
,

VEICULOS NOVOS
I

Goli '
.

' prata � OK96
'1

Kadett OI. 1.8 . branco 0K'96

PálioEDX aml .OK96
�..: ,

EscortGL 1.8 cinza
.

OK9�.
UnoMille vermo 'OK'96

GoiQi 1.6 sport OK96
GolfGL1.0 branco 01<96
MilleSX 10 4pts 'branco' OK96/97

Mille� 1.04pts prata, 'OK96,
;
Piesta.l.O i 4pts ' amt OK96

Tipo 1:6MPi 4pts. drake OK96

TeßlJra 16V 4ptS serviíha OK96

Pick-upSl0 " branco OK96
p

.

CorsaWmd super 4pts
'

goya OK96
,

EscortGLi 1.8 azul met, OK96

GUARAMIRIM

CAMINHÕES
. Agrale 1800 � Carroceri'à. branca 93'

,

Jeepe Javalli '- Turbo Diesel' bege 91
M. B� 1218 -, Truqu.e chassi branco 91
Ford Cargo 1418 - TruqueChassi 89
e! carroceria Frig.Recrosul aml 86
VW7.90 S e! Carroceria vemelho . 89
VW 7.90 e! carroceria' amarelo 89 .

VW 7.90 -'e! Carroceria amarelo 88,
, VW 7.90 carroceria cinza 87
Ford Cargo 1618 - ChassiTruque branco 87
D60moter 1113Bau' marron. 81
D 10 Bau' ,branca 79
M.B.L 1113 Toco Carroc aim 78

. M.B. 1519 Toco basculante aml
co
78

M.B.1113TruqueTumo'Carrocaml 7$
Chevrolet-D60 carroc toco bege 80
V.W. 11130 toco chassi cinza 85
V.W. 6.90 e! baú vermelho 86
F-�OOO carroc, cinza 75
F-350baú térmico verme1ha 73·

,

I

V.W. 6.90, e! carroc, .

' cinza 87

,

VEICULOS USADOS
,.

VEICULOS USADOS
MODZa Hatch

,.
'.

82marrom
'

Peugeot pick-up
Jeep Javali turbo bege 91 DelRey branco 82
FiatUno·1.3 branco .89

'J F'iat147 branco 86
Escort Hobby cinzá 94 Passat cinza 82
DelReyL verde '6/ ,

DelRey 85I . marron

Santana 1.84 pts. branco OK96
" Voyage brànco 84

Go11000i plus únique OK
,

MilleSX104pts turmalina OK�J97
l.1noMille prata OK

Corsa Wind branco OK96 EscortXR3 prata 86.

Fiesta 10 2pts < azul OK96- ChevetteMarajó 'branco ss

ParatiCLi 1.6 . 'pratil OK96
' MonzaSR branco 86

Tipo 1.6 ie'4Pts prata OK95J95 MilleSX 104pts madii OK96..97

Lögus cinza 94 Pálio BD 10 2pts. � V. cordoba 96

GoI i
"

vermelho OK96\ Tempra 16v4pts .

turmalina 96
Monza Sl, preto '6/

,

Chevette Maraj� vermelha . 82
Koni>i azul. 83 Uno1.5R rata s9

•• 1 •

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

fiNANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES
"

'VEREADOR

p
P'
..

B

E.DSO,N ·MÜL�LER,.·";
.. , .

-Na 116.78
I

PREFEITO -

Ju�to. por ..i.r.guá'
IVO KONEL

.'

PMDBJ�PB"

F-1000 Super
Tpo 1.6 4p1s.
TipO 1.6 4p1s. completo,
Kadet SL vidro eletr.
Kadet SL gas.
Monza. SLJE 4p1s.
Opala c.om<>,doro
Pr.êmioCS
Monza SL

.

CheveUe SL
PrêmioCS'
Ghevette SL
Chevette SL
Dei Rey GL
Fiorino Furgão
,Escort L
Escort GL
Escort'GL '

EScOrt GL
cOrsa 1'.0 .

Gol LS AP. 1.8
Escort L

'

fllsca 1300 L
. ,Fusc� 1600
,
Moto X� �OO R
CB400

.

95
95
94
93.
93
92
90
86
85
89
85
88
83
87
89 '

93
89
'87
84
95
86
85'

7�
75
95
82.·

prata·
cinza
preto
prata '.

prata ."
vermelho- ,�

Grafite.
'

verde·
preto
prata

, cinza
.

.brance
'. branco

,

azul
branca
branco
prata'
verde
prata
verrrielho
branco

, .dourado '

AUTO NOVO
-VEíCULOS

'.,
.

-
.

',' 00TipO 1.6 4p1s 95 gas prata , 14.50O. .

.

Pointer CU 1.8' 94 pIS gas prata.:
·

13.500.00,
Fusêa 1600 94 verde met alc : : ;.: 6.600,00

.

.

,

00Gol CL 1.888 branCo alc..•................. , 6.000, :

Uno Mille 91 verde met gas. (c/rQdas) , e, •• ; 6;50O;OO
','. ',.' . . �OOEscort GL 89 azul gas ·...•.•.......,

6.5
.

,

,
'.

.

0000Escort GL 88 CInza alc .- 6.5 ,

Uno 1.5 R (cl-rodas) 88 azul met alc , � 6.500,00
, Monza CI�sic 87 (completo) chunibo alc 7.300,00
Uno CS 86 preto alc.. � , , ..4.800,00
Fusca 1300L 81 branco gas � 2.50Q,OO
Fusca 1'.500 73 aZul gas ,., .' 2.000,00 -:

,

..'. . 000Uno Mille 91 gas. branco 6.30 ,

,
'.'

00Corcel1l81 gas. bege : _.
2.300, '

Honda Spacy 94' gas. verde :

·

2.500,�
F-i000 95 gas. prata 13.000,00 +13 x 710,00
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, Os brasileiJ'OQ a cadà dia
'Jaais superam á veJqonha de '

'

'" aSsumirem. ,patriotas;
-.(:eP1'8Jn-sB com à, bandeira.
�'�chem-se, .de: orgulho
'4uaMo o ,pais � JeConhecido
bd;emacionabnente, comonas -

Olbnpíada� ou antes ,mesMO
,

:!Com o nosso querido ,A�rton
�,sama, que 'COIn8InOraVa ,ao
'SOIn do Hino Nacional

arguendo'a�,
Muitos, InOvbnentos por

"v"�deInonmaino
'amor 'pelaPátria.

"
,

, "Citando alguns' fat'os
,� pode-se l�ràr
'� tropicalismo -de Gil e

Caetano que radi� a ln'6sIica e
,
_

politica da época. ,Os adesivos "Brasil:
,

"'� oudeixe-o·, grwiad.os portado o
pa�' pelos militares, obngando as

Pessoas a�a situãçio ou-ireJn
r

�ra, pais este que esqueceu a seca
nordes:tina e vibroucoJQ.,a conquista da'
Taça JuléS Ritnet , o tricampeonato

• ,!IlqJldi.al para o futebol O reveiUon de
'19Y& COíneJnora4o com liberdade o flm
�do periotlo tnais negro da ditadura.

'

'Mas, foi taJnbéJnnadkada de 'lO que
o Brasil foi muito inftúenciad� pelos
':�eiros, Spielberg, Dancin' Da�s,

Pátria .Arricodci, Brasil!

,,',DELICIE-SENASONDAS DA"

I

. !!]J!; ;1Il:,-;:I.!.II:III.lili;�!'· ;, ,'; !
Saboreando buffetde sorvetes,

. Taças' frias e. quentes,
- -Café expresso, _

Chocolate quente e
.

Capuccino
"". Próc6plo "o_me. df! Oliveira, 664 - jaraguã do Sul - SC
�"�, F.one: (ob) 371-6611

,

John Travolta, fast fQod.,
Calvin I<lein, bandeira'norte
atn'eriéa�a por todas

'

-as
'.

roupas e idéi.as. .

Mesmo ,àssb�; Caetano
cantavaMenino do Rio, Cacá

Di� retratava o país em

B�e 'B�e' B.raSil,. Hestol'
Babanco levava i tela a

realidade dosmeDinos de l'Qa,

'com Pixote.
�ais 'tarde, em 198'4

,

,Diretas jál hnpeachtnent dé
Collor.
Este , o país em,que

vivemos e atnaJnOS' (71), Ulna
�de mistura. McDonald's, ,

,

fEijoadaefome,sambae�,
politicas, corruptos e caras: pintadas,
� Co� do Mundo e OJiJripíada$l,
ciJiema nacional e voto vendido. I,

Épreciso qUe se aprenda arespeitar
,

, a diversidade brasileira em tótlOs' os
aspectos, ser cidadão é isso, reconPeC8r
as diferenças .e amar a Pátria.

,

. Aproveite o' dia '1 de setembro"Dia
da JndependêDcia do Bras'iI, qtÍando

'

todos vão às Nas em deSfiles cívicos
.

. . .

,éairegantlo a Bandeira Nacional para
refletir sobre ö verdadeiro sentido de

.

\
, ser cidadão e honrar, lutar e se alegrar

.

'coma nossa PátriaA.m:ada. Brasil!

Para nós" -seguro não é, s6
gl;lrantia ,de riscos.

� .',-

Seguro é. Prestação de Serviços' ,

SEGUROS
GA·Re/A'

Rua Expet!i.cionárlo
GumercIndo da SlIVà,
Q!! 90 ,

'

,1!! andá;, sala 2
,

'
"

I

Fone/Fax: 371-1788

".r.liu� d� Sul - St::
,.

�
�
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C· ..;_�' 'H'· t'
" •

',' O.lulra, a 'IS .oma

, "

,
,

"AHistórüJ de "ossagente "aopodejiclirsó "a
'.��iRIiI

sa"dtUle". O,PtlSstulo só é imporúmte se
, 'oSeil tempofoibem empregado.

Blrioddtapocu ,

, J

- Em l876, SumAltezm o Conde e Condessa d'Eu, tnoluiam na escritura'
.

, . '.

públicade 29-04-1882 retromencionado, prometendo aJourdan afazmm
avenda; nas condições.daLeino 1�904, de 17-10-1870,\ 2 ma hectaresde
terras de seu Patriniônio, no lugar'deJaragu4 cujas divism seriam
determinadOS.porSumAltezm, à razão de meio real a braça quOdrtJ4a,
úmave« qúe sua impottânCiafOS.sepaga tdmbém nopraso de 8 meses; e

não percebendo mais o aluguel ou tlrrendamento âo« 430 hectifts o

outorgantepelo ditoprazoprofTOgadO de 8meses. Jourdan; ao qUeparece
conoordava; tantC?'que desistia de qualqu(rexig,ncia de indenizaçã� que
ainda sejuJgmse com direitopelo contt:a;tojá rescindido de 03-05-1878,
'relatiVt:mtente aestraiJm" quúiJrisse, comoabriunas tenYISt/oPdrimô.nio;
mm que., se nofim doprazo de 8 mesi/s nãofosse,paio o total da dívida,
Jourdanse obrigariaaedregaroEstabelecimento �aragÚä, com todos os
seus acessórios, materiais e todos os bens existentes noPatrimônio.,Eram
prasos com dà!m que só podiãm oondusir ao malogro de qualquer
empreendimereo.:

. .

9

, .,r;;;:r.ê.:1,-1'�?
'

, -Em 1926;JulioFelWUu, ex-presidtnedoH08p. 'J0mguá'diziatpeardinheir08'
arrecadadosdurantésuqgestão, naimportânciade13:747$OOOestaVamem
poetr dos tesoureiro.r, sendo'com Q 10 tesoureiro; sr. BemmrJo G1Ubba,. a'
importdnciade 1:552$econto2",ar.CarlClfMey, aimportânciade6:795$, em
dinheiro'e 5:400$()(}(jem docwnenOS.peifeitamene legais. Quanto ,àcompra
do terreno ondeseriacónshuído o hospital, existia umpequeno trt;lto com o

sr. Jorge Cserniewioz, vipe-presidente, devendo o di;, ser efetuado ti
'quinhenClfmil réis o inorgo, 1JU1tI totd de 5mO)gClf, quandofosse despachado
o requerimentofeitoparadispensar,do respectivo Imposto de Transmissão.

,

. '_.:,t;)f11.êii1.:f!j7!'·' ',-
' ,

- Em 1936, a colônia alemã de Jaraguá era convidadapara op'lOje.io
"KRAFT DURCH FREUDE" (força através da alegria)
BRASILIEN-DEUTSCHLAND (Brasil-Alemanha), oferecendo 30
dias de estadia naAlemanha. Inscrições deviam ocorrer até 14 de'
'sétembro, compartidade São Francisco em 24'de novembro e ,chegava'
em Hamburgo nQ dia 5 iJêfevereiro de 1937. .(l'viàgem éraefetuada
pelo navio '''Monte Olívia". Porm,eno,.es.eram' obtidos çom o líder
do N� S. D. A. P., locais. A nota. era seguida de. oito estrofes de'
chamamento patriótico, s,ndo a 1" e ,última do seguin(e' teor.:
"KAMPl!RUF - Es ruft in die. Reienlzum Kampfder Freihe�t au!,/
ein Führer 'ohne Bangen,! O; folgt ihm froh Z1,l Hauf - Li'ebt' ihr
Brasiliens Erde,lso hebt dre Hand zum Schwur/und tretet in die

'Reihenjfolgi treu des.Führers Spur(". E�tàs manifesiações'
'conduziram, depois, ,para, uma ferrenha perseguição a todos 08

alemães (não só aos nazistas) 'e teuio-braSilei�s.
'

,

.I'iM�i!.::r��?
- Ein, 1986, o COIUlEl!'DO POVO, na edição 3.4:03. página 6, de 06 a
1:2 i-e se!embro, homenageava' o. INSTITUTO HISTÓRICO E
GEOGR.;lFICO DE �ANTA CATARINA pela passagem do seu .900
ano de fund_ação, de p4gina inteira com a nominatdda diretoria'
encabeçadapelo.p�sidente VictorAntQ""io PeluSo Junior.

'

- A ComissãQ Municipal de,Trânsito, d�se,nvolvia.de 18,a 25 de
setembro, campQnhapara ""arcar a,Sem�naNiicional do Trânsito,
',cont'apcirlicipação daBiblio�eçáRuyBamosa eDelegaciaRt!gional
de Polícia, com- colocaçãQ de faixas alusivas e distribuição de
panfletos nospontos ,estratégicos das ,ruas Reinoldo Rau, EpÍtácio
Pessoa eMarechalDeodoro da Fomeca, palestras, proje.çl;es, de siides,
em escolas, e,mpresas e entidades;

, '

':':���::<"':�:�:�:�:�:II::=!========::::!!==========
fI44 �.". 'f'� SJ,.i�kl.

,

"Havia n'esta : extensão voluntários da região para Blwnenau teriam um

apenas duas casaS de colonos acossar QS federalistas em. por demais penoso, p
italianos, na primeira encontrei laraguá., 'chegar elJl tempo de '

'

um cazal -de velhos que se
"
... S� a tarde cheguei ao combate ãs forças leg

.

'mostraram muito cortezes e acampamento. Era nó meio Ocorreu, então, I,

pediam para não déixar que na 'da selva ao longo de uma .voluntariado, comerci�
volta lhe, comessem o milho picada Apparicio tinha feito -colonos que, mesmo 'n
verde, a outra estava deserta, para dormir um girau, com sendo ein número

'

Entristeci-me encontrando ali
•
medo de cobras, eu dormi acentuado eram -orien

mappas da' Itália, livros sobre ,u.rit monte de palh.. para uma sutil guerrilha,
italianos, dispersos' e a1:Í:fàdos A madrugada, uma chuva conheciam .a região e'

pelo chão. Entre estes livros, miuda. veio tornar mais pontos, vulneráveis, D'
havia J promesse ,sposi, 'de aborrecido aquelle montaram uma estraté�
Manzoni e o Epistolario, de acampamento. Depois de orientados e abastecidos'

'

Silvio· Pellico. Aquele mim chegou o dr. Arthur armamentos p
trabalhador que abandonara a. 'Macid que' voltou a'mesma, negocientes fiéís. ao gov
pátria para conquistar a vida; noite. No outro dia :fui até o' entregavam armamen
era portanto um homem de ponto onde' se tiroteiava e, 'entre eles os próprios' d
álgutba educação, e lia os voltei logo, tivemos dois colonos que usavam p
livros em que conhece o que é (cridos e eu uma ferida nopé. defesa e' caça" que ,

a prepotencia dos senhores O ininügo que 1in1íamos, embrenhavam na l1\a
n'um

, povo escravizado, erão allemães que Pinheiro atirando de tempos em t

negando,'aO pobre até o direito . Machado conseguiu 'e modificando a sua posi
lo

de amar, e' a"tyfania dos que convencer que Íamos aDi para
'

de modo que; es "marag
mattam e encarceram pelo' destruir suas colonias. EUés 'ou "chimangos", da llnha'
direito da authoridade". se defendiam, occultos no frente, ficassem desorieá

Tal colono' culto, entre os matto, mes ape,nas os nossos' tados, supondo tratar-sé
'

pioneiros da'Barra do Rio se aproximavam davam muitos homens 'armados

,

Cerro que se interessariam por, alguns tiros de emboscada, 'responder ao avanço d
.

livros, poderia ser Abramo corriam a procurar outro revoltosos, 'fazéndo-:
Demarchi ,ou Domingos, esconderijo. retroceder para não por CI\{
Demarchi. - Demarchi cUI'S&-a ' 'Eraestaapeiorguerra que risco a Coluna Saraiva., Mti
filosofia e ,te�logia na Itálía.. poderiamos .ter; voltamos ós colonos' também atiravalli
Ambos foram professores RO

.

' portanto a, occupar a posição "para valer. É o que conta, Q,

local. do laraguá, onde poderiamos prófessor João Rogérioi
O acampamento ao qual o ,contei-os se viessem Sanson; "Do tiroteio descrifil',

dr. Dourado se dirigiu por acossados pela gente de pelo' dr. Dourado, o ocorrido.
.último ficava próximo ao' Estacio Azambuja e' alémda Barra do Rio�
posto de .gasolina do Weege .Leurentino Pinto". ' resultaram três feridos; eil
na Barra do Rio Cerro, de ' Temos uma outra. os 'qqais o

_ próprio d"
acordo com o livro de Enillio interpfêtação estratégica que Dourado. Ele nãô' especifi
da Silva., Esta'foi a,base m� nos foi trazida.' 'PÍnh,eiro a natureza do séU ferim
distante estabelecida pela Machado achava-se em 'ex��to que fo.i no pé. 'F
Coluna. ,Seu objetivo era. BJumenau, guarnecendo a sido um, tiro? Pela descri

,.

.witar um ataque das, tropas cidade e tinha notícia da ,que ele faz� segUida,
"

de Piilheiro Màcbado' que' vinda de' uma Coluna q�e que o ferimento o impedíu,
estavam em Blumenau. Este, s'eria a de S�raiva, más se andar, mesmo a cavalo.. .!

poi' sua vez, chegar Frit� von JII1'IIgIUÍ 9"'"

() posto tk Kaolin" tk We.e. flClW" 80Wo es'l'""do tia filio, bQje t� 0CIIJHIIlD pIIf[
" construções indílstrillis d" Mtilwee MIIlhIlS Ltda. Em pr�iro plllllO 'IIpll1'ece o a-veI'e�
MhioMll7'inho{lubfni, ex-inugrllllle40Batlllhiio tkSuez (ONU), tkftutúlia trtulic;olUllp;�
da BII1'I'tJ. Ruh;"; kmbra o tempo da clISa tk negócio do tJVô, fJ1U flCavf!.;nllÍlui estrtUlll '

estreita e Clf clIValas eram l11111117adas "" frente da vend", nomelhor estilo ''f1l1'w(St" ameri

ALlATECNOlOGIAEM
MATÉRIAS-PRIMAS AIIRA

ALi.4ENtoS '

,

'�n. (047' 171-2211�, é"
'�"'Iuá do au, - aç,·',}IDuasRodas,

In.dustri�l·
,

. � .

.

" Ä comunidade cresce e se
t�nsforma pelo tfaban.o.De

cada:DDl e de todos.
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�::::::_�--�Egon Jag"OW

tLembranças .:dopassado
r

.

Embora nãoJ'a�sem' da ellte
.'

. .'

,;.,
.

-, européia, nem .tivessem' tido a, .

';. oportunidade de uma.' educação
.' aprimorada e, apesar dos poucos
"recursos aqUi' encontrados' e da

.

. I , .,

. dficuldade de comunicaçãocom a

BurQpa, os imigrantes. (alemães,
r;; . ., . ...

'; italianos, potoneses, húngaros,
2 etc.) e seus filhos trouxeram 'e

:>mantiveram alguns traços culttuajs

;.-importantes. Dentre estes ogosto
,? pelamúsica e ó cultivo do esporte.
<

. Amúsica era bastantedifUndida,
';-' ,

. ;'

.
,

'Havia muitos grupos musicais, .

"", .
. '. ; �

�. como O· ''Star:ke Lungen" (Pulri1õés
.

;potentes), ,a Banda de. Música
; .'.

:. Carlos Gomes, Banda de Música
':,' • I ',"

. ,.Yra Aurora,
. Bcindá Sete äe

;
.

'Setembró.,' Banda' äe Música
1, "PumhÇ1gen", oJaraguá Jazz Band,"
.�

, e outros. Pouco se sabe a respeito N� vetJ� .!o��e lê: 1J�,tIo G1'tIXII-:fot�tp'II�� 1907 .. 1.�MilIler .. 1. eil" W"ttt". (Acervo·

"de.suas históriQS�
.

_

de-ArquivoHistórico de Jaragua do Sul" döadaporMaxFiedler) .

.
-

E 'quem souber a respeio destes g�pos ou ttuer alg�a foto, pedimO� à-gentileza ele entrar em' contato conosco.

O JX>l!0 álesn<:10,.pelo .que se sabe, sempre .gostou do esporte. Incentivado por Hitler, n!3 décadà de -trii1ta, a culturafísica
.

.

e apráticado esporte tomou-
se quas,e uma

I

obsessão'

'. nf{1cionalnaAlemanhà, cujoS
reyJexos também ·chegaram a

Jaragi1á do SUl. O Slx?rt CIÚb
Germania, ',por'exemplo, I

. mantinha divet.sas equipes de
aueusmo, tanto masculinas

- como femininas, . nas
-

i'
.' � .

categorias adulto, juvenil e

infantil.

" .'

Você go�taria de

,co.laborar; comentar;
,

'

criticar, ligue para
372-13:0'0 e fale 'com

Egon, ou para
371-1919 com Beatriz:

Se preferir
.

, .' .
escreva para a.,

Caixa Postal 19.
-

Será �m "prazer parar
,

.

'nós.
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SANTA CAT.4.RINA '

InstitutoHistôrico e'Geográfico (9)
\_ • 9

.

.

.

/ .' - .

. . .

\.

Neste sábado, dia Sete de Setembro ,Antonio Carloa Konder Reis, Antonio
ele 1996, o Instituto Histórico e' Gomes 'da Costa, Antonio Henrique
G\'Ográt'ico' COJnCD1m-a o seu centenário Bulcão Vianna, Antonio Manoel B.
de existência; Ao longo desses :CEM' Machado Pires (Ilha de São �suel:..
ANOS de vida útil � �tituição abrig,?u, Portugal), Antonio Pichetti, Antonio
os maiS respeitáveis .nomes que hoje são Roberto Nascimento, ApolihárioT�,
reverçnci�os pela SU3. oontribuiçãO ao Arlenc Marta Maykot Prstes, Anilando

, desenvolvimento' .do EStado de Santa Alexandre dos ,sanios, Armando Laiz
Catarina \� concorreram com sua' Gonzaga, Armen Mamigonian, Arno
,hiteligênéia junto de congêneres de Wehling, Arthur Theodoro de Matos
outros Estados o atual estágio 00 bah.- ,(Lisboa-Portugal), Artbur Virmond de
estar da Pátria Brasileira. Lacerda Neto, Pe. Artur, Rabuskesj,

Nesb oportunidade� a honra de ' Augusto Ces�r Zeferino,Ave�o de

nominar o.,atual,quadro de sócios Freitas de Menezes (São' Mi�l
beneméritos, eméritos, honorários, Açores),:Ayres Vasconcelos Pranzen,
efetivos e -correspondeates, em ordem Carlos Alberto 'Costa Cordeiro' (A�es
alfabética.' , PortugaÍ), CarlosAlbertoSilveira Lenzi,
'Adils�n Cezar, Adolfo Bernardo Carlos Gomes de Oliveira, Carlos

Schneider, Alberto Vieira ,(Ilha da HÚmberto P. Correa, CasildoM31�,
Madeira-Portugal}, Alcides Abreu, Caspar, Erich Stemmer, Cecília (Maria

,
Aléssio, Berrj', Alexandre Muniz de W,!stphalen, Celestino Sachet, Célia

, Queiroz, Alfr�do João Rabacal,"Alice ' Maria e Silva, Celso Maria de Meló

Bértoli Arm, Almir 'f,irelli Dias, Almiro, Pupo, Cenilde Loch Vieira da' Cunha;
Caldeirá de Andrada, Aloisins Carlos ' Cesar Luiz Pasold, Christovão Colombo
Lauth, Aloma Sutter, Altair Carlos" Nunes Pires, Claudia Conçalves de

Pimpão, Atrair·'Wapr, 'Aluizió BIasi, Souza,ClaudioMoreiraBento, Consuelo
'. '

'.
'

"

Alvaro Pereira de S. Leal MonjardinO ,P9n4e de Sena" Corcino Medeiros dos

(IJ.4a' Terceira; .Açores, Portugal)', Santos, Danilo Thiago de Castro, Dante
.Amadio Vetoretti, Ana Lucia Goutinhb' de l-aytàriõ� Darcy PacheCo, David da

'Lucks, 'Ana Maria Martins Coelho' Luz Fontes, David Vieira da Rosa
,

, Correia, Ana Silvia Volpi Scott (San ,F'ernarutes', Davi$ Ribeiro de Sena,
Domeni� Di Fiesoli (f.I)-Itá1ia, Atlibal 'Div�lào Gaspar de Freitas, Djanira
Abadiê-Aicardi,AtitOnÍo'AdolfoLis1>oa, ' MariaMartins�AruJraaé, DomEusébio

Ivo,Hasse naEuropa UBSpromoveencontrdf
O'ilu�trefilh�

,
' " "

.'
, ...

, .estedualde escritores ,,'

.desta terra - IVO . Floriallópolis - Por ocasião Álmoço de confraternização;�
HASSE, empresario ' da 1a Feira do Livro de .Santa

�

Sessão Plenária� 14 às 15:3«
., bem su.cedido é Catarina,Com� oficialno hQraS; e Sessão de abertul:a dá'

membr6 tesoureiro
\ dúl"13 de -setembro dö êorter1ç Feira do Livro, às'16 hOras. ,l

ano, na Praça TatiOrcOO Neves, . Do encontro 'sairá' 'c)'
, do famoso clube de -"

•
'

a UNIAO BRASILEIRA'DE' documcIíto,Carta do EsCritor:'
bol.ão ,� de'Ouro,", , ,

ESCRITORES EM SANTA, Catvarinense, expressàtldo aS�
no seu 48° ano de CATARINA e a Academia idéias _co:ql� levanta,das nos;,
vida infnterruptà,

' Ca(arinense de Letras, debate�.
entendeu '{ie tirar ín:omovêrão �,Pr�inêiro Quem desejai expor sel!i"

'fi," "
\ Etw,ontro Estadual deHscótóres livros CD1,esta,nde na Feira, <1eV��

umas' erias para Catarinenses, que se têalizará enviar.5 e�empla.res e$,
,

refrescar amfmJória
'

na sede da ACL, no' C(fIltro OOn.sitpyão a �els<m. Rol.iIn.�;
e'mandou-,separa a

'

Integrado (CIC), Agronômi�. Moura, Livraria InsWar, FeJilIC'':
Europa -, que é 'uma 'ótima Nq c�:"tão' postal'que SãoLorenzo, Veneia, Itália. Do programa cOnsta Sessão, Schmidt; 51, si 111, cep 8801().'

ßedidaparatomarumbanho' 'iJustr� esta nota, entre, Poisé,naquarta1éiraque, 'Ph�ruiria das 9 às12 horas. • '223.;34+8; ':'�
de cultura milenar. Mesmo outras, oilusfre tesoureirp, .. passou/oi servido umjQ1Jfar .. 100 anos do Çinemá TJa UFSC'!
'distante dos bolonistàs que lembrou-se (vejam ,como o de,regepção,paraemseguida Florianópolis _ De 9 a 13 ,pinturas da, artista Rosa
semanalmente se reúnem iipsso' clube influi n(i viaJár�m ,para 'um, novo de setembro haverá cinema Fossari,. no Hall da Re,itoriP;
'pata jogar aquele 'esperto' 'senfi1!lento dosintegrànteS'I)�' . repousodeSete deSetembro'. "

comemorativo 9s. 12:30 e A Galeria de Arie acontecera

bolãoqu,erevigoraOfforças" "A viagem, e�tá trans...' Como' ? ,escravo da 18:3'0 horas, ,,9 primeiro no de 20 de aiosto� a j3ãe

pard' o enfrentamento DA,' oorte�do muito bem,' os' 'redação nao pode Teatro da UFSp,e.o segundo setembro, a exposição, da

" '. .' h
" ",' h" d na Capela do DIVinO'" VHS.' artista plmticaargentina Ana

'VlD� QUEA GlfNTE LEVA, 'lug�res v,iSitado.s "}Ulto a�ompan �r O rus
.•

os .

De 22 dé agosto a 8 de Candioti � de 17 de seleinblq,\
para prorrD$ar'os anos qué bonitos, a cerveja e boa dIOS atuaIS, fica para o setembro _ ....tries Plmtiem no a 10 de �utubro, exposição tlIr':,
nosfàltamparàcoinpletaro sempre, e as p�ssoas, rrmito 'próxiino jantar a Dasc e de 24 de setembro a cerm,íic:;' de Betânia Silvçíttfg' ,

nosso cicio de vida.' receptivas".lmÇlgens do,;Rio' ,saudação, de bQa� vindas. 11 de outubro. expoNição de (EVS) "

\

VOANDO SOBRE EsTEs ,MARES BRAVIOS '

fMn,�' ��'S_;;�kt
1

'Olltrll vistll do PtJliício C,. e SOIl611, _qllÚllÍ tItI hllÇ.� Ih Nwelilbro' (.
J",tHmOlive;". Bello) e T.enente Silvei",,! e� Floti�óp�-SC (1996) "

Oscar Scheid, Deraléoio Soares, Duarte, J., Fernando Antonio Fana, F ,

Manuel' Bettencourt Mendes ,(Ilha, Castelo Branco (Lisboa-Portugal'
, Terceirl;l-Pot;t:usàl), Duílio Crispim Farins, Femado Marcondes de Mättos, ,Fiorel'
E. Ro<hi, Till,"Earle Diniz Maéartb: Zanella, Francisco dosReisMadUro:

.

"sues." y
Moreira, Edison Muêllec,J:klson D'Avila,

,

(Angra do'Heroismo-Açores-Portugal
EduardoBlrigO 4eÇarvalho,EdyAlvares Francisco Emesto. 'de'Oliveira M

'

�

éabral de Barros, Edy Leopoldo Tt;emel, (Ilha Ta;GeÍra-AQOres-Portugal)�F�inoJsl4'
, EH Maria Bél'(lni,'Eliana �'Bábia" Gialdi, Francisco José Pereira, GéraldQ
,� Vqras' da Veiga Pacheco, Elizabe1h Gäma Salles, Gilbertâ�da de M.�.
Farias da Silva, Elo)' Dorvalino Koch;

�

N. (ilha de '�ão Mi�-Açotes-EortugQI'
, Elzeário SohiQitt, Erieida Raqu,el de S. ,Helga Blasçhke de Almclda, Helga; ,

�Thiago;�Bayer,�toAmbalRui2, IráOema L. Piccolo, HélioBussole, Hé1i�
Esperidião Amiln Helou.Eilho, Esther ,RomitodeAbneida,HélioTeixeini�R�;
Caldas Bertoletti, Eugêni� Yietor l-IercilioJoãoda SilvaMedeiros. ç()mnuá'"
Sclmtöckel, Evaldo 'Pauli, Everton, ,E. v.�;, membro efetivo do IHGSÓI�
\Fieira Machado, FerdinandAzevedo S. 1980'

"

CULTURA

'.
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,.", Su,a.. 'f'� SdMiJet
,

1996 - ANO DA EDUCAÇÃO COMEMORAÇÃO

ANJpromove,Congressolntemacional' Dia da Imprensa Brasileira,
Nos dias 9 e 10 de setembro, a trabalho de assistência aos jornais Como acontece ap.uaImente, ,a

'

adata�da�ema�"�"
Associação Nacional de Jornais brasileiros que' desenv.olve;" o, lmprensa�asiIeiraélem�radacom, ,pottràdiçió�Â:com.iDotaÍlo.;Jt:?
promove, emBrasília,eventosquevão Programa Jornal da Educação, mui.taemoção,prin�entequarido desetembro.Dapan:edaWeg,vaJ:iO'iöi'
mobilizar os jornais associados de _ destacando que o conteúdo do LER ,o seu crescimento entre os órgãosde laços de amizade wem a imprensa
todo o país" iniciando 'com o III comrtbutpata 'aformação do hiibito divulgação brasileiros conquistam jaraguaense, constituindo-se, num
CongressoIntemacionáldeJornaIna de leitura e da capacidade de espaçcs na imprensa intemacional, \igorosoeloentfeainiciativaparticdar
ßducação, seguido do IV Encontro compreensão' dos

'

conteúdos, comoocorre, agora.quando está na e os órgãos dedivulgação: Aceitem,
Anual do Comitê de Leitura e desenvolvendo a, consciência critica presidência mundial o brasileiro pois, es nesses cumprimentos,

Sirotzki que desponta'como novo extensivos à equipe de redação que ,

.

, Circulação. dos estudantes. líder na imprensamundial. Por isso ,
coilstitui onosso tradicionalCORREIO

Além das palestras, 'h,averá Para ela,' o tema é oportuno ,nos, congratulamos com essa DO POVO. Atenciosamente, Alidor
itIOtlrsllopsed�baiessob7ecireulâfão porque o governo federal ·a$cen�odojo1llalismobrasileiro. Lueders, Diretor Secretarlo". Nossa
,éleitu!a na educaçáo. estabeleceua ano de 1996 como o

,

No nosso arquivo guardamos seciedade-cresceu nesses últimos.

"ESÚI estrutura demonstrá ser
. '�Ano' da Educação" e está manifestações sobre O· nosso an:os,quandoapopulaçãode�aiaguá'

estimulante e eficazpara a troca t/e realizando investimentos a fi'!' de procedimentocomoérgãcmíormativo. do Sul-ultrapassou 'os 100 mil
experiências", afirma o diretor do ineorporar r:zs novas tecnologias aos Ko acaso,pinçamosumamanífestação habitantês,fora os demaismunicípios

.

Comitê, Roberto Clemente ßantini. recursos pedagógicos existentes. de 1979, quandona edição nO 3.054,
.

alcançados pelo "mais antigo" , como
Os dois eventos antecedem a ,

, Teleducação 'via' satélite e
de15 cJe.setel'nbro,naprimeirapágina, carinhosamente. é chamado, onde

Assembléia GeraI de.associados, que info,rmatização escolar, entre outros registramos a seSuinte�anifestação: tambémo éresciínento das J)C?Pu1ãç6ei
será realizada dia 10" à tarde, em programas,

.

estão sendo
ELETROMOTORES WEG S.A .. acom,panbaaomuniCípiopolariiador,'
PARABENIZA. Queremosàgradecer Por isso, segundo ospesquisadoresdeBrasilia:

,
desenvolvidos em colaboração, ou .

b
'

ula idad fa 1T os'cumpnmentos quetece emosno pop ri e.nost zem,peloterceiro-Segundo Maria Aparecida paralelamente, com governos
. "DiadaImprenSaBrasileira.fl,por'carta, .' ano. consecutivo o Órgão de

Borelli, professora e jornalista, é estaduais e, municipais e ecujoteortànscrevemosabaixo: ,"Não comunicação que remoça àmedida
uma especialista dedicada, ao .

estabelecimentos privados de ensino. poderlamos deixarpassar em branco que envelhece,.
EM BUSCADA VERDADE HIST6RICA '

As· rec.o,,!pensas da pesquisa (conclusão)
anexo um mapa do Land - Rheinland -'

Pfalz, no qual assinelei duas aldeias, das

quais·vieram. meusantepassados do lado
matemo (aí, entendi o H�o'Kling): Kling .

-e Dupré região do Hunsrück, do qual.veie
a maior parte de colonizadores. para a

Imperial Colónia O cartão mais recente é
de 13-08..79. Nele o meu Alnigo escreveu'
no verso: '"Em meu poder mais um Hvro

,

que veio aumentar o valer da 'minha
modesta biblioteca. O autor deve ter o

dom da paciência chinesa, para pesquisar
biografias, o que não é nada fácil, pOis
nem todos estão com dados disponíveis.
Peço-lhe �entar ao sr. Emílio da Silva
os meus agradecimentos, 'que serão,
completados depois, com utnà noticia em

um jornal daqui, sobre o livro "JaraSuá":
Em nome da diretoria do Clube 29 de

Junho agradeço' ao, ilustre consócio, as

boas notícias e referências publicadas
pelo conceituado jornal C�RREIO DO,
POVO. 'Inclusive a .remessa do número

especial, que foi .cuidàdcsamente
coioÓado no .,meu arquivo particular".
Isto é o que me restá do Amigo que não
conheci pessoalmente. Dele fica o

diploma, rece,bidö no primeiro trintestre
de 79,·qtie 'hoje Ciüeita o escritóriQ. Ndc
está escrito O histórico do Clube e a

assinatÚra: G.E. Bauer. G. E, Bauer quer
dizer Gustavo Emesto Bauer. É á memória
-que guardo para setl!pre do'meu Amigo
,que não cheg�ei a Conhecer pesso�.
Descan,'l;jI ;m. paz, querido AmIgo e

CDmpA\lh,� rol E. V. Schmõckel, 'ou

melhor, Eugênio Victor schin�cl, sóei'9
, cóJtespo�dente do Clube 29 de Junho�·de.
PetröpoJis-RJ. Em 09-79".

,

.

"

Na edição n° 3.0S�, de 06-09-1979,
,

na capa do OODEDDo rovo, escrevia: '

,,"Um .Amigo que não, conheci
pessoalmente" � Na edição de' 1 ° de
setembro o meu pàrçeiro escreviaAGORA
,QUE AGOSTO PASSOU. em que
comentava os lutuosos acontecimentos do
nefasto mês de agosto. Esqueceu ele de
arrolar entre os atIDgidos.o jomaíista dr.
.,Adolfo ZigeUi,' secretário Extraordinário
para os Assuntos da Imprensa, no �a 30-

08-75� vítima de acidente avíatôrio.
Prestou desinteressados serviços,
�bateu o b,om combate e defendeu certa
vez a autenticidade e a verdade, quando

. em jogo a honra deste signatário. Era um
beafeit�f. Sempre foi considerado assim.
A� o semprC).

'

Neste agosto' de 1979 o calendário
mostrava o dia 27, para'ässinalar a partida.
de um outro Amigo, também 'benfeitor"
,que �essóalmente'não conheci. Mas era

,Amigo. Isso revelavam as süas cartas.
Era' Amigo de primeira vista. Pela
intercessão de Hugo José KlitÍg, 'de Três
Rios, RJ. Um súbito mal-estar decretou
a SUa despedida desta-vida terrena,
embora tivesse muita coisa ainda para
Concluir. Historiador, 'descendente dos'.
colonizadores alemães de PetrópoliS, era
apegado, 'às' suas origens. Colhia as

folhas. no se� jardim do Indaiá para

p�epará-Ias como mensagens· de Natal,
"

o que nos faz lembrar um outr.o Homem
Por sinal agora residente de Petrópolis ,.

:, Ó dr. Carlos Moacyr �e Faria Souto, ex-'
Prefeito· dé Itaocara-RJ com os mesmos

, �ábito�. Conheced;r profundo d�
,�'�COl�già .e apaixonado pela História;.-, , 1- ..• �

escrevia muito. Era intransigente
defensQr da tradição e do respeito aos

valores do passado, assim como (l é
.

em nesse meio o Mestre Emílio da

Silva, cujo livro não chegou a

comentar, Foi um dos fundadores 40 •

. Clube 29 de Junho, onde a morte o

colheu, como seu presidente.
,Pertencia aos quadros do Instituto'
Histérico de 'Petrópolis. Fundador'da
Associação Petropolitana

.

dos

Pacificadores, condecorado com a

medalha "O Pacificador": de Caxiàs.
}>ertencia ao famoso ,e sofisticado Clube
dos 13� iniegrado,por 13 associados que
se reúnem em jantar, no dia 13 de cada
mês. Uma espécie de Mugee Clube
local. Funcionário do DNER, executou
as mais divers� missões. Esteve na

Alemanha c, expert em circuitos '

elétricos� dirigiu um trem elétrico.,
Nosso CoM. "Tribuna de Peb:ópolis" ,

conta outras .tantas facçtas do homem'

exttaordinário que foi o Amig.o que não
conheci pessoalmente.'-Maii, guardamos
gratas lembrenças, Duas cartas que'não,
foram respondidas, -servem para marcar, .

a extraordinária personalidade do ilustre
extinto'. A primeira, de 23-Q7�79, dizia .\,

entre outras: "Em primeiro lugar devo _

-fW'adecer-llie em nome do nosso Clube

e, no meu próprio, os cumprimentos, que
recebemos pela passagem do 200
aniversário do Clube 29. de Junho. Ao·

mesmo tempo, também, agradecemos
sensibilizadps .

a carinhosa notici'a.
publicada pelo veterano e 'copceituado
CORREIO DO POVO. que, em S(iU bem
elaborado resumo" divuiga a data

histórica de 'Petrópolis: - 1340 Aniversário··
da

'

Colonização e " 2Q" aniversário do

� Clube. Por essas preciosas
referênciaS� o prezado Amigo Eugênio.
Victor Séhmöckel, tornou-se um,
pennanente cr�or da gentileza e amizade

'!
de todos os pétropolitanos. Envio-lhe em

"

"
'
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o 4iíYúr1ItJ�.,� AmoHM6ã..l (ti). o l'ic..priI6� .....
" W••, ./tIIJorai,tloo"",!atknmasparao lJaiW,tkGala, dopróXimodia28.

OmotklD
jtlhzglUUm'

F�io
}ür�

(CKAT),u
laJotlatJllrir
Cristi!zlfa ti.

, Olh' fi--..", ,

uma ''p0lJllZ''
emuma_
IIOV•• Ja

GlDbo. Fábio
foio .,.ncetlor,
tioCMCIU'IO

" "Dakota ,Elu
Motlel/!J6".

No tlltimo dia 26
,dé agosto,. a.
m."i"as do '

I ,

co"curso

"Garota CarIcia
'"

Malwee ,96''"
e,ti"eram "0

pa,..que 'Molw,e,
qua,,40 '/ora1ll
fotografada.
pJII'tJ edit!Jriol '"
moda que, ser.

pubicatfo "a
,

edi9ãO de outubro tia ,Re,,;s';" CorleÜl, • Editora
AzuL

'.
Na �CQSiqo, receberam ttimblm, da diretoria.

da 'Malwe" QS chlfques .reliJti"o� ao, prlmill, do
concurso. Este � (} 30 tIIIO comecuti"o que ti Molwee

.

pqtrocina com exclusi"idode o concurso "Gorota
Carlcia", obtef!do resultados , participtlfÕD se""re '

cresce"tes-de ano,a l1li0. Em 94, 1.SOO garotas'
porJiciparam; em ?$, cerca,de ��OOO garotâs; ,s'e
an«, �ais de 10.000 ,i"scre"eram-se para
.toncoftrer ao título de "Garota Carleia Malwee'

,

-.

96". As ",,,cedora, deste an», em 1 o lugar,
MicheU, F. Mach.., de Florilm6PtJÚs, fl.Clllltlo em

2 o
e 3 o' lugares, respecti"ame"te, Ale68a"dra, '

,

Teixeira, do Rio de JllIieiro e Luciima 'O. Furlon '

,
"

.

de Plorilm6polis.
'

ii ..
I'

ASSINATURAS:
. Folha deSão Paulo e"

GazetaEs

.

' .... Mlrin.Frutuoeo,.,
FOI\E: {(7) 372-0081 �

JARAGUÃDO'SlL;.sc
I

DIAGNÓSTICÓ - TRATAMENTO
�VENÇÃO EM CARDIoLOGIA'

Dr� QásSIo Fontoura
Dr.Cà"osA 8eliaml

•

,
"

\

PrnÍlÚllú tia
Â6'0�
Mltlkátk'
JiIrap4t1o

SIÚ,Dr. W."..
Falc�_

(t.lllro)".vke
pr.�lIIe,Dr.

ÂtÚ!nuIi"
,

NtII"t!nli••
re�.1dIIIIte
tiaUniItuJ,'

,para��,
S.r"

,

• DrImJc«.'

Trocam sä """
sdbado (07), M 18

horas" ". Igr�
E"ang�lica Cristo
Bom Pastor, "tI Rio
Ce"o II, Sil"ana "
Marcos_ Ela � filha

de Ot4l1io e 'llsa
KoneU e ele �fdlw tk

Raul e 1';0'"
Balelas". ih

,co"J1idados serM

recepcionado, IUI
,

Societlode Al".ada.

o casamento de
, Adriano Mannes e,' Isabel Cristina"

foi das mais alinhados da
temporada. Eles subiram ab' altar

,!O último dia 24 de agosto, na

Igreja São Luiz Gonzaga.
Os convidados foram

,

recepcionados no ClUbe
I

'

,

Atlético Baependi.

.
,

,

FARÃO SEU DEBUT, DIA 28 DE SETEMBRO NO"
,

ARISTOCRÁTICO BAEPENDI

P.tIb_a."PRga/a:MtII"a V.Mar;
troco" tk 'üúuJe 110 dia 29 tk agOstl"
111.,0 tk ,;",�os cumprimentos.

',' mario. "0 último .ábalo (31), a
� Jls,ka Hohl tk M«leiTo•. Os iris

-;"lto, !"ram cO.",.moratlo. cpm

;�1tos. com os,ptipais laisoll eJeàne
'-Met/riros.

'

R..1iIIta tia 'Silva Jaiui.", VW_&Iunöç/cilBurgJtr,
filha ti. Waller jalls,e./l filluJ de I";"'" .-Rtnah. B.
Neto e Solange da Silva Schmöckél B.erger, de

,

J��m,deJiI1'tIguá tio SIlL Curitiba.
.

DaytIIN ti. Â. P. Htlllse",
jilluJtkAnulItIo •Ci1ItiÍlM·
deA. PoHlIIIIell, tkJaragrúz
doS.1

• A Cloperla Bodega, com'a direçlo do

, amigo lair (Iéo). vem se constituíndo
numa excelente pedida para o Hhappy
hourH• a1f Da Bado do Rio Branco.

•Comunidade Sagrada Família da

Figueirinha. pr6ximo a Pedrelta Rio

Branco. re'aliza sua tradicional festa
anual; neste Jinal de sem8nà. commuitas

atnçöeS.Serviçodebar e cozinba.bingo.
jogos e bailelsoirée com a dupla Jean
Ricardo e CarüDhos,
• O, .Centro de Atividades, do Sesí,
promove ,sábado (07). ao meío-día,
saborosa feijoada. Cartões a :Venda por
apeD;lS RS 3,50 por pessoa.

'

• A �açlodO!' Moradores do Bairr9
" Vilalal.... promove baile em beneficio,
:da Festa das CJianças. sábado'(a7). a
partir das 22 horas. Da comunidade 810

�. Amusicalidade selá da dupla
Eder e lane e'o ingresso casal 'custa�6
RS 3.00.,

.

• Centro Educacional Sigma servirá
suculenta cllwrascada, sábado (00). ao

'

mclo-dia. em dependências de festas da
Matriz 810 Sebastião. Cartões a razio
de R$ 5.00 e completo serviço'de bar.

.Cumprimentos'· ao amigo Oräcio
"

Scbopping (Mak Som); pela idade nova
no dia de-ontem (06).A festapara amigos
e familiares. será'hoje. com direito a

churrascada e wiskie inlportàdo.'
Parabéns!

•

• Comunidade Nossa Senhora Rainha da

Paz. daVilaNova. promQw super bingo,
domingo (OS). apartir das 14 horas. com

6timos]Jremi�s e café aos participantes.
•A CQmsslo CenttalOrganizadora da,

Scmoederfest .32 anos. promoverá no

pr6xi1po tia n. o 10 Sduo.ederfeslival
, dá Canção e' escöllia' da, Moas

,Scbrcederfest. no'�ásio'Municipal de
. Esportes. Merci. pelo convite. para
,participar da comissão julgadora.
• Á CKAT eonvida1Ído adultos e criàDças

para sessãe fotográfica no pr6xiIIio tia
15. com o conceituadí$simo,Serpa. �
Joinville. E igualmente. matrículas
abeaás para o Curso PrOfISsionalizante
para manequim e modelo. J;>iJrante este

, IDes. aDiatrlaJIaé gratuita.Contatospelo
fone fJ73-3474. éo� Ati..

'

• Coral da ,SCAR. presidido pelo
, CQmpeterlte Luiz Lanzaaster, participa
.

da etapa classificatóda. do 410 Festival

de Corais da liga Cultural,ArtísticaAlto
, tJrUguai. que será levada a efeito. tia
14. a ,partir das I8,horas. na Igreja
Rainha da Paz. aqui em I1O$sa cidade.

• ARede PeminiQa deCombate 11-0 Câncer
.

promoverá dia 28., no audit6rio' do
Sindicz.to do Vestuário. Auto-Estima -

O Resgate de ViVer. Das OS:30 às 1l:30.
HPoder,lnterior e Qualidade de Vida\ '

com a Ora. ,Maria 1ereza ,Maldonado. E
"

.

das 14:30 às 17:30. HA Arte de' Viwr
Bem" .. com <5 Dr: Flávio movate. Às

,

18 horas. encertamento. com o show
"Alma FemininaH • cOm losé Wilson dos

Anjos e ,RuyWeber. Inscrições JJa Rede

Feminina de Combate aQ cancer ou
Escola Evangélica Jaraguá. com 'AlíléIia
ou Àni (371-3022)

"

"

CLINI,C·A
,

.

,,', ,... ,.,
�

',' ,

ODONTOLOGICA
Orl Edson Carlos Schu1z

.

,

.
.

,

Rua João Pico/li, 235 ... Sala 01 - Centro - Jaraguá do Su/- �C. ,

/_. ',' Il"""

D'R. 'FLARES BARATTO FIL'HO' _. CIRU,RGIAO DENTIS,.A,'
, C' HOÁARIO DE', "

)�
,

2- a S- .8, as l�h
'

I E.,tergência - FUßes:' 372-3747
.'

I"

l" ATENDIMENTO : " ...., 2- a 4- -18,.S as'20,30h, ",' 975-0741

--_'" 'Dr. Flares',nos ("m.is de seman:à frequentá Curse:. de Es�iàlização em ,�DONTIA em.Curitiba

..

'ENDOSCOPIA DIGESTIV. 'ECOGUFIA'GERAL E DOPPLER COiOR GASftOENTERQLOGIA'
,i

� '.
.

Rua Jorge Czern;e�;cz, 84, Telefone: (047i37,�1,709'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Patrão Geovani
Demarchi e a -.

patroa Aliane

Karsten, ele neste

domingo �.de _

setembrocompleta
mais um ano de
rodeio. Parabéns
chirú!
Em nome do CTG

Laço .laràguaense,
queremos te ..
desejar muitas -

}it�alegrias e muita

"'·saúd�•.

,

Neste sába.do (07) em
. - \. ,

virtu{le. d,o anive�sll,riaiJte
.... - "

-'
.

se, o patrão!A cervejada
. será lá em :Rio N_grinho

..

nOa - se'de do eTG Am,or e
,

-

'Tradiçã�, com direito a

_galinha com polenta e

muito mais. '.'-

Obrigado pela janta chirú!

Neste jin-fll de
semana temos

disputa para
definir ,Q seleção

de Santa
Catarina. Que é

. realizada. tedos os

anos em 'algumas
etapas nas cidades

·que compõem a 9!'
, Região

Tradicionalista de
- sc. Esta será'
realizada em Rio:

.'

, Negrinho;
, Estamos 'lá.

.

- MOINHO
.

-

,JARAGUÁ
En1>acotarpento de

CereaismarcaJARAGUÁ
.

Distrt>uidorRaçõésSANTISTA
TEL: 372-3n5

Fábrica:RuaF.Sctmdt, 129
-Jara cbS�·SC

Rui RI•••J.I.i.. ; 79
F••• : 047 372.0&72-

..

Pássaros
Importados, filhotes
de cães, gatos,
pavão, faisão,: .

galinha. de raça
gigan.te • rações.
Atravessando a

ponte M;mo Gr ubba

.' ArrozdoCampo
.

,

Ingredientes:
.

'02 colheres (sopa) de óleo
�1 colher (sobremesa) molhode alho'
03 xícaras de arroz
.02 cebolas
02 caldo de -galinha
sal - ägua fervente suficiente

.

02 peito de frango (em tiras)
'.

- 01 colher (sopa) tempero completo
'04,tomates sempele .

Vinagre- - molho de pimenta .
_

02 colheres (sopa) óleo composto
cheiroverde

Cozinhar como rizoto,

Rec�ita: Ch,,"�caria Garfo e BombaClufi

ROD'ZIOSDE-CARNES.
BUFFEl'PORQUILO

NOVIDADES:
JAVALI, BÍJFAÍ:.o

'OVElJlA

BR /280 N· 5.24' . .

JARAGUÁ. DO SUL � sc
, -,: Anel:O ao

. Portal. de Jaraau'

D••paohant.

CON-=-E� QUEM SEMPREESTEVEAOSEU LADO,
-MAIS QUEUM DESPACHANTE, UMAMIGO
Rua Jorge Lacerda, 169 - Fone: (047) 372-2779

JaraguádoSul-SC
Filial: Barrado.RioCerro, RuaAngelo Rubiní, 972

Fone: (047) 376-,8421

[P)�MOOOO�ruJfI g
.

COM.ÉRCI0
,

.

lnJiI. DE CARNES
E ,FRIOS

.;. A melhor carne da cidade -

RU. ,Joãop"nl..cheC� 407
_

-Fo...: (047) 272-0124-271-414,7 -271-1271
JARAGUA,DO SUL- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'

BeatrizSasse----�------_�---.....
, -'

,
-

A violência,dentro de casa
,

,

Nomundo todo, a violêliCiacontra amulher
provocamaisferimentosdo que qu�/quvguerra. .

..
. ( .

. '.) ..

Só que, ao contrário dosgrandes conflitos, ela não ocorre
, entre soldados inimigoS' ,

.

, , , ,

Eum drama que (lconte� lUISmelho1tesfanu1ias .

v
,

A vítimà tem:baixa auto-estima
Ao contrário d_o que acontece nas class�s menos favorecidas, em que as brigas,'

vão parar na polícia, .a. violência' nas classes média ou média-alta é escondida.
,_

9
.' 'Dificilmente a vittma conta para algUém, menos de 10% denunciam o agressor. ,

A psicploga Ruth Oheler em SUtiS pesquisas, concluiu .que as vitimas sentem-se
'incapazes de agir, são ohantageadas pelos maridas e frequent�menté' cedem ,às
chantagens. Têm culpa, medo e vergonha, sentem raiva, mas. tememfic,ar sós. O medo
prevalece, paralisando-as. "Elas não se valorizam e esperam que o homem reconheça
seu valor", diz a psicóloga.

, Amaioria das queixas não são investigadas
A 'cada quatro minutos, uma mulher é espancada no 'Brasil. Mais de 40% dos .

casos acabam resultando em lesões corporais graves,' causad�s 'por .sooos, tapas,
chutes, queimaduras nos seios e tentativas de estrangulamento. Em 1994, foram'
registrados em SãoPaulo, 19;284 boletins de ocorrênoia de_lesão corporal, mas,
menos de 5 mil fortim investigados.

.

É por mais esta razão que as mulheres não denunciam os agressores, por que
.sabem que ele vaificar impune.

. / '

Ö futuro pode sermais justo "

,
'

Em 'abri/. deste ano; o deputado Ibrahim Abi-Aokel (PPB-MG), relator dos "

.,

projetos que mudam o Código Penal, derrubou um projeto de lei sobre violência
'. ',' ,

. .
,

.' ;

doméstica e familiar das deputadas petistas Marta.Supltcy e Maria Laura,
dizendo. que já existe um artigo que émuito severo em relação aos maus tratos
Com mulheres.

' ,

,

'

Tambémfoi criado o Programa Nàcional de Prevenção e Combate à Violência
•Doméstica' e Sexual" que funciona'dentro doMinistério da Justiça e' é coordenado
pela presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Rosiska Darcy de
,Ol"'veira� .

-

'\
<!

•
•

.

.

...
'

O programa pretende, entre outras coisas, refor_mUlar .as delegactas da mulher, criar
varas, espeoializadas para o atendimento da violência doméstica e transferir a'

" �o;"petência da re_alizofão de exames de corpo de delito do InstitutoMédico Legalpara
'hospitais e promos-socorros, além de criar campanhas de sensibilizaf�o pública:

· Não podemos deixar aSSDn...
Nada vaimudar se nós, mujh�res, não nos ;econhecermos como iguais aos homens.

. Assim, quem sabe,
deixarão de eXißtir tantas
mulheres vítimas, de

violência e tantos homens

:LUIZ CABELEJRElROS
,

"

UNISSEX IIi
J,

l'i8llllnclr;>.suacebeça,agII1l e""Jlll'lil�.;comPoft�1IIamei't;e� em
,. agressores, chamados de.

COlt",muculnoe femlhlnoecorte.veIa, .•

ltendrnertOetpeCilllp.-aailnçasdlltodas_Idal:!es.OI.tRlSIer.1Ços"'-':mri:U'e, ,companheiros impunes na

,�, e1semerto. r:etexó, dIIecoIciiçio,banhodllóleoe�, tlrt....epert..tos. soctedade.encImerto_Q.n:tadlls14:00hs.is2;O:(I(h"edIJterçaàlimcbdu9:00is20:00hs. '

.

Rua .Prooóplo Go QI.....
Ao lado cio Tio .....n Lilnoh••• Centro . Justifa tem, que ser

Mio fM....mo."1a _Imo,o'. AI-"'mo. - """'no.. , feita.

po"cils "",u,ens tIen""cüun.s_ tlgl'essorde fllllse,toiJIIS
"'O que,em�e identijieilt:

'
'

J,

o que você deve Fazer se
For agredida Ou

presenciar urna agressão

•De IIco,do cqm o allme éfo"dtlmellt,;l
CóäJgo.Pe""II,,tlSikii'o, ptll'1Ipl'Ocessq,
VÜJU"CÜljiSicll é crime crimimllmeilte o

de kaio corpo,IIL ApMII . IIgressor,fomeçll ""
VIIM de trismeses II oito' dekgticÜlse" "omee
l1li0$ epode chegtIF fI!é e"dereçoP"'''- f/."e tIS

, dor,.e lllios'nos CtlSOS em testemu,jhtlS poss11m
'

9"e·é�eguidll de,.mol1e. t!epol'1Istuf';"or.
•Se vocêestivermuitó

"",chuclMJ., vtí diretô II
'ilm hOspillllpilblico, o"de
htísempre lI1ÍIpolicúJlde
plllnt40 q_lIe deve1'tÍ tIIIOttll'
S"" tpleDcll.

,

..Em CtlSO de IImellçll de

.orte, vá diretllmellte •

polU:ÚI. Você tahém te.,'

direito. depedirproteç'o
p�liéÜlI colltrl! IIpesSOlI
"que,1I está IImetiçlllido..

• Fô"""!Jr.e li, fMeixll
""mil dekgllcu. de
POlícÜl exigindo Íf"e se
jllçllm (utotilçõa "O .

'Boletiin deOcorrê"cÜl e
fue u'e dêem "milpÜl
P"'" exllme deCorpo de
Delito "O Institrdo
MédicoLegllL Esse

• etlSoprese"cie 1I/g11"."
,lIgresslo, ,,10 hesile.
Tekfo"e im�dÜltllltJe1lle

, Pli'II IIpolíctl.
'O "flme,o i rIm só 1UJ

BrtlSil inteiro, - 19.0 � e

]J()·dese,disclldo'
gr"u,it_II"!ellte do
orelltlo. "

,
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'0 Noviço' é' suce�<!�����;
j o GRUPO DE TEATRO DA SCAR
J

.

ó.\�e�Ô'3.. .

,'., "PR SEnTA
'J

. üt1''3.comédia

J@�. j()
J
l
J
J
J
J
J
J.
J
J
J
J ,.,.t
J ne 02/a.osto a lO/setembro/.6 J

. J Sextas, sábados e domlnilos - 20hlOmin .

.

J6m)���'
J ..... .

. .
.

.

.

---
J
J J'
J.. PREÇO NORMAL' RS 8,00' J
J .COM BÔNUS RS 5,00 J
J \. (ln�reS$ÔS numerados) .'. J
J SCAR - sociedade Cultura Artisnca J,
J . Rua Amazonas, 213 - Centro .

� Fone: 372-2471 _ J
J'

.

JaraQuá do Sul- SC' f
.

• -;oI.....J.....J_j .....J.--l.....J.....J.....J.....J _J.....,J
.

.....J.....J.....J .....J._....::
Recorte este bônus e economize'R$ 3,,00 r

. •. " , . I'.

no seu ingresso para assistir a' comédia."
O Novifo, na Sear.

'(h atores: ,O NOviço já levou 1,Slnil'pe;sóas à Sqár
,

A comédia teatral O Noviço, que está em carpa; na Scat; chega na

metade ,da temporada é jáfoi Q.YSistUJa por 1,,5 mil pessoas.
Segundo o diretor e Sonoplasta da peça, GilmarA. Moretti, espera-

se até ofinal da temporada 3mil pessoas. .

'
�

.

- Considerando-se a, capacidade, da Scar; que é de 130pessoas, este
, público é considerado, excelente, e a casa está 'lotada todas as noites,

,

comenta Moretti.
'

De acordo com ele,' a' receptividade está sendo boa, o objetivo
alcançado, e �as. pessoas estilo adorando a peça, que é muito
eng,raç'ada. ,

.

,

A comédia iJé Martins Pena/oi adaptada e foram incluídos afgu�'
personagens. . p ,

,

'

, A renda do espetáculo é revertida em equipamentos, cenârio e roupas.
,

Após o fim, da temporada em Jaraguá do Sul, no dia 30 de

setembro, o Grupopretende viajarpara outras cidades da regiõo.
Se você ainda ]J,1to foi assistir O Noviço, aproveite os últimos

finais de semana"da peça, na SCQr de séxtti-feira a"domingo.
,
.. Por que construir o' Centro
CUltural de, Jaraguá· do Sul?

j
. •

'i'
'

* Ser, o ponto de con"érgenciti 'cultUral 'incrementando ii porte:. ,ce,rimbnias ct"icas; 10rntaturtÚ
r

acadl.micàs;'
cultura na região, pelo '.inc_entil'o d,e toda forma d,e "convençõés de empresas regionais; e afra�o a realização

,

' atividade artistica desenl'oll'endo a sensibilidade é o gl!sto de el'elltos, shows, e'espetáculos'teQtrais que hoje somente
pelaArte (interc8mbio cultural) atral'és do teatro, cinema,

,

aContecem em outras cidades.

exposÍfões artls'ticas, propoT,cionando alternativas de lazer .
. -,

" .

, e' cultura.
' .

• Propiciiu es,aç'o Odetjiuulo para congressos, semindrWs,
,

, }.1,' ,conl'enções, incrementando a �fra-estrutura minimapara.
! Escola ie Artes: música, d4nça� escultura; pintura, Q, dese'nl'ol"imento do Turismo e principalmente'.
fotografia e toda a fornra de inanifestação artIstica. • incentÍl'� e l'iabilir.ando. outras iniciatiJlas econ'IJmicas;

, Propiciar a realizaçãO de el'entos comunitários de nraior ,IioUis, restaurantes e comércio u' modo geral.
.

,
'.

. .

Participe você também. A Lei ßouanet permite que as pessoas jisicas e juridic� possam ,tra'Mjerir 10% -dos impostos
devidos aprojetos culturais. Procure se informar a respeito, nos eseritõriosde contabilidade. �

v' ,

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



........:. __ .._:.-, ... __ ... _ ..... _._-;_-�
,.

e setembro de

,AI_A,YAI
UftF&II ....
,'HI'••".

qr Para�lírio das'lUluzinhas .

l�cais, a Notl:e Dame promove,
hoje, a.Beauty Night ,. A alraÇão

, '

especial fica per cónta do atorLuidi
Baricelli,oRomão,deMaJhação.Vai
'com calma, muJherada assanhada!

Eno sábado, temSão Lu&Fashion

Night, com desfile da agência
'Mod�l (Ioinville), apresentando a '

coleção verão' da, Mtalos'

Confecções. Ing_ress�)li a preço

1 especial oOmFeqrada, n� fone: 312-
.

"r"4063Q. :
M.",. eo",'a elUwa, tI"'a" tII'tWltHI opl tia ,.,.,ÁItg.'
Piaúl'a, tI",anú lU IIhYIfDes tIo ,. E"eontro Sul ,. Bl'tISikiro tk

,

MotoeieTJsmo'
,

VARIEDADES-U'"

.�,

A e

YLA."
qr Beatlesmaníacos têm

.

encontro marcado.Iogo inais à.
'

� OaconcheganteCamorraBer, ' r:Jr Hoje, n� badalada
,

DOite, na Marrakech, onde eStará de .Blumenau, récebe,' hoje, d MansãO Getúlio, em Joinville,
'acontecendoaNOl'IEDOSANOS princezinhas que estarão debutando ,os alunos de Psicologia, da
".Abanda 4& Redenção é quem o I)OBdaVJStaCQubyClub.ÉaMAGlC. A.C.E.,realizamaNOIfE.DO �

.\ estará animado afesta. Já amaDhã, N1GBT;(X)m��ciícenoes" PSlÇOPATO (Quá. Quá).
/ o mais puro som hard progressive M_lÂ; �doVLADV(lô-6eV1adQJinto) tpUrit/tJestará' ahaiando as estruturas da '

FabíolaM. G.
boate, recordando os lendários

Sem (dir.parao. 'sucessOs do Rush, Led Zeppelin, �,
.

n.q. a lIiI " ao,

Deep Puq)le éGethroTun. Abanda
Wo tIe

, blumenauense de Jean &, C�, que , apeeialgrupotambém tem cotI1'(>$iç6es próprias, tkamigas,
.

já andou deixando o pessoal da eOlliemol'oilleu
MrV de boca aberta, ,

.

'

_er1ItJ última

'1'&111. CAÍJC... =!�
qr

.

jonIgtuIellSes '

, o A partir das IS'horas deste
_. sábado, os apreciadores dá música .A.�A,

. púcba podem se dirigir lIO Pátio 'qrO GrupoMV inf-onna�do que já estiá' abertas as 'matrículaS' para
interno�iColégio Homago,nà� asmodalidades Ballet eMo<lemo, categoriasBaby-�,lnfantil,Juvenil,

: da Figueira, e prestigiar Q arrasta Adulto e Senhoras.lnfonnaçõeS adicionais na Av. Mal. Deodoro, 855, 1"
"pêda gurizada do 'lChê Guri e Os andar.sl lül oupelo fone: 372-1042.'

,

, PIazottes. Haverá- Sorteio'de CO's '

"

�utografad� e uma bicicleta. A
,

,
entrada é franca e a cerveja em lata
� custando 1 real. Pronloção:
l'erceirio do-Homago.

'

�"
.

,

" J'"ie" B. Klug, IIU'IIUI co", ÚJ.,

:. �..ddltll't'tlkech, e1IUlIIrou um '

'o .� ,'0"'6.- paitl co,,/.rir a
" _'a�coluna

ClY•• DISCOS.;. FITAS '

Av.MaLDeodoro,�
FONE: 37t'�2JN7

...... ".LLE

• it-

* E O teén�pop-argentino con�inua em alta.'A banda Los
.

Argentos, conhecida pelo sucesso '"4Rubiá delAvión", esteve
em São Paulo para gravar o primeiro díseo. brasileiro, enquanto
o grupo EI Símbolo parte paraMadag�, seu segundo CD .

OS dois 1rabaIhos ,saem pela Paradoxx.'
,

,

,

'á"ranklin Valv,rde,lj()�làta ,'pesquisadpr de mbica latina)
• A. Poligram comemora: e U2 acaba, de anunciar que

pretende de lançar um novo disco ainda este. ano, aconpanhado
de mega-tU�a mundial .

• Com título de NewBeginning o novo disco de Tracy,
Oupmail tem mesmO represerãado UIp recomeço para ä artista.
Sem alcançar graáde SUCesS0 desde sua aparição em 88, voha
agera ao' topo do hit parede norte-americano e ex�rsio�a pela
Europa C?m casas senpre lotadas. '

'

',-
,

'
.'

(M4rcio �par �jomalista. crtnco ' produtor,mtifii41)

E"q_oMtII'e�1o
,

Wag1let" ltmça'er16
holofotnFa 06

tpUIIlrtllltes tiaNotre
Dame, Sérgio

KudtellbtckerJr. e
Maieo Coelho

tlbcutem o queantItJ
rolmulo "06
btutúlol'a

InformatIvo 'CENTER SOM

TítÚIos. mais vendidos: Skank (O Samba Paconé), Leandro e

�nardo (Vol� 10); Domingo Legal Dance, Q;, Paralamas do

Sucesso (9 L�). PrincipallançamentO: Jóven Pan (Vot.' S),

r;;rAs nminàs da WC 'LM resolveram colocar um pouco maís
" 2 .

dê terror nocaído da sexta-feira 13 e preparam com-todos os

ingredielÍ� a NOITE HALLQWEEN, � Marrakeeh
, .;___, ,;: �l n �.� .

r:írJáfStáconfn:rmdo parao próXim>,dia21, oSloWdabaodapaulista
"IRA' N''n'

'
,

,\ .,na ore ame,

'- .'-oe I '" .E 1'1\ ,Ja\- ••
, • JOINVlUE' ",

'.

,

•
.

�Cif16 Müsllsr 1 - Qualmâ de Arquivo (Iançamentb naCiOnal)
.• ,• Horários: 13h20, 151130, 17h40 19h50,22h.·

- ,

.
'. �

'. -O!ns MÜBlIst;2 - In,dependence Day. Ho�áriQs: 13h3p, 18h3.0. •
-

•

o
" Tleta do Agreste. HorártQs: 16h, 21 h. ,

'. �Cin.e MÜBlIsr3- A.Rocha. �oários! 14h, 16h30, 19h, 21h30. .•
BLUMBM.U', '

,

,

'

• -Cins ShoppillI 1 -Queima de Arquivo. Horários de sextj:l a •
o. domingo: 13h20, 15�O, 17h40, 19h50,-22h. De SE?9unda a quint�: '.

'

141130, 16h45, 19h, 21h15.
"

'

'

, • �Cine S/1Opping 2 - A Rociul. HO!ário�: 14h, 16h30, 19h, 21h30.•• Progrllin-.çio válida para o pt,II'íodD de W09 a 12/09. ',.
'

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

.••

.I'''E.
Thaís A. Schmitt, (06/09), Tatiana R� Gomes (07/09),

Paulo.L Schütz
o

(q7109), Nathalia M. Iensen (09/09) e

Alessandra C. Eseopelli (12/09)..
;

USE NÃO NASCERMOS dE NOVO, SE NÃo TORN��OS AolJtAR A vidA ceM

iNOCÊNciA,E O EMUSi�MO dA iNfÂNciA; �Ão EXisTE,MAis SENTido EM
. Vi,VERu. (PAul� CoEllio), '

fA�MACnJn
.'

Av.GetúlioVargas, 158

Fone: 372 • 3469.
,Almagens & Fotografias

Fo,ne: 312-3831
,
\.

'FONE:' 371-5309'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J,

VARIEDADES -, 1

UGAPONf05 "

iZO•.

18. o

Z3
'" ----:..
-/ -, .ZS�

17 .. '(
,

Q/l'" )
· ,1

',', �,#,' ),.3Iy
• � ,

-4J)' '.
,. ,

./ 5
-

'. '

(I
.

9

,

, ? ',''""'�
,,>

.' .\
'';

•

1Z
'.fo '8

t-

� . ·Z
"

'� c

5

.'. 'CRUZA'DINHA
COLOQUE A lETRA INICIAl: NAS CASINHAS INDICADAS E DESCUBRA O NOME,DE

. , ',ALGUMAS FRUTAS DEUCIOS� ÊMUITO NUTRITIVAS!
'',OlHOvrvO!

-QU.E fiGURA MAIS SE REPETE E qUAL SÓ APAREce UMA VEZ?

l'

\
"

\

•
>

\ o,,
o \

"

--------------------���/�/------�--�--��------�----------�--��--��\..----------�
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pi doSql, (j de sete�j,ro de I'" ' CORREIODOPovo-5,

, ,

CENTRO,- APTOS. ne EOIFrCIO O'UN'KER
, (No coração da cldac;te) 2 aptos por andarr ..

Em condlfões direto com a construtora
. "..

.

CENTRO - Ed. Carvàlho �Apto. c/3 qtoss"'do
.. suíte e demais dependênci� .. 2i andar.

-. ;

VILA NOVA - Excelfmtes lotes finänci�osem
,
,10 meses - Próx.,aQ Fórum e ao BreithauptCENTRO - Excelente Terreno c/ 2.500,OOß12,

,fazendo frente à Av.,Marechal c/,28m. Ao
lacio do Centro Educ. SIGMA

CASAS,

�A�PARTAMENtos
�

CENTRO - Excelentec6berturanoEdi�:Rivleracl246,OOrn2
- próx. aoBeiraAio Clube deCampo '

'

{}Jffi3DfAI1VFODM
,

) ,

, ,

' /JIIO..".u'tZA,.,.
"

' FORMUL.ÃRIOSCoNrkJos ,

'

'

NOtAS FlSCAIS,DUPLICATAS,RECIBOS,fPRMULÁRIOS
,

'PEf\SONALlZADOS,ETC.

,
'

�� .. _!!�!�,"
',.

"

,IMÓVEl S, , CREC11741..J

COM'U· VII.I • LOll1A ·'.D..IISIU ·.ICOI.on
".

.
. w,..,. .

_

Endei'eçoJP.ntoRef•.Óll Qtos Gar Ba.....
'

Preço

300 ,,4-
84 :3
140 3
190 4,
130 4
240 4
115 3
133 3
1:80 4
180 4

Sobrado
CasaAlv.
CasaA}Í.
Casa Alv;
Casa Alv.

, CasaAlv.
,'Casa Alv.
CasaAlV.
.Casa Alv.

, Casa Mist.,

Versalhes
JguãBsq.
Lot. Papp
Schroeder
�nzi

, Lot. Papp
Ceptro
AnaPaula
Centro
VilaRau

75.000 SemíacabádolNegociáVeis
38J)()'0 Pröx. CoIidomfnio Azaléias .:

57,000 +15.000 fínenc,plsm,
.sO.OöO, terreno 6.562m2 - farreia' ,

34.000 A,ceita terrenGlcarro '

85':000 Aceitacarrollmóvel' - valor
80.000 Aceita t8n'eno,até�.OOO
25.000 Casa emconstrução/lroca ,

'80.(}00 Troca plapto em Blumenau '

28.00a Aceitacarro atéR$lQ.OOO,OO

2
1
1
1

, 2
2'
1
1
2
i

.R. Herold \lesse, 30 _

,

. R,. OUviaPradí, 88 '

, R. JoséPspp, 3�7
R. Princesa ISabel, 541'

'

R. Blpidio Martild, sln,
RMarcos V. GiroJIa. 474
R. FerdinandöPradi, 118
Rua634- 103

.

R. iosé'Enunendoerfer, 1�9
R. Luis'Picolli,J40

'�'.""""-'i,"
PISTRIBUIDORPARAJARAGUÃDQSIILEREGlÄO

, R_ ......id8nt.J..Celino, 188
centro'_ J.raguá do Sul- sc

Fo":'(047) 3�1-9999
'

, Bd.AnaPaola- 3°�dàr
Ed.Schiochet - 12°andar
_Bd.Juliana- 3°andar

.

·Ed.Florença-l°andar
'

Shopping JaraguäBox 44 '

- 166 3
153 3
138, 3
11.3
25

'Centro\
,Centro
,Gentro
Centro
'Centro

Apto OK
Apto OK

,

AptoOK
SalaGoml
Salaq,mIRATA'PLAN·

1
,

,I
. 1

27.000 +- Financ. CEP .

50.000 + Financ. CBF/FicaCozinha
55.000, Entregaem Agosto/96
50.000 SaIacomereial
'23.000 + 2 CúB mês/:Aceita troca

S.rvl,o� d. AJardlna,lo Geral ,
,

Figuêira ' RuaAlagoas - 15ÖID - Esq.
, Amizade Res ..Versalhes m
Nereu Após Nereu - BR 280- '

V.en
'

Ao lado do J!osto Bogo '

Nereu
" Próx.,AI:rozZanghelini

Nereu RuaAndré Voltolini '

Figlieira ResidencialPíaeera I
Amizade Residencial Behling .

, vililNova ,Próx. FóruÍnJRádioRBr-l
sta Luzia Residencial Geranium
VilaRau Residenciallienasee'hça
..VilaLeilzi i. "ResidencialPietmann I
Barra Residencial Satler

16:00.0 Somente.em dinlieiro
'

.

11.0.60 Negociáveis ,

'

8.500 Negociáveis'
160:000 Ven4e tudo ou áreamenol'
35:000' ,t\cenaparcelar,
32.0QO gociáveis" ,

,

6.000 t. 2.000+ 48 x,2.25'
-

10.000 Bat. 5,{}00 +\5 x.LOOÓ '

'

, �3,000 20%,entrada- SaldoZOx',
7.000 SEMENTRADA 2OO,Ji/:més

Diverso 4Q% entrada- �a1doparc.·
Diverso 4O%entr'ada-'SaldoP!lfc;

.

,

.Diverso 40% entrada - Saldoparco

Lote
Lote
Terreno
Terreno
Terreno
'Terreno J

Lotes
Lotes
Lotes
Lõtea
Lotes

Itotes
.Lotes

562
450 .

,

úooo -

9000
7000
2608 ,

.

,465
385
630
Vários -

Vários -

Vários, -

Vários -

"ExeCUf�Ó de Projetos com três
.

, meses de garantia

Manüt�nçõo <om adubação 9�ral,
podo, certe-de gramo, rem.oção

de E\ntulhos
�

-
.

Chãcàra ..: 18000à
Chácàra 111500 -

Garibaldi,
Geríbaldí

Bstr. Garibaldi � Km 15 80.000 Casa alv.• Aceita trocar, '

Ribeirão�'Úllgaros - Km 13 '20.0QO Semmoradía - TrocalparcélaAtendemo, Jaraguá do Su.�·
Enseada, Piçtirras, Penha 'e Navegi;mtes ,',

, '.....
-

'.

, Contato fone 987 ..0914 com Renato
Muniáplo dePenhaSC

.

.
.

.
. ..

.

Res, ae'lanium (Centro de SantaLuzia)' ,

'

'

Lotes cota todà infra-estrutura (Tamanho -médio de 500m2)
,

SEM EN'I'RADA. !. R$ 200,00.plni� FIXOS
'

Terreno com 8.000m2 no centro deNerell ,Ramos
(CENJRO) - AperiasR$ 35.000,OO·0IIlpaI'celado.

IMPERDíVEL
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CASAS,
.

'.TIPO'ENDEREÇO
"

. 'AI:lEA-(M2) NR

.AIv.
Alv.
AN.
Alv.
Alv.
AN.
•Alv.
,Alv.
Mist.
Alv.
Alv.
Alv..
AIv.
AN.

Alv''''
Alv.
Alv.

Construrda Ter.reno
RuaIrmão L..Magno, 248
R.Angelo Tancon, 205
R.t-t.enrlchA. Lessinànn,477
R.AlvlnoSteln, 1012 .

R.Angelo Sehlochet, 118
R.JoséM�ego!tl,zn ,

R.LuizSatler, 63
H.Adã()Noroskl, 173
R.MaÍ'CeI08arbl,340 .

,

R.Aorlano Fl8berger, 70 ..

R.Ju!loTav8resdàCulihaMeUó, 150
R.Abano Fachlnl s!r\2 - VUaNova
.R.JoséNarlof • Ana Paula
R.Alberto SantosDumont, 325
R.OUoMeyer, 66 :. Vila Lenzl
.
-'�BrunóSchtister, 107
R.Chll�20 • C�emteWlcz

343;00
192,62 �

.

600,00
.'

�;OO
240,00
233,00
140,00
183,00
120,00
530,00
200,00
140,00

, 195,00
,

160,00
205,15

.

160,00
100.00

756,00 'i

4.�92,50
3.280,00 .

392,OQ�
400,00
827,&8

'if" 330,00'
.

394,10
420,00

, 530,00
1.Q83',49
675,00
468,00

'

420,00 '

617,SO
392,00
520,00

QUARTOS
'(l)
03
,04
03
04-
00
03
04
03
es
os
03
03-
04
04.
00
-04

VALOR

�

R$
. 160.000,00
77.000,00
300.000,00
42.000,00
120.000,00

.
100.000,00
65.000,00
60.000,00
32.000,00
28p.QOO,OQ
150.000,00
85.000,00
70.000,00
60.000,00
58.000,00
57.000,00
38.000,00'

c __

· , '''-jI-;:.-;�

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

OBSERVAÇÕES'

Entiada'� financiamento •

CoocJçóes de pagamento acombinar-

'Antigo Restaurante'Monjolo
ConcJçóes de pagamentoa combinar
Conclçóes de pagamento a combinar
Entrada deR$ 40.000,00 + 30 X 2.000,00
ConcJ_ções depagamento a combinar
ConcJçóes depagamento'acombinar
ConcJções de pagamento a cOmbinar
Valor e condiçõesa combinar·
VaJores e condiçõesà com_blnar
Condiçõesàcombklar
Valores e condiçõeSà combinar ,

Assumirflnanciamento de 108meses combase de R$ �O,OO
- EntradadeR$ 29.000,00 + 12'XTR+1%

.'

•

ConcJçóeS depagamentó àcombinar'
ConcJ�es depagamento à combinar

."

o.

04

01

03.

04

-02" Oi'

03

03

03

270.000,00
.15.000,00

53.000,00
140.000,00

40.000,00
-

69:000,00

20.000,00
90.000.00

Assumrfilan:ctarriento� 130mesescombase R$524,00
'

,

Condiçõesà combilàr .

Assumlrflnanclamento de 153 meses com base R$ 400,00
Ássumirflnanclamento de 80meses com base R$ 524,00',
Assumlrflna�ciamento de 60meses combase RS 8�7,00

.

Assumi' financiamento 65 meses com base R$.220,00
Oultado
Assumlr'flnanc. de84 meses combase R$ 550,00 (1.4 CUB)
Oultado

RuaBaiãodoRioBranco, 760 - Centro - �d. ScJ1lochet
RuaWilyManhken2219 - EdltrcloAthenas

-

,RuaFerdlnandoPmdl, 45 - Centro - Ed. Vi'grnla
RuaGumercindodaSilva, 555�.Centro - Ed.Carvalho' ,

RuaBarãodoRioBranco, 760" Ediffclo Schlochet • cobertura
. .

RuaPresk:fent�Epitáclo Pessoa, 111 - Edirclo jaraguá
RuaPresidenteEpltáclo Pessoa, 111 .;Edlrclo Jâraguá "

.

RuaRelnoldoBal:1el-.Resld. Relnoldo Bartel
RuaBarãodoRioBranco.1oo.� Edlf ..Sehlochet

ENDE'REC'O AREA(M2)

,:

TERRENOS'·
VALOR R$ OBSERVACÕES

RuaProCópio-G.Oliveira, 1360
'Rualot.Champagnat
RuaOttoMayer'.
.RuaWalterMarquardt
.�,

RuaTomázFrancisco de Goes - Vila Lenzi
RuaJacobBucknS!13T': centro
RuaRiodeJaneiro
Rua611-Semnome
RuaWalterMarquardt .

•

.RuaProfessorAntônio Estanisíau Ayroso
RuaCaboHarryHadiich - C�ntro
R.uaMarinaFrutuoso - Céntro
��.:-·Ä9ua ,,�de .,.- , ,

714,00
.378,00

\.-, 375,00
800,00
371,00

�.236,00
288,00

2.787,00
'4.325,<;>0 .

.704,00
30000, .

736,44 '� ._ -�-

.. ':. ::,,: .. � .. :" ��.-

·00.000,00
20,000,00
1'5.000,00
43�000,00
26.500,00

640.000,00
27.000,00
85.000,00 .

43<;>.000,00 .

24.000,00,
47.000,00

. 55.000,00

Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a comolner
Condições de pagamento à combinar

'

'r

"

.

Com parcelárhento à combinar'
•

_

.

Com parcelamento a combinar
.

Com parcelamentô a combinar
Condições de pagamento à combinar

. Condições de pagámento à combinar � . :.
COn���_:; �J>'���� �,ç_ombil

,

...
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' ..
,

Terreno: ruaAntonio Carlos Ferreira de 19x30mts. '

. .

Terreno: 15x3Omts na rua JoãO PlàniDscheck�

-��-'CLASSIPICADOS DE IMÖVEIS
I.

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, &'3 - aala 1

LOCAÇÃO�'
À�nto rua.Dominges Rosa, 85 (02'qtos, garagem) - :Rs 350;00
QlÍitmete: llJaAiquhnedesDantas, 8P'(019tO, sI garagem) RS 190,0.0
Casa de alvenaria: ruaGermano Marquardt, Z05 (04 quartós,..o2 bwc, g!lnigém)

,

R$430,OO
Casa de alvenaria: ruaPastor AlbertoSchneider (02 qtos. sIgaragem)R$ 230,00

.

. .

Casá demadeira: Lot. Vícenzí eGadotti (02 qtos.) R$ 128,00 ":
Casa.demadeírar ruaComélia.Hortz, 380 (.03 qtos.) R$ 230,00 '

.

.
- .

-

-

,
.

.

Casa de-madeirai ruaLourenço Kanzler, 637 (02 qtos�R$ 27°,00
,I

,

Vendade lotes financiados nó Lot. Viéenzi eGâdotti - Bairro Sto. Antonio
'eaSadealvenaria:com113,OO�naruaA1bertocarlosMeier-BairroCentenário

.

.
\ '" �.- .

..'

casa de alvenaria: 70,()()m2 no Lot. Vicenp eGadotti cl fmantiamento
...

'_

\
.

"Casa de alvenaria com 120,OOmlna ruaJoãoWíestJúnior.'
, . J. .... ". ,

Casade alvenaria190,OOmlna JUa Antonio'Gesser - Bairro Czerniewicz,
. .,

-

Ch4cara: eIl\Co�pá, com 131.000,()()m2 com todaillfr�trutura
Chácara: em Nereu Ramos, com �8 .morgos tendo casa, luz, águá.

INfERIMÓVEIS
C�CI0914.J

"

tEIA..,�.·
.

- Casa mista com 130m2,
terreno com 450m2

(todo' murado)
Rua.: João Franzner:

Preço: R$' 22.000,00,�

(ª combinar)

Terreno com 609m2
�

(14X43,5Ó)
.

Rua: Antonio KoChella'
(próx. MtJll�r Transportes) ,

.

". Ilha da. Figueir�
.

.Preço': R$,1'S.ooO,00
(negociávei,s)

,Obs.: ESTAMOS EM
TEBREN'OS" PARA

lOTEÄM'ENTds (ÁREAS
,

GRANDES)

,
'

'.,.
,

Novoende�: Av.,mal. Deodoro da Fonseaa, 583 - centro ao lado da Dieo�preendimentGs .

p .._-,----- ..
. 'CRE�I N21.5a9J�-.

. ,

.

"
' .•

....
I

"

'.' .
.

, .
• Barr'a Su,1 '.
'. � IIdÓVels

,.

I
I' _FON�: CO.7)· 372-2734 I·

.

·I·�-' ,
.

TÉ��eós ,,1
I

I..otes ..0) �s . .,ador, práx., Arroz,Uro..,/ 30% entrada

Salado,
3(k -

•� lUl0.000.00 ,. ,
.

l.o6er na,R,.Vqdío Rlibini, •• Supenn6roado Breidtaupt, na Barra, 30%, .

I erirda; saldo Slt. '.' •'

,

I..otes O)"l.ot.� ,na Bma .- pnSx. da MALWEE � SO% ...irada,

I salm em 121: - .xaI lU 10.000,00 .

,.
i I� OURO VeIDE, na Bma, 2M> erirada, raIdo em 30 mesês

I-ToWIUlO.()(X),oo
.

"

".

I'T-Dc; cl 70011>m2 - R� VJrgdio R""n,1IIl BARRA. -'lU 16.00d,oo -

, p.celadQ
.

, '.

i'.• Temno'cI 3S.000.00m21<kmI.pcss� Ma-cola - BR 2$) - Aceita caào• /'
-R$17.000.00 ' ',' .'

, .

'1 '
.

" StTIO
' '

•$Itio cf 62.�, na Tala Paw, dir.tante 3.5OOms��wee - R. Exp. da

I· Malwee, - R. &po Armkt Homburg., CQm ca$a em alvenaria de' 155m2,.'
cua c_iro cf 50m2, piscina 7xl1, lBua. nepAvel, aceita, !IlIb. c�m

,

raeadcio - lU 5O.()(X),oo. .

.

I�a C®l US.ooo,00m21ocjjJj:i:ada:0) Rio CerrO 11. dßtant.e 700nts.do._alto,
.

edifICado, com cua alven8ri� é/. 170m2, g••em. chulrarqÚ�a,
,

.1 doi.
av,,imo..em fil!w::ÍIlnImsIID pa-a 12.000 .&qoc, 9.000 pCs de banana.1SO% de .ea plana e boa ág1Ja pa-a 18gou. Açeita carro como � .

, 'I,eriract, ,e saldo. 1� -,
r. S<l%.' enfiada

- Preço lU l00,�,QO 'I.

'CASi\S
'

. .

•
Casaem alvenaria C/149m2" 3 qlDs, 1 NM, RaiaAlvin St.ein, são 1.uis'- lU.40.000;00 sendo lU 33.000,00 entrada .aldo R$ 7.()(X)11!J .firwIciamento
do SFH - ptestação de Ri �9,OO .

.'. -

I Casa mista cl 3 qlDs, P8jlem. Rua �&o, atrás da �ja Evangéli�•. - lU 22;()(X),OO
' .

.

'

1- Casa, alveJ)8ri,a cl ,3 'qlDs, p.em, demai•. deperdancias, toda lIDada,.n· 585, p-Óltimo da Malwee, aceita canO, negociáVel "R$ 35.()(X),OO

1-
Casa em alVen.ia, cl 140m2, 5'qlDs, 2 B,WC

-.
R. Pastor A. Schieider, na

Barra· Aceita carro, terreno sWo �celado -. R$ 30.000,00 . '1
• - Casá de lDadeiracf7Qm2 - R. Horácio Rubini,,706: leImno ç/2.101m1:

I Barra - erirada lu 13.00,00 raIdo parcelado - total lU 35.000,00 I,
" LOCAÇÃO '

'

,

....

• Cãsa atvenarià, 3 qlDs, 2 BWC, garaa-, cßÚrUq� toc;IaDmd - R. JÓio,.,. J. A,ymso, 3.816 - lU 450,00 ., -,_

'.' Gasa alverwia" 3 qlDs, 1 Nit.e, ,••em, chwraiq., pircina, atrás '*'."SuperJDeRlac!o Breithaup, Ioda murlida - lU 500,00' .

'.

•. '.
Casa alvenaria ,3, lJIartos, '••111;.'

,

l.wal
.

� Wo.eege,' próx. �o, .

v� - lU 3i:Jo;00' ,

'
.'

.

..•.- ApO. 2 qlDli, gar.em - ;R. Horlocio �ini, deionie NAffiITE - R$

'123ó,OO .

'

.".,.

Cara madeira, 2 fiD. - R•. AIir.amp Prad, na Barra • �eço lU m,oo' ,

.

•- S�io em alVenaria c 100m2 - � ,weese• 2.490, naB�' -

lU.230,00
.

,

.

"
..

I
� alyenarja 2 quartos - Tifa Morea - lU 110;00

'

LÕja CI 56mi - � Putpr ,A.�, na �arr� - PreÇo R$ 200,00 . • ..

I Ç&sa alvenari� R. iwelo Rubini, 1.347,�a � R$ �,OO
.

•Sala CiOJDeRlial il3Om1- Rua Auel!!�bini, 309 - lU 150,00
. .RÚA ANGELO RtlBINI; 1223' SALA li

.

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I '

..;.

"

'TERRENOS
'

'.

I·
Terreno

C/l"S4,D,00m1,' pró,.
x. sear:

..-,(Ce,ntro,)'-.'RS, .100.'.000'00,1TerI1!Ílo' Rua, 1014 Ptaninilcheck cl 896,OOm2 - RS 9.0.0.0,00
Terreno cl S.184m2 Rua 199,sém nQJDe -' Vila Nova �

�1�OOMO· '.' .' .

Terreno no Condonúnio das AzaléilIs - lU 26..000,00
'.

r ,Terreno e(35DJIiZ - Lotellßlento Ana Paula IV - lU 7.SD9�00.

I
Terreno ,cl 15Dni - Loteamento Ana Paula IV - ,':

'1'

R$ 8.0.0.0,.0.0 '. .'

.

.

I

'

. 'Ierreno CI 1

.•
6�' + c..a em_-.H" RU.

a..

,EPitãciO., .

Pessoa - lU 160.000;,00' " " . , .

Lotes na rua Paulo Klitz& (esq_), bairro: Amizade�Mauro
- lU' IS.DOO,OO ,

.

,.' ".-
Terreno RUa Domingos da Nbva cl 326m2 - lU 5S.DOO,OO

,

I'
Terreno São J.;uiz - lU 12000,00' .

"

I. l-ote n° 43 I!..oteamimto Ana Paula II - lU 6.5.0.0,00' .

. ."

". CAS'ÂS :
'

,

C--. cOnStnJç,�(�,e.owiàjO/I43"-."""""'-"""""'''''' _

Vila Rau terI1!oé;) cl S48fi12 - lU 48 • .000,00
'

.

.

ClISJl em eo!!StnÍção (aivenaria).cl 12Dmz -'Ana Paula IV Lote
.

'

14.0 - Financiamento + 16..000.00

l-cas.a,e!D alv"e,n�a,el 190m2 -" .Jar:díD1' ];.e1lZl.
'

-

lU.60..
.000.

'001
Casa em alvenaria cl 120m2 + casa de Madeira - JU 3.0• .000,00
Casa em alvenaria cl 50m2 e .terreno de 3S0m2 - LoIeainento
Ana Paula IV Lote nO 16 - lU i2.DOO,OO .

2 meia água cl teIreno de 400ini - l.oteamente1zredolino loté
n02S - lU U.SOO ,00 .'

'.

.

APTOS

I
�r�D��� Ia::?\ Emmen�rfer cf l00m2,7° andar ":

·1"AP,
to. IS6J1iZ

SO.
3!ldar: -Edif.,," S,C,hiOChet.,2 qu.arto,"s +, 'SIn'te.,.

'

.

. atnJãtios embutidos (corziliha, quartos e banheir.o).
.

.

'. GALP.ÃO� .'

"

.

Galpão alvenaria � 7SDmz próprio pl�p. e indo e ,teIreßO
.

com 1.000m2 CI 'eacrit6rió e cobert alum: Situado na Rua
BrWino Menegotti - RS 100.00.0,00 ,

"

I Lotes ft�ad�d08 a .,.� de R$ 2.500,00 de e:.trada I"- Loteamento Mo Cristóvão II -

, '" LOteámento'Camposampiero "

'

_
>

LoteamentÖ Constantino Pradi

'LoleamentQ Ouro Verde
.
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PUSLICA ÓES LEGAIS J....guãdoSul, 6desetembroCO{UtEIODOpovo-8 '

-

ALUG'UEL
DE ,TRAJES,',

,
'

FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184
,

,
'

'PR,OCLAMASDE CASAMENTO
, MargotAdeliaGrubbe Lehmann,Oficial doReiPstroCivii do 1°DistritodaÇomarca '

,

de J....guá do'Sul; Estado de Santa Catarina, faz saber que oopaparecel'am neste
Cartório exibindo seus documentos pela lei,arun de se habilitârem para .easar os

seg,uintes:

Edital n° 20.686 de19�/1996

'ClAUDINElPASQUErIIE''lA'llANEKNISS
Ele, brasileiro, solteiro, vidraCeiro, llatural de PatO Branco, Paraná, domiciliado eresidente iIa

J1!Ia José Narloch, lote 133, ADa Paula IV, nesta.cidade, filho de Avelino Pasquetti e Maria
Paliquetth

'

,
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Janlguá do Sul, domicilia� e residente na Rua

Alfredo Mann, 107, nesta cidade, filha de José Kniss e Leonida Costa Kniss.

Edital nO 20.687de30./1996

JOSEMARCIO roNDORFESlRI:.ENEAPARECIDAWlIKOSKY

Ele, brasileiro, solteiro,motorista, natural deRio-do Sul, nesteEstado, domiciliado eresidente
na Rua:'591, nO 10, TifaMartins, nesta cidade, filho de Ivo"Tondorf eMauraTondorf.

'

'Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na 'Rua
591, nO 70, TifaMartins, nesta cidade, filha de JoãoWitkoslCy eMelarua PatzschWi�kosky
'.

"

,,' , ,

•
.

•

"�o:

Editaln°�.691 de01lÓ9/1996 '

RODOLFO FRANCISCOHUFENOSSLER FILHQ'E
,

EUSÂNGElACRIS'Í1NA LORENCETIl '

Ele, IX-asileiro:solteiro, auxiliar de laboratório,natural de Jaraguá do Sul, domiciliadoe residente
naRtut ProcllpioGomes deOliveira, 1.320, apto. 6Ol, nesta cidade, filho deRudolphoFrancisco
HucenUssler e Karin Duwe Hufenüsslei'.

'
'

,

,Ela, brasileira, solteira, auxiliar de correspondência, natural de Seara; nesteEstado, oomiciliada
,

e residente na Rua Procópio Gomes deOliveira, 1.320, apto. 602, nesta cidade, ftlh� de João

Lorençetti·e�E1.sa Lorencetti. ,,'

, F;ditáinolO.693de03./1996
LufsCARWSRÔRDASlLVAESlLVJA!JERE7JNIIA.COSTA

Ele, brasileiro, solteiro, a'uxiliar de topógrafo, natural deJaraguá do $ul, domiciliado e residente
,

na Rua Roberto Ziemann, 820, neSta cidade, filho de Alfonso FIôr da Silva e Isolde FIôr da,

Silva.
'

'
,

'

'

Ela, brasileira, 'solteira, 'auxiliar de costura, natural de'Jaragqá do Sul, domiciliada e residente
M RuaRoberto Ziemann, 820, nesta cidade ttlh� de�Er.mlio C�ta e Rosália Costa. ,', '-,

'

11
li,
I

Edital n° 20.694 de 03",S/1996

NnsoNMARCEllNOEEDIlMR'IERE1JNHAMENINPEREÍRA
�e, brasileiro, solteiro, operárió, natural' de Mirador' - Presidente GetUlio, neste &tado,

_

domiciliado e residente na Rúa Rancisco Hrúschka, 500, São Luiz, neSta cidadc, filho de

Acioqi'Marcelino e RosaMarcelino., .

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de�ços g�is, mlturãl deAmpere, P�á, domiciliada e
�idente na'RuaAinnlZaCko, 342, Barra do Ri� Cerro; nesta ci(lade, filh� deAdolfo Pereira
e deMaria Meni� Pere�.

'

,',
" ,

.

, Edital n° 20.695 de,04lO9fl996 "

VALDEdroMASMADFRE�S'l1PP ,.

Ble, brasileiro, sólteirQ,mecânico têxtil, natUral deMassarànd'uba, néSte Estado; domiciliado
e�id�nte na Rua ErneSto Lessmann, 264, Vila,Lalau; il�fa cidade, filho de José Madéc e
Josefa SlomeckiMader. ,,':'

,

-
'

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural deManoel Ribas, Paraná, domiciliada e residente

,nà Rua Richardt Piske, 403, nesta cidade, fIlha de, Alfredo Stipp, e Ana Maria dos Santos
Stipp.

'
,

. ,

Epara que chegue ao-conhecimento de todos,mandei plSSIU" opresente Edital, que será
'

publicàdo pela 'iinprensa e em Çart6Íio, onde seráaf'�do p� 15 (q�inze) dias. '

�j,

IIton Hoffmann
rabelião Substituto

'EDITAL

r

PATRICIATAVARESDACUNiAGOMESTabeliAeOficialcleTftulosdaeonlarcadeJaraguádoSul, '

,

de Santa Catarina, na forma da Lei,etc.,
'

"

,-

Fazsaberatodosq�toesteeditalWem que seacham nesteTabelionato paraProtestoosTItulos
Amy Ind. Com. Vestuário, Roa Joinville 5249 sala 15 - Nesta

'

'AricenirCanuto, Rua Lot Behling Lote 14 - Nesta
Aercio Gobbi, R!Ja'Carlos Oeschsler - Nesta
Alvaro EStavano, Rua Antonio Ayroso, 461 - Nesta

'

André Luis Conde, RuaAdelita Fischer 12 - Nesta "

Afonso Rosniack, RuaWalter Marquardt 1132 - Nesta
Amarildó Fontana, RuaGétúlioVárgas 1042 - Nesta

ConfecçOes e CalçadosAM Santos Itda, R Rod. BR 280 KM 623 60 - Nesta
Cond. Resid. Entrada do CondeO, R João Mareato 744 • Nesta ,

'

Comércio de :reciclos Pamerodi, � Av. Mal. Deodoro da Fonseca 59 - Nesta '

Conf�cçOes H Marq l1da, RGuilhermeWe,ge 22 - Nesta
CoheaniCom Repres Uda, RGuilherme Hering 70 - Nesta
Cyntia Maria Pinto da Lqz, RMal Deodoro 855 Ap. 802 - Nestá
Carlos Roberto Franciscon, R Bernardo Dornbusch sn • Nesta
Cesar Leornar Feiesbino, RGetulioVargassn - Nesta

'

'D'lyons Malhas Ltda, R Luiz Sarti 1749 - Nesta

D8rpe'lnd. Com. de Malhás L�da, RAntonio Mach,ado 126 -,Nesta
DisbelCom Cosm. LtcIa.RJoão Batista Rudolf 125 - Nesta,

'

Denis Renato Carvalho Silva; R Otto Mayer 66 - Nesta

DejairTIV8S Lopes, R -Erwlno Menegotti 1874 - Nesta
Dl4)Ort I C C Repres. Ltc,ia,. Rod. BR 280 Km 63 n° 5249 - Nesta

,
Ewat�,Com. R.pr. Ltda, Av. Mal. Deodo,ro da Fon� 1590 - Nesta
Edilson Dióni de-Liz, R Felipe Schmiclt 1 05 '- Nesta
Ewrson ,tpareci�o Ftennig, R Felipe Schmiclt 208,tp. 201 - Nesta
Evandro Maciel Martins, RJoinvil1e 2680,- Nesta

, Einer das Neves, R Amo.nio Ayroso 401 - Nesta
Eiert Ind. Co..,... deMalhas Ltda ME, RVictorio Pradi:80Jgua. Esquer!io,-Nesta
Esquadrias Perola I,.tda, R Roberto Seide11200 - Corupá
Fáb!ica de Móveis KohlsUda, R João Tozini 604 � Corupá

, AávioMillnitz, R Bajão do Rio Branco 953 - Schroecler '

Heny RobertoP,!sokl, RNey Franco� '; Nesta
,

HeilerConfecções Ltda, RJoão Jal')uário Ayroso 703 - N_
Inez Terezinha Sachai, R 599 n° 25 - Nesta

,

Instaladora Elétrica JaragQá Ltda, RBernardo Dornbusch 479 - Nesta
, ,,'

ltineu Floriane, RPres.Epitácio Pessoa 111 ap, 104 -Nesta
Ilda CavalleriVallatti, RVlCtorio Pradi 61 '-Nesta,

'

limarMarcos Aberto Jacob, Fl3 de Outt.bro Sln - Schroeder
JSMontagens Ind. Ltda:R BertaWeg 877· Nesta

, JacksonLuis MalschitZky, RConrado Riegel36 - Nesta
JairGielow, QBerthaWeege 1290 -'Nesta

'
.

JairOjokowski, R,Joimíille Sln - Nesta "
,

" .

, JoãoMagalhães da SilVa, RMaria Antonia da Silva 105 - Nesta.
/

Jorge Luiz Cardoso Pedroso, RGtlilhenneWeege 166 ap, 301 -'Nesta
KedirieiVitorino, R Henrique Geffert"t;.Iesta "

LuizCarlos Ferreira, R Angelo Torinelli - Nesta,
Metalúrgica B &W Ltda, R dos Imigrantes 320 salaC - Nesta

,

Metalúrgicà 1'«:0 rnd. C9m.Lida, �Angelo Flt.bini 15 - Nesta
Mibety Transp. e Oesd. Madeira Uda, R Angelo Rt.bini 1119 - Nesta
Marcelo Jose BayestQrff, RReinoldo Rau 263 - Nesta

'

Manoel Nilo de SouzaME, RJoinviJIe 4487 - Nesta ,

MaiJriCi Murilo Wanda ME, R Resivale, Estr. Schroeder ex 24 p Nesta

,Mega Informática, R Reinoldo Rau 21 "Nesta
Moacir Pinceguer, FIVerdi Fcol.enzi·�
'Marcio Bianchi, R Re!noldo Rãu 400 ap.22 - Nesta
MarisaRodriguesCordeiro, FI'Roberto Ziemann 4Q � Nesta
MichelManna, R Mal. Deodoro apo 103 - Nesta, '

Met4llin Ind. Máqui�s Udà, RMaxWilheim 786-�
, Metalin Ind. Máquinas tida, RMaxWill:Jelm 786 - Nesta
Malhas eMad, Recania Cilchoeira, R Rio da LI.IZ -'Nesta

'

Nilton Roed8I, RGennano Marquardt 205 - Nesta
Norberto Inácio GuiolQw, R Estrada Rio da Luz sn - Nesta

.

Oficina ElétricaRocha Ltda, R eemardo DO,r'nbusch 220 - Nesta .,.

.
Odair José Freiner, RJóão Planirischeck1609 - Nesta'

'

'Padaria e Confe�ria Técnopan Ltda, r Bernardo DornbusCh sn - Nestà-
,

Paulo Ricardo Lemos, FI Reinolclo Rau 179 - Nesta
'

Piso Lajo Mats. Const. Ltda; R Jóão Panicke 94 - Ne$ta
ROberto Luiz cios Santos" FIDomingos Rosa - Nesta
Reliei Enxovais Ltda, R Av. 'Mal. Deodoro 130 - Nesta

, RUth Maass Kroehnke, RApiuna sln - Sehroeder
Richard Krause, REriçh Abe.n 411 - Nesta

'

, Sandro Luis de Jesus, RWalter Breit.haupt 1132'- Nesta
SuperSom Eletrohica Ltda,�E, R Mal CaStelo Branco 3434 - Schroeder '

SandroMarc4lo Kanzler, FWenancioda Silva Porto - Nesta
'

,

SiMa Le.tícia Pereira, RMarajó 47 - Nesta"
'

SidneiMarcelo Lopes, R DGoldofredo Lutz Luce 10 " Nesta ,

S & SComputerRep. Sist. Ltda, RJoão Marcato 40 .Melar 1 - Nesta
,Seil Mal. Const. Ltda, RJaraguá 105 - �sta \

,

Salin Ploazai, ROlívioDomingos Brugnago siri, .Nesta
'

'V,iaduto Com.' Raç(ies Ltda, R Venaneio da Silva Polto 875 - Nesta
Volnei Moraes da Silva, R Jo�o,J.anuário Ayroso 607 - Nesta '

Vera LúciaGoulartTaquesME, FITheodoroO Floeder3Agua Verde - Nesta:
, Vande.rlei Kleinschmiclt, RAfonso Bartel200 - Nesta
Waldir Aoriani, RRObertöZiémann sln • Nesta,

'

,

.

,

E; como osditos devedores lião foram enco'ntraclos ou se 'recusaram a a�itar a devidá intima�o�
por intermédio cio presente edital, para que os mésmo� compareçam nesteTabelionato na rua 1\1":'.Moller; 78, no prazo da Lei a fim çIe liquidaro seu débito, ou então dar razão porque não o faz, sob a r'"
de serem'os referi�os prote.stados na fo�ma da Lei, etc.

'

LSI..Iaraguª do Sul, 5 de setembro de 1996
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Jaraguá do Sul, 6 de setembJ.c) de 1996 CORREIO DOPOVO· 9

procad gera melhores condições de Jaraguá Esquerdo contará

atendimento às crianças e adolescentes com novas' instalações do Caie
Jaraguá doSul- o centro de

Proteção à Criança e ao
.

Adolescente (Procad), teve sua

inauguràÇio no último sábado

(31), localizado nas antigas
instalações da Bscola de Ensino
fUndamentalRenato PradL
'O Procad terá atividades de

orientação e apoio sócio-familiar,
abrigo provisörio e família
substituta,

.

funcionando em

período integral atendendo

crianças e adolescentes.de zero

aos 18 anos. Os programas
elaborados pelo centro ajudam a

um atendimento mais lDmano,
dando condições mais adequadas
de desenvolvimento da criança e
doadolescente.

c.,... de proteçÍÚI wcaliuulo lUI6 tlllligtu ;,,8IIÚIIfia tia &cok'
R.1UIto PraJi

Comadireção daassistente unia equipe de professores,
social MariaRech Sehlochet e instrutores e serventes.

Inaugurado posto de saúde
no Bairro João Pessoa
Jaraguá do Sul. A Prefeitura inaugurou no domingo (1), o posto de saúde
Germano Sacht;construído junto à Escola Municipal Machado de Assis, onde
osmoradores do-Bairro João Pessoa, terão atendimento médico em pelo menos
dois dias por semana.

A·construção do posto de saúde faz parte do projeto de descentralização do
atendimento à saäde pública, sendo uma antiga reivindicação da comunidade
que antes se deslocava aO centro em busca de atendimento.
O posto terá atendimento em pediatria, clínica geral, vacinações, curativos,
injeções e nebulizações. Um dos próximos projetos a ser exeCutado será a

instalação de um gabinete odontológico.

Sis�ma de segurança
no transito facilita o

tráfego äe estudantes
Jaraguá do. Sui - A

Secretaria de Planejamento em

parceria com a empresa Cosmos

Agênciade Viagens,. investiuR$
3.700 na aquisição de material
para alertar os condutores de

vetculos que trafegampelaRua
Coronel Procópio Gomes de

Oliveira, próximo ao Instituto

Educacional Cangurä, onde o

fluxo de crianças é bastante

movimentado.

Segundo o secretärio de

Planejamento, Otaviano

Pamplona, este sistema de

segurança obedece a umprojeto
da Secretaria de Planejamento
edeveria seraplicado em outros

pontos da cidade.

Dia Nacional do Idoso é comemorado com antecipação
Jaraguá do Sul - O Dia

Nacional do Idoso, coniemorado
no dia 27 de setembro, teve sua

festa antecipada para a ultima

quinta.feira(5), promovida pela
Secretaria de Habitação e AÇão

Comunitária.
A festa aconteceu no

Parque Municipal deEventos,
organizada pelos 16 clubes de
idosos do mmicípio, reunindo
aproximadamente 1.500

pessoas da terceira idade. De
acordo coma assistente social

, ,

SoraiaMüller, a festa do idoso
foi u� forma de integrar
socialmente todos as pessoas
com mais de 60 anos.

Jaraguá do Sul- OCaic (Centro de 60 profissionais para o

de Apoio Integral à Criança e ao funcionamenf() e a direção de Anà
Adolescente) será inaugurado, neste Marcatto, o centro atenderá
sábado (7), às 16:30 horas, no diariamente 1.000 crianças.
Jardim São Luiz, Bairro Iaraguá .

O Caic contará com

Esquerdo (próximo ao estádio do atendimento odontológico,
Malvice). pediatria, ginecologia e clínica

O centro tem 6 mil metros geral, até dezembro. Para o

quadrados de área construída, com prôxirm ano, o centro pretende'
investimentos de 2 milhões de reais fazer parcerias com empresas
do governo federal e a doação da para a instalação de oficinas,
Prefeitura de um terreno de 16 mil' para o aprendizado das crianças
nietros qUadrados� Coma contratação e dos adolescentes.

A Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul

CIIVIDA
Participe aa cerimônia de inauguração do CAIC (Centro .

deApoio Iniegralà Criança), neste sábado, 07dê setembro,
às.16h30min., no bairro Jardim São Luiz. próximo ao

campo de futebol do Malvice.

Mais uma grande obra em benefíciodas áreas educacional
e cultural do município.
Compareça.:

ERRATA'
Na ediçfio passada, na matéria "Pavilhões da

Schützenfestestão recendomelhorias" ojonuddivu_lgou
que a construtora Hanne estava realizando as obras. Na
verdade, a Hanne apenas elaborou o projeto que está
sendo executado pela'Construtora JaragUlÍ..

Restauranie ltajara
Agora, abrindo aos domingos
para almoço a-la-cone e

fechando no sába.do à noite
Rua Expedicionário Gumercindo

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

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fa
OWfWf4_---.....;�·-=....:::..·��M_A..;...L....;;._H_-A..:...;:S___;:;;;L:....:..T.;;;.;..D.;....:.:A. brica: Jacquard, Soft, Cotton, Moleton, Meia Ma

lha lisa e estampada, Stanflex,. Xadrez, Listrado,
para atender confeccionistas do ramo de malhas.

POSTO DE VENDAS JUNTO À FÁBRICA.
ROD. SC-416 N° '2727 - RIO CERRO U.

FO'NE: (047)371-0099
fAX: (047) 371-1045

JARAGUÁ DO sUL - sc
DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAMEl\70 PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, F'IA.�EIADO E ESTAMPARIA
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CORREIODO POVO· fO

Barra Velha deverá estar recuperada.até a temporada.
.

.

.

FeIos: FlllllCisco
,/
I,;Barra Velha - Há um está sendo feito pela Fatma

(Fundação de Amparo
Tecnológico ao 'Meio
Ambiente).

Espera-se a conclusão
do relatório para que se

possa retirar areia de outros

pontos do município,
recompondo a área afetada .

'pelo mar..

Para isso, o Executivo

Municipal lançou a

campanha "SOS Barra

Velha", que pretende
arrecadar as parcelas do

mês atrás, o município
sofreu um período de
ressacas que destruiu as

ruas, o calçamento,
abalando a estrutura das
casas.

A Prefeitura ainda não

pôde dar início as obras de

reconstrução das áreas

afetadas, praias do Grant,
Central e Península,
porque depende da

liberação do Relatório de

Impacto Ambiental, que

VEREADOR

p P
M M
D D
B B

:VALMOR VIEIRA

\
'.

l
- ,

'\
I

Nil 15.630
Juntos por Jaraguá PMDB/PPB

PREFEITO

IVOKONEL 15
VICE

MENEL

IPTU (Imposto Predial e
Territorial

,

Urbano)
atrasadas que somam R$
3,5 milhões, dinheiro
suficiente para arear com

as despesas, o projeto
pretende isentar os juros e

multas dos contribuintes

inadimplentes, que
quitarem seus débitos até Q
dia 30 de novembro.

Os prejuízos, na

avàliação do prefeito Mário
Celso Bittencourt, giram em

tomo de R$ 500mil
O projeto de recuperação

da cidade se dará em duas

etapas distintas. A primeira
consiste na retirada de cerea
de 60 milmetros cúbicos de

sedimentos, que serão
usados para recompor os

estragos, incluindo maís de
.

800 metros de obras entre

pistas e calçadas.
Para estaprimeira etapa,

já está no município uma

draga enviada pelo
governo do 'Estado, para

ESTADO DESANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCADE JARAGUÁDO SUL
EDITALDEPRACA

ADOUTORAHILDEMARMENEGUZlIDECARVALHO, JUÍZADEDIREffODAZ"VARA
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA
DA lEI,mc...
FAZ SABER (em resumo, alt. 687 do CPC), o seguinte: - VENDAEM e PRAÇA: - Dia 14/101
96, às 15:00 horas, pelo valor da avaliação devidamente corrigida. - VENDA EM Z" PRAÇA: -

Dia 29110/96, às 15:00 horas, por quemmais der emaior lance oferecer. - LOCAL: - Edifício do

Fórum, sito a Rua Guilherme Wackerhagen, n° 87. - EXECUÇÃO n° 3696000501, em que é

Credor SECOnJRSERVIÇODECOBRANÇA .JURIDICASICLIDA eDevedora ELFIRITA
KIATKOWSKI. - BEM A SER lEILOADO: - A parte ideal do terreno correspondente a 40m2;
com uma construçãode alvenaria de 2 pavimentos mediIído 80m2 (oitenta metros quadrados),
avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nos autos não consta qualquer ônus ou recurso

pendente. - Ficaatravés do presenteedital intimadae devedora, caso a rresmanão sejaencontrada
e intimadapelo SR.Oficial de Justiça. - Dado epassado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte '

e dois dias do mês de agosto do ano demil novecentos e noventa e seis. :Eu, (Cláudia Jenichen),
Escrivã Judicial, o subscrevi.

,

HILDEMARMENEGUZZIDE CARVALHO

Juíza deDireito

6 de setembro de I

retirar areia da Barra da

Lagoa.
Na segunda etapa, a

cidade deveráreceber outra

draga para a ampliação da
faixa de areia, como forma
de conter o avanço do mar
durante as ressacas.

Bittencourtafumouquea
Prefeitura optou' pelo
sistemade "recomposição de
areia'.' por ser a alternativa '

menos prejudicial ao meio
ambiente.

Barra Velha luta, agora
.

para garantir os recursos

para
.

as obras
res tauração de vias e

praias ..A intenção émanter
a cidade em ordem até o

início da temporada,
quando omunicípio recebe
cerca de 60 mil pessoas
entre turistas e veranistas.

- O Governo do Estado
cedeu as dragas, agora
basta a colaboração da
comunidade e a liberaçoo
da Fatma, para que Barra
Velha volte a ser o melhor
balneário da região - apela
o prefeito.

o BANCO DE SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO rovo-rtJllf8guá do Sul, 6 de setembro de 1996 €AR

FALECIMENTO

Doueor J1,fário Tavares
Trabalho. Teve participação na

construção dos colégios São Luís e
.

Divina Providência e paraninfo e

patrono de inúmeras formaturas.
PertenciaàAcademia Catarinense de
Letras.

Quando de sua competição
automobílísticanas ruas deJoinville,

. seu filho (que hoje temnome de rua

urbana) veio a perder a Vida, o que
fez sofrer Mário Thvares e D. Diva
Sabino; e errpreendíam com seu

cunhado, comandante George Cals
de Oliveira (casado com a irmã

Heloisa), uma viagempara aEuropa,
ao final de que escreveu o notável
livro "Por esse rmndo de Deus", de
grande aceitação, uma espécie, de
diário de viagem de leitura muito

agradável. . TInha participação no

Clube Jaraguaense deXadrez.
Era sócio fundador do Rotary

Club de Jaraguá do Sul e vice

presidente.
Quando o rotariano Eugênio

Victor Schmöckel foi eleito

presidente do clube de serviço,
ocorria o chamamento deleporparte
do governador dr. Antonio Carlos
Konder Reis, para servirno Sistema
Fínanceíro do Estado, ele aceitou ser
o presidentedo veterano cluberotário
por um ano. Foi presidente da
Sociedade de Atiradores "Jaraguá",

marcou época entre. nós. Aos
familiares enlutados os nossos votos
deprofundo pesar.QueDeus o tenha ,.

na Santa Paz! (EVS-l996)

onde alcançou o título de 'rei do tiro
ao pássaro' em memorável
corrpetição. Haveria muito que
escrever sobresuapersonaIidade que

Mário Tavares, natural de

Joinville, nasceu em 20-01�1909 e

fez estudos em Florianópolis nos

Q-u�s Escolares "Silveira deSousa"
e "Lauro Müller" e o secundário no
Ginásio Catarinense, cursou aEscola
Militar de Realenge. no Rio de
Janeiro e bacharelou-se em direito

pela Faculdade de Direito de Santa
Catarina, em 1955. Foi suplente de

deputado e convocado (1959-1962),
elegendo-sepelo PartidoDemocrata
Cristão, para o período de 1963-
1966, apoiadopela UDN. licenciou
se no exercício desse mandato para
assumir a Secretaria do Interior e

Justiça no período de 04-03-1963 a

01-08-1965. Sua atuação emJaraguá
iniciou-se com a emancipação de

Jaraguá do Sul, em 1934, onde
exercia o Thbelionato e Oficial do

Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá, até sua aposentadoria
compulsória, transferindo-se depois
para Florianópolis.

Mas, enquanto esteve ria Pérola
do ltapocu ele teve participação no

Ayrmré F. C. e foi seu presidente;
junto com Waldemar Grubba
assumia a redação do CORREIO DO

POVO, sucedendo João Baptista
Crespo, assinando artigos com as

letras MT, o que os irreverentes
traduziamcomo sendoMinistério do

Ammhã do dia 29 de agosto foi
sacudida pela infausta notícia do

falecimento do dr.Mário Thvares da

CUnhaMelo, residente na Av. Beira

Mal"Norte, naCapital do Estado, aos
87 anos de idade. Confirmada a.

IJX)rte, dirigiam-se inl1meros amigos
e admiradores para Florianópolis,
afim de assistíros seus funerais no
Jardim da Paz.

Era ele o terceiro de doze filhos

dopernambucano de Itambé (01-05-
1873), Francisco Tavares da Cunha
ldelo Sobrinho, que em

Thquàritininga fez estudos priImrios,
o secundário e bacharelou-se na

Faculdade de Direito do Recife
.

(1894), transferindo-se em 1895 para
Santa Catarina, iniciando como

promotor emS. José, juiz de direito
em S. Miguel, TIjucas e Joinville.

Advogou na Cidade dos Prfucipes,
onde foi Conselheiro Municipal e
Presidente da IntendênciaMunicipal
de Joinville (1910), deputado ao

Congresso de Representantes em

1907-190ge 1913-1915,juizavulso,
desembargador do Tribunal de

Justiça, Chefe de Polícia, Presidente
.

do 1Hbunal de Justiça e fundador
comJoséArtur Boiteux e outros da
Faculdade de Direito de Santa
Catarina (1932), da qual foi o

prineíro diretor.

Foto dofinal tia déc_de 40, em lJue tlptll'ecem da eSlJuertlaptll'tl a
direilaojáfouulo Coletor FederalAltino Pereira, odr.Mário Ttwares
daCunhaMelo, oprofessore escritorEmíliodaSÜN eEugênio Wetor

Schmöcke� recém vindo à JaraglÚZ do Su� numafestiviilade

,ÄS.SQCIAÇÄO OO"S JORNAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA
FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1981

Sem código de defesa·,ADJORI�
. oPROBLEMA -

Se depender da legislação
eleitoral brasileira, os

candidatos a cargos eletivos ou
executivos vãopodercontinuar
entrando na casa dos

q.asileiros"através da televisão
e do rádio, Iiteralmente
entupindo os eleitores com
promessas, independente da
viabilidade prática das obras,
benefícios e resultados
prOOletidos.
Embora a Constituição de 88
tenha criado a Ação de

, Impugnação de Mandato

BI.etivo, o presidente do
Tnbunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina, desembar
gadorFranciscoOliveiraFilho

. nã� considera' a p-opagand�
eleitoral praticada, hoje, como
�ganosae avalia que ingressar
em �Uízo centra qualquer
candidato eleito neste sentido
Pode resultar numa difícil
batatba judicial.

Francisco Oliveira. Filho

argumenta que qualquer ação
deste tipo tem que,
necesseriameute, ser avaliada
dentro de um contexto de
momente: "Na propaganda
eleitoral, o candidato faz a

... :'. '

,e},tposição do que ele pretende
fazer. Agora, entre declarar o

propósito de fazer e a realização,
pode acontecer um {ato ou

motivo de força maior que
impeça, .

Cancelamento de empréstimos
. internacionais em função de
crises econômicas e fenômenos
como enchentes. são, por
exemplo, fatos que fogem ao

controle de qualquer executivo e

podem viabilizar orçamentos e,

consequentemente, propostas de
campanha".
Além disso, opresidente do 'IRE
lembra, também, que a

propaganda eleitoral, há muito

tempo está submetida a uma

disciplina legal: "Os partidos têm

que ter os seus estatutos; A

manifestação oral e escrita dos
candidatos 'estão sujeitas ao

controle do Tribunal. Esta

propaganda é fiscalizada

também, peloMinistérioPúblico
que leva ao juiz aquilo que for '

despropositado" .

Eleitoral negar o registro da

candidatura" .

um absurdo, o eleitor, segundo
o TRE, "em primeiro lugar, se
for filiado a uni partidopolítico,
deve levar ao partido o seu AÇÃOCOl\ß,JNITÁRIA
inconformismo, para que então A'Rede Catarinense de
o partido venha à Justiça JOJ1)aW respeita as posições do
Eleitoral comunicar e exigir presidente. do Tribunal

providências. Se o eleitor não Regional Eleitoral de. Santa
estiver filiado a nenhum partido Catarina, compreende muito

político, deve procurar o bemasuaposiçãoconciliadora
Ministério Público, para que o e, até, reconhece que osistema

promotor de Justiça eleitoral, de pequenas inserções de
antes de qualquer providência, propaganda eleitoral, entre a

faça uma análise. daquela programação das emissoras.
situação". tende a acabar com, o

Questionado da existência ou melodrama ,barato, com a

não de l:lD1 perfil mínimo legal postura irascível e com o

para viabilizar .uma candidatura, discurso fácil quemuitas vezes
Oliveira explica que "o sistema ofende domais simples aomais
legislativo brasileiro diz quem intelectualizado eleitos, Agora,
pode ser candidato e quais os . por e�quanto, todos ospartidos
requisitos necessários. Aqueles sem exceção, vêm sofrendo da
que não preenchem os requisitos sín-vome da falta de ética, do
ou são impugnados pelo (� ursobaratoedaspromessas
Ministério Público pelos inviäveis. Só você eleitorpode
próprios partidos políticos ou, mudar isto. Em 3, de outubro,
até pode acontecer do Juiz vote contra a enganação.

ASOLUÇÃO
Por outro lado, Francisco

Oliveira Filho salienta que a

propaganda eleitôrãl caminha
cada\ vez mais para refletir as
reais possibil idades de

execução das propostas dos
candidatos e partidos. "Temos
este ano uma inovação que são
as inserções na programação
normal das emissoras, que
pode ser a propaganda eleitoral
do futuro. Trazem uma

mensagem instantânea, rápida
e vibrante e têm despertado a

atenção dos analistas políticos.
No entanto, diante do

,

entendimento da veiculação de
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Programa deprevenção de acidentes
quer reduzir mortes nas estradas

REGISTROS
Arrombamentos
MariaAparecida da Silva compareceu à Delegacia de
Polícia de Jaragud do Sul, na última quarta-feira (4),
afirmando que ladrões arrombaram a janela do Bare
Açoug« "Tio Nani", no km 75, da BR-280, de onde
levaram 15 caixasde hamburger, uma calculadora, sete
relógios entre outros objetos.

Vt'timaS chegam a300milan� deittte� 25milperderama vida e 180milliveram les6upemuml!llta
,

Ar!l!I(�Çf_
F1orian6polis - Deacordo com

'

informações do Ministério dos

Transportes, se o governo quisesse
construir um hospital para atender
as .vítimas de acidentes nas

rodovias do Brasil, precisaria de
uma obra capaz de abrigar a

população da capital do Estado.
Somente no ano passado, as

estradas federais foram

responsáveis por ferimentos em

300 mil pessoas, causando morte

em pelo menos 25 mil e

provocando lesões permanentes
em outras 180 mil.

Segundo o coordenador
.nacional do programa Pare

(Programa de Redução de
Acidentes nas Estradas), vinculado
ao Ministério dos Transportes,
Roberto de Souza Dias, os gastos
do governo com pagamento de

seguro, tratamento hospitalar e

reabilitação é de cerca de USS 5
bilhões, dinheiro suficiente para
construir mais de 33 mil casas

populares. Souza Dias fez esta

declaração ao abrir o I Enoontro

Regional Sul do Programa Pare,
que aconteceu na �ltima quintá
feira (5). no Centro deConvivência
daUFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina).

O coordenador garantiu que a

região sul é uma das que mais

apresenta problema em relação a

acidentes e que a BR-IOI vem se

Dimas Alberto Konell disse aos policiais que ladrões
arrancaram a grade do condicionadorde ar e entraram
em sua locadora, a MS Vídeo-Center, na Rua José
Narloch, 1.067, roubando três vídeos-cassetes, um

micro system com CD" um estabilizador de energia e

R$ 70,00.

, Ladrões levaram ummotor de betoneira e um outro de

circular; com serra, depoisde arrombarem um barraco
da Confecção Carinhoso, às margens da BR-280,
próximo ao PostoMarcolla.O caso se deu no domingo,
dia 1°.

configurando como uma" das

principais rodovias que matam JlQ

país. "Em Santa Catarina os

acidentes não são maiores porque
a polícia está visível ao longo das
estradas. Eles não ficam
escondidos multando e fazem um

bom ti'abalho prevenüyo" , avaliou,
acrescentando que há necessidade
de se investir em educação pera
tentar reverter o quadro. Ele
lembrou que o Ministério da
Educação está viabilizando a

implantação de disciplinas de

prevenção de acidentes, no ensino
fundamental. "A solução para os

problemas do trârulito depende da

educação dos motoristas e das

crianças, da engenharia e do apoio
de uma legislação eficiente",

acredita.
Na opinião do engenheiro de

trânsito,Walderdy do Carmo, do
Instituto Militar de Engenharia,
uma das causas das mortes é o

grande nú�ero de caminhões
nas estradas. Ele informou que
com as privatizações das
rodovias e com colocações de

balanças e fiscalizações mais

ostensivas, as cargas tiveram de
ser redistribuidas em vários
outros carros, aumentando a

frota nas rodovias. "O ideal seria
maiores investiinentos nas

ferrovias", aconselha,
destacando ainda a necessidade
de incentivar o uso do cinto de

segurança, que já demonstrou
eficiência.

Disparo com arma de fogo
A garçonete Rosa Padaratz Schultz contou à polícia
que, por volta das 22 horas, do dia 23 de agasto,
Claodinei, conhecido como "Seco", disparou algumas
vezes dentro do Bar e Lanchonete Novo Estilo, na Rua
Joinville.
Ela disse que o acusado se recusou a aceitar um cheque
como troco, o que causou desentendimento � discussão.

Após troca de insultos, "Seco" disparou MO ferindo
ninguém.

Funcionário público denuncia'
abuso defiscal do lbama epoliciais

uma geral". palavras de baixo calão.
- Eles estavam armados "Eles não deixaram"

de revólveres e ameaçaram nenhum termo de

meus dois filhos menores, apreensão, inclusive, não

que estavam sozinhos em temos certeza do destino
casa. Em voz alta, quase dos passarinhOS",
gritando, ameaçaram pular lamentou.

o muro se o menino não . Segundo o documento
abrisse o portão, fazendo

_

"
elaborado pelo advogadO

questão de mostrarem as. Lincoln Silveira, os fiscais,
armas e dizendo que poderão ser enquadradOS
poderiam levá-los presos", aos Artigos 150 do Código

queixou-se Klein, Penal, invasão de

acrescentando que os domicílio, mediante força

fiscais conseguiram levar e sem mandato judicial;
de sua casa cinco 223, praticar atoS

passarinhos. obscenos em lugar
Klein garante ainda que . público, vindo com istÓ

os funcionários .do Ibama intimidar menores e 350,
fizeram gestos obscenos efetuar, com abuso M

para os menores, dirigindo poder, qualquer diligência.

-Jaraguä do Sul - O

funcionário público
Ademir Klein, através do

advogado Lincoln Silveira,
'

entrou com uma queixa
crime na Delegacia de

Polícia contra o agente do

.Ibama (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e

Recursos Naturais

Renováveis), identificado
apenas por Luiz Eduardo,
além de dois policiais
florestal, solicitando a

instauração. de inquérito
policial. Klein afirmou que
os fiscais foram até sua

residência, à Rua dos

Escoteiros, 178, no Bairro
Francisco de Paulo,
alegando estarem lidando

A residência localizada na Rua Sergipe, na Ilha
da Figueira, onde funcionava a Gemälde Malhas,

foi totalmente destruídapor um incêndio, na
madrugada de hoje. O Corpo de Bombeirosfoi
acionado, mas não conseguiu conter o fogo.

Segundo o proprietário da casa, JuarezAndrade
Lopes, o incêndio começou devido a um curto

circuito, destruindo todo o estoque de malhas,
equipamentos de estamparia e documentação,
,

sem previsão âe prejf!,ízos.
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Lanchonete' 'Cor�iceira e campeã' do
municipal de bocha em

" Guaramirim
-,

'JógOS emocionantes e um Lanchonete Corticeira que \ice-campeão: Prüsse

'�bom público. As partidas venceu por 24x4. Como as �aGaúCho ·IaDivisão:
'. . . .( '. '

'fin�is do Campeonato equipes estavam empatadas 3°1.. .Amioza�
,

Campeão:
:Municjpal de Bocha em em'número de vitórias foi' 4°lugar: ArtefatosdeCimento, Lmlchonete Cor1iceira
'4uplasem.Guafamirim.� lae 'disputada uma terceira
'; 7!divisão, foram disputadâs partida, comnova vitória da
'.4e fotma igual e num alto Lanchonete Corticeira 24xl6
j ..uvel,' dentro, e fora das . 'ComercialAguiar Il.
Fan�has; Na 2i Divisão a Na decisão de3° e 4°

frlmeira partida da final 1l.J88Ie\�� divisão�de ..
J�pontou a vitória da. venceu os dois jogos sobre o '

iíCotticeira por 2� a 14, e no Artefatos CimentoPrüssepor
�glmdoJogonova vitória da '24x20 e 24xO, enquantona la

.�Çorticeira sobre a equipe.da
'

divisão vitória do AçoUgue
�,;Verdúreira Gaúcho por 24 a .

: Freitag sobre aAreia SouzaL
y16.Comestesr�s�dosn;ó, 24x18: No segundo jogo,
"ihouve a necessidade de uma ,vira,da do Areia Souza L com�- .'i .

•

terceira· partida, o que ' duas vit9rias 2,4x22e 24xO. A,
"�90nteceuna 1 a divisão. Na c1assificaçãofinaldoM�cipal
;8Iande final vitória da de Bocha em Duplas de

'Çomercial Aguiar IT 24x16 . Guaramirim:
Lanchonete Corticeira, na.: �DiVisão:
pàrtida.;' final vitada da Campeio: Corticei1)a

�,
'

c
'

., ,-

c

.
\ice-cámpeão:
ComercialAguiar II
3°1ugar: Areia ouzaI

, 4°lugar: AçougUeFmtag

-João
.

Pessoa enipata m.ais.Uln
:·ogopelo.Estadu.aldeA�adores
A equipe da 'SE João- Conttnental de RiO

)essQQ - ainda 'não Negrinho em, OxO;,
conseguiumarcargol no Enquanto. à defesa faz
'Gamp'eonato Estadual' uma boa .campanha,
deAmarjores. Depois de com dois jogos sem

,

empatar em OxO com o lomargols, o ataque do
Flumin;nse na estreia .João Pessoa ainda não"

:,nodoming025, a equipe marcou. No oufr.ojO$O
}(lraguaehse voltou a do Grupo' "B", o

"empatar no sábado 311 Amértca venceu em

8, ,no seu campo com o Jotnville por 1 xO 'a

equipe do Fluminense.
Pelà Chave ''..4;' �haVe, , ,

do Amizade de

Guaramirim 'quefolgou
nesta rodada, o Caxias

venceupor 4xl oxV çJe

Novembro e' "�f)
Bandeirantes venceu o

.

Pirabeiraba por 3xO:

7/9-Sábado
,

8/9 -Domingo

IVRodada: 'Clave,"A"
Hora:

,

'Local: JolPs;
15h30min. .bin\iD.e CaxiasxAmizade

. .'
.,

,

15h30inin. Corupá, XVdéNovembroXPirabeiraba
, 'mRodada: Chave "B"

15h30min. '.b.in:wle Américax JoãoPessoa
15h30min.�> RioNegrinho �tinentalxF1uminense

-
,.

"

"

Data:
71), - Sábado' .'
8/9 rDómingo

"

POSTO MARECHAL I.TDA·�·
'. \

'

* CQMBUST:íVEI',S .�

* TRoe-A,DE Ó'LEO-,',

",'
"

''',

* :LAVA RAPIDO'
, -

-

I' ,

*GAS
'..

Avetnida Màrech�l4)eocioro da Fo_e,ca,' 961",;, Jaraguá do ,Sul -.SC

FONE/FAX (047)
372-0705

���:�
,.

.
'
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Cidade conquista vice- Vôletmascullnoficaéi
,

,

'

. .�'. ,

'

, '. ',' , '. -•.
' .,

'I','
.

3° lugar na CopaNOl'
.cam'ne"..onato reglona, '. ...'

"

,",'.r .
'.' ",

.

A Copa Norte de . 30 lugar: A. D. Jara
.

Jaiagufdo Sul·oo�quiatOu; de vencer de seUs jogadores. q1Je' ·Piogo. 1:>iego, Adriano. ,Maro�. Voleibol Masculino foi' 'JaraguádoSul- .

forma
.

brilhante. o .viee->.. assim trouxerain o vice- Edevaldir e Rafael� Os resultadOs,
" disputadanacidade deSão 40 lugar: C. E�Bom.li·

oampeoJiato regional, do o'ampoonato para Jaraguá do Sul do time jaraguaeDBe no Mo!0'i\JC' Bento do Sul nos dias 30 e Daiasul '

· Campeonato Moleque Bom de e' oonsequentemente • .' a' ·Bom deBoll;' ','
.

.
,.�

. . o. ",

'

, Bola. qUe foidisputado de 28 de olusifioaçlo para a fase eS.iadual. Jaraguá do Sul2x2 Joinville
" 31 de agosto. Os Jogos

. 5. lugar.. CME âe

agosto alO' de setembrq. na É a melhor oolooaçlo de Jar.guá Jaraguá do Sul2xO Batra do Sul aoonteceram noGinásio dé Negrinho-
· oidade de Sio Jólo Batista. 'A, do Sul. desde' o infoio' da laraguá do Sul'6x� �alno.áfio Esportes daConâor emSõo

.
,A coordenaçãoNorteã

-equiPe dOMoleq;' Bom de Bola oompetiçlo. Os jogadores Camboriú
. '. Bento do Sul, com um bom Federação Catartnense

cÍaoidadefoidírigida�lot6oi:üoo utilizados no regional foram: Jar� dO Sul 'xl Itapema. público prestigiando. o . Voleibol tem program .

Âugustinho Fer:rari., te�do, ooino .
Eduardo. Cartos. Maturino. Jarap do Sul4xO Cambonú. . '.

.'

'.
.

_

.

, ,-'. ;;

aUxiliar qlaudemir Buttner. A' �elo. Carloa Alb�o. Caetano, Afase estaduaherá dísputada em evento. Outro destaque da: para 0$ dias 28 e 29_�
comisslo técnioa. destaoou 'o Marcos. AAdré Anderso�.John, C.noinhas. entre oito a ,12 de . competição foi o nivel setembro, osfestivais �,
e.pirito ooletivo e.avontade de �Luis,Petcrsop,Ivao,Elvis, outubro'

.'

téonico que agradounão sô -·e "infantil de votetl
'\

a torcida, . mas; ..masculino. As tnscriç
. principalmente, a . vão até o-preximo dia'�
Federação Catarmeme de Opresidente da Funda.
Voleibol.DepotsdedtJisdias Municipal- de Esport.

.

<dedtsputas a classtftcaçã» Jean Carlo Leutprecht; ,

ficou asstm:
' .

vice-presidente
.

'. Ca1tlp�{Jo invicto: A. R. Federação Cdtarinense
Con'd.or/SãoDentodoSul Vôlei efoi o responsâ

Vice-campeão;' .: S�' pela CopaNorte, disputa:
Ginàsttco/Jotnville em SãoBento do·Sul.:

.
A;l)J.é,stli na semiflnal d(

. Estadual Infantil de Vôle;;
Jaraeuâ doSul

.. "pa..:

•ticipa'ra.'..doI�

..

'

Aequ�peinfanJildaAD portidas. Um trabal"�
lt ' I T jJ Jaraguá/FME classifieou- especial no lado emociond

. .'
'

.

'

.',.
.

se, no último final de do- equipe será [eiloi.:

,

l'·og·uinhos abertOS
.

do
..

' Esta,.'do semanàpara afase semtfi- exatamemeparaprocurari
nal do Campeonato classiftcação como t

;

Estadua! de Vôlei, que semifinal, e brigar pe/�
acontecerá de 27 a 29 de titulo. . ;:
setembro, na cidade de , A ADJ éstá 11a ,chave ''EH;
Blumenpu. Osresultadosdo ADJIJaraguá; .

Ab
retumo.daJafaseforamos Guaraciaba;' BluVôl�.
seguintes:· , (Blu';'enau); . SER S80-
-Dia 30/8 -ADJaraguá3xO Ludgero, (São Ludgéro);
.' C. E. Bom Jesus/Joinville,

.

Chave "F": SER Sadia.
porciais,15/2, 15/9 e 15/6. (Concórdia); ASS S80,:
Dia 31/lJ -Al) Jar,aguá 3,X0 Miguel' D'Oeste;" SE�
A.A.KolbaChiJaraguádO'Sul, Bandeirante (Br�s!lueJ.. e.
parciais 15(2,15/4 e 15/1. E(ase (FlorianJpolis):.,
Dia 31/8 -ADJaraguá 1x3 . Enquanto a chave. "E�' ;

S. E:}jandeirante/Joinville, acontecerá emBlumenau e

parciais deJ1/15, 15/1, 15/ "F�'. ser4 disputada :e'"
5.�.13/15 em du'as horas de Brus4úe, l1asmesmas datas.:, '

jogo. Noprimeiro tumq, II A. chave da ADJ é
.

ADJ venceu Brusque por 'córlsiderad�amäisdiftcjldo,'
,}x2,jicando em 20 lugarna semifi�all pOis conta coma,
ch(J��pela(Jifere';çadeum,_ ,�quipe " revelação dO,�

. set. A,. eqUipe jaraguaense' temporada, 4° 'lugar nos "

teve u'ln rendimento. Jesé a 'equipe �-e,
s':lperiora�aprese1itadono� ,Gua.raciaba� que, nOD.
Jesc, n6 entanto, faltou 11m perd'!!u nenhum set nO.

pou-co de '. coniro/i! retumo, ficando em r do.;..Super Ne$ � Mega Drive - Sega CD - 3DD. emocionai. A ADJ esteve grupo, alémdeSão Ludge�
Playstation - Satum - N64 e,eD's Musicais

em vll!'ta'gem' em .todo� os 30 . iugar nos Jescs_' I:�
.

". sets; mas érrava em BluVôlei, u';'a equipe de.;;
"'RCi., Qcilhergr. W'If" 34· Cín�o. Fon. '734768. J•.,u; do Sfl'� SC '.

mom·e.ntos l·m,no.Jl-"nt...� ..za·:�.
. '...'

�'-.,-,.-_��_�� r rlw �� UI �. --., trad.içãonoEstado.·4
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A oidade estará pa,rticipando, de 12 a 21 de se�o, eÔl'CriciÚlDa,'dos 9" roguinhos Abertos (,Ie Santa Catarina.
No total. J..-aguá do· Sullevará 140 Pe_sou. Clitre.atletas e dirigentes. uma 4ás�niaiores delegações desde a

oriaçlo da compeiiçio. O�cípio estará participando nas seguintes modalidades: atlêtismo masolfel1l, ginâsti�
olímpica feminina, gioútica rlapioa desportiva. nataçio masclfem, xadrez lnUolfem, basquete e tuta.l·maàculinO,

· tênis de'mesa masolfem. e voleibol masclfem, divididos nas seguintes chaves:
.

:a..q.te_caIIne
.

TêúII.�.... _caIIne
.

FatúI.
'

Chave "A"
Jaraguá do Sul

Ch.péoó .

810.José

. Chave "B"

Concórdia'
Caçador .

taraguá do sur

Chave �A"
Jaraguá do Sul

. .Criciima
Qrl!'aDS

Têultae... r........ ve...I.ueaIIa.
'.

'. ' V....Uembdne
Chave "B" Chave "B"

•

Chave "B"
BtQmenau

.

Conoórdia '>O
•.

' Jaraguá do Sul-
.SIO Jo� Jangui do .Sul ' FlorianópoliB,
Jaraguá do Sul Xaxim .

' Sio Bento do Sul

'Segundo o presidente da Fundaçio M�oipal'de Esportes.· Jean C"'lo Leutpreoht, atletismo remitíino e�z .

pelos resultadol �onquis� nos Campenatos Es�is, Bio u modalidades .oom mais· cbanoes de inedalhas.
,

No entanto� �. 'dirigente ressalta quo oUlras modalidades poderio surpreender no. Joguiohos em CriOiúma .e que
o objetivo da FME é o� claSsificaçio entre oa oito melhores mún.ioípié;s do Estadc) na'oompetiçio.
Jean Cario �utpreoht informou ainda que à delegaçio de J� do Sul ficará alojado na Escola Bási� Jarbas

P�. nO Ba� Santa Bárbara. A .delegaçio itiiciäviagem, para o sul. á partii: do pr6JdrDo ·dia,.12.
.

.

, ".' . .

� .

, I

G.AMES
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base da equipe do Rio Branoo
é formada por jogadores do
estado. ri time do Paraná
deve iniciar, o jogo, no

domingo, com Wladimir,
Jatobá, DOnizete, Fábio Lima
e Sandro. Laco, Júnior e

ES!luerdipha, Barbosa, Mário '

e E11JlÍpio, técnico Roberto

Paulista. M�io é ó mesmo '

, _ J8!llP do Sul: está or�sa do seu Motogiro. �ção,
jogador que estava nos planos ,hunildade e�dênci.a é.o que" faltam� os pilotos dO
do presidente do JAC Angelo chi>é de nossa ci�.A cada ev�o que realizem, cotDprOV8lll a.

;

,
Margute, mas acabou não importância de cnoontros como' o do últjmo firial de semana. O
,acertando. Barbosa é velho M0tosV<>ép:esidi�por� scndotesoureiro o smborBrmo,
'conhecido do torcedor o seaetário é o Décio, Serviços Gecais esm a cargo do César e
jaraguaense, pois'disputou o ' �,2S'pilotos, TOdos resPomáveis pelos -sueessosál�.

'

J)rqsileiro e o catarinense,ano"
,

'
,

passado, pelo Jaraguá, O _' O iDÍçlo do MotQpro foi curioso. Em 1988, um pouco
ponteiro esquerdo Wilson;- de história para voçê; dois 'motod'dbtas "proveit"�am
EsquerAinha, 'que estava os finais de, s....ana para passearem, pelo lltof&( com suas

gripado, :e Donizete, motos. À 8S$es "doii pnotos, foraln'juntando outros, outros,
machucado; serão os.retornos e outros, que to.....aram o Motopro e realizaram o 1°

do RioBranco contra o tricolor. EnC:ÔDtro ,SUtbrasn.ro em 1990. '

\

- PaÍavras do� Ito, do�quetevi�o infantO juvenil:
"O basquete em Jar8guá do Sul tem duas etapas, ades e depois de
JeanCârlo�. Eu vou,mais lonee o esporte emJarap,do Su1_ tqn
duas dap�, antes e depois,� Jean .Carlo' L�ecbt, presidente
da FME. E pura COJDPetência e amOr.pelo 'eworte jaraguaense.

", Para melhorar, está rodeado de pessoas comi>etentC$.

•

'J.araguá e.Atlético dividem
",' "

;lI liderança do grupo J4
'

:a. A�A�.......- ....._ - + _-........ - "'t'-"� _''',- oe � -

-

-..

:

' .:«

:.'!rr� :,,:::�._":".

I •

.O Jaraguá Atlético Clube e prograttwJos.para às 15b3Omin
f I)Atlético de Soroceba dividem O técnico do JAC, S�gio Lopes,
a liderança do grupo 14 do 'poderá contar com todos os

Campeonato Brasileiroda Série
-

titulares, inclusive, co� Benê,
C. Depois do empste com' o, que com a documentação
time de Sorocaba, cmJ gol, na . reSulariuda, na CBF, poderá

, cpna.feira (29),mais dois jogos fazer sua estréia. '0 tricolor
foram réaliZados pelo grupo:, deverá entrai em campo com

Sãocar�eose 'lxI Rio ,BranCo; e 'Márcio Ventura, Daniel Pereira,'
Sorocaba 3xl Rio ßraneo, na Wésley, Altaii: c Geovani,.
quarta-feira (4). Com estes

.

Scharles, Toninho, Antunes e

,
resultados ã cla$sificação da Cos�e (Benê), Ricardo', e

,

dlave ficou assim: Renato. O Rio Branco de
1 ° 'lugar: Atlético -de Paránaguá ficou' em: 50 l� no

Sorocaba e' JAC com 4 pontos, campeonato paranaenàe deste
30 J.usar: GE. Sãocarleose e ano, nove jogadores daquela'

Rio �raDco com I ponto. competiçã9, renovaram
.

No próximo domingo, o contrato e disputam o

Jaraguá vai . a Paranaguá Braaileiso. A diretoria e

enfrent.ar Q, Rio Branco, comissão téscniea reclamaram
�uanto que em Sorocaba, bastante na derreta.frente ao

jogam, Atlético e Sãocarl43lSe. 'Atlético, aÍnm,ando que-foram
O. dois, jogos estão "roubados" em São Paulo. A

11

t'

LOGOTIPOS - DESENHOS � CR'IATIVI·DAQE
"

, ,

Tel� (047) 973 5162

c
'
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,."

ANOTAÇOES.
,.

.

'_A eqUipe de juniores do Jarapá joca _�anhã (7). contra
o Brusque, no esmp., do Cruz dé Malta, às lS.horas. Se

vencer, a equipe praticamente carante vaca par,a a

próxima fase. O té�nico Nelson DO�inCl..tS reassumiu

seu c8J'&o nol JUDio...
'

d, tricOlo,r. '

'

- Finalm�e Renê t�e sua _documentação regularizada e

deverá estrear no tricolor, domingo às 1�0miÍl, contra o Rio'

Branco do Par8n4, pelo, Brasileiro. O 'atacante indicado pelo
�co Sérgio, Lopes, v� "aÍrebentaildo1l.nos treinaoi.entQs .

. Tonw-a que arrebente nos jogos, porque .ainda falta, íW JAC
um jogador que faça diferença nas �tto linhas.

-' Éder, que .u 'no Gama, do Distrito Federal, 'não dev�
mliQ vir para o JAc. O centroavsnte, irmão ,de Antunes,
era a .p�nça de cols do triéolor, que teve em Alao� o

seu último p-8nc;le artilheiro, depois, foram só promessas

, � contrataçófliS etTadas para �'posiçio.
'

� R�to; camdo mais pelas pontas em velocidade, com Certeza
produziria mais, Já prOV01:l que é ,:um: bom at�caote, ma_s um

péssimo fiwtlizadór. Com -.u:q goleador ao seu lado,» seufutebol
'

.

tende a Subir de prodUção.
'

- Hoje :(6), • amanhã (7), prossepe a Ii Co.,a,Muky de

Futsal. ,Os jocos de hoje começa. a pai:1ir das 18h45min

'e amanhã" às, 13h45min, .nas ca"corias fr8ldinha, pré
,mirim, infantn e mirim. TO,dos os "jogos aéontecerão no

Ginásio .ie Es,qrtes Arthur Müller.

..

- Parabéns à equipe, do Moleque Bom.ae B,ola,-que pela
pr,im.ira vez esJá da.ssificada para a fase es.adual da
competiçio. () time comandado, par Àucustinho Ferrari
e Claudemir Buttner arrasar�m em Sio ,João Batista.
'Marcaram. 19 iols' e sofreram apenas trê's. Que bela'

campanha.
�

- A Escola de Natação Olímpia ,�ste�e Jlarticip�do do V

Campeonato Catarinense de Escol�s de Natação, com 21 ,

nadadores. Ös destaques foram: 'ADa,�arólina ,Ossowski, 1°'
lugar, nos sOm borboleta,' 3° , nos- Som'peito, :e'3°, ,'no'

, revezâniento quatro estilos; Debora·Breitbaupt, 20, nos SOm
peitO, e 30 n° revezameDto quatro estilos; Emily Wenk, 20 nos
sOm ,costas, e 3°, no revezamento luajro, estilos; Fernanda
Müller, 10, nos sOm costas, 1°, nos Om livre, e 20, nos SPm
peito; :Natáful Kr�J1ins, 3°. no revezameiJt,o quatro estilos e Luis

Héprjque eorreia 10 no� SOm,livre e"3° nos sOmcostas.
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Enconno Sulhrasileiro de Motociclismo movimenta ·iI cut
Jaraguá do SUl e região
viveram diasmovimentados. '

,

D� se:Xta-feira, 30 de agosto,
ao dOIllÍtigÓ� '1o de setembro,
a cidade sediouo 60Encontro

Sulbrasileiro de Metegiro.
Nem as chuvas coaseguiram
conter os ânimos dos pilotos
e' tirar o brilhantismo do

: evento. O presidente do

Motogiro, responsável pelo
encontro,VolneiPauloZonta,

.

.o Zontinha, destacou que
"mesmo comchuva ospilotos
ficaram sábado, durante.todo
o dia, na' Ângelo Piazera,
'fazendo suas manobras
radicais" . Zontinha falouainclà

.�

Zontinha, respondeu·"que o, 850'motociclistas,n'
. barulho, foi o mésmo de 600inscri9Qes. , ':J

,

, registradó, emo�os grandes Motocicleta Jl1.a1s pô'
eventoscomo Schützenfest; 1.600 oilindradaf

,

Ocktoberfest, bailes, boates, motocicleta menos p
,

, 'mas mesmo assim, a umamonarkmobilete,
populaçãoenteadeuo nosso mais idoso de 72

objetivo de movimentar, a Participaram do ene

cidade: divulgando Jaraguá ,pilotos da Bahia,
. do Sul para outros países, Gerais, Rio de Janeir

.

inclusive, .que se fizeram Paulo, entre'outros,a}"
,
representar".

'
, representantes do' C

','_,d Participaram do Ericontro Argelltina.
" .•

' .

-
. .�

M�cicJüt. fopam� miIIIObr.1III Praça Angelo�1'tI : .v"y'" ,I .:

"

'retomarmesmo na segunda-
�eira (2).

'
.

Jaraguá do Sul. através do
"quê' foi 'sUpreen�ente a

'

Motôgiro, e considerada a

presença 'do público � cidade com omaior número
.

.

.

J

principalmente, no domingo, de eventçs desta natureza,
quando parou a chuva". com destaque nacional,
AÍgu�s' .

pilotos' 'haviam ,realii:ando sei� programas.
'programadoo':ietomopàrao ' Nos dias de encontro, os
domingo de manhã, quando bares,' lanChonetes," e

perceberam qúanão choveria' restaurantes estavam lotados,
mais, adiaram a viagem de demonstrando a importância
.volta, outros .preferiram . do 6°Encontro Súlbrasileiro

de iMotoclclismo:Não s6para .

os ,que,. participaram,
diretamente dele,mas também
para a economia e o .turismo
local. Aliás, não só Jaraguá do
Sul ganhou no campo
"econômico", osmunicípios,
vizinhos também abrigaram
pilotos, porque em Jaraguá do
Sulnão havia�ái$ lugarpara

. os pilotos.
, Questionando sobre o barulho
do encontro demotociclismo,

__
-

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

o público !.oi destaque marcante naprogramirção dó Mol<
. � l

Ivân Sachtfica em- s: na Fórmula Fi
w

o piloto. catarinense Estafoi a segunda vez
Ivan Sacht" Al que opilotojaraguaense
Motorsport, terminou em .

subiu �o· pôdto da

quinto lugar �a,,"ulti1,Ja' Fórmula ' Fiai,
,

etapa' . realizada da destacando-se entre os

Fórmula Fiai de pilotos (ia compettção.A
'Turismo,- 'disputa4a no primeira vez que Sacht
a_ . u 't Ó' d r o'mo. .subiu ao pódio foi na
Internactonal. , de

, etapa em Interlagos/Sle
Curitiba; capitdl da onde, conqutstou: o

, Paraná. '

,

,I'

,
,

.
te'rceilV lugar: Sacht foi

O vencedor desta .alvo de muitos elogios,
.

I
.

,

,

, etapa foi o paulista pais largou. 'na 9Jl
Marcelo S!queira, posição elogo no inicio. ",

:\ .' \ �

seguido pôr ,Andr.é já ocupava o j°.zugar: A,
Braganttni

.

e Luiztto pressão sobre o quarto,
Massa.

' ,

colocado jOi grande,

,�"�sIPaa,
-

.
,COMERCIO DE PARAFUSOS

Fillt '

"

'" .

Campeonato Br(lSile�
Pena que omotor estava d� Fórmula Fiat, Iv

,

�uito fraco e isso' Sacht: ocupa a
,

acabou m� colocação. A 'próxr,
prejudicando um ,etápa'da'Fórmula
pouco ", 'afirmou o será dia 22 de sete "

piloto.
.

'no autódromo Ay+,
Após a 5a etapa do 'Senna em Londrinl!/

... .

para . não me
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