
tem sempre,um,
jeito df!' fazer
'melhor

, A Câmara de Vereadores
rvou,nal1ÓitedaúltiIm�

,

'.

a(12), oprojeto 40EXecutivo, '

,
e propõe alterações no Issem '

.(Instituto de Seguridade do '

:Servidpr Municipal) e criá o
:PuridoMunicipal dePfevid&tcia
:Social. Á sessão' ficoú tensa a

:;�ir da discüssão .do projeto
<{)eJos parlamentares, que se
",

v�zarain na tribuáa para
,'oder a aprovação ou; a

, ,

,

;'Y��r�a de 200 funcionarios' "

',')'Ü,eipais acompanharam a

�t.aÇão; -mciusive, se
'�' ·,estando,contraposiçõ�.o

, ßsidente, .da Casa, Valdir
.
'din (PFL)" solicitou a

;::', 'çadaPolíciaMilitaI:parä ,

,)er os ânimos.
;:No final, por oito votos a

;;'or ,e shs contrários foi
, ado ó projeto.apesar dos
\Ötestos dos servidores.
naS
, ,

,',

BIBLIOT.PUBLICA DO EST. :DE::
RUA TENENTE SILVEIRA� 343.

88010-300 FLORlANOPOLIS

_WBli"����"�WI' Projetos para

" ÄJ*GTU'EA?' melhorar o
atendimento à

"
,

'm·_.PL

.saüde
Apesar 'ao número

'reduzido de leito� hos-I,
, pitalares, a saúde de Jaraguá
do Sul tem um bom padrão:

, Dentro das necessidades, vem
'des'envolvenoo projetos de

'

ampliação dos hospitais e

programas de saúde para
, melhor atender a populaçãö. -,
Os hospitais, São José 'e
Jaraguã, assumem papel de

. destaque, p0r representarem
a excelência no atendimento
à comunidade' e regiãc.,

, Especial'

Guàl'amirim recebeu
, relatório sócio-econômico
o Sebrae entregou o relatório
contendo o áiagn6stico SÓclO

, ,econômico do iltlltlicípio., O
documento, com 160 páginas, traz
'uma radiografia, onde estão

relacionados todos os dados

relativos as átividades da cidade,
,

Págiqa8

Empresa deixa empregados
sempagamento

A Construtora Neon, de São
Francisco do Sul, abandonou os

14 funcionãries, que trabalhavam
na construção de casas do

conjunto da Cohab, em Corupá.
Eles estão a 45 dias sem receber
os- salários.

Menores são vítimas de'

, . abuso. sexual
,

'�s meninas, de dez e 12 anos,
.

denunciaram.sete homens de terem
abusado sexualmente delas. A
polícia de Corupá ouviu os

acusados, que tem idaq� entre 33 a

68 anos. Eles negaram o crime, A

polícia acredita que outros podem
estar envolvidos. Página 12·'
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; 'essão tensa, aprova pr()jet() de ff!sc:eU
' ,'" ,

, '�,
.

.

.. ',. .

" ','.
.'" ,

.

.

'

',' A WEG completa, na próxima

"el'· quea.alteraO
'

"s''*a't' t ,l, l:s
,

'. .,' segunda-feira, 35 aii'ó"s1rõ'mJ,gia&.:"",,.

: ....
.
,. '. U.·· .e f,j. u o uO sem :::::���%.�f.tr

,CORREIO DO '�yOl t.i:&z�":Uiih�:':
suplemento espe� :'sobr.e a,;,:"

• \
...4'1. .

,! �._......,.. ,.'_'��
, quínta elIl'l'esa ßll:l� do�r, :,,!'.

,

destacando suai �6riHe ';-�
sucesso e � contr,il?uiçãb-p�'oJ�J
município e o��U�b·.!����

.: qualidadeWEG é reconhecida no .

mundo todo, sendo, prenti�da peJ� .:'
'

quintá vez pela "Revista Exame".
Atualmente ela:;jIispu"ta, O':".�,.,
morcado i'nterna'Ciö'lrat"'ê'tnir·àl§.'.' ·'·i

gigantes do ramo, com> Siemens, '

GE e Toshiba, em igualdade de

condições. ,Espe�ial.

':�':VEREAI)ORA
,'''' ' 'I.

",P' P�\" .

'M
D
,B

'�LORITA,:

Página9'

,

Te".sã'o: servidores lotam opleMrW da Cll�ra pqra acompanhai' a' votação'

PERSISTêNCiA 'E CONVICÇÃO'
PARA VEREADOR

, -

LUCHINI

"

,

Prefeito
Gu,enther . Faguodés ,

A�ANTE JARAGU'Á,
PTB

f,

POT PL

,

Jaraguádo Sulparlicipa
dos Jogos Ãbertos em,

,
,

I

�rU:iúma ' '" ,Página l3
,

Schiitt.e�festjá tem 'sua' .

,

rainha para o ano de
,1996

_
'Variedades 5

'EDt�".f. traz a
. programação dofinalde

-

semana Variedades 11

I
, '

f
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EDITORIAL , '
,

A república do nhénhé"hém
A disçussão'e� tomo, de uma possível, l1ltimas conseqüências; o 'imp�hment É

inelegibilidade 40 candidato a prefeito;pela - verdade que o que se apurou foi apenas o

coligação ,"Juntos por Jaraguä", deputado rabo, o bichano todo fICoU escondido em
,

, estadual Ivo Konell (FMDB). está dividindo paraísos fiscais, e, com.a mo� de PC, Os

'opiniões. COJ;TeligiOnários e simpatizantes segredos foram juntos. Mas, se acreditava
de cada lado da PQlêmiC� 'apresentam�, que era o início, a esperança de uma nova

'''vercbdes''. O caso ganhou repercussão na era, de um paísvoltado para a população,
cidadé e se chegou a comentar que Konell respeitando o �eiro,pd.1.llico e levantando
teria Údo a a ' bandeira ' da

c a n 4 i d a t u r a, moralidade. 'Com o

impugnada. Mais passar d� tempo
tarde.vsurgiú outro Viu-se que, era

fato: o" TSE apenas' fogo de

(Tribunal Superior palha: A

Ereitoral)\ havia ,�orosidade da

confirmado • as Justiça" os

sentenças da ' intel:'esses políticos
Câmara Municipál e, a" falta' dê'
de Jara� do Sul e participação

'

da
, doTCE (fribunal de o população somado

Çontas do Estado), a in'rcia dos
que rejeitaram as nossos governantes '

contas de '1991 do "têm contribuido
candidato, quando' diretamente para
este foi prefeito.. que as dúvidas

,

Assim, Konell permaneçam. ,

..

estaria inelegível. O deputado Ivo
Durante a .Konell 'teve as

semana, tanto <> deputado como o presidente contas do ano de 1991 rejeí�das peloTCE, ,
'

do Legislativo Muncipal.,Valdir Bordin , . a CâmaraMunicipal referendou a decisão e

(PFL)" marcaram .entrevista coletiva p,ara 'o juiz eleitoral do, múnic�pio deu sentença
.

explicar o processo e dar' suas versões. Na favorável à Câmara. Konell recorreu das
verdade, o que �e está pretendendo é criar ·decßões noTribunal de Justiça do Estado.
um fato político, às vésperas das eleições Direito líquido e certo. Afinal, o Judiciário
municipais: De acordo com as declarações não pode fechar as portas para quem qiier
de Bordin, os procedimentos jurídicos que seja. E deve-se esgotar todos os recursos
provam, mais uma vez, como é difícil punir até o veredito final,

' '

um po�co no Brasil. Konell rebate e afirma O Tribunal de Justiça confirmou a

que a decisão da Câmara foi política e Ilão decisão da Câmara. O deputado então
mostrou a verdade, porque as irregularidades recorreu, com um recurso especial, no
apontadas eram sanáveis. Toda esta cena j� SuperiorTribunal, emBrasília. o agravo de
conhecemos. Aliá�, 'este tipo .de filme instrumento, no entanto, foi recusado pelo
costuma ficar em cartaz durante os' anos ministro. Em síntese, o que está valendo' é a

'

,eleitoril�.·,
.

decisão da Câmara- Municipal de 'Jaraguá
O exemplo do resto' do país parece que do Sul, que rejeitou as contas de Ivo Konell.

,

encontra ressonância em.Jaraguã do Sul, AS O, caso' ainda não está encerrado e estão ,

diversas CPI (Comssão.Parlamentar de.. pr�vistos mais rounds. M'as pelo tque >

Estatuto da crlança'e do AdolescenInquérito), que dispensaram tempos conhecemos, quando se trata de assuntos
" ,,'

,
\ '

'

,

'

"precioses e muito dinheiro, foram desta natureza, vai terminar' em 'J. * José Castilho Pinto
. arquivadas, mesmo com as mais evidentes' arquivamento. O próprio candidato
prova� da corrupção e roubalheira. A demonstrou que .conheee bem este
exceção' ficou por conta do escândalo,PCI processo. ,Em' recente' declaração ele
Collor. O processo tomou proporções afinnou que "depois do dia três de outubro

inímagináve� e acabou pegando o país de acaba tudo".
•

,

,

surpresa, Algo inédito, na frágil democracia E uma pena. Nada contra o candidato,
,brasileira., �as 'contia o processo v�iado, que tem

Denunciado pelo próprio irmão, Collor prejudicado o país, levàndo-o a se� líd�r
se viu,acuado pelo C9ngresso, que foi até as mundiafno ranking da corrupção.
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liA ética é 'o homem virtuoso",
,l ,

(P.latão). ,

. . .
.

.
.

.

*OswaIJo JoslMahN, MarléneNeumalin e TâniaMaria Zoz

Segundo Platão a ética ensina o homem a desprezar .os prazeres, as riqué
honras, a renunciar aos bens do corpo e.deste mundo e a praticar a virtude. "

A Vida do homem na terra é passageira; sendo derradeira no além.
.

,

Aav�ação da alma é feita por fatores justos e injustos, de temperança � intemp
da virtude e do vício, sendo seu destino final de acordo com,sua vivência.

,

' '

,

Pllltão argumenta: "Que na República, émais feliz o justo nomeio dos soti,' ,

do que o \oJusto oummar de delíCias". ,,'
'

•

Para Platão a virtude vem acompaahada de renúncias e dedicação à prática.da
que se baseia no c0nllecimento, que é o conhecimento da verdade.

_

'VIRTUDE DA ALMA RACIONAL == SABEDORIA
.

VIRTUDE DA ALMA IRASClVEL = FORTA� ,

VIRTUDE,DA ALMA CONCUPlSdvEL = TEMPERANÇA
O CONTROLE ,ENTRE AS rus = JUS'DÇA ,

'

-

_,
,

Este ensinamento moral de Platão condena os valores estéticos, como ilusé
,

,irreais.

o- veroade�o EU é a alma, que deve ser purificada, ou seja, libertada dos laços
prendem ao corpo e ao mundo material.passando a-viver só consigo mesmaésõ ..

mesma.
,

Dessa forma Platão'dá ênfase à Conterrplação das Idéias. Esta teoria platô.
valorizando a virtude (conhecimento) e o Bem (verdade), teve grande influênciá
filosofia grega após Platão.

, '

COMENTÁRIO PESSOAL: ,!.

Concordamos que o homem sem alma seria UIh, ser frio e calculista, IDas nem tu
,

alma; Nosso corpo requer necessidades físicas e psicológicas, que nem seßllre
, I �

virtuosas. " ,

"

"
,

Platão condena'os valores estéticos, porém.na nossa visão no mundo terreno It esté
'

faz parte de nossas aspirações, faz com que nos sintamos bem perante a soei
"

elevando �osso ego.,
.

'
"

.

No Mundo das Idéias de Platão esses valores são irrisörios.pois a base da Vivênc�
a alma onde o filósofo se estrutura para viver' de acordo com suas' crenças. Já no �' ,

atual precisamos ter 0$ pés em terra firme, para termos uma vida equilibrada, ,

esquecendo porém que muitasteorias dos graudes filósofos servem como ensiname
"

Temos o pensamento deque mais vale cometer erros, porém ter vivido, do.que y',
em constante policiamento de nossas atitudes.

'
,

_O conhecimentcé a base fórte do ser humano; mas para adquiri-lo é neces

passarmos por diferentes situações, das quais obteremos nosso próprio julgam
referente aos atos cometidos.

Desta maneira, crescemos como seres humanos quando somos capazes de compre
valores � ao q1esmo tempo conciliá-los _romas necessidades dá ahna: '

' '.

direitos humanos. E o pior é que 0$ és
,

de ,egi.Jrança encarregados de impedir,
diininwr os homícídios.perpetrados pel�&,
menoridade, ficam tolhidos na sua ,a ,

protetora pela complacência do Estatuto

Criança e do'Adolescente hoje em viS
'ESse Estatuto pot demais benevolente a

.'

nesses desastres, pois ·ocorrern também a fúria fa�inorosa dos menores que prati ,

pela fO'nna de assassinatos que já tem a crimesos maishediondos,ceIt.Ósdeque
feição de chacinas contra tudo 'e todos em continuará como está e não serão punid$

, ,.'," �'Cidades grandes como São Paulo. Rio, de Diante do que vem sucedendo, é preciSO
janeiro e até em outras de menor porte: com Urgência ntodificar o Estatuto df

Essa criminalidade vem atingindo não só Cri'ança e do, Adolesce,nte de mold�'
a\,classe pobre romo acontecia antes, mas facilitar, como Já mencionamos, aos órsirl
também'as càteg�rias bem abastadas. de segurança o desêmpenho para o qu�

O mals intrigante é que os crimes vem. for.�!ll criados o,U -sej a' a proteçãO dr

sendo cometidos, na sua maioria, por sociedade, com isso evitando OS at

menores de idade e que na sUa ânsia de criminosos �, ii desordem, (> caos total.
matarem pnticam crueldades' que * funcionário, público fed

.' infringem tudo que se reJacioná côm os
" aposentado,

"
'

Dias atrás ocupávamos este espaço com
,o artigo intitulado "Novo código pode'�
diminuir carnificina", comentando os

.aeideates de trânsito em nosso País, que
pelos estragos que ocasionam diariamente
constituem verdadeiras,.tragédias. ,Mas,
milito infelÍzmehte a violência nãOteStá.só

'
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CORREIO DO POVO - 3
guá do Sul, 13 de setembro de'l996 .

{:Guentherdiz queprograma de
:governo' de Koncdl é .inv.iá!!!

da, cidade e não aptesentam �pontãda para os dois dep�tados
programas que incorporem as 'candidatos, Guenther disparou
necessidades de Jaraguá do Sul. centra "atraição dos representantes
"EIes (os adversãries) demonstram na Assembléia Legislativa". "EI-�
'total falta' de conhecimento (Konell e Werniilghaus) estão

administrativo e do próprio equivocados âté na competência de
município", criticou. Sobre Ivo realização de obras. Estão.
Konell, Guenthec disse ainda que, prometendo o que é dé alçada do

.

Jaraguá do Sul'; O cancÍidato s. apesar do deputado sec do mesmo ,governo . estadual", reforçou,
, a prefeito pela coUgàção "Avante' partido do governador, nãa acrescentando, que, apesar de .

.

Jaraguá", Alfredo Guenther, atual
.

conseguiu '�,!ni centavo para o representarem o município' na
'vice-prefeito, classificou de,' município". "Como é que ele Assembléia. Legislativä, não'
"mirabolante' e inviãvel" o pretende fazer tanta coisa, como conseguiram trazer nada e "traíram i

irograma de governo apresentado, promete no programà de governo, a confiança do povo". ,

'pelo' concorrente ao Executivo e ainda reduzir os impostos ?"., O candidato a prefeito pelo PT,
'Municipal, I��.' Konell, .da indagouacrescentandoque a ponte 'DioneiWalterdaSilva!foipOlipadp
cOfigação PMDBIPPB. Guenther do Rodeio Crioulo, que está em dos ataques de Guenther, Em
foi mais além.'e aconselhou ö processo de licitação, foi incluída nenhum momento o atual vice
de{1lltado a permanecer na no programa de governo deKonell. : prefeito se referiu ao petista de
Assembléia Legralativa, em

"

Para Guenther, o projeto de ,' forma crítica. Ele justificou a não

"
FJorianópolis, !'porqlJe demonStro\! Geraldo Werninghaus,' da inclusão de Dionei no tiroteio

I

-.

que desconhece a realidade do ' coligação "Acerta Jaraguã", 'alegando que não conhece o

município, -prornetendo obras já afumou que "só nãô-é cópia fiel.do programa de governo do partido,
r e�ecutada's ou que se encontram em � progra�a de Konell porque foi "Não tive a oportunidade de l� o

:' ..fase de conclusão". . alterado a ordem e acrescentaram programa do PT, por isto, não posso
,

Na opinião de Guenther, OS .outras 'impos.sibilidades". tecer
i

qualquer cornentãrio",
'i . adversário� estão, fora 'da realidade Mantendo :a metralhadora desconversou.

. Vice-prefeito afj,nna que
:ç os projetos .

:; admiDi.rativos!
apresentados pelos

.

adversários "estão fora da

sSasse pro.l1lete priorizar
Íu agricultura do municipio

.'
. ,�'as.saranduba- . o
�didato da coligação "Avante

. Massaranduba", composta por
PMPB/PPB, Mário Sasse;
afirmou, durante a semana, que
.o ponto central do programa de
governo da aliança serä investir
ua agQculnu-a, principalfonte de

,

renda domunicípio.
.

.

,

�

-:\,

.

Df! 'acordo com Sasse, atual
,

')'ic�prefeit(,) e vereador por três
'}eglslatur�, a coligação pretende
�lllJ>llar' o atendimento da

" rtJlha ,nkXanizada agrícela e
. .

a assistência técnica aos Sasse disse.ainda que pretende
agricultores,.alémdesubsidiarOs apoiar as empresas 'existentes
cursos I e

.

treinamentos e viabilizar a instalação de

profissionalizantes, "Precisamos
.

outras como objetivo de gerar
.

dar condições paraque o hornem novos empregos. "Vamos
do campo possa trabalhar e apoiar e promover cursos e

produzir'Ldiscursou. .

treinamentos par� micros,
Outros pontos' apontados pequenos • 'e

.

médios

pelo candidato estão na área de empresários",. assegurou,
transporte,

-'

prornetendö acrescentando que, caso eleito,
expandir as pavimentações; vai ampliar a .Unidade

educação, garantindo Sanitária, com dístribuição de

transpörte escolar 'gratuito e ,níedicattlrntos. básicos' e
capacitação de professores. oonstruir novas, creches. '

�
.

Coligação "Juntos por Jaraguá".
Ivo Konen � Prefeito

.

Menel- Vice

Konsll otimista com
...apt,io popular

-: o candidato a prefeito pela coligação "Juntos por
Jaragúä", deputado Ivo Konell PMDBIPPB, mostra-se
satisfeito com o. apoio crescente a sua candidatura.

Em todos os comícios, realizados diariamente, .

em'

diversos'bai�s da cidade, Konell tem sepreocupado
em apresentar sua proposta de governo, citando as

prioridades específicas de cada bairro, que foram
levantadas nas.47 reuniões realizadas com associações

- de baírros e entidades de todas as localidades, em abril/.
.

maio e que serviram para enri9uecero plano de governo.
"Nos preocupamos em apresentarnossas propostas e as
soluções para os problemas existentes, sematacarnossos
adversárias", enfatizou Koneq. I

,

, Desespero"

o preféiturävel Ivo Konell classificou os boatos sobre
'uma: possível impugnação de sua candidatura, como
desespero dos concorrentes, ','

.

"Eles contratam pesquisas todas as semanas e estas

apontam, com larga margem a' nossavitória em 3 de
;outubro, comoo quadro já se-mostra irreversível, tentam

"

a Calúnia' e falsas informações, porém, o eleitor que é
, esclarecido, não atenta para estas 'distorções", finalizou.

'.'

Comícios"

f •

. • .

Hoje (13),_a coligação "Juntos por Jaraguá", apresenta
"seus candidatos na sociedade Caxias, em Santa Luzia,
amanftã (14)"na Ilha da Figüeíra, no Pazilhão.daRoger
Transportes.. em frente ao Colégio Raiando ,GonçäIvês e
domingo (15), em RibeirãoGrande do Norte, na região
de Nereu Ramos, Ern todos os comícios,' shows com a

cantora jaraguaense Víviane,

'VEREÀ'DOR.

p
p
:8

VITORIO
·ALTAIR 'LAZZARIS
-,

Ng 1 ,1604·',
15'
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. Paulo Afonso dir. que vai
-------"--------:----�------,

partjcipar das campanJuu nas
Palanque I ,

_

cú/ades onde opartido eJtiver
'A votação do projeto de Ieí do Executivo, na nöíte da ültima , coligado co", o PMDB
quinta-feira (12),

-

serviu para que os vereador-es

aproveitassem a presença dos cerca de- 200 servidores

municipais e fazer discurso de campanha.
Florianópolis _.O governador
Paulo Afonso Vieira (pMDB)
afirmou que vai apoiar quatro
éandidatos a prefeito pelo
Partido dos Trabalhadores, nos

.

municípios, onde o PT está

coligado com o PMDB� Na
quarta-feira (4), Vieira

encontrou-se COIJlospetistas das
cidades deSaudade; Edgar Stein;

.

. P3Janque m /'
,

dê Iilceminha, Carlos Bernardi;
À� vésperas das eleições municipais;ninguém quer perder a de Sul Brâsil, 'Jobeq Peruso; e

oportunidade de conquistar alguns votos'. AproveitSfam o de lpumírím, NiloBortoli, todos
microfone Irvre e discursaram como se· estivessem em, do oeste do Estado.

" Durante a reunião o governador
'distríbuiu um documento PauloAfonso: apoio ao PT "sem restrições"
declarando o apoio nas eleições aprefeito deRi� do Sul, Jailson fo'i importante para reafirmat'
-detrês deoutubro, "paragarantir Lima da, Silva foi recebido parceria que vem sendo f�.

a parceria das Prefeituras e o recentemente pelo governador entre.asPrefeituras e o Gov
governodo Estado nos projetos em, audiência." Durante o doEstadopàraocresciIrerito'
de desenvolvimento dos encontro, os candidatos petistas, ' nunícípios", disse Peruso.
municípios. "Não tenho que estavam acompanhados candidatos da cidade· 4

., restrições às coligações feitas pelos respectivos vices e pelos Iraceminha fizeram questão
.

pelo PMDB e vou continuar atuais prefeitos - todos do frisar que a reunião com
..

atendendo os· municípios sem PMDB - pediram para que o governador não foi par:
discriminação partidãria", Palácio' Cruz e' Sousa reivindicer obràs.rrasperapedã
prometeu.

r

continuasse a parceria entre,
.

o apoio' do governador, "ne
O PT está coligado com o' 'Estado e�cípios no projeto ßl1.DlÍcípios onde a popula
PMDB tambéninos manicípios a�deSeQ.yolvimetJ.to.· '. aprovamasaçõesdogoverno
de Iratie.Rio do Sul.Oçendidato - O encontro como governador Estado".

..

,'_'

,�OSaICO

Pàlanque n
Aos primeiros sinais de aprovação da platéia, alguns
vereadores, se empolgaram na defesa da posição. Outros
chegaram a retomar à tribuna para mais alguns minutos, de
��L

' '

comício.

Aviso aos naveganles
O compromisso do CORREIO DO POVO é com aínformação.
O objetivo nurlor do jornal é mostrar os fat� como são e1

nada mais, sem maquiagem e sem qualquer tipo de

posicionamento, anti�ético.'
.

Se por acaso alguma reportagem não corresponder às

expectativas e não atender a :' intelesses'p�soais;', paciência,
afinal, nossa meta é � leitor.

'

,.

'

Calote
O deputado estadual Ivo Konell (PMDB), candidato a

'prefeito de Jaráguädo Sul, admitiu em entrevista, ná Acijs,
na noite de segunda-feàa (9), que não pa:ga;IPTU�
", . .',. \.
Segundo' ele, os valores cobrados são absurdos e não

correspondem com á realidade.
,

- Não pago porque não tenho condições de pagar. Se
.

reduzíssemos' os impostos teríamos �enos inadimplentes e

aumentaríamos a receita - justificou.
'

'

'. �
.:.

'i

CurSo'
O Centro de Edúcaçãó e Tecnologia de Jaraguá do Súl vai'

realizar, de 23 de setembro' a 22 de outubro, no Senai, o
curso básico de formação de vigilantes -.
As inscrições poderão ser feitas até o dia 19, no Senai e no
CET. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone
371-0722.

E�licand'o ,

A diretoria da tDL informa que osjuros não estão tabelados,. .

como acreditam muitos clientes. D� acordo com ela, a

detenninação dogoverno federal foi tabelar amulta cobrada
após a data do vencimento. A CDL garante que a maioria

,
das lojas da cidade não cobravam multas: apenas os. juros

, embutidos nas prestações. .'.
, "

Governadordeclaraapoio a candidatossloP.

-/�'�e��:ml, METASDETRABALHO�
Educação:. ,

a) Assegurar aos �roressores, curso de especialização, ;'
objetivando uma melhorvalorização profissional. ;

b) AmpHaçio do atendmento às crianças de O a 6 aMs,

Habitação e Ação Comunitária:
.

a) Construção da casa própria, em regime de mutirão, 'can
financiamento cio material de cons.rução pela.prefeitura.

'

.

b) Criação cio PAI -.Prograna de Apoio ao ·'do$o; can° a'
inplantação da Casa do Idoso com atendm,,"tom�co, dentário,
jurldco e de assistência soçial.

'Esporte e Lazer: .

.f

a) I;sporte elazernos bairros, com orie,ntaçllo técnica'.
. ,

b) InceDtiVO ao projeto de esportes existente, cóm valorização do
atleta jaraguaense.
�a(ide:
a) Implan'tação do Programa Médiço da Famßia, objetivando ti,
Visita do médico as rammas·.

'
.

.'

Agricultura:, ,

a) Garantir IIOs ilgricultores, a patrulha mecanizada pennanente:
Obras e Transportes: .

. a) Programa Antl·p6'� Gonllérv,ção·� ru�, com aplicação sJe
) brita e pintura asfáltlca.

.

,
.

b). Implantação do Grl,lpo de Planejamento e Controle, de

TransporteColetivo.. " '.
,

c) Criação do PROC - Programa de Prioridades OrçamentárillS .

da Comtnidade,-com objetivo de envolver os cidadãos nas"

decisões orçamentárias no municlpio.
'

, "

,

Na olce's MOVEIS você compra-tudo com uma entrada, maisquatro
prestações, mas se você precisar demais pagamentos, é só negociar.�

.

Temoss Móveis sob �edida • Cozinhas e quartos planejados ao seu'gosto.
Salas dejantar « Estantes e peças avulsas em geral- "SITE-NOS E eON".'

'DICC'S Ind. e Com. de Móveis Ltda.
<.

,BR-280.- Km 58 - Fone (047) 373-0077.8373-0131 - Guaramirim - SC - Próximo ,ao viaduto
..

', .
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'POLITICA CORREIO DO POVO -:5,

'KoneUreafirmaâisposiçõoem ,acabarco"!.!!irceirilJlÇão
.)� 't

. �guá do Sul, 13 de setembro de 1996

;p,plitâdo é enfático ao, ,

�Pfi:rmar que não acredita
rfUe as empreiteiras cobrem
{",reços menores '.

.

'.'

Jaralú do S\ll - o deputado
estadual Ivo Konell (PMDB),·
candidato a prefeitb pela coligação.

·

"b.tos por Jaraguá,j, afinnou que,
·

caso eleito, vai acabai com os
: serviços de terceirizaçãc na

PrefeitUra. A declaração foi feita
· na noite de segunda-feira (9), na

,

Associação Comercial, quando foi
.äpresentar e discutir seu programa
.de governo; De acordó comKonell,

,

.a terceirização custa pelo menos

·
duas vezes mais cara para o servíço

·

�)Íblico. O candidato pretende
'Jinda eliminar dez' secretarias e

cerca de 150
.. cargos

.comíssionados. N_a opinião dele, a
. terceirização no setor público é que custam RS 400 por dia,
res�ltà.d-o de [nccmpetência ou- .gerando uma despesa de RS 120
interesses nos conttatos.· , mil mensais, o suficiente para

.•

- A terceirização léyou o coßl>rar dois caminhões por mês
muruçípio à falência:Ape!)as para - argumentou, acrescentando que
citar alguns exemplos, a Prefeitura o Poder Público tem a obrigação

.

gasta RS 100 mil -rnensais para a de gerar empregos.
.

coleta do lixo, se fosse fazer este Outra proposta do candidato é
serviço gastaria R$ 30 mil. Outro 'a descentralização administrativa,
ponto é o a!uguel.de caminhões; criando quatro unidades

'Promes.as:'KóneUgat'tlllte que vai ence"at' contratos de terceirização
- 'J

autônomas (Nereu , Ramos, ceátral izador, mas �o me

Itapocuzinho e Santa Luzia, Rio da preocupo com isto. o que �uero' é
Luz e Rio do Cerro, e Garibaldi), .. que funcione e se paPa isto tiver de
que terão equipes de trabaíhos para centralizar, vou "faze-lo",'
melhor at�diménto à população. . assegurou. "

'

Contraditoriamente, , Konell Sobre as chances decumprir o

afirmou que "sß for preciso programa de governo da coligação,
centralizar as decisões, fará sem Konell afirmou que tem certeza que
hesitar". "Na gestão passada, poderá cumpri-lo na -totalidade
muitos me chamaram deHitler, de "porque está 'de acordo com a receita.

do município". Segundo ele, a

Prefeitura têm hoje uma receita
média' m�ns�l de R$ 3,2 milhões,
enquanto que .na última
administração (198�/92)
trabalhava com um orçamento
mensal de RS 1,3 milhão. O

candidato pretende extinguir a

Secretaria de Habitação, que na.

opinião dele, não fez nada; ,e
.

retomar a Cdhajas (Companhia
.

Habitacional de Jaraguã do Sul),
que reduzirá o déficit peJa.·
metade, além de construir casas

populares cO,m um custo ti:as ,

vezes mais barato.'Ele informou

que vai criar o Fundo Municipal
de Habitação para financiar as

moradias.
<.

ESTADO E UNIÃo � KoneU
disse que se forpossível vai Ocupar

.

os espaços do Estado e da União
p.ara tentar resolver alguns,
'próplemas da comunidade. ''Não
é nesse obrigação, mas precisamos
ter -responsabilidade .e, se

deixarmos para eles resolverem,
vamos esperar sentados",
ironizou. Konell não descartou :a,

possibilidade demunicipalizar um
., dos hospitais para "melhorar <>
atendimento e evitar as constantes

. I
I

dívidas".

CâmaraMunicipalaprova projeto que propDe alterações no Issem
Jaraguá do Sul • A, Câmara de

•
Os parlamentares rev�zavam-se na

Vereadores aprovou, em segunda e exposição das idéias e o público,
decisiva votação, o projeto de lei do apesar dos insistentes apelos do
Bxecutívo, que propõe mudanças no' presidente da Casa; Valdir Bordin
estatuto-do Issem (Instituto de (PFL), para .que não houvesse

Seguridade do Servidor Municipal); manifestações, ameaçando, inclusive, a
Por oito votos' a seis, o Legislative), esvaziai' a sala. O vereador Pedro,
autorizou a criação do Fundo

.

Garcia (PMDB), foi o primeiro a falar.
"Municipal de Rt:evidência Social em Pediu para que os colegas votassem
súbstituição ao Issem, alémde outras centra o projeto, afirmando' que seria
alterações nas regras. O fundo será preciso uma ampla discussão a respeito.
composto por sete membros e Na opinião de Adalbertc'Prankcwíac
presídidc pele prefeit'? Durval Vase I (PTB),�mudanças não vão prejudicar
(PTB). Na pr imeira votação, os servídores. "Estudos apontam qug se

segunda-feira (9), sete vereadores não forem feitos aS, alterações, daqui a
votaram a favor do projeto, seis algum tempo o institut�,.p.ão suportará
contra e o vereador José Ramos.de os encargos", revelou.
Carvalho se absteve. Ö projeto foi Segundo o vereador Paulo
submetido a segunda votação, áa Plorlaní, (PPB), o Legíslativo está

quinta-feira '(I2)� correndo o risco de- terminar o

Para a votação decisiva, o mandato com, um ato contr a o

Sindicato dos Servidores Públicos' funcionalismo. Afonso Piazera (PTB)
movimentou a càtegoria para apresentou um documento enviado
acompanhar a decisão do plenário. ,pelo Conselho Deliberativo .do Issem

Cerca de 200 pessoas.Iotaram as ao Executivo solicitando a elaboração
dependências -da +Câmara e de cálculo autuarial e requerendo "a

imediações. O cfuna ficou tenso à tomada de 'providências imediatas,
medida em 'que os vereadores principalmente para garantir maior
defendiam suas posições, na tribuna. '. �ranqüilidade ao servidor municjpa]" .

"Não somos crianças.D projeto foi

elaborado a partir de solicitação dos
conselheiros do Issem, assinado por"
toda a diretoria. Depois de pronto e

na hera de aprová-lo, vêm com esta
-de momento politico. Isto é brincar
com coisa séria", lamentou. .'

Todos os' vereadores ocuparllID, a
tri1'>una.e expuseram suas.epíníões, No
-finalo�lce-presidente,)oséRamos de�·
-Carvalho, decidiu' volar a favor el8 . I

projeto, afirmando que o analisou bem
e chegou a conclusão que deveria ser

favorävel. "O projeto é bom.
Infelizmente o momento é político",
completouMarilzeMarquardt (PTB).

Foram estes os v,otos:
fayoráveis ao projeto. Adalberto

Frankowiac (PTB), Rosemeíre Vasel
(PrD), Evandro Liscano (PrB)., Luiz
Zonta ,(prB), Afonso Piazera Neto
,(PTB), Marílze Marquardt (fTB),
José Ramos de Carvalho (ppa) e

Rudolfo Gesser (PTB). .

conririos. Paulo Floriani (PPB),
Pedro Garcia (PMDB), Augusto
Müeller (PFL),Wigando Meier (PPB), .

,Flávio Homburg (PMDB) e Gihnar

Men�l «(J>PB�.
"

i. .M�DAÇAo 'lO, �úIA.oVO •
.

JJAiA.OOÂ ,IDo �oolL.i 1PO��a,'ll. .
,

, .. iAI"� IA\WII-tUJA\A
'CO.CIJlm-IVlA<ÇAC � 6t\MiA� A�

1P'&rfl�: 1PIrg)1�"il�·1 Ä\()"@I�"A�.

o/lÁ @ig ·A�AbtU���Q
ir ·371-1422 .

'
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Entendemos que um dös Coletiva" pressupõe um conceito, -buscando-se resgatai
,

\ objetivos COßllffi e essenciais �öIqJrö:rDetimento conjunto - enfím, averdadeira identidade ê
conferidos à � Universidade é o Social; Político; Empresarial e propósitos do. Estagio.
desenvolvimento

,

de uma, 4cadêmico. '. O ,respectIvo. ,pröjetö Oministro Paulo Renato Souzamostrou-se indignado. cöm'
,

mentalidadepensante eanalítica Fundamentada nessas consistirá em 3 (três) �as:, "fato de que a aluna LucianaSoares da Silva, a oito meses
das oportunidades e problemas considerações ecomo'pr�p6sitö ' 1) Pesquisa Diagnõstico- vestibular, não tem aulas de várias disciplinas, por falta

, que norteiam a sociedade e as de- ser um dös .agentes Empresarial, que será dirigida à professor, O ministro. classificou o. fato de "revoltante" e.aomes'_
·ótganizações. 'pro.moto.res desta "Construção um contingente de empresas tempo'que jogava a peteca da responsabilidade sobre prefeitos
·r O Estagio Curricular do' Coletiva", à -Fundação conveniadascom aFerj.. govemadoresCQmmaisurnpafiativo.paraureso.lVer"o.pro.ble,'
Curso. de Administração Educacional Regio.nal', 2) Pesquisa Diagnóstico- ,A sua proposta ameaça transformar ó artigo 62� item

'

constitui um componente Jaraguaense - Ferj, através da Aéadêmlco, que.serädírigídaaos dâ LDB deDarcy Ribeiro em ato adminisiratívo.jnesmo an :.fundamental 1\,0." processo Coordenação de Estágio. do. estagiãrios e egressos do. Curso. .

, de o. texto virar lei. Paulo. Renato pretende colocar em prátieducativo e formativo do. Curso. de Administração, está de Àdministraç&o; '.
<

desde jã os tais "prográmas de fonna..iio' peda�oica ,,'acadêmico. desenvolvendo urna Pesquisa' '3)Co.nstituição deComissão r- e"e"'

É um espaço. para 0.' Diagnóstico-Acadêmico ,e deAvalia�eDebates',f� p()rtado:res de diplomas deMueação superi()r que qu
•

desenVo.lVirrentodaintecpretação, EnlPresarial, cujo. objetivo será por Empresérios, Estagiärios e' .sé dedicarà educação básica�',
'

reflexão. eação do. que .fo.i identificar e, interpretar .ás Instituição, ,

'

Por educação básica entenda-se' os-níveis que antecedem,

observado e aprendido no rreio expectativas e anseios' do, A /, Universidade que educação superior (educação infantil, 'l�, e 2° grau). Esta
acadêmico, .cabe dizer; a .empresariado e do. acadêmico, pretendemos, fundarrenra-se falando. em professores defísica, químíca, matemática, geog
oportunidade de vivenciar," acercai (testa importante numa .contínua "�'onstruçãö e outros, a cada dia, mais raros.

,

deSeIq>ellbíretelatauCQJl'elação' atividade' de I formação. Coletivà"., ' O quese pretende é organizar .cursos que licencia

Teoria x Prática. Em outras acadêmico-profissional.
. Nelson'LuizPereira

,

profissionais de nível superior a lecionar noprimeíro e segundo:
palavras; conhecei e diagnosticar .. Urge repensarmos .de forma 'Coordenador de Estâgío do graus, Podemos imaginar médicos dando aulas de biologia e
'pro.blemas e oportunidades no êonjuntaaativida&Estágio., sob CurSodeAdininisttaçãö educação física; engenheiros, de matemática; advogados, Ö}'
contexto etrpreserialscgerindoe uma 6tica mais crítica, .OproíessorNelsoa éßacharel i português; economistas, de literatura brasiléira.,Teríamos,_
implantando.. ações .: privilegiando-se-a Pesquisa 'e a em Beonomía/Fur], cursou exército"de protessQres por adoção e não por fonnação.
.administrativas, .gerenciais e Formação Profissional. Especlaltzação em, Se não quisermos díscutír-aqualíficação desse exército pari

\. operacionais, compatíveis com a A proposta fundarrenra-se Admlnístração EsaglFerj, vencer essa lutapelamelhoria daqualidade do. ensino. ou se não
.dinâmica . e a' realidade numa' reflexão conjunta .:' Especiauzação emMarketing quisermos refletir sobre o desrespeito que isso representa l;
organizacional.

' • Instituição, EInJ?resariadd e, FAFJFerj.E exerce o cargo,dê moa dasseprofissional que tem aresponsabilidade de fonnaf
No entanto, este espaço só Acadêmicos. enfocando-se . Coordenador de Estágio. do.

,

os mestres, que pelomenos se discutam as chances de sucesso
seráconcreto eviável, construído. :sobretudo urna nova postura, Curso de Admi,nistração da do investimento. Ao projeto subjaz a convicção de que esse.i,coletivamente.Ea."Cönstrução· no.va,s altemati�� 7 um nö�ö , Ferj� pro.fissio.nais, uma vez "treinados", poderão ser Convencidosa
r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� .

lecionar po.r salário.s qúe eqüiv'alem â algumas, horas de 'seu'

EQU�ÇÃO PERMANE,NTE' trábalho.. Doce ilusão.! Po.rmaiorquepOSsaseranOss.acapaci�;
défantasiar, � 'diffcll aceitar que haja tantos mis�ionário� i
sua volta. :

Ás"Causas,da fuga dos estudanteSdoo cursos que'ainda f&mam:
,'pro.fessores são ooÍlhecidas. Â solução. �àJ;nbém é por demais,
co.nhectda: hasta Jpelhorar 'os Salári.os e as c'ondições de

trabaJhodos pro�e$sores de primeiro e 'segundo graus. ( ,

.

A pergunta é: até quando vamos continuar paliativos e fugindo,
,

,
do. problema? '

.,

.,' ,

,

.

"

Co.m quantas greves vamos,ter que conviver até que J'pe(cebí:
que, sóum plano. sério. poderá garantir que no.ssos,filhos tenhani:'
,professöres de física, química,: literatura, etc. - p,rofessores qiler
poSsam orgulhar-se de ser apenas isso, professores? '

* Düvo I. llistoff

)

CORREIO DO PQVO - 6

Estágio supervisionado Educação: .
o fi

do Curso de Administração da ·licenciatu� ..

Düvo 1. Ristofl, ép;'()f�ssor tititlar.da Urtiv,ersi4P,d,e Federal
de Santa Catarina..Foipresidente do FórumNaci.onal de Pró- '

,

,

Reitores de Grii4uaçãó das Universidades BrdsileiràS.,
, ,'(l'r(l1lS,crito da 'lÍl!0lhrJ qe São Paulo", de 26.6;96)-

"E#UCafáo
perlnanente"
• Ferj, '

tIlmbéin

"

'. ,',' ',' I

,A melhor op(.ão eßtá AQUll ..A6 Me\hore6, Londi,�e6 de pa9amento' também .

..:.
.

.

I". • .

BREITHAUPT

�. , "

.,
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CORREIODO POVO ·'7CONOMIA.

Jl(Jteito Ecológicó de Turismo - Os roteiros .. r.

.

..'
.

. ..':
( .'

.
,- Região'Norte (sete dias/seis noites)

-

inclui Norte do Estado de sc
.
'.

..

'A&naldó' Jurkes

l° dia· São Bento do Sul

Chegada no aeroporto' internacional de Curitiba e translado até São
. Bento do SuL

' . .
.

,

jCorupá, São Bento do, Sul-e

Pomerode.são algumas cidmJes
que fazem parte do roteiro

.

SantoAmaroda�peratriz
• O governador Paulo Afonso (

Vi�ira (PMDB) lançou
oficialmente, no. final de agosto;
,na: Pousada da Mata, os dois

priniros roteiros oficiais <Je eco
turismo, integrandó nmnicípios
degrandepotencial ecológico.

. Os roteiros foram elaborados
pela Abratur (Associação>

. Brasileira de Turismo) e pela
, operadora de turismo .colögico

.

Gekko. O projeto conta com a

participação da Santur, do
.
Sebrae 'e da, Secretaria da

Agricultura:' O objetivo é

garantir e�paço para Santa
Catarinano mercado de turismo

: ecológico, que cresçe à taxa de
10% ao ano, este percennial é
superior . ao' incremento

·
verificado. no turismo
tradicional, que tem girado em
tomo dos 4%. . .

O eco-turismo já representa Belezas naturais dtJ Corupá estão incluúlas "0 roteiro ,eco16gico
aprox�nte 20% de toda Lages.. interno como no externo, mas ii.
aindtlstria d.o turismo no munda _

Para divulgar os roteiros, . operadora não terá a·

e. deverá estar trovimentando foram confeccionados 60 mil exclusividade dos dois roteiros,
mais de tJS$ .10 bilhões SÓ no folders, em cinco idiomas: que poderão ser adaptados. de
Brasil, na primeira metade do português, espanhol, inglês,

.

acordo-como püblico.
século XXI:

.'

':alemão e japonês. A Gekko deverá trabalhar
Umdos roteiros é daRegilo Segundo o presidente da com hotéis de quatroe cinco

Norte do Estado, que, inclui as Santur,' Luis Moretto Neto, OS, estrelas,o custo de cadaroteiro,
'local�dadesdeSãoBentodoSul, circuitos se encaixam nos que terrra duraçâo dé sete diase
Co�'pá, São Francisco: do Sul, . roteiros nacionais e começamno seis noites, está estimado em

Reserva Volta Velha, Ibirama e aeroporto de Curitiba. porque tomo deR$ 900,00.
Porrerode. pesquisas revelam que um dos Os turistas poderão conhecer
,I .o segundo abrange aRegião locais Jmaís procurados pelos o patrimônio histórico e cultural

. Sul, passando por Florianöpolis, estrangeiros é Foz do Iguaçu. dos locais visitados, praticar
, Santo Amaro da Imperatriz.

.

Inicialmente, o. pacote caminhadas ecológicas,
· senasdoRio Corvo Branco e do turístico.. será comercializado cavalgadas, canoagem e
Rio do Rastro, São Joaquim e' pela Gekko, tanto no mercado montanhismo. ./ \ .

�'Estado vaicontarcom Fórum Permanente de Turismo

2° día • Corupá
3° dia • Vila'da Glória, em São Francisco do Sul
4° dia· Reserva Volta Velha
� dia • Pomerode
6° dia • Ibirama

,

7° dia • Deslocamento- até O aeroporto de Navegantes para conexão'

aérea.

Região'SuI (sete dias/seis noites)
I" dia • Florianópolis (.
2° dia ,. Florianópolis .

'3° dia • Santo Amaro da Irnperatriz
4° dia • Sante Amaro da Imperatriz ,

5" dia � Serra catarinense (Taquaras, Serra do Corvo Branco, Orleans,
'Serra do Rio do Rastro) .

.

(;0 dia • Lages e São Joaquim
7,° dia • Deslocamento até o aeroporto de Lages, Criciúma ou-

..

Florianópolis.
.
•

R(\novação com r�sponsabilidade,•••

,TECNO CALHAS,LTDA.. - ME
Franqueador exclusivopara Jardg'WÍenifii4ó

T
TEeN.
CALHAS

Florianópolis - O III Fórum Pordetur Sul, o doêuinentoi foi necessidade de fortalecirrentoda
Internacional de Planejamento .

assinado por lideranças indústria do turismo e a falta de
·
Turístico: que aconteceu de 3 a empresariais, órgãos mecanismos de financi�entos5 de. setembro, na Fiese governamentais,' agentes de obras de infra-estrutura em

.

(Federação das Indústrias do fmanceiros e setores organizados" âmbito municipal.
EstadodeSantaCatarina). eque dasociedade. Jaraguä do Sul for
r�il.J cerca de 300 pessoas por O d'ocúmento salienta a representado no evento, pelo

· dia, encerrou coma formalização preocupação dos signatärios com diretor daDivisãó-de'Iurismoda
do Fórum Permanente· de a preservação dos recursos Prefeitura, Loreno Hagedorn,

.

Tuc,ismo de Santa Catàrina. .

naturais, a importância da através da ORT (Organização
Na. oportunidade fo.i.geração de empre�os e da Regional de Turismo).

· �Iaborado um documento; que . profissionalização das .pessoas O ORT terá as suas ações
tnclui a solicitàção para que os ligadas ao turismo. Pretende voltadas para o' incentivo do

govem,adQre.'ldostrêsEstadosdo ainda dar incentivos' à desenvolvimento do mercado
Sul e'do Mato Grosso' do Sul importânciadoestabelecimento internoeMerçosul,promovendo.

,� ,=Oi�' junto ao BID (Banco de polfticas de promoção e e divulgando as atividades
I" .,. UJ)dial) a-,�nsul� referente ao

,
incrernenro do setor, a turísticas da-região.

\

Exaustores
.

.

Eólicos maxiar

Equipamentos para retirada do calor;
�midade e.poeira
r »

Rua Felipe Schmi dt, 79· Centro

FonefFax: (047) 372·0448· Jaraguá do ser- SC
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�CORREJO DO POVO - 8

Estado vai sediar encon
..

.

.
"

pata' discussão 'da At.
'I

'

- Florhmópolis -'Representantes das nações vizinhas", d,is
"

de34pafsesdO'coritinenteaIlUicanO' Vieira, Iembrando que a'

estarão reunidos, no prédio da Fiesc modífícarã as economías dos'
'

(FederaçãO' das Indústrias do Bstado arrerícanos.
de Santa Catarína), na capital do A partir da reunião de

, Estado, nos dias 16 e 17, para mínisbos do CoIlÉ'CiO' dos 34
,

discutir a criação da Alca '(Área de signatários do documento fi
Livre Corrércío das �cas), que ' reuniram duas vezes para "

témcomo objetivo integrar-os blocos assunto. O prineíro encontro',
econêmícos já existentes CoIDO' o junho do ano passado, em
Mercosul,'Nafta e outros, A criaçãO'

,

&tidoS Unidos, quando os
.í

da Alca foi sugerida durante a . definiram um prazo p,
reunião de Cäpula �s Américas, 'implantaçãC? corrpleta da
comexceção de Cuba, que aconteceu Será eIÍl2.005. A segunda a

'

emMiami, em dezembrp de,1994.� em marçO',' em Cartage,
O ',encontrO' dO'S países Colômbia, Quando estiver

americanos é 'urna: promoção do Aíca, que foi dividida em U,'

governo brasileiro, através do temáticos, será a maior área

Itamaraty, CGm a organização do comércio .do mando CO'
'

gGverno estadual em-parceria co,lJl a milhões de consumidores.
,

,Fiesc. O governador do Estado, O governo do Estado,
Paulo AfGnsO' Vieira, (pMÍ>B) fez .. preparando a estrutura para ,

questão que O' evento se realizasse GS representantes dGS �4 par'
em Santa Catarina C, graças a seu' Polícia Fede'r;U v.ai implan
empenho, O'Ministério das Relações" esquema especial de segar
Bxteriores e O' Ramaraty decidiram durante O' encontro. Bstão

pelo estado pará sediar esta etapa aguardados jornalistas do

para a implantação da Alca. todo, para cobrir O' evento,
"Sediando O' encontro destes' matérial produzídöna As,

. representantes responsáveis pelo �à da Secretaria de
comércio do continente americano, ,será traduzido para o esp
estamos contribuindo para O' futuro inglês.

,. ,

'

,

".' , I

Sebrae conclui relatório sócio�econômito, de Guaramirim
Indústrias por Ramos de Atlvidad$S - �994'DoCQJllent,o trazUl)l

cUagn6_stico 405 setores do
município, sugestões e

, avaHaç� das áreas de
a1uação

Guaramirim - Em cerimônia
realizada na noite. da última terça
feira (10), na Aciag (Associa�G
Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim), 'O' Sebrae entregou O'

documente contendo O' diagnóstico
sôcio-econômico do município. O
trabalho, que foi feito entre Os dias
14 demaio à 14 de julho, é resultado
de um convênio firmado CGm o
Conselho de Desenvolvimento
Municipal de Guaramirim, �,
envolveu O' Padém (Projeto deApoio
ao Desenvolvimento Econômico
Municipal). O relatório; com cerca
de 160 páginas, traz unia radiogräfia /

do 'municípiG,', onde .estão

relacionados além das atividades
sócio-econômicas, O' crescimento
demogrãfiéo, os, aspectos físicos e

geogrãficos, uma ,análise da
mobilidade espacial e ocupacional,
sugestões para ás oportunidades de '

investimento e um histórico da'
cidade.

,

;

O diagnóstico foi desenvolvido
através 'de pesquisa' com,

empresärios e comunidade, visitas
às empresas e" contatos cO'm '

associações 'representati vaso da ---:----�-__;_-------..:,:.:..--__�__:..:.:.:..:__.:.:....J

sG�iedade.' .FGrarn utilizadas I'e&ião e Contatos com as principais
também informações de Pidse lideranças. ,O 'Gbjetivó foi
(Programa Integrada. de identificar e. assimilar melhor as

Desenvclvimento v- SóciG-' dificuldades en'fre�tadas>alê� de
, Ecçnômico), Prefeitura e demais diagnosticar O'S pontos que inibem
entidades da regiãG'As pesquisas . O' desenvolvimento ,da cidade.
fGI;lIm real�adas nO"períodG de 27 " De acordo com O' dGcumen� a

de màio a 27 de junhO' deste ano,' pGpulaçãG de G�aramirim é de
,PQr' I?ess�as ,seleciGnadas', e '29.282 habitantes, sendO' 78%
treinadas pelO' S,ebrae/Sc. Foram urbana e 21% rural. 45% da.

,'pesqu:isa.das 105, emp;esas 'populaç� pertencem a classe'B,
cGmerciais, 99 industriais.; 93, 40% sãO' de classe C 10% da A
proprietáriGs 'GU an:endatários 4%. da D e apenas 1% pertence �
rurais e 200 cGnsumi'dGres. Os: classe Ir. PO': total' de habitantes,
trabalhos en�Glveram aindà,'visitas 9.300 peSsdas estãO' nO' mercadO' de
às entidades dO' municípiO' e da " trabalho (dadO' de 1991) e estão

População Economicamente Ativa '(PEA) ,

. \.' .

divididas 'em: 55% no setor
, secundãrio, 36% no terciário e 9%
no primãrio. O relãtório mostra
também a evolução dGS três setores,
a diversificação da produção e -os.

principais.problemaS ·encontrados
na, cO'mercialização. O documento

apGnta ainda ii avaliaçãO' dó!!
setorci$' pesquisadGs. ,

'

Söbre a área de infra-eStrutura,'
'ci relatóriO' deStaca O' atendimento
à populaçãO' por energia elétrica,
água, telefGnia, saúde, educaçãO' e
'transpGrte, além de apGntar O's,
principais pGntos turístlCGS dO'

municípiO', mGstrandG O' número de
residêncías ou., d'e pes��as
atendidas,. A diretQria dO' Sebra�

'afirmGu que' espera que' as

, mt"Grmaçôesß dadGs sirvam de base? .

para a romunidade traçar, ,a curto '

e médio prazGS, nO'VGS rumqs para
O' desenvGlvimento 'SGClO

econômicO' do muniqípio. O
documentO' foi entregue aO' prefeito

'

e aos, candidatGs � prefeito, além,
das entidades representativas de ;

Guaraíriirim.
' '

Restaurante Itajara
,(

. Agora, abri'1do aos dom,ingos
, para almoço .a�lti-carte e

fech,and,O no sáBado à
,
noite

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

"

o ender�eçQ,oride a�qualidade'tem bOI11,preço;:-fa
bri·ca: .J�cquard, Soft, Cotton, Moleton; M'eia Ma
lha lisa e estamp'adà, 'Stanflex, .Xadrez, Listrado,

'

para atender confeccionistas do ramo 'de malhàs.
. .

. '.'� 'I "
.

,

'�,-,'",

����� MALHAS LTOA.
,POSTO DE VENDAS JblNTO À FÁBRICA.

�

ROD. SC-416 N° 2727 - RIO CERRO II.
,FONE: (047)371-0099

, FAX: (047)'37.1-1045
JARAGUÁ DO SUL - sc

r
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Novidade 'Novidade ,Novidade Novidade' Novidade

�
s.
�"
�

USESUA IMAGINAÇÃO
Se você ouve música popular brasileira, certamente tem bom gosto' e é

amante da nossa cultura.
','-

,
.

Acaba, de surgir mais uma oportunidade para você se tornar um.
parceiro da MP.,B e fazer com que outras pessoas também sejam.

, Chegou em" nossa cidade uma novidade 9ue vai mexer com sua

imaginação . São os CD"spersonalizadospara vocêpresentearseus clientes
.

.

.

�
, e amigos. com muita qualidade" criatividade e bom gosto.

Com uma variada seleção de instmmemistas e omelhor daMPB você

pode optar entre: Alemão e Zezo, Altamiro Cârrilho, AmtlsonGodoy; André
Geraissati, Armandinho, .Arthur Moreira Lima, Dominguinhos, .Egberto
Gismontt, ÉPOC(l, de Ouro, Hermeto Paschoal, João Parahyba, Léo

,

Gandelman, Marco Pereira, Maurício Einhorn. Nivaldo Orleans,
Oswaldinho do Acordeon, Paulinho Nogueira, Paulo Moura, Raphael

.

Rabelo, Renato Borghetti, Ulisses Rocha, Wagner riso e Zimbo Trio.

,Você escolhe o CD quemaisThe agrada, faz o visual da. papa-folheto e

. do próprio CD. Pode ser uma mensagen, um desenho" o logotipo da sua

empresa, pinturas, fotos, o que a sua imaginação quiser.
O CD além de demonstrar sua criatividade, é interessante também

financeiramente, 'pois pode 'ser adquirido através 'da .Lei dC? Incentivo à
, Cultura. '

-

Com certezaé uma ótima opção e está bemperto devocê, representando '

a gravadora Tom -Brastl, que reúne o melhor da MPB e da música,
instrumental, está, em Jaraguá 40 Sul a Support Eventos:'

Se vocç ficou interessado nesta nova opção que vai mexer com a -sua

imaginação, é só entrar em' contato coma Support Éventos pelo telefone
372-3547.

�-,
s.

'

--�Presenteie os seus amigos e cliemes com o que há de melhor. namúsica, �'
;. _

_

l I além depoder usar toda a sua criatividade. (b

VpJAON, �epJAON 8P�PJAON 8PepJAON 9PepJAON '9PepJA'ON 9P�PJAON 8'Rep}A0N aptef1JAoN
� '.' I' " "

DELICIS�S:S·NA.S ONDASDA
•

.'
'0 .",

·1

;� I
'k -

- u

:/,::", <:;::' :::[:;"I*I:::::I"'I:III:IIIII!::: ,'. :'>' ':: :!: '::, :-

Saboreando buffet de sorvetes, .:

.Taças frias e quentes, -

-

Café expresso,
, Chocolatequente e

_ Capuccino
Rua ProcópIo Go"",es de Oliveira, 664 - Jaraguá do Sul - se

. .

Fone:, (047) 371-6611'

.
-

"

..�.,

.
.

.

-,',11('IJII C,.
:

PRE-VIN,A-SE

SEGU'ROS GARCIA
"

Fone/Fax 3 71 -17�8
..,.

,
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VARIEDADES - J,

.Confira .a'História
"Â HirtórüJ de IIoSsagente IIiopodefietirsó II"

.

stuUltu/e". OPása. só é ;",pol'tlulte se

os_ tempofoibem empreg.do•.

Bado.cleltapóca

�2�ê;:'�7'·-
- Em-1876, derivado deste Qw., asmuitas escritumspúblicm lavràdas em
Cartórios doRiodeJ�iro, em que era Outorg'ante o engOEmilio Carlos
Jourdan eSi«IfAltezm o Conde e CondessaJEu, que eram sUbSCritat108
pelo seuMor:rJOmo eProCUrai/Or,m(!jorBenedicto deÄlmekiaTOm?s� eram

.' incluídas algumas cláusulmque se costumadizerhojequesão draconianm,
'que em nada lembravam o espírito ( a idéiadepov�aro vasto território do
"ntão Império doBrazil (com 's'} que receberam comoDote sem ônus e o

,

enregavamatercehosparaodministrarecolonizar,s.em correrrisco algum,
no casOdaescriturade 29-04-1882; caso nãofOssepagaadívida em oito,

"
meses, sUpostamente ;,;,prorrogável, Jourdan entregaria ,todos os bens
'mencionados nOSescriluraf, sem indenizat}1tJ esemfazerqudqueroposição.
Desenhava-se'no horizonte dar leis darprobabilidades um, inglóriofim. .

;",rAi!?ê;;'�rir:r
,

- Em 1926, -a "múnCiodeJuliqFerreirarendiacomentáriOs (/0COBElOOO
'. ·1(jyo, estranhantlQ tei noiíc� "mmimé agoraqua,u!omaisproficuavinha
'sesentindo asua.auação e tomava-se está imprescindivelpqraum completo
,êxito do desideratum.Deviam existirrazõea de celta relevanoiamesmopara
queseinelhar/teatitude. viessepô!'e,m cheque o êxito daempréitada Se'!'P,1-e'
nospmeciaquesoine1te commuitaforçadeVQntade euniãode vistasedre
osprópriosmembrosdadiretoria" a idéiase transfol?nariaem reeiidade de

pedra é cal. Não 'se levantam paredes com pqlavras e boos intenções.
Construirnão é destruir e mesmo vaimuito longe o.tempo emque�os sons
de umapobre ave Í1ÍiO destruiram osmuros de Troya!Hoje tudo depende (Je
ação; Je muito trabalho e_ sobretudo, de dinheiro!Ê�tànto, como tudo'
pode ser neste Mundo, .e houve quem gastasse �éculos construindo as

Pirâmides, emJarllgt!_ó,tambémhámuitapaciênciaparaesperar... "-AsSim"
H�inrich Geffelt, 10 secretário, de ordem dQ vice:'presidente, éonvidàva
todas aspusOm interessQaas naconstrUção t!o hospitd,-paracompmecerem.
dia15-08-26, cU 9ho�, noSalão Bum:para:, 1)eleição dop1f!sidente; 2)
Divemos. Acabousendo eleito o Sr. GeorgCzemiewicz.

' .

. ... · �!!#.�7'"
..

- Em 1936� enquanto (;Qk 7� e os teutp':brâsiÍei� eram (j()nvidat!�
,pelQFuehrer,pàraumapernumênciade 30dias naAlemonha; o· 'Jaraguä'
- órgão oficial do núcleo integralista local. - anunciav� que nada menos '

que 1. ()99bmfileiros, seguitJllo àr omens dePlínioSalgado, inscrevi(1m-se
'em todo omunicípio deJamguá, nasjiÍeiras dQS "camisas verdes", durane
acampanha,de t«osto..:seteinhro.

-

..(ÃV?��I�?
;-Em 1986, numapromoçãodaedltoradaUnive�idade FedeTaI de Santa
Catarina, era lançad,o 110 TenninalRitaM,aria, em Floriàllópo�is, o livro
,"ColWe�,à direita xp,.;oritltuJe de ptlSSllf:em em vias,,,,blllUlS", de,
autoriadojuiz de direitoda I"VaradaComarcàdeJaraguádo Sul, dr. José"

,

Guilhenne de Souza, que travàvasobré ii área relacionadaao trdnsito, dá
,

qual eraprofundo conhec,edor.O evento cont�a com o ";poioldo Detra,n/
SCepresençade autoridades, coincidindo .com·as comemorações, em'todo'
oPaís, daSemanàNaciond doTrânsito. O livro se comtituíanaprimeira
contribuição de autorctitarinenseà literaturäjurídicà naCionalnaárea do
direiio de trânsito, retratando ar j",!ocupaçjeâ do aUtor com relaçlió aoS,
probletnaf do trânsito urbano nos dias atuaiS.
- O dr. José Alberto 'Barbosa e o jom. E. V.ßchmöckel, escreviam
parf:l aRevista do Irut. Hist6rico e G�ögráfico de'SC, "Empregos e

Significt;ld'os da expressão Jaraguá e "Dr.' DanteMartorano",
respectivf,lIt,ente,' a8scinalando 0a. 90 anos do lilç;sc. ,_

.

� '..'
'"

r .', I

Séxta-
•

;:�:�lil�l�i:·::'�:i.:::��il::·:.�:·:·: ..:il:l:�:·l::]:]::::]:'I;:·:i�::::l:::]l]:_'.I••II�::!::::l:·:l:l·::.·.·'l::�:.:·:·i·i.j�·::[t::\j��j::::J�:�
RIO DO SERRO E �ÚA HISTÓ� (30) - APONTAMENT08,
"Não há menyão. dê Sáraiva, que passatam: a ser numerosos . hom

ferimentos em cofcnos; . ,moradores de Jaraguá como. exaustos e famintos.,
contudo, Dourado também: o foram Heinrich Marquardt J.úsar poderia ser o

omite em seu livro a degola e Franz Fischer. "Estabelecimcrito J'
.

de Frederico Negherbone ' Entre -os combatentes então em':€r -

.AlbelW Scbulz. esteve, também, Abry, de decadêacia, já não

. _

A Batalha de J8raguá foi Blumc:oau que se estabeleceu pa:tGoa:bIo a�o
na verdade um exercício de em Rio do Testo e teve Jourdan,

. que exer

·guerrilha.. Os' colonos destacada atuayãoD8 política posiÇÕC8nácont1agrada
".liderados por um dr. Cuóba blumenauense, �o lado. de de Janeiro, que

','

ÍI
(pesquisas posteriores nomes tradicionais daque!" depredada por. col

'

cOnfi.miàm que se tratava do· p1iogressista.cid8de do Vale alemães, viBdosdeJ
.

deputado ao Congresso. de do ltajaí-Açú. .

conforme meneio
Representantes de SC e Dois dias depois do tiroteio, anteriörmente, onde o

>

- SuperinteudaÍte dom�Cípio quejá demonstrava o recuo da Dourado e omilitar
de Blumenau,:

. dr. José : Coluna Saraiva para o. água .com aÇúcar OOlM
'Bonifácio Cunha, empossado acantonamento principal no fôra café e que resultou;
em 1891 -jomal "Republica",

'

Itapocuzinho, em Bananal, dor de barriga - quem
.ed. 530,. de 05,-09':'91) perto da filial de Johamí o local, apesat·.
atacavam de surpresa sem Gottlieb Stein, .administrada 'depredado, ainda- f

.

fazer o jogo dos federalistas, por João Doubrawa, futuro condições ,pr�rias
.'.

que eStavam 'aCostumados a sogro de Artur, Müller, abrigar ,.9s homens
,

lutar a ca-valo nos campo� ,chCgava um telegrama do dr. jntempéries. '

.

gaúchos. O dr, Dourado só AbdonBaptista(queeotãoera
,.

Este�ooínioresuJta >

.

menciona esse tiroteio; federalista, por algum tempo) :memórias'do dr:Douadc"
,

>

contudo, � �om lembrar que a�isandp que Pinheiro' damos a seguir: "A CO
como médico ele sempre Machado desocupara deviavoltarpara JIOJ'·II1VlI�
seguia atrás '

.

dos Blumenau e seguia para estado do meu pé não
cOmbateotes. Assún, ele não Curitibanos. Onde estava, permitia fazer o rCgr�;
mêociona o tiroteio que tciia , c:otio, localizado o piquete da cavallo sem muita dor.
ocorrido nas proximidadés da Colima Saraiv.a que passou dois feridos foram r{

_

atual ponte "Senador MdoJ:l acima dc-acampemento na canoa. UP18 outra c

Baptista". Esse tiroteio é Barra do Rio' Cerro, para levava um canhãQ, alR'-llDlfI
descrito por Paulo Ki-aemer ,

.atacar os- colonos atmados' bagagens e' Emili
CÚ;t suas memórias.

<

pelo dr. JoséBonifácio CUnha? esperava-se uma40utra
.: Tudo indica que após os Se se tiroteiou êom legalistas �o appereeea, e que :
federalistas chegàrem no nas proximidades da atual de . metter-m.e n'.
ltapocuzinho, passam a ser : ponte Abdon Batista, os - pequena, tripulada por

.

�gados pelos colonos. COm federalistas se achavam no homem só, e levar tiella
o· avanyo .de Aparício, os ladodireitodorioltapocu,que canhão, e a carreta,
colonos· r�cuam, não' ainda era inóspito, duramente ..anchia-a éompletam

.

deixando, porém, de atacar.,
"

castigado pot' ,intermitentes, O rio, ésta,va ch'·
No .:final, foryam, o reclJ(), de chuvas que �8nt�m o

'

escreve <> prQÍessor l
Aparício Saraiva. Os. nossos ltapocu constantem�'e em, Rogério Sansão - por
histc:>riadores mencionam repe de ·oltcia. não havia no deuma forte chuva. '

a(guns dos homens que lado direito do rio neMUma : Fritr. VOll �
lutaram contra, a Coluna área que, pudesse abrigar os 91Y6

.&tf'fotof';'f-a� U-!�-9J, cem..�·depois40.bnltllltúg�nto�F�tlericoNq�
pehIsfol'ÇlISfdulllistllS, IIS lIfIII'Ilens tló "o.lt11poc11Qn1w, OIUÚ GottliebStdniinha;CllSaco�
gerenciadopor .JoiloDoubrllWtl, Sogro•A1:tJII'MiilIer., '

'

Hoje opOrto jIuvialSRVe. de blllnetíriomamllS de. intenso calor.
AL-mTECNOLOGIA •

t.wÉRN-PR1MAS
. ALt.1EtfI'OS

,

,

,A comUDidade cr�ce e se
transfo.... pelo tFabaÍho.De

,

cada uQte de todos� IDuasRodas.•

.

Ind_"1
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,

',' por Egon Jagnow
.

,

embranças .dopassado
, .' ," .,.' . . ..

, Dizem .que uma foto: vale por
�i1 palavras. penso' 'que seja',
erdade. Mas para que elapossa

'valermilpaiaotas; (lJguérn precisa '

nos dizer a' que a foto se 'refere
:'OU quem' são as pessoas

�CjOgratadas., P�ra esta semán�
::selecionamos em nosso arqljivo
;'duas fotos que, cö� certeza.
!valem muito. mors que' 'mil
"pfllavras, mas que sem algumas
l.1Pformações adicionadas hão

'

:;tem muito valor. '

'\: Apnrneira é afoto de um grupo'
:de pessoas, fotografadas num,
'campo de esportes; tendo ao

fundo o Hospital raraquá.
, ;Sábendo-se que.o hospital foi
?inaLfgurado em 22 'de nooemoro .

,.d:e "1 936, com, certeia, a jato é

:posterior a esta data. Mas restam . ",

,'algumas perguntas: 'Quem são.' Frifr:�gele"mlfl'!'podese,mo�es"ve"l.o-setlojilndoÍJ"'H_pittl{eMIIINIIi4tuIeJtI'IIIfI'''(AA).uivo
,:<15 pessoas âafoto» Que campo HistoncodeJaraguadoSul-doaçaoMaxFledler)'

;;,pe esportes' é este? Em que ocasião cimesma foi tirada? ,.'
.

.., ,

""

A segunda foto foi tirada em frente ao Hotel Brasil que se tocataaix: à rua Emílio Carlos Jourdan (�nde h�je se
. .

.

- .... .' ,
'

.

.encontra o estacionamento âa
loja �, supermercado

,

Breithaupt) cujoproprietário era
.

,

RudOlfo nauscii. : Quando ela

.foi' tirada? Qual a ocasião?

Quem são estes homens?
"

Estas e outras pergunt.as
permanecem no ar.

FicÇl�arnos:mUito gratos se
alguém pudesse nos fornecer
rrlaiores detalhes' sobre estas

fotospata que,possamosJazer' i

oregistro. Comojazer isto você
eI1contra_abaixo.

.

-.' Vo,:ê gostori« d� .
colaborar, comentar,

'

criticar, liguepara 372""
1300 e filie com Egon, ou '

" para.
371-1919 com, Beatriz.

Se preferir" ,

.

!
, ,

i

I
,

.
!

. !

,

, ,

""'!CI"fD ""Sih.tI.. Porto" F"" u,ge�AItIt.' II'Mil,lIe" e olltros,
,

S�OIW dtl,s/JcütllltlejllN-,tI"ell$.e �.", ,'-�.,
.

iR
.

a- J'''''''''', Sera um prazer para nós.
,.iI (Acervo doArquivo1,Iistórico de Jaraguádo Sul- �oaçã(>MaxFiedler)' ',', ,

.
,

, escreva para a

Caixa. Postal19.
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'SANTÀ CATARINA'

InstitutoHistórico e Geográfico' (10i
� • ,. -o -

- r",

Este capítúlo é a' contintia9ão da Roberto ,Mundei de Lacerda, Ro '

nominata dos sócios .beneméritos, �oaquimPinto ,da LUz, Rosat,lgClaM
eméritos, honorários,' efetivos e' da Rosa, Roselys Isabel COITea"
correspoadeetes, em ordem 81fa�ca do "

" Santos,'RO$elYsVellozoRoder;ian,
.

sodaüeio catarincose:
"

'

Neu, Rudolf Robêrt Hinner, R
Hilton Anulral, Hoyedo de Gouvea Porfírio AJmeidà, Rui Càrita (F

'LiDs, láponan So� de Araújo, ldaulo Poriugal), 'Rui Vieira da Cuolia,
José Cunha, Inácio José Guerreiro Vieira Nunes, Ruy Christov'
(Lisboa-Portugal); Ivo Caegiani, IvoLUiz WachoWicz,,�alomãoRibas Fllho, S
l<noll� lzaVieira daRosa Grisard, Jaecyx- pasclioal L.' de Camargo' Guedes,
Monteiro, Jall Meirinho, JamiI"Nassif Rep Silveira de Souza, Saulo VI

Abib, Joana Maria Pedro, João LeOnir .de Carvalho, Sérgio Schmitz, S

palltAlba (Padre) do Equador, João Coelho dos Santos, Soniá Pereira"
,

Aderson Flores, João.'Afonso (Á90ies- Suely Maria Vanzuihl Petry, Syl
Portugal), JoãoAlftCdoMedeirosVieira, ' Amelia Carneiro dA Cunha, Ter'
João Barcellos, João David, Ferreira 'I,."",.,.� tioC�o_HisIórúJ.G.OII"'ffiI, IUJ...jo tlt!slOOANOS.' Demitila' Fo;sari, Terezinha ,da',

.

,
LUna, João Eduardo Pinto Besto Lupi, I.H.asc; no Âadilói'Íó tio Trib""'" deC._ do Estdo, óc_iÍÚJ ma'"". s./tId"", Fontes, Theobaldo Costa JamUo

'

João Gabp.el deAvila (�de São Jorge- OlIviI:OBor""_dÓprwi"'" dllEntidlllÚ "';vers";lIIIt-,_ doRqnw��ÂÇ0N6 Thomaz Costa de Carvalho" ty
"

A�-Portugal),JoelRogério Fu.:tado" e. dopHsidmte·ilo Institldo Histórieo • Geogr6jieoB,.ikiro ,

,', '

Brahe Fernandes Neto" Urda
"Jorge José, de SOUZ3, Jorge M. Alves Ramos da Costa, Lili Mat�bacher, Maria Regina Boppre; Maria Tereza , Klueger, Valberto Dirksen, Val'<
Frazão de Mello Manuel. (Dha de São, Lilian Mendonqa,Sim� .L1.uz Alberto Santos Cunha, Maria TereZiDha S. GO\lVC8 Gbanem, Vabnor"Bonifácio
Miguel";A90res..;Portugal), José Adirson 'Cibilis,LuizCârlOsPereiraTourimo,LuiZ '

, Barrete, Marilea Martins Leal Caruso, 'Senna, Valter Manoel G()DlCS; Vi
de Vasc�ncelos, José Alberto déÖastro,So1,lZa,LuizFemandOS�be, Mário BeloDi, Mário Fei'iwJdesDias, 'RoUver,VascodàCosta,Salema(Lis

Barbosc, Packe -José Artulino Besen, Luiz Henrique Dias ,Távares', Luiz MárieMarcondesdeA1b�que,Marli Portusàl), Vera LÚQia Schappo'C
'

José de �êida Pavão Júnior (Poeta Vendelim Colombi, Luiz Vital Duarte Ana Fortes'B� Mira, Martinho VçrÍssimo pinheiro de Melo, Vi
" Del8Ada-.Açofes-Portugai), José Eneas Lycurgo � Castro Santos Filho, Lydio Herculano Ghizzo, Maura Soares, 'Lucas, Victor Luís 'Pinto G� dJ
Cezar Atbanazio, José Guilherme Reis

•

MartinhOCallado,MaIioe1Lob,oCabrera Nazareno José de qampos>Neide, 'Rodrigues (Lisl>oa-Portug:al), Victor
'

Leite (Angra de I:I�oísnio-11ha Tercmra- (Les Palm,as � Gr� Canaria-Canarias), Almeida Fioti, 'Nelma Baldin, Nelsen. Pereira da Rosa (FacUlte de Sei
�

"

Açora-POI'tUgal). Jósé Isa� Pilati, José ,Maboei Soriano Neto, Manuel Fetreira MartinS deAhneida, Nelvio Paut� Dutra Sociales-Universite D'Ottawa, Ontari:' ,

KQnnann, José Mendonça TéÚes, José de Melo" Marcílio João ,da Silva SantQS, Nereu do Vale Pereira, Nilce ,Canadá), Waldemar Bispo D
Otáviö de ,Attuda,Mtló, José Sebastiã(f Medeiros, Marêondes Marehetti, Maria Ta;ézmha Massisnm Salvador, Nilson Waldemar M., de Omellas' da .�
Witter, JosueMontelo, Juan Vt11Cgas,SJ, �,Teodósio de Frasa EsteveS '(São' Thomé, Nilson Vieira Berges, NOJibcrte -Gonçalves (AJlsra do Heroísmo"

"

(Montevideo- Uruguai); Julieta de Miguel;"A9O!'es-Portusal), Maria Beatriz Úlysséa lJnsaretti��ylsonReis Boiteux, Terceira-A9OI'CS-Portugal), Waldir J
, Albuquerque Quint, Júlio' Wiggets, Rocha:Trindade (Lisboa-Portugal), Odair Gersino da Silva,OdilonNogue!ra Wàndall, Walmot Cardoso da Silv
Kendall Walker 'Bro� (History Dq;t., Maria Bemardete Ramos Flores, Maria de Mates, Osvaldo Ferreira de Melo, . ,Walter Fernando Piazzà, Wanderley "

"

\,Hilhdale College-USA), Klatis Richter,' de Fátima Fontes Piazza, Maria do Osvaldo He1l1'ique Hack, Paschoal Santos, Wa$Ílington:Baptis�,Mirall'
"

tWurg�A1em.), '}"aércio� e Carmo' Ramos Krieg� Ooulart. Maria Apostolo PitsicA. Paulo Fernando de ',(Montévideo-Ul'llguay), Willy
Silv.a, Landu Rogério Kruetz, Lãura Dolores Buss;Maria Elità Soares,A1ves, Araújo Lago, Paulo Juarez Pedroso 'Zumblick, Wilson Frànoisco Fmi
'Maóhado Hubéner,Lawrénce James, Maria}osé ,PQDipí11o, Maria-LwÍà de. Xavier, Paulo� Rainos' D.�engoski, Wtlson 'Veado, Wollgang Ludwig
Nielsen, LeaÍrice.M�ellm81in Pagani, Souza Rangel Ricci",Maria Luiza ,Péricles Luis Medeiros Prade, Renzo ZoziDio Lopes dos Santos e Zul

.

,

, Leda Mària D'ávila da Silva, Prazeres" BertuliDi Queiroz, Mária Lliiza RCnàux MariaGro�11i, (TrebtQ-ltá1ia),Iuólaodo Mussi Lcnzi.
" ,

Lélia PeiCít:a da Silva Nunes, Licurgo Herin8; Maria Margarete'SeU da Mata, Azzi, Roberto Machado Carvalho, EV.S., ";'inbioe/etivoltloScI198ÍJ.'
J '

'- .1
_

,1

LIVROS ",'

·Blulnenau

I '

1
I

cadernosein
Blutnenau - A Fundação' 'Petry (Diretor.a do Arqui.vo ,as de concorrer com o nosSo

Cultural de, Blu'me,háu, . Histórico) o cQnferimento dê 'esfdrç� e', o _pouco �
através do Arquivo Hist6rico diplomas e certificados a um itrt�lIgência fI.ue Deus ,,�
"José ' Fer,",eira" j e a, gràr,de, , núm�ro de deu;, para torna,r' ma'
Universidade Feder.al de colaboradores e, finalmente conheoida 'a hist6ria':(
Santa Catarint;l, reuniram,na

'

o lánçamehtQ, do Índice ,da, município, mais estimada,
tarde, 'do último di(!' 5 ,de Revis.ta' BLUMENAU EM' venerada. ,a ',memória d"
setem,bro, uma concorrida 'CADERNOS'(1957-J'995)'�' hom�ns que fizeram a ,3"(1
comemoração dos 38,anos d.a Referências ,de, autores e grandeza atual e par4 com
existência de ''Blúmenau em. ,fÍtul��, seguido. 4e c�quetel. exemplo desses pioneiroS' 1
Cad,.ernos", com a"ptesença de congtaça,nenfo. sirva de orientação e JI t

, do prefeito Renato Via,nnq, Na orelha ,do livro a, estímulo aos que, na �'()""
autoridades, empresários e' o informaç,ão: "O 'próprio que .pàssa, trabalham,pa�1.
mundo intel{!ctu,al do Estado; , títt.{lo' o está dizendo .. ,que o !'OSSO futuro ndo seJ��

, Na ocasião foi aberta a, Traremos o pas�ado ,e o. menos glorioso, que o riOS.

Exposição, "BlumenilU em presente de' Blumenau,.' ., passado".
"

, Cadernos", orgánizado pelas contados e registrados' em' Cumprimentos
professoras Neide Almeida çadernos 'men.sais, sem' niZàdore$' da
Fiori (UFSC) ,e Suei; ,M. V. . outras pretensqes que, não Exposição!,

. -,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



eüll, 13 desetembro de 1996

<;, A escolha da rainha da

:�chüt:enfest aconteceu na

:-: a{eira (6): no lançamemo
iafesta� Este ano elafoi ,

'

lJiita pelo critério de beleza,
-j., contrário de outros anos
"

'que eram escolhidas por
:,endas de votos pejas
�(JCiet1ades 'ou pe/� tiro.

'.
,i' As 25, candidatas,
.. 'presentantes t!e' suas
',.citdades se apresentaram

.

traje típico cedido pela ' ...' t', ,

:' missão' orgdnizadora. R••II. daSclliitr.mfest 1996 (centro) e II.SprincestlS.
'::Ojúri foi composto cpor Cristina Cunha, bem como a 'Jostane - Strelow é 'da

.

erSas rainhas' de outras Rainha da Festa Pomerana, Sociedade Aliança, a 2a

,I,
Os c_atarinemes, entré� eias Maike Pranz, a Rainha da princesa é Sl:'brina 'Qrando

,Rainha da Festa dar Flores . 'Fe�tá Trentina; Juliana Beyer: do Clube .Atlétleo Baependi,
, das Festas' Típicas e a Rainha da Schlaohfest, Simpatia é Zult?ide Dorow da

,

arinenses, Fdiiane Evelin Tânia Bauer.
" .Bociedade Hansa HumbJldt.'

�

, a Rainha da Fenaüro, A rainha da'Schützenfest Também foram oferecidos
Nana Maria Julia'ni, a- de 1996, é Adriana Maria prêmios para as melhore!

da Festa do Imigrante, Campreg�e_r, que é I torcidas, ou seja, Sociedade i

ndréia ,Kannenberg, a representante da Sociedade Botafogo e 'Sociedade
inha daManiolrfest, Giseie Botafogo, a' 1 a' .prineesa Diana. •

;Concupso de,Beleza
,

,

da Terceira Idade
�Woanopassadofoiele,ita. emJaraguá do Suz'a.m.iss daterceira idade, sendo escolhida a
�tm0raHildegard.Kaesmodel, e'no dia 27 deste mês em Camboriú ela iraparticipar 40

\ ,

lha damais bela idosa deSantaCatarina.
.

'�'·Rtcentemente foi formada na cidade a Associação dos Grupos de Idosos, ja que o '

, idpio conta 'com 14grupos registrados emais dOIS sem registro, sendo um total de 1,5
':

. 'associados. ' ',' .
, '.

'

,

:;. Oprincipal�bjétivo da associação é ãinstalaçãó da Casa de Convivência, no centro da
, dade., 'esta casaseria usada-comoponto de encontropara idosos, comprogramação�oltada

o lazer, cultura e informação.
' , '

,

A associação ja tem o estatuto pronto e foi comemorado junto com a Festa Anual do
, 080, realizadano diq5 desetembro, noParqueMunicipal deEventos, vale lembrarque �,
,; aNacional do Idos() é comemorado em27de setembro.

'

...>Segundo o.presidente daAssoeiação, TonyBenz, aparticipação depessoas da terceira
,.
de em eventos estaduais,faZcparledaproposta,d�soCialização e�ntegração dos Gmpos ,

lã' .

. ,
'

\" asas da cláade.
� ,

.

( ',RedeEelninina, dé C01flb�te
L a� Câncerprolnovepa'lestras

," No dia 2S de setembro das Sh3Omin:às Ilh30inin. no auditório d'lSindicato do Vestuário
.. YocêPOQerá participar dapalestfa "A'ArtedeVi'w�Bem'; com omédic�FlávioGikovate. Fle

".!�labo�ador emvárias'revistas\ e jo�ais, as.sina desde .1987 uma página 'na revista C�áudia,,,
,�1oIICa onentar aspessoas na reflexão emelliona de suas VidaS. !' '

Em seguida das 14h30min. às 17h30min. p�estra "Poder Interiôr e,Qualidade'«le Vida" ,

,

.

apsicóloga,Maria Tereza,Màldonado, el� émembro_'� Academia Americana, de Terapi�.de :

" .'a e daAssociaçãOM�dialpara a SaúdeMentál Infantil, sendo também autora de 15livros.
'�s as paleStras aContecerá o show"AAbnaF�a" , oom osmúsicos José Vilson dos
os,� épsicanalista,profesSof, escritor e autor, e coinRuyWeber, cot;npositor e instrumentista

", P�rticipoudemuitos espetáculos com o grupo Raízes, no Teatro de Arena e Teátro Vellio
" ...•Ambos desvendam a alma femiriina através de texto; de Jose Vilson. e ,composições de
\�Buarque,Caetano Vêloso� LupicínioRodrigues, Vmícius deMorais. Os ingressos pbdem

. .

dosnaRedeFeininiI;Ía deCombate ao Câncer ouEscolaEvangé1ica Jaràguá.
'

. ",

'. '
-,' ,,)'..) Ô I Al'\.!!

ilßUO ,�CA pl)&I..It.:.J'\
_ ',"

,VARIEDADES - S'

"

HOROSCOPO
,,J_

In::tituto Omar Cardo:::o

"

Árles _'Particularmente dlve pensar no êxito' em tudo.
Mentalize antes os seuspensarnêntospará os assuntos dó'
amor, amizade, Viagens e nos intercâmbios'de idéias. Uma
fasefavorávelpara viagens e assuntosde esporte.

Touro _ Fase em que terá. sucesso nos negócios
relacionados com amstruções. Algum aborrecimento

passageiropoderáseresperado, emseu lar. C,!idado com
um .romance clandestino. Seja,mais seletivo. Procure
dormirmais.

'

Gêmeàs _A elevação de sua i�teligência, será evidente'
nestafase.emqueMercúria está embom aspecto. Todavia,
devera evitar atritos e'discussões' e tudo que possa, de
umaforma, prejudica-lofisica, mental emoralmente.

Câncer _ Ainda umperiodo de dispostçõo favorável e
conoütotôrto nos assuntos amorosos, nas associações e

no relactonamemohumano.Algumaspequenassurpresas
no ambiente de trabalho e nasaúdepoderão quebrarseu
ritmo e prejudicà-lo.

'

Leão _ Sua natividade aStral estará send� beneficiada
nesteperíodo.Presságios benéficospara as amizades; os

,

contatos com o sexo oposto e o auxiltode avós e sogros.
Ótimo para viagens,' questões artísticas, publicidade,
,filantropia e caridade.

",
, ,

Virgem _ Tenha muito cuidado" com a precipitação,
pnncipalmeme ao dirigir veículos. Cuide, também, da
saúde enão invente nada denovo. Algumas oportunidades
no campo profissional,deverão ser .aproveitadas. Bom"
todavia, para o amor.

... '

I" .' • .

Ubra - 'osfluxos tndicam um bomperiodo que se inicia'
pará vpcê. As pessoas a S_U(1 volta deverão colaborar
bastante. Felicidadematrtmomd.famüiare amorosaserá
evidente e lucrarapelo esforço no trabalho'e nosnegôcios
quefizen
", I

EscQrplão _ Umafase dtfictl em que devera agir, com'
muita cautela, otimismo, inteligência e vivacidade, para
que tudosaia aseumodo. Tome cuidado com (JS ininiigos
declarados e cuide da saúde. Neutro no amor.

, Sagitário _Sera bemsucedido nestes dias, notadamenie
"se adotar uma atitude otimista. 'Fase excelente paro

, viagens, estudos, testes.férias, amare contatospessoais.
Melhór ainda para contratar servidores, contá1- com
favores, endosso,finanças, etc.'

'

..

capricórnio _ Vigorflsico, àgressividade e impulsividade
no seumodo deagirsãoqualidqdesque estarão refo1'fadas
"em seu carater. A vida amorosa fora com que fénha
impu}s(JS apaixonados, quepodem criarsItUações tensas;
A i"!pulsividade' sera n�gativa para a carr�ira
profissional. ,\"

Aquário ...Novosplanospara a sua elevaçOo de cargo,
de, conhecimentos profissionais deverão,ser,estudados
agora. De' resto, a influência será ótima para a vida
,amorosa e lamiHar e para, tratar com amigos e

personalidades de n(JSsa sociedade.

Peixes - Seufortemagnetisnioii �soal nestes dias devera,
atraira simpatia alheia, o que lhe trara benefiCios. N(jvas
"e duradouras amizades também estão previstas.'Exito

,

em trabalhosmanuais e viage118.,Neutro no am�r.
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. CORREIO DO POVO - Jaraguä do Sul, 13 de setembro 'de 1996
.

. r

. Trticat'flm alianças no último d;a 07, em Cerimônia'realizada,
•

na -lgreja Evangélica Luterana-Centro, Johny,_Becker e

Cristiane Marüéia Withoeft. Ele éftlho d,e Helmuth e Anadir
Becker e ela éfúha de Valdir e Helgg, Withoeft. Os corivid(uJo's
'toram recepcionados nas Sociedaâ« Yieirense. .

'... .

Destaque da gerllflÍJJ sucesso, a ntl!delo:e lilaneqldm Sandra
.

da Silvá" aniversaria na próxima segunda-feira (16).
Parabéns! .

)

,

ASSINATURAS:
Folha de São Paulo é

.

GazetaEs

Rua ,Marina ,Ft'lrt,uoso, 391
.

, FOI\E: (047) 372-0081
. JARAGUÁ DO SUL- SC' ,

. DIAGNÓSTICO .. TRATAMENTO -

PREVENÇÃO EM CARDIOLOGIA

Dr. Cl3ssio Fontoura
. '.'

Dr. CarlosA. Be/tram;

RUaDr.Wllldtm�Mazurechen; 26 - Fone: 372-0814
,

. Jaraguá do Sul
.

W,I!Jiít�lt,
Máquinas para empacotamento

Rua '�quari, 136 - Dha da Figueira
FONE: (047) 372.oS40- FAX: (047)372-3203

. Jaráguá do Sul - sc

,

·

Comemorou idade nova, na ú,ltima terça-
,feira(lO); amorenasimpáiica, Ioseane dás
Santos, em torno de abraços mil..

.
. ,-

"Premiar faz bem" é a campanha que será lançada
nas próximas horas, por lojas e supermercados
Breithaupt. Um Fiesta, umaS-l O e umBMW,serão

: sorteados aos clientes no decorrer da campanha.
Breithaupt. 70, anos de bem com-você!'

'Dr. Edson Carlos 0chulz

, . '.

· Muitós cientístas afirmain, categoricamente, que �arin,ês' Ron'chi Ersching, pr_ofusora e

dentro de 25 anos a expeetativa.de vida humana na economiâria, competente colaboradora da
\ - , . "

· ·terra chegará aos 100 anos, Isso graças aos.avanços Caixa 'Econômica Federal de 'nossa cidade, é
da medicina e à crescente preocupação com a caiulida!aavereadora..Secá,comóééonhedda,·

". prevenção das doenças: Pesquisas neste campo, vem recebendo grànde apoio, especialmente de ,

estão muito avançadas, o que propicia uitrapassarmos
.

seu "cabo eleitoral n" 1", Silvio Ronchi, seu

a idade de muitos de nossos antepassados.
"

pai. � J

.

,CENtRO� 'DE :DIAGNOSTICO POR IMAGEM
.

.

..'
.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL E DOPPLER COLOR GASTROENTE�OLOGL\. ". ,.....'. ,-

Rua Jorge Czerniewic�, 84 Teietone: (047) 37,1-1�109,.

(

. ..
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,.; ,AUX. ESÇRIrORlO ,

'

� exigi-se: '
'

,GIOVANl' 372.1923 IIIGLIs B BSPAlIßOL "LW.TBS.'
VENDEDORA

,

.' VIVÊ_CIA -A. ÁREA COM.RCIAL "

.

,

ILVIA ' 973.5530
. Quando falamos ertllttptlvação de fimcionário e �reSa, rios

.
'.

. ateremos a visão da ,emp'resa com um, ser viveéte eom os�,; UXILIAR CONTÁBIL ,.
,

� CUijRICULOS CAIXA POStAL 200
mesmos �ejos e anseios inconscientes" de todos nós, De

!AÚRI' '., 372,.1452 ',< ,

' , onde advém estes e como tomá-los satisfeitos para que
,'. CONTADOR

. COORD,ENADOR' , possàmos tirar o melhor desempenho da estrutura e de que·
.

UIZ
,
634,.0568

. =�::���m:m� .,p�r
.

�e� bem mais -'áeil que
.

ux. DE ESCRITÓRIO' .

. ..D·,'E'
"

Aestnttura orgàni:t;aéional.efilosofal de cada empresa·emana.'IDAMARA '372�2999'
qm inoonScitJrte ooletivo.dtntfo de's�,mUros,masmuitas

�'; AssisTENTE ADM.
"

'T,RE INA.M,
.:

,EN'TO vezes o trailscmdem, .envolvendo e direcionando toda uma

:" AN'DERLEY . 371.3829
,

comunidade, Estarmos atentos a importância deste fato é que·

rUC. ELETRÔNICO
'

C
..
OM E)(PERI�NCfA., COMO·INS�ETO.R DE

nos leva a' tomarmos sua aprimoração organizacional
-:

BANA, , 371.1054
' �xtremamente positíva não só inteina mas commitariamente.,CURSOS DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL ·i

TOdà-� estrutUra "psico-produtiva' pode ser analisada e
; CRONOMETRISTA,'

"

� \

"

INF�RMAÇOES NÂ H�MANA' ,

"

, modifica paramelhor atender as suas ambições: associada ao

"
SI

'

973.8068 '. @ CURRíCULOS CAIxA PO$TAl 200 melhor desempenho' como um' todo e reconhecimeato dos
"

ux. DE ESCRITÓRIO, '.- suas partes (funcionários) cem-algo próprio. Fazeimos cada
,

'·OSE
'.

973 3771
" um s� sentir parte ,m.iegfánte ,da empresa� não de forma

'

.

ESENBiSTA TÉ�TIL '.'LABORATORISTA unicamente motivacional eu deçQmpromisso� mas, de forma
"

.
, .

(' ,

'

mais jnti.maetn que o psiquismo (alma) da 'elnpresa teehaem
,

GELO 374.0228 @ CURRíCUIr.QS CAIXA PoSTAL 200 'cada um" uma célula de si m�. p,.ara que esta alma seja
.;: , CON'fADOR INFORMAÇÕESNAHUMANA

'

recosheeída.por 'todos funcionários como sua, propria e
,

tHZ ' 634.0568
,..

.... .,..-·-�-.,..--�7----:----�-"--.,.. .... -:.;.- .... .,..--=-..:.,', definitiva, temqueserinctiqioràda defo� ínconscieote,
,L AUx. ESCRITÓRIO ( '.'CDJ:''rnD�'DE''.. 'Ir 'c.Tn'JL�, ����'::==a !��1��,,;::q;,!�;�:tt�.'Vi.és�;,ARI;A 3'71.3864 • Ll.47r� AVn ytú.U�: . ,

MOTORISTA :'
'.

PARA: VtSITAÀ cLIENTES, COBMNÇAs É ,': apr�entan�o doenças q� vão desdea depressão e'llÍster_i�' a,
lLroMAR

_ .'

.372.2804'. I ACOMPANHIWENTO OOS RJ:PRES�NT�TES., I esqul�frel11a .e ,�J;anola. O tratam:'!t? desta patologta,
I,

COM: CONHECIMENTO BÁSICO DE ESPANHOL' I associado a �lltr9s processos terapêuticos' co�o os
: de. ;

" SERVIÇO,S GERAIS l .

.: ,L qualidade, 'é fo�'de tomar. a 'emp.resa p.ràdUtiva como
.,

, INFORMAÇÕES NA HUMANA COM SRA, VERE;NA. . ;'
.

:SIMQNIA' , ·374.1180 ,

...
- .:.._--.:..--"----- .:.. ....

"", nunca, sém a necessidade de cobranças sein fim e contréles
caros, ,antipátiOOs é desmotivadores do S�...humsno,

.'

Temos que entaider; que toda "doença psíquica", emaila do
,

Cérebro, o "não fuaciOnar da cabeça" traz em. qualquer tim de
,

nós, o mal funcionameeto.do �tpo ou partes dele. No caso'

da �resa�, "cabeça" e a diretoria e mais espeçificamente a

presidência, logo," um' ,trabalho' de psiqui�tri� : industriaí,
começa pela ideritificação .dos transtornos. da "cabeça", ,que

"

,

i. fazem com,que o restante docorpo não funcione ou responda
':PRE,NSISTAS"E ' : de acordo 'com seu� desi&t!ios�.por�àis corretos ou bem

, '.
intencionàdos empresanalniente. Algo a mais tem, que

.'.

�

A·V·: ,X A'C'·ADAM··'ENT",O''. 'passadö da cabeça para Q COlpo"que �cia:rt.emente não :

,

•. .,' .r.
'

'

, '.. .' conseguimos; .para que' este tome as �des,. de
.

forma' jlPARA TRABALItARNAWOLF'
'

produtiva, n�o se perdendo em. atos ,inútêis, s,em direçã0 e
I' I'

,
'

" finalidade.'
.

",
I" PR,QCu:REMAflU'MANAI' 1"

��,.�.....,.._..,.._---......_..,,' I
. MEDICIN:��UT-::::�::r:::���:I:,�:.A ( PCA) '. I

'REC,RUT�MENTO E SEt.:EÇAo,. eURS_�S NA ÁREA OE' ,RH,
' I

RUA HENRIQUE SOHN;33 -CAIXA POSTAL 200 � CEPo 89,25�240- JARAG'UÃ'DOSUL;; SC
,Fo��:(047)_371,4311 . � Fax: 372.1091' E-Mail:HUMÂNA@NETUNO,CàM;SR ',,'

A fI'UMANA E PA·RTE DE SUA EMPRESAI, :,'
.

,:- .. ,," .

.

"

, OUTRAS VAGAS
ABERTAS'NA
'.IIU'.ANA'
.•U�•.pftODUÇÃO

, COLOCADoR DECALIÍÁS .

QClffPEITEJRO
CO�T1:JREIRA
MARCENEIRO
,PRENSISTA ,."

..

. PROMOTOR DEVÉNDAS
RECEPCIONISTA
RErQsENtANTE
TELEFONISTA'
ZELADoRA

'.

.til:, "
.

COMBRCIO·BXTERIOR·:.
'.

,'-.

ASSISTENTE" ,

TÉCNICAS!? (III)'
. �-

.

".,-

ASSISTENT:E',TÉCNICO DE
VENDAS' , �

'CO",�EC.atrO COMERcIAL E FACILlDADl; NO C�NTATO COII PES80AL
.

,INFO,RMAÇÕES NA HUMANA
.

...
' .. ,., .

.

{'
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CORREIODOPOVo-2 C lRSSIFICADOS
l �

�Jaraguá cJo Sul, 13 ele setembro de 1

EXCURSA _

MONTE"IDÉO':
aRAMADO,
',CÀNELA

��A46�:OO T_eno oom .ea de 1.066m2 de esqJina na R. João �anzner AptQ. 3 dmo;, sala, coz, bwe, lav, p, p'ÓX:WEG I - R.$ 450,00 ,

) :

VILA ROMANA _ Casa a1v. oom .ea de 120mZe teaeno 42OmZ'- R$ S7.000,OO
Aptö.3 dmo;, sala, coz, bwc, lav, �óx. WEG 1- R.$ 380,00

VILA NOVA _ So�ado com .ea de 176mze m�o 752mz _ R$ 58.000,00 Apto 201 Rua BleoBoca-Pradi, 125 com 3 dlll1;DS, 2 bwc, sala, Iav. p. aac. - R$

VIlA AAU - Cuja A1v. mm 2 (DIllS, sala, ooz, bwc, dir.p. - R$ 13.000,00 madeIfa 550,00 • :

VILA IROORESSO/GM _ Cua a1v. com 8Smi e mero 312ml- R$ 18.000:00 + Apto. 202 Rua EleoBoca Pradi. 1� com 3 dOllDl 2 bwc, saJa, coz, Iav. fII!C. IIÇ. -

•

financ.
. R$ 550,00 .

:

ANA PAmA I. Cua a1V. com 146m2 e _rena 392mz _ R$ 40.000,00 - Apto naRua João Jawário�, com 3 cIonD!, 2 bwc, saJa; c:uz. Iav,gar. - R.$ 380,00 ;
'rRís RIOS 00 :NORTE: casa mistà com, 3 darms, sala, ,bwc, Iav, gar; disp,

..._,__";,,....__........_.. Apto. na Rua 2S de 1ulho .-Vil.Nova com BUk, 2 éIórIm, aaJa coz, Iav. - R$ 550,00

éhJrrasq. _ R$ 16.200,00 Callll mistacom 4 docms, saJa, coz, bwc, Iav. ga', próx. WEG n - R$ 330,00
ANAPAUlA - Casa a1v. mm sulte� 2 darms, sala, ooz, bwc, Iav. ga, disp, _

Casa alvenaria lJ(óx Ceval, com 1 dorm, bwc, Iav - R$ 100,00 '-

R$ 32.000,00 Quiünete próximo a WEG I - R$ 180,00 .

SANTA UJZIA - T_eno com 7.000ml - R$ 45.000,00
' ..Casa mista na BR-280 após a Ferj, com 3 dOCms, llllla, coz, bW'c, Iav. ga'. - R$ :

eEN'IRO - 'fegem Rua Gaibcme Weqe com 1�1 - R$ 280.000,00 280,00
r:

, ,-

Sarda 26/12/96
Retorno 03101/97

Contato 973-8287ou 375-1056
Preço por pessoa RS 390,00-

cl hotel'ou 4 vezes deRS 97,

�nde-se TV Sharp 14" ,

com contro/é, semi-nova:
. "

Valor a combinar. Tratar

pelo fone: 975-0612

NOVOLANÇAMENTO - CENTRO COMERCIAL
REINOLDO, ADQUIRA SUA LOJA OUSALA

COMERCIAL, PREÇO PARCELADO EM 18MESES.
NÃoPERCA'ESTA OPORTUNIDADE

©[L�t7��©�
DRA. DENISE MULLER T. OLMOS

, A Ginecologia e E>bstetrieia
,

•. -

"

.

_p....,_re\le_nti�vod_OC_â"_Cer__;_-Fone_:37..........1-0_94.......2

ORA. ELEN C. D. J. DEMASI

Otorrinolaringologia
Cirurgia Plástica da Face - Nariz e Orelha

Fone: 371-8446

DR. DOUGLAS F. C. ANJO
,

Angiologia - Cirurgia Vascular
Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais .

Fone: 371-4935

DR. NELSÓN EICHSTAEDT·
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA - Mcrocirurgia naso

sinusaJ - cirurgiado ronco - Otomnolaringologia
Fones: 372-C>617e 371-0942

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



HABITAT
I,MOBILIAR A

C�ICI <1).1>0

COMPRA • VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

TERRENOS
Terreno 125Qm2" R. treze de Maio

Terreno 450m2 (15x30) - R. Leopoldo JanSsen
Terreno�m2 (14x30) -Lat; R. Jolnvlile próx. Poste
Beeker

.

Terreno cl 420m2- Tifada Mosca
Terreno e/1.020m2· Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno"c/460m2 Rua' João Januárlo Ayroso
Terreno ci 440m2 Bairro Água Verde
Terreno e/31.000m_2 Vila Nova pröx, Fórum·

.

, Terreno c/ 2.600mz Rua Jolnville - ótimo ponte
comerciai

.

Terreno'e/430m2 Loteamento Versailles
Terreno cl 589m2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno CI 400m2 Rua MarcelO Sarbl
Terrenoe/532m2- EstradaNovapróx.PostoMarcolla
Terreno,e! 500m2 frente p/lagoa· Barra do Sul.
Terreno e/l0.000 e casa de alvenaria, ótimo p/
empresa - Rua'WolfgangWeege (Rio Cêrro II)

,

Terreno 3.60()m2 Rua Marcelo Barbi - Vila I!enzi
Terreno é/28.000tTl2. frente 'para o asfalto em Nereu

'

Ramos.·
,

Terrenp 1,5 x45 (ótima vlstàda cidade) Vila Nova
Terreno 1800f'lil � R. Jôão Jaruárlo Ayroso

'

Chácara 115.000m2 Ribeirão .G�ande
,
Terreno de 37.000m2 - Vila Amizade
Lotes c/400m2 - próx. São Lurs Gonzaga
Terreno esquina cl 596m2 � lot. papp
Terreno 850m2 Lot. B:ehling.

.

Terreno .450m2 Loteamento Dalmàr
. Ter�eno 600m2 Lot. Campo Sampiero
,

Terreno 450m2 Nereu Ramos
'

'.

CASAS·
Casa �m alyenarfa C/260m2 - terrenp c/1540m2 -'

Schroeder
'

.

Casa de alv. cl 1OOf112 terreno c/538m2 - BairroÁgua
Vereie

'

Casa de alv. 215m2 - Praia de ltájuba
éãsadealv. :i:!20m2 1 surte +3'dormitórios - 'RuaMax '

Ziemann
Càsa 130ma e terreno 520m2.- Entrada Rio daL.l.iz
• próx. Malwee. .

' ,
.

".' .', '

.

.

F. • Casa .alv. 1zoma cl 3:dorm. Lot. Res. Luis Kienen
:, • Sobrado alv. 170m2 BarraVelha - permuta·casa em
�.���' .

,,'
-

.

�, "C: Sala comi. 93mL centro

�;:E' APARTAMENTOS'
l.

.. AptÓ:"3 dorm. _ Edit. _Gardênia

• Apto. 1 dorm. �dit; Virginia
" • Apart. c/ 2 dormitórios, Edi. Juliana Rua
• Gumer.clndo da SilVâ
- Apart. cl 3 dormitór.íds, Edi. Juliana Rua
• Gumercindo dá Silva' '.' .'

.: Apto Ed. lsabela ·c/.123m2 �. 2 dormitórios+ surte e

• demais dependêneias.
'

..

.' "

.. Apto. '155m2 - Edit,. - Edit. Schlochet entrada +

II financiamento.'
.

,

" • Apto: 96m2 - Edif. Imigrantes (parcelar) .

• Apto,3 dorm. - Ed. Miner
.. Apto. 1 dorm. - Camboriú.
.. ,

.

.. '

.. ALUGA-SE
.

C sàla comercial 30m2 - R. Francisco'Medeiros.
,

.

•
Sala cornI. - Edif. Picolli c/35m2

'

.. ,Galpão indl. 130m2 - Aua Lepoldo Janssen.
ii Casa mista c/3 dorm. Rua .Max Doerililg.

i'.L'· 1 TELEFONERESloÉNCIAl PREFIX0372
��i
t;·

,.UARupESCJIMmT, J.S7
.

�O lADODAI001I'ERRAGENS)
, FONE: 371-8009

CLASSIFiCAO.OS
.cISUOfECl\, (.IÚBUCt\ rH ) ,-'S ;,\1)0 ��

CORREIODOPOVO-3

1b,�1iJe)
, CRECI1873-J ,

'

, EMP�ENDIMENTOS IIYIOBIUÃRIOS LTDA.
APTOS EM CONSTRUÇOES

Edit. P.túnia· - R. J0a4 EmllHJndoerfer,
.

.
- Apto. cl 11;m" - 2D andar, cl 2 qtos • d.mais.dep., garag.m, portão. por�a
.1•.,Onice- h$25.000,OO + saidoparcelado.m CUB, .nrega chavtstmjan/97
·Edit. Dianth.. - ·Rua Marina Frutuoso

.

-CobtrbaOuplexG04c/.3G7,80m". cl3sulfaudemaisd.p.lar.ira- c:turascpira
ild.-.2vagaS,ga-agem.Enrad8+parcalaadecorldomlrioaparirdeR$U23.68, .

,

r.ajua.doa pelo CUB - ctiaves fev/G8.. '

.

- Apto 502 .802 cl 214m"- sulfa + 2 qtos., sacada. churrasq. indMcliai, dtp,
tmp:�gada, 2 garagQl'l8,�d. festas, pIScina - Eritada 1OS@(R$44.02U6)'
+ assumirparcalasd. condomtnio- R$1.1 02,01 <teav.s FEVJg8.
- Apto 304 cl 214m" -, .ntada + parcelas d. condQlTltnio a partir d. R$ 981,46 -

r.éjus.dos p.lo CUB - chaves - FEV/98. . '

Edif. Amaranthli. Rua Adolfo, Sacarl - lat da Rua Amazon�.
��ffl

' ,

- Apto cl�Oom",�mos disponlvtis 8P!Vfam.ritos nD,301, 302,501. "

,Entada+parcalaacondanlriode3,65Cubs(R$1,523,18)/mis-d1ave8DEZ1G9.
Constuçio: Proma Constr.• Plan; ltda; .m sistemas d. oondom�.·
R_idencial Amaryl/;' - Vila Nova

'

�Aptoscl 123m"-ç/l suite + 1 <ito .·dtmais dep.nd. (sacada cldurasqueira'
'garagem) - R$11.4OQ,OO+ asamrooridomlriod.1,6fClbs(R$671,86). '

• ' .

CASAS
'.

,

- CasaAlvtn. cl 158m" - R. AlvinoStein. 960 " SãoLOiz R$ 40.<100,00, troca por
apto.

.

".
,

- ,Casa d. aIv. Nota 3 pavimentos cl 450m2d. ár.a constulda, .reno600m2-
R ..Tamu: F. d.Go" cl lindavis." R$.l$O,OOO,OO
-c8saaiv.nariacl200,OOrn2;naRuaOllviaChiOdiniPradt.33-JarÍlglJá-Eequerdo'
-R$60.000,OO, ....
-'Casa dli chá_cara cl lI70m".m aivl!nliria CI toda infra"sbUtura, pisciria, das

. gaipÕ.s: larr.no cl 31.000ína - R.Bemardo A. Schiiidt(p.r'to da slllãoVitOria)-
UhadaRgueira-R$110.000,OO

"
, ,

,
- Casa cl. aivenaria 123ma, BaIn.árioC8mboriú - Troca-s. pOr apto érnJaragu4
doSU

'

- Casa, em aivenaria cl 80'rrÍo � Rua José �icolli - R$25:000,00 ,

- CasaAIVenariacl320m2- R.JoioWi.stJr. 53(BR 280, Km72) - R$SS.OOO,OO
.

TERRENOS,
.

,- T.rr.no é/28.269m2, nohvo que vai aBUm.nau cl 165m d. frente plBR 413,
COI'Itendo uma casa;d. mad.ira cl 150iW' + gaipão de aiv.naria cl 20Q�a - R$
170.000,00 .

':Terren027.000ril", Châcar�émÁgyasOaras,P.rlmetro U!bMO- R$45.000,OO
-Terreno - Lot Ch�pagnat- 378m2- R$ 21.0'00,00 .

- T.rr.no cl 7.�Om2, � 50 m.troS da R. Jos� T.>Ribeiro (após hVo) R$
32.000,00

.

"',
.

- Têrr.no em,Naveganfas, can'4OOm�, centai a500m dapraia -'murado, lIndoS
cancob.rlurap/4garagéns-R$15.000,OO.",

I •

- T.rrenocl 450m2- R.Amélia Fischer Enk.,Vda RIIJ - R$13.GOO,ClO
GAlPAO INDUSTRIAL I COMERCIAL

,
.

- Gaipão Indusbiai, .stuluramoolada. cob.rlurapaga. com,ár.ad. 400.00Jn2,"
ot8l1'.noeom654,00ma.RuaJoioFranznar,.mfr.nfaàlgrejaSãoWzGonzaga. .

Préco R$ 39.800',00. •
,.

.

- Prédie canerciai - .312m2 -'R.Adéli,a FlSch.r, 720 - R$ 80.000,00 - aceita
pare.lam.nto Ou toca parciai pl aptolt.rr.no.

LOCAÇ-AQ
-Lojas - R. EJeOl'loraS.PradiEd,AnUio él42,24m�-R$300,OO-el53,47rna- R$
40000

.

':"
'

"

.- L�a 'çI35rria - R.dUilh.rme Hering, 1.0 - Edit. 8-ice· R$ 300;00'
- Loja cI'62,ooma, -RuaMarin4 Fruluoso 909 Ed. Asll.r - �$ 40'0,00' .

- Apto cl3'qtos + d.p .•mpr.gàda, cantai, EdillcioJaragué, 8Randa.r, R$SSO.�O
(Semi mobiliado)

.' ,"

.

"
.

; Apto, cl 3 qto,s - R. El&onora.S. Pradi (C.ntro) - �$ SSO,QO' ,

- Apto. 2 quartos - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Erice, PrédioNovo can6lirila
infra-,sbUtura, pa-tio e portaria .I.trônicos, $las .ncanado,locaiização centrai
- R$450,OO

' • ,

- Galpâocl750m2-114m2d••scrit6rio- Rua Er,vinoM.n.gotli, 1460.
- Lqas cl 72,OOm2- RuaJ�The,odoro Ribéiro, 35s -1ip6s Indunak - R$ 330,00
- Aptocl. 01 quarto. d.mais d.p.· R. JOsé Emmendoerff.r, 1549 - Ed. Hortincie
- R$350,OO , . ,

- Apto. cl 02 qtos • demais d.p.ndicias - R. Marina Frutuoso, 909 - Ed.ASIl.
�'R$450 0'0 ' " I'

"

- .Apto. di 02 quartos. demais d.p. - R. �osé,Eh.m.ndoert.r. Ed. D.�is - R$
38000' .'

"

- APto:cl 02 quartos. d.mais d.p�- R. Antôrio Carios'l7.rreira, pr6x.Art.t;.".
-R$350,OO

.

' .

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

'arecer Comerciai'
Incorporafló
Vende - Admlril.tra

. Compra - Aluga
DEFRONTE AO. FÓRUM - CRECI OOU7O-.Í

,

.

FONE'f'AX (04.7) 372-2990.
CELULAR 973-9089 - JÄRAGUÁ '00 SUL - SC·

. ,
.

TERqNOS ..',.' .

.

'

.'
'.

- LoteameJâo HmImiDD, Vila Rim, 420Ri' . R$ 7.000,00 - Negociável
,

- Pan:eiamOll. ,. .... ' .

- Rua�o�no - ao lado do cemitmo S99,OOm' c R$ 16.000,00
� Pan:elamos - B.....do Rio Caro.
- Álea pira iDatallIÇIo de Sopesas - Jata'al da Bertha \>leege - início -

6.oo0m' - Ri 35.000,00 - Neg1:lÇiável.
'

.

- ÁreapD iDatalaçIo de�!IIIs - Rua 555 - lateral da Bertha�ge -

2.900in' " totalmente plana· R$ 3S.QOO,OÓ. ,

"

" Rua J� T. Ribeiro -. 4�7,5()m%, iDlItsJado.'&ua, luz, planta assinada _.

R$ 13.000;00 - pGelamos. ". '

- Rua WalterMql.-dt - prox. da Ary) - 140m' - com const. ióiciada -

R$ 60,OOpfm1 - 84O',OOm' - 2 piSOlI. "

.

-, Tem:no lIOII IlevO& de GM.- SCH - JS - DL - MS -: JO • 19:620,oom'
- 10 XR$ 12.000,00 - Negociável. .

- Área com 4.m,50m2 - Rua Mala Uldlellila daS� - ,Vila uDZi - R$
110.000,00 - Negóçiável.

.

,

- �i.729,Q0m2entradadeR$I2.000;00 - .ÁlllllDÍrtillanll.-hleJa-
se c.ro negoca�l. .'
- Álea IqlCr aescrvada de S.OOOm' - 6tima pD res}dellCia - Rua J;lpio
Martins - R$ 35.000,00 - Negociável. '. .

• Terreno pr6xilllO a f�uldade 420.0Om� esqui•. 'U 7.000,00 -.

pln:elalllOs. ,"
'

,

. ,

,

.

- Álea pt6Ximo a,divisa de GM, lateral SO!>,OOni' .- R$ 12.000,00 -

Aceita-se carro.
"

'

" .

- Areade 11.600111'. Rua LourençO KIIIzIer - R$ 3S0,OO" negocavel'-
aceita« troca..

'

CASAS'
.

-, Rua Walter MarIJl� t.emno 647,oom' - c.a msta de ISOm', 'há
residencial e comercial R$ 90.000,00 III:geci4vel - ao lado do Posto
�L�.

.

<

-

.
Troca-se casa III Rua Bipfdio Martins com 217m', cl 3 quartos,

vamida, copa. sutte, 2 blllhei:os, portioeJetrGniço,.caça todaemalu!Wúo
• acc;ita-se: Apto.. carro,� na.pi'aia. FiDlIlCÍII1IOIS tI# 48 meses cl uma
enttacla. '".'

,

"

,
. Veode DI COAJA,S . c.a paMo '. R$ 9,01)0,00 enlrada mais R$ 47,00
de mensalidades_ ,

"
,

.

.

� Veode RUa l.Wz saiter - B.... doRio Certo - sala - cozinba - 3 quartos
garagem· à*ada ,de R$ ZS.OOIl,OO o testante perc:elado a çonbiDar•
Total do jm6vel de R$ SMOO,OO
- Casa noy" noll fundos do Ju�.us - çJ 3 quartos - çopa-cozÍ!lba �

, JaVaDdcria ,- blllheiro - gitragem ; R$ 25.000,00 - negociável.
'

'- Vende casa,� rua �eio Sélúochet, 137,. mista'· 3 quartos, sala,
.éozinha, copa. lavanderia,. ac:eita-se chalcara, ,carro c: negociável •.

PARa!lLAMOS - lem:no S82;S0m'- titme de 12,SOmtS.
,.

- Apto. CaJmlll'id - tOdo iuobiliado - 3 qua1os, sal� - 3° 1IIId.. · �
,

700m de praia - Rua 2300 ri' 740 aceita« imóvel em Clritiba..
.

- Casa lIiBta em Chk:o de }'Jula . dtima consc:rv1lÇlo - 3 qu,IItos".
C<lp8B, cozillha, pagem,blllheirOB, todamnda, excelente - R$ 25 .000,00
- Pan:elamos - negociamos, etc. ,

." - Casa no morro do Aan( -'condições regtllar - temmo - 420,OOni' - U
ZS;OQo,oO - Negociável �JS.e.elilll106 - de. "

' .

,

- Duas caIaS nO Jara&uá 84, &trad8 do futuro PresfdioMuDiç.,al' - Umi
R$ 13.000,00 outra R$ 16.000,00. Ác:eità-se carro
- Casa oà Rua Goiás - Vila uDZi - 2 piso., com suttts, sala de Tv. sala
de jantar, 4 quai1os, esca illtema, piso Sio TOIIM! e marmore, etc.
c:xceleJlle çàRsidellCÍal R$ 75.000,00 .. Pan:elamos - negcx:iamos - etc.
- Casa' no 1\:0. PlIuJa - Ana Paula I, erquiaa madeira - graade, exceleJlle
ponto COIIÍI. 'It$ 25-.000,00'

.

< I

APAJtlAMENr�
- Edifício Sta. Terezinba - 3° llldar, 116m', 3 qtos, 2 saJas, çozid!a.
pagem, 2 badleiros, çqII; de. R-l 6S.000,00 . Negocavel . Centro"
- Edißcio CeJllenário • 2° _r. 3 <J1a1os, sàIa �ziDha, 2 banbCir�;
garagem -�Rua W!lldemiro�n - R$--6S.000,OO "

. Condonínio Amizade - blocO, 01 . apto. 101 - 2 quartos, saJa, C<Ip8j
banheiro, lavanderia, de. deixáCo:ö� iDsI.!lJada ao preço de.R$ 25.000.00
e assu� fiDanêiamento de R$ 31.0;00 por mes _ Ace,ita-se terreno,

'ALUGA-SE
03 casas defrOnte a We'g n - Galpão central - c.a reI. + com. Dominp
'da Nova

.
,

. Vend�s,e Saveiro CL 94 gasolina.
Telefone:973-.9385.línica São Camilo

, Dr. Marcos Fernan,do F. Subtil
'

Medicina do Trabalho,- Fraturas � Urgência.,
Doen�as d, Coluna, Lesõe8 do esporte - Vfdeo Ai1�.copla
e Cirurgia. do JoeJho

Exames: admissionai., d�mlsslonal� e perl6dlço.
Horárlo.atendlmento: 8:30 ã.,,:30 .,4:00,ã.18:àoh•.

.
I. '

,"

Vende-se filmadora NC pequena
c/ con�le remoto. TratÍlr 973- ,

\-9385..

'Vend�se aparelho de som cl 3

CD's, marca .Pionner semi;-novo.
'

,/Tratar973,.9385 ..
'

'

Vende-selindoPrêmioCSW2, 1.6 ),gasdlina, to4o oonwleto mais ar e

aros, excelente estadô. Cor,

jchaIqlagne. RS 7.000,QOO ,.; 7 x RS
, .

300,00 ouaceito veíCu:J.o no ßleSIm' 1
váipr.Tratàr371-0557hor. comerciaI t
ou 371-1919 finalde semana. 11·1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRElODOPovo-4 . (lASSI;ICAOOS. DE VElcUlOS �__guá cio Sul, 13 de .&embro de'
-

ORAÇÃO�NOSSA SENHORAAPARECIDA
6 imcomparável Senhora da Conoeição Aparecida. MlJe.tk
Deus, Rainha dos Anjos, Advogada aos peca,dores: Rqdgio
e consolação dos tiflilos e atribuIdados. 6 Vugem Santfssima,

.

cheia de poder e bondade. lançai sobre n6s um olhar

favorável. para qui sejamos socorridos em todas as

necessidade« em que. nôs achamos. Lembrai-vos
clementfssuna MIJe Apa'recidJl, que não consta que d.e todos

que tem a. v6s recorrido, Invocado o vg.fSO santwimo notM
e implorado vossa' singular proteção, fosse por v6s algJUn
abandono; AniJ:nado com esta confwnça. a v6s reco"•• tomo

vos de hoje para sempre por 'minha.n:uJe. minha protetora;
minha consolação e 'guia, minha esperança e minha l� na

hora da morte. &sim, pois, Senhora; livrai-me. de tudo o

que possa ofender-nas e a vosso santtssim» filho, meu

Redentor emeu�nhor Jesus Cristo. Vugem qendita preservai
e este vosso indigno serva•.a esta casa e seus habitantés da

peste. fome. guerra, assalto, raios, tempe,rtade.f e outros

perigos e;,wes quenos possamjlagilar. SobertpUl Sen.horá
dignei-vos mrig'ir-nos em. todos os neg6êios espirituais e

temporais, livrai-nos das tentações do de1il6nio para que
trilhando o caminho da virtude pelos merecimentos de,vossa
purtssima virgindade e do preciosissimo sangue de vosso

Filho. vos possamos ver, amar e gozar na etema gUria. por
todos os séculos e séculos, Amém.

.

Minha NOSSA SENHOI,lA APARECIDA. se mefizeres alt:anç4r
,

esta 'graça (mga a graça.que que� alainçar) ficarei tfet,ota a
ws. e niandarei imprimir ]'milheiro desta oração, mandando
também rezar uma missa: (for uma graça alClll!çada) '.

'VEREADOR
II,
i[1
ii p

P
B

.,.,

.
. t. ....'

'EDSON,MULLER
N� 1-1678·

TRABALHO E DIGNIDADE
PELA NOSSA CIDADE

·VICE

MENEL
PREFEITO.

. .Junto. por .J.rli,ui
IVO'KONEL PMD.,PP.·

j

AulaS particulares português 1° e 1,0 Ponto já existente há dez anos cl ,1239d Alexandre. ,

graus, literatura brasileira; filosofia e . clientela formàda, motivo da venda, ,I.

'latin. Tratar973-S104. doença. Aceita-se carro ou imóvel
. Vende-se 1 filmadora Sony com

como parte do pagamento e estuda-se' pouco uso. Tratar 379-1239 cl
Vénde-se 1 terreno pr6x. � Nanete propostaContato fones: (047) 338-0279' Alexandre.

-

Malhas (Rio Cerro I) com 4S0mz. ,R$
. - ou (047) 372-2681. Vende-se telefone celulártransferível .. 6.000,00. Troco por moto. Tratar cl

ZenirEch�;·R.JoséRosa,120-Barra Vende:-Sê 3 balcões para confeitaria, Parcela-se pagto. Tratar (047) .975-
pr6l1:� mercado do fritz. Tratar37Z-1570.·

.

_ll_l_l.-'-'--_----' ��-

Venc»se Restaurante e Pizzaria no· Vende-setítulodoBaep�ndi. R$400,OO. Vende-se título do Baependi. RS
centro de Jaraguá do.Sul,'em pÍeno Tratar371-7965.. 400,00. Tratar 37?-3633 cl

Evandro.funcionamento, GOm. todas as

iDstalaÇlÕeS eequipamentos,' inClusive
'

.

Buffets, novos para comida em quilo.

.
I

Vende-se IJiáquina de rOÇ<V' grafia cl
.recolhedor em bom estado, Tratar �79- Vende-seuma TV 5". R$ 50,00. Tratar

371-4424..
.

,

,
•

"SUj4 iJ4.�e:
, ,

�. ·I1A,.�1
�.·UH-r-r.·.
�.'�------

VEREAQOR - 13.696 .'

, PARTido, �os lRAbA.l,hAdOES
.

/

Fone: 973-3796_

PO·STO ·MARECHAL' LTDA.'
,�LiquígáS

FONEIFAX (047)
372-0705 * 372-1888 * 371-0905

F-1000�
EacortGL <'.

GoI�TS'
TDR180
Monza éluaic
P...tiGL
'llpo 1.8 ...,11.
TIpo 1.6 4pta. completo .

Kadet $I.. >Adro ......
Kadet$l.. gaa.
Opala Corf!odoro .

PrlmloCS
MOnza $I..
Qlev.aa $I..
Qlev.a. $I.. .

• QlevetatSL
O"ReyGL
FioI1no Ft.g60
Eacort L
EaCOl1GL
EacortGL
EacortGL
CCna1.0
GdLSA.P.1.8
EacortL
Fwca1300L
Fwca1600
C8400 -

15
83
88·
80
.88
80
15
84
n·
n
80
86
SS
Be
88
83
87
Ú
83
-Be
87

-'84,
15
86
ss'
78
75
82

::
bordo
preta
.,....
bordo
dnza
pr.to
.prata
prata
Gr"
...
pr.to
prata
brinco 'll

branco
..
branca
branco
prata

•

_de ),
,prata 'j�
verm....o-. ·

br.nco
. ckM9Clo

"

m..,om i
..

ta

, l�:

AUTO NOVO,
'VEícUlOl'

, .

Tpo 1.6 4pts 95'g88 prata ; 14.500,OO
Pointer CU1.8 94 pts ga8 prata.: \ : .. : t3.SOO.00
Fusca 1600 94 verde m.t alc.. : ; 6.600;OO'
Gol CL 1.8 88 branco alc :' : : 6.000,01':

.
. . -

.

.

Uno Mille 91 verde met ga8. (cl roda8) , 6.500.00
Escort GL 89.azul. ga8 : .. _ , : � " .. 6.500,OO'
Escort GL 88 cinza aIc .. :: 6.500.00
Uno 1.5 R (cl roda8) 88 azul me� alc : 6.500.00
Monza Classic 87 (completo) c;hurnbo aIc : � 7.300.00
Uno CS 86 preto ·aIC ; , 4.800,OO
Fusca 1300L 81 branco gas : 2.500.®
Fusca 1.500 73 &zul ga8. .

, _
2.000.00·

'uno Mille 91 ga8. branco : : 6.300,OO
.

. .'
.

00.Corcelll.81 ·gas. bege, 2.3 '. '

.

.

.

. OO�Honda Spacy 94 ga8. v.rde..� 2.5 •..

'. ..

.
.

. 00F-1000 95 ga8. prata :
_. 13.000.00 + 13 x 710.

R JOINVIL L f- )rlr;(1

FONE/FAX(047) 3711511 " '1I, (11,'

.

Vende-se titu1ó do CJubeAtlético Baependi. R$ 470,00. Co�
913�983S·dLéia. ....' •.

.

.

..\. ,

Vende-se� linha lelefôniqa, lig8çãoimediata. VaÍorR$ 3.300�,
prefIXO 372-. Contato pelo fone 372-3662pu pelo (048)233-42�,
Vende-seMi�bich 3000 Gr YR4, 91, co�let.o. R$ 45.000,00:
Contato fone: 371-0196 c/Marcos. .•

Ec

,Avenida Mar.ohal Deodoro.da Fönseca, 961. - CEP 892&1-701 - Jaraguá do Sul - SC'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Encarte jornal CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 13 de setembro de 1996

Jaraguá do Sul está '

entre osmelhores
,

. � .

nununptos no que se

refere a saúde, apesar do
.

aixo número de leitos
( ,

.

or habitantes - dois
- ,

. ata cada mil. A OMS

(OrganizaçãoMundial
de Saúde), sugere uma
média de 3,2 leitospor
mil/habitantes.

'

No dia l=âe setembro

foi comemorado oDia

doHospital. Neste
caderno destacamos os

,

"

)lois hospitais da cidade,
responsáveispela boa
qualidade dos serviços e

aten,dimentosprestados
.

,

apopulação.

HOSPital e :II
�rLate""idade Jaraguá .

, "
I
!

'''*''

HOSPital e :II
�rLaternidad.e SãóJoSé

I :

i

II
I
I

I

tMWHWimiUfi@;rmrfrW&f:WBANtcõ'iFf5@õ1lWi'RAsii:
'JARAGUÁ'DO SUL - SC

Junto em todos os segmentos da comunidade
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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02 CADERNO DA SAÚDE CORREIO DO POV

UTI do Hospital São José é a única da região
o Hospital e Maternidade São

José, considerado um dos mais

importantes da microrregião do
Vale do Itapocu, está
constantemente com' seus leitos

ocupados, principalmentena U'Il,
que é a única na região. A

, unidade registra uma média de
22% no atendimento a 'pacientes
de outras cidades.
Por manter um pronto

socorro com capacidade de
, atender aproximadamente
quatro mil pacientes anual.

mente, o hospital necessita de
no mtnimo mais 50 leitos.'Para
a ampliação, foram solicitados

recursos" junto à Secretaria
,

Estadual de Saúde, mas opedido
foi negado, a secretaria alegou
que não há necessidade demais
leitos. Pará conciliar os leitos
serápreciso ampliar a áreafísica"
um projeto que provavelmente
terá lntcto. ainda,este ano. A UTI
está em constantes obras, com

aparelhos de alta tecnologia e

mais cinco salas de cirurg ia,
serviço de quimioterapia e de

, hemodiálise, que funciona há 18
meses.

Além dos 50 leitos que estão

Fachada tio Hospi(Jl1 São José que funciona desde 1959

incluidos em novos 'projetos, o

hospital também irá garantir um
novo Raio X e aparelhos de
tomografia e ultrasom. Para

garantir todas 'essas melhorias,
algumas empresas contribuem
com ajudafinanceira como a

Malwee, WEG, Duas Rodas,
Marisol e Nanete.

EXPEDIENTE

COMPOSIÇÃO: GR�CA E EDITOf.IA CP

ADMINISTRAÇÃO: FRANCISCO ALVES
DEPTO. COMERCIAL: MARIAA. AlVES I
TANUI FUlO

'

ARTE GRÁACA: ADRIANO TRENTINI

Nilopode ser vendido separadamente

REDAÇÃO: El0!SA PETERS
REVISÃO: ARIAlVES LAUS
FOTOLITOS: LUIZ DE MIRANDA

AV. MAL. D�ODORO DA FONSECA, 122 CX.P. 19 •

TelEFAX: (047) 371·1919 • JARAGUÁ DO SUL· SC

o quadro de profissionais,
possui 205 pessoas, divididas
em três turnos, e 90 médicos,

,

que atendem nos dois hospitais
'de Jaraguá do Sul. Para a

formação profissional dos

enfermeiros, o Colég ia Divina
Providência ministra 'um curso

deAuxiliar de Enfermagem, com
duração de um ano e meio,

formando sua primeira turma

em junho deste ano.

91o{júde tempnoridade .

absoluta na oida de umpovo

que irabalba e constrói. 9rosstJ

prioridade é a mesmo, por iSSOJ

podemos saudar, com"
Initmtdade. 1° de setembro

-,

CJ)í{j do 91ospít{j/!

.,••III .•..........1Jlil .....•.......I,.w , .. N ••N ••NN.,W<_'
,

ll�äol���II§II���ãd�:�äl��IJJlöl�t�IJflj:�i���sJll.\ I
.:.:.:' :.:.: •......: :..•: :.:.:.: :.: :.:.:.:..•:•......: :.:.:..••....••:•••....:....•:..•..: :.:.: :='-.:.:.••: :.:.: ·:·.·:·.·ó·:·:·:·:·:·,·:·.·.·:·.·.·.·.·:·.·.·.;·:·:·:.:.•:.:••:.;.;:, '

r�r�i!llilliIIIlIIY"�I'I·
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Hospital Jaraguâ garante atendimento
de qualidade para seus pacientes
o Hospital e Maternidade

Jaraguá, que atua desde

fevereiro de 1966,. está

implantando novos projetos
durante este ano. Com 90

médicosfazendoparte do corpo
.
clínico, o hospital desenvolve,
atualmente, um atendimento

de alta qualidade em seus

serviços.
Com uma média de 700

internações e mais de 5 mil
atendimentos internos nos

laboratórios, que p hospital
possui em sua área de

enfermagem, sendo 32."

Hospital JaraglUÍ: projetos para ampliação 11(1 parle física

atendentes, 17 auxiliares, cinco
técnicos e seis enfermeiros de

alto padrão. Ao todo são 167

funcionários, com um salário

médio de R$ 359,00 mensais.

Apesar de já ter realizado
diversosprojetos, o hospital tem
dificuldades financeiras. O
SUS atrasa os repasses!
gerando prejuízos e algumas
dívidas, resultado de

empréstimos que o hospital foi
obrigado a fazer.
A recente inauguração da

Maternidade Laurita Karsten

Weege e a futura ampliação
.

da cozinha, são algumas das

modificações que o hospital

estava necessitando (uma
doação da empresa Malwee

Malhas). Dentro de trinta dias,
.

o hospital também receberá

uma UTI móvel, totalmente

equipada para o atendimento
de casos-graves.
Segundo o diretor

administrativo do hospital,
Hilário Dalmann, mais

projetos ainda deverão ser

idealizados e realizados, como,
.

por exemplo, o : pronto
atendimento 24 horas para
adultos e crianças e aplicação
de mais tecnologia para o

melhor funcionamento de seu

atendimento e serviços.

Arco cirúrgicopara serviços de a"geologias, que entrará em funcionamemo .

este mês

No dia. em que comungamos o

festejo de. tão elevado serviço,
reconhecemos os grandes limites

impostos no seu pleno
.

desenvolvimento, modernização e

atualização tecnológica. Felicitamos
os hospitaisjaraguaenses e de
toda nossa região, por tnais eesa.

data, que tem o cunho de quem se

suplanta para atingir seus
principais objetivos: Salvar vidas. RECON�ECENdo A NobREZA dr QUEM TEM COMO objrrivo pRiNCipAl A MANIJI'ENÇÂO

dA vidA, NA "IUTA" CONSTANTE E iNiNTERRUPTA CONTRA OS MAlES dA SAúdE.
PARAbENiZAMOS A rodos AS íNSTi�içÕES �OSpiTAIARES "Soldados dA VidA",

dESEjANdo fORÇA, PERSiSTÊNCiA E SUCESSO NESTA ÁRdUA TAREfA de solidARiEdAdE

�UMANA ...
PARABÉNS HOSPITAISl

SÃO os VOTOS dE QUEM JUNTA fORÇAS A TÃO RElEVANTES seaviços.. .

. CLÍNICA INFANTil.J

DlIMAGEM..

Hospital Jaraguê
Parabéns Hospitais!
Parabéns Servidores da Saúde!

Sua vitória é de todos!

1 � de setembro - �'Dia doHospital"

. ,. ·��l.)��'�)�'"��������1t�'\')l1:���� ����������������

Consultório:R.Dr. WalclenJilOMazUTeChen"50-sala 15
.

Jaraguác/oSU/ -SC-Fone: (047)372-3670
.

ResidenciaJ:(047)372-3327
Rua Jorge Czemiewicz, s/n!! - Jaraguá doSul- SC

Fone: (047) 371-1300
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



04 CORREIO DO POV. CADERNODA SAÚDE

Programa do
Leite beneficia
crianças carente
o leite matemo é essencial

para o desenvolvimento ftsico.
e psicolágico do ser humano.
Todas as campanhas
desenvolvidas sobre a

imponãncta da amamentação
do recém-nascido vem

fortalecer, esta idéia.
O Programa do Leite,
implantado pelo Ministério
Saúde e Prefeitura de Jarag
do Sul, fornece leite às

crianças desnutridas e de
baixo peso. Geralmente ele é

fornecido para as miles, que
não possuem mais leite para a

amamentação de seus filhos,
ou com carência financeira,
impedindo que as crianças
tenham um desenvolvimento

físico normal.
O mais importante é o

incentivo dado às miles que
evitam a amamentação, por
muitas vezes, por falta de

informaçõo sobre a

importância desse processo.

Cidade conta com 15postos de saúde
,

Além dos hospitais disponíveis ao

atendimento da população de Jaraguá
do Sul, os postos de saúde são

prestadores de serviços, que garantem
assistência médico-odontológico.
O município possui 15 postos de

saúde. Somente no mês de julho, cerca
.

de 15 mil pessoas receberam
atendimento médico e 35 mil contaram
com procedimentos odontológicos.

. / Existem programas de saúde tais como
atendimentopara epiléticos, diabéticos,
tuberculoso, hanseníase (lepra),

l doenças sexualmente transmissíveis/·
Aids e doenças mentais. Além do
atendimento de odontologia,
ginecologia e obstetrícia disponível'
para toda a comunidade.
Com a recente construção de dois

�

,

.

novos postos (João Pessoa e Caie), a
cidade descentraliza o movimento
causado em outrospostos aumentando
as possibilidades de melhor
atendimento da população.

Posto de saúde no Bairro da Ban-a do RÜJ Cerro, um dos
mais completos da cidade

Posto recém-inaugurado na. comunidade do Bairro João
Pessoa

Programa deplanejametuofamiliar
.

reúne mais de quarenta pessoas
GESTÃO SEMI-PLENA

DE SAÚDE
As açõesda administraçãomunicipal na área de
eeúdepública foram reconhecidas pelo governo

federal, coma implantação em Jaraguá do Sul do
sistema deGestão Semi--Plena da Saúde. '

Desta forma oe recursos repassados pelo
Ministério da Saúde vem diretamentepara o

Fundo destinados exclusivamentea melhoria da

qualidadede vida da população.
. Jaraguá do Sul se orgulha de ser um. dos poucos
municípios catarinenses a gerir seus recursos

voltadosa umprogramadeaçãoglobalizada na saúde.

Oprograma de planejamento' transmissíveis, prevenção ao

familiar, que iniciou emfevereiro câncer, exercício de aleitamento
deste ano, vem oferecendo uma e até instruções sobre a

nova alternativa para famílias sexualidade das crianças,
que necessitam de instruçõespara perguntas mais comuns feitas
formação familiar. O objetivo pelosfilhos:
principal é orientar as pessoas, A g rande procura são de

para que possam organizar e . pessoas de baixa renda, onde em

planejar o desenvolvimento de gnande maioria, . optam pela
suasfamílias. laqueadura, por ser uma ação

Oprograma reúne cerca de 40 definitiva, contra a gravidez.
pessoas ao mês, em reuniões Outros meios anticoncepcionalt
coordenadas pela enfermeira do procurados são: o Diu
Pama (Pronto Atendimento (disp osit ivo intra-uterino),
Médico Ambulatorial), Fátima diafragma, pílula e a vasectomia,
Duarte, queministra aulas sobre que começou a ter uma grande·
a realidade de uma formação procura pelas famílias.
familiarmais estável. As reuniões O p rog rama poderá trazer

são divididas em quatro módulos, grandes benefícios às famílias,
onde o s participantes são poisalém de informar sobre as

cadastrados, garantindo a ajuda dúvidas e problemas mais
necessária para cada família. comuns nas famílias, também
Com o acompanhamento de amplia aspossibilidades de gerar
folhetos ilustrativos, o s uma nova mentalidade- entre os

participantes discutem suas .casais e seus filhos, planejando ..
dúvidas sobre prevenções contra cada família de maneirO
gravidez, doenças sexualmente consciente emaisprática.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A.PAATAMENTOS
, ,

CENTRO - APTOS. no EDIFfclO OUNKER '(No coração da

cidade) 2 aptos, por andár .:
- J;:m c;:ondi96es direto ç0"l1,a

constrUtora
'. '" .

,

CENTRO: fd. Carvalho. - Apto. CI3 qtos sendo 1 suite edemals
dependlnclas - 2" andar. '. ','

CENTRO-Elccelent&coberturanoJ;:dlt Rlvierac/246,001'1':t2-p'r6x.
ao Beira Rio Clúbe cit Öampo .' i

.

,

cENTRO .. Barbada - apto. no·Edlt. Minar (1 quarto, demais

'dependências). Fr�nte pl Prefeitura - R$ 22.000,00
.

'CASAS-
CENTRO -'Gasa em'. alvenaria cl 3 quartos e �mals
depenOências.' Rua: Max Fiedler, 70 - R$ 50.000,00., •

[fJ[2D[M{fF_QDM
,

'. ..ofllMJ'di,.os
FOÂMuLÁ�CON1'ÍIJÓs ". '

NOTASFlSCAIS,DUPUCATAS,RECIBOS,FORMULÁRlOS
PERSONAUlADOS,ETC.

.

.
.

C"IT�FGA EXPRESSA EM SUA EMPRESA
OU EM SUA RESIDÊNCIA

............& ...
,

, DlSTRIBUIDORPARAJARAGl)Á·OOSUL.EREGIÃO. .

: R..P"�nt.J.cell�. 188
.

Centro - J....._ do Sul- SC
'Fo...: (047) 371-.8"

TRATAPLAN'
. . . .. .

,
.

.
'. .

'.rVl,�. d. AJardlnai.'O 'Geral
, ,

.

Execução de Projetos'com três,
meses de garantia

'

\

,Manutenção, cQm, adubação'gelol,
pod�, corte de g'çama, ,remoção,

de entulhos

,

...,. Atendemos !aiaguá do Su4
'

,

. En8eàd(" Pifan-as, PenM e Navegante�
. ' ... ,.

.

.

. Contato fone 987..0914 com Renato..
,

Múnidpio dePenhaSê
,

.

, .

· TERREN'OS
( .

, VILA'NOVA - Excelentes lotes financlados, em 10

meses - Pr6x. 89 F6n1m e ao Breithaupt

� jARAGUA ESQUERDO -' Oond, � Azaléias .. :
°

-I

,I

-

��....
'IMÓVEI,S

311�7931'

Bairro EnckreçolPonto Ret.

Versa1hes R. HeroldHesse, 30
JguáEsq: R. OliviáJ>racU. �8
Lot. Papp I ,

R; José Papp, 357 .

Scbroeder R� Pririçesa Isabel, 547
Lenzi .,.. R. Blpidio MartiQs, slJ).
Lot. Pápp RMarcos V. GiróDa, 4�4 '

.

Centro R.:Perdinando Pradi, U8
AnaPauJa Rua634- 103" ..

Centro R. José Bnimendoerfer, 139
VilaRau. R. Luis,Picolli, 140

' .

.

. .
,-

RUáAntonlo C.F_eira 197
CREC11741�

C'OMPU .:VIID�· LOll1A • .DMtIISIU • IICOI'OU
,

•

0'-" .� '. -,

166 3
153 < 3
138 3

: us
2S

I
,

Jnfol'lD8Ç6esGei:aÜl

75;000 SemiacabadcINegOclávéls
'

..

,38.009 Próx,:CondomfIDo AzaléiaS .

.

57.000 +15.000 finant. plSFH
80.000 terreno6.562m'-Parcela °

34.000 A�ta terreno/cmo
85.000 Aceitacarrollm6vel- Valor:
,80�oOO Acclta terreno até 40.000
25.000 Casa em cOnstrUçãolTroca
80.000 TrOCa p{apto em BI�enau .

28..000 A��carro até R$ 10:000,.00

Qtos Gar

Sobrado· ·300 4 2
casa Alv. 84 i 1

..

Casa Alv, • 140· 3 1
"Casa Alv, f90 4 1
Casa Alv, 130 4 2
Casa Alv. 0240 4 2
'CaSaAlv. .115 3 1"
CasaAN.

<.

133 3 1
"

Casa AI,V. 180 4 2
Casa Mist. 180 4 1

Chácara 180000 -

.

Chäcara . 111500 - (

Apto ,DK
Apto DK
'Apto DK
SaiaComl
Sala Coml

LOte
Lote'
'Terreno
Terreno

, Terreno
'Terr�ô

.

Lotes
.

Lotes
Lotes
LOtes'
Lotes,
Lotes
Lotes

'562 - �'-

450
11000 -

·9000,
. 7000 "

'2608
465
'.385
630 -

Vários -

Vários -

Vários -'

Vários, -

,

Garibaldi· Bstr, Garibaldi - KJttlS 80;000 Casa alv•.� Aceita trocar .'.
. <1aribaldi ;,

. ·Rt'bei1:ãO Ht\ngaros • Km 13", 20.600 Sem,morâdia - T�alparceJa

. Centro
Centoo
Centro
Centro. '

Centro
,

Bd. Ana:Paola - 3° andar
Bd. Schiochet - 12" andär '

Bd.Julisna- 3°andar
Bd.Florença. 1° andar

'

ShoppingJaraguá];lox 44

27.000 +. Financ. CEP '

,

50.000 ... Fmanc. CBFIFicaCozinlia
· 55.000 Bntr�goaemAgosto/96
50;000 Salacomercial ....

23.000 + 2 CUSm�/Aceita troca

·

16.000 Somenteemdinheiro
11.000 Negociáveis' I ,

· 8.500 Negociáveis
160.ÍlOO Vende tudo.óu,tie.amenoro

, 35.000 Aceitaparcelar
32.000 NegOCi4veis .s-:

6.000 Bot. 2;000.., 48 x 225
10.000 Bot. SJ>QO.+ 5'x l,-ÓOO .

33;000 20% eillrada - Saldo 20 x
7.000 SBMBNTRADA �OÓ pl mês
Div 4O%entrada .. Saldoparc.
Diverso 40% entrada 7. Saldopare.
I)iverso 4O%entrada- Saldoparc.

Figueíra' R:uaAlagoas - 150m - Esq.
Amizade Res.,Versalbesm'

'

Nereu Após Nereu - HR 28p
Veira: Ao lado·do PestoBogo
Nereu

.

Pröx, Arroz Zangllelhll·. �'.
Nereu RuaAndréVoltolini '

Figu�ira ResidencialPíazera I
AuiiZade ResidéncialBeblillg
VtlaNóva Pr-6x. F6tiJmJRádioRBN
.Sta4Wa 'Reside.ncial detaniuui
Vila Rau R,esidencia}'ReÍlasceilça
Vila,Lenzi· 'ResidencialPiermàIm.I
� °

' , ResidéllCial sader
'

.

Terreno com �j)ÖOm2 no cedtro deNeréu Ramos ' , Res. Gerànium (Centro deSantaLl,IZia) .

(C,ENTRO) - ApenasR$ 35:000,00 ou pàrCeladó, LQtes com toda iOfra-estrutúra(ramanhomé'dio de sOOm')
,IMPERDíVEL

. SaMBNTRADA-�200,OOp1mêsFIXos.·
'

I'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.'
'

Alv.
Alvi'
JJJv.
Alv.'
dAJv.
AN;
,AIv.
Mist.
Alv.
AlV.
AIv.
AIv.
Alv.
AN.
Alv.
AN.

ENDEREÇO',
COß$trufda

ÁREA(M'
,

Terrell()'
/R�aIrmão L:Magn«?, 248
R.AngeIoTancon,205

'

R.HenrlCh A. Lessmann, 477
R.AlvlnoSteln,1Ó12

.

,R.José,Menegottl, �77
'

,

'

"

R.LuizSatler, 63
R.AdãoNoroskl,,'173
R.Marcelo Barol, 340
..R.Floriano Freberger, 70 '

R.JulioTavaresdaCunhaMello; 150
R.Abano Faehlnl s/n2 - VilaNova
,

R.josêNatÍof - Ana Paula '

R.AI�rto SantosDumont, 325
R.OttoMeyer, 66 - Vila Lenzl

'R.BrOnoSehuster,107
-'R.Chile,20 - Czemlewlcz,

343,00
192,62
6O(),00

.

90,00
233,00
140,00
1�;OO
(1?Q,00
,530,00

"

200,00
'140,00

, , 195,po
• t60,OO
205',15

. '160,00
,

100,()O'

756,00
4.192,50
3.2ä0,OO,
392,00'
827,58 '

330,00
394,,1'0

, 420,09
,

, 530,00
1.,083,49
67_S,00,
,468,00
42Ó,00
617,50
392,00
520,00

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

•

'VALOR

.,.

,
'

Rl '

160.000,00
,

120.000,00
300.000,00
42.006,00
100.000,00
65.000,00
60.000�OO

, '32.000,00
280.000,00
150.000,00

. 85-.000,00
70.000,00

, 60,000,00
58.000,00
,57.000,00
38;000,00

, OBSERVAÇÕES

Entrada+ finanCIamento
Entlada'+ flnan�amento
Antigo Restaurante Monjolo
Coodçôes depagamento a combinar
Entrada deR$ 40.000,00 + 30 X 2.000,00
Condções de pagamento àc�blnar
ConcJÇlÕes de pagaménto a combinar
Cónclções de pagamento a cOmbinar
Valor e condíçõesa cOmbinar
,Valores e e()ndlç�sà combinar "

,

Condlç6es à cormlnar
Valores e condiçõesà:combfnar
Assumlrfinanclamento de 108 meses com base de R$ 30,00
EntrádadeR$29.ooo,OO+ 12XTR+1%

,
'

CondÇ6es depagamento àépmblriar
Condções de pagamento à combinar.

Ng'

Ng DE QUARTOS
RuaB�odoRioBranc9, 7,60 - Centro - Ed. Sehlochet.

'

.

RuaWIlyMan�ken2219 - EdlffcióAthenas
Rua.FerdinandoPradl, 45 - Centro - Ed. Vi'grnla
".-..-. . -

QUARTOS'
05
00
04'
03'
03
00
04,
00
05
05
'03
03

04,
•

·04
03
04'

APARTAMENTOS
O

RuaGumercindodaSilva, 555 - Centro - Ed.Carvaho

RuaBarãodoRioBran.co, 760 � EcJffc,1o Sehlochet -,cobertura

,

Ruapre�ldent�'EPltácloeessoa) 111 - Edlrclo�araguá '

fl,uaPres�nteEpltáclo Peesoe, 111 - Edlrck? Jarágu�
.RuaReinoldoBartel-Resid. Re.inoldo:Bartel

RuaBarão'doAloBrancO, 760� Edlf. Sehlochet

ENDEREÇO
uat-'rOCOpto�.Ullvelra, t360
RuaLot.Champagriat
,RuaOttoMeyer
RuaWalterMarq(iardt '

,Rua,rlomázFrancisco deGoes • Vila Lenzi
'RuaJacobBuckn2137. • centro
Rua:RiodeJaneiro
Rua61-1•Semnome
RuaWalterMarqUardt
.RuaProfessorAntÔl)io E�tanis'au Ayroso
�,'�Han"iHad\\ch - Centro

'

""<'."""".�.,.,-

'-.trwtl',rieth

03'

04

01

03

04

02

03

03

·03

TERRENOS,

VALOR R

35.000,00 .

270.000;00
" 15.000,00 .

53.®O�00

140.000',00
..

:.: 40.000,00

6�.OOO,OOo
20·000,00

90.000100. ,

-- ."..

,Á_REA (M2) , 'I ",
' VALOR .R$

714,00'
, 85.()()(},OO,

378 00 ' ,
. ..

'

20:000 00. '" . ,

375,00 ' 15;000,00
600,00 43.000,00

,.' 371,00 ,

' 2�jOO
. 4.236;00

\,

640;�J(),00
,

288,00 .' 27.000,00
-

, ,
'

Com parcelamento a combinar.
, 2.787,00 85.000,00 /" Com parcelamentoa combi!1ar

,

�.32�,00 -: '430.000,00 _'.
-

. Com paré81amento a combinar
704,00

' -

, 24.000,00
'

Condições de pagamento à combinar
300.00 47:00Q,OO .

, ,Condi�s de pagamento à combi�a.L
.1í•••1Ii_•••••1I 1�1·�1,'�;;-1;1·-�··1II:.:, 1i...;..:_....a:._.a_'_·�i.� ,.:.,�-, -___..:_:...._ '--'-"-oIIIO...·.·!f..C..:.l. • ..;.c._'''''''··_.

OBSERVACÕES
AsSumi' fln�ndamento�e 130 mesesoom base R$ 524,00

COndiçõesàoormlnar"
Assumtrflnandarilento 'de 153 meses com base R$ 400,00

,
'

Assumlrflnanclamento de 80meses com base R$ 524,00
,. ". __-. ',-" .

Asstimlrflnanc�ento de 60meses combase R$ 837,00
,

,

Assumi' flnándamento 65 mesescom base�$ 220;00
Quitado

A�umlr flnanc. de� meses com baseR$ 550,00 (1.4CVB). �

Quitado

OBS,ERVAções
m parceJarnenfô a combinar

Com parcelamento a combinàr
Com parçelàmento a combinar
Com pàrcelamento a combinar

Condições depagamento-à combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



...•Tetr�o: rua,Antonio Carlos.Ferreira de 19x30nts .
. ,

11',
.

'.'
,. \

Teireno: 15x3Omts na roa Joio' Plenínscheek.

.
" '":, , .

. ,,��(lÖTe(!A PÖ80�. 9ÖfSTAilfõRR\ttOOO�OVO.7 �I ." ,., • .. '. •

Lar lnaóveiS·.
,"

\
.

.

Av. Mal. Deodoro, &.83 - ... Ia 1

t·

�Ilto ruaDomingos.Rosa, 8-5(02 qtos,.garagem) - R$ 350,00
. .' .

Quitinete: rua,ArquimedesDantas, 80 (01 qto, si garagem) R$ �90,OO
, Casade alvenaria: ruaGermanoMarquar�205 (04 qaartos, 02 bwc, garagem),
R$430,OO

, ,

Venda de lotes financiados no Lot. Vicenzi eGadotti - Bairro Sto. Antonio

,;Casadealv�a: com 113,OO��ruaAlberto earlosMeier- Bairro Céntenário
Casa de alvenaria: 70,00fu2no Lot. Vicenzi e Gadotti cl financiaJrellto

.

-

.
.

\
'.

.

.

.

.

.

Casade alvenaria: ruaPastor Alberto Schneider (02 qtos. sIgatagem) R$'230,OO
Casademadeira: Lot. Virem e G�otti (02 qtos.) R$, i28,OO

' "
'

Casa dema4e4'a; ruaComéliäHortz, 380 (03 qtoS.)R$ 230,00
Casa demadcírer.ruaLourençoKaazler, 637 (02qros) R$ i7Ó,OO '

. ,Casa de alvenaria com 120�� na rua JoãoWiest Junior,

'Casa de-alvenal'ia t9d.� na rua Antonio Gesser - Bairro Czerniewicz,

'�a: em ú,rupá.�m 131.000.� com toda�aestrt1tura
. , ...

<l1áCara: em Nereu Ramos, com 88 morgos tendo casa,;luz.�.

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

VEJA SÓ.�,�'
esse, de alvenaria com,

180m2, terreno com 392m2

(t()!1o murado)
Lot. Bertha Weege..

� Pr6x. a Malw98
,

Preço: R$ 32:000,00'
,

'

(a combinar)' "

Terrenos
-

em loteamento
,

,nobre na Vila La/au.
RUa: Aíb6rto.·' Bantus' Dumont
'. ,(próx;: ,ao. ,Vieirense)

I/ha da, Figueira
Preços,: De R$ 14.000,00 à
R$ '18.000,00 (negociáveis)'

02 'casas de.alvenaria

'(50m2 e 40m2),'
terreno ,com 540m2•

Rua 'Luiz Gonzaga Ayroso
, (Pr6x. ao Est. João Marçatto)

Apenas: ,R$ 30.000,00

No�oendereço: Av....1.Deodoro. Fouec:a, 513 - ceall'oaO ladO da Dico EmpreeadimeDtos�

.

, TERRENOS'
-

I
Teneno cl 1.540,00m2, prox. Scár (Centto)'.- RS'lOO.OOO,OO

ITeneno Rua .João Planinsdleck cl 896,00m2 - RS 90.00,00
Teneno cl S.I84m2 Rua 199 sem nome - VlIa Nova-
RS 140.000,00

'

'_
-

Loles na rua Paulo Klitzkc (esquina), bairro; Amizade..Mauro

1-
RS 15.000.00 .'

.

Teneno Rua D,omingoa da Nova cl 260m2 - RS 55.000,00

1_
I

, temno Sio LUiz - RS 12.000,00 "
.

,Lote n· 43 Loteamento Ana Paula Il- R$ 6.500,00.
'

Teneno de 440m2 - João Janumo AyroBO.- RS 22.500,00 '

� T�neno de 538m2 + meia-água - RS 15.000,00 'I

CASAS "

I
Caaaemconatrupäo(alvcnarià-)cl143m2-Vi1aRaU-Lotcàmento

I'
VlIa Rau tcmmo' cl 548m2 - RS 48.000,00 "

,
.

" .' Casaem CO�.'fio.'.' (alv.-cnari�)
cl

12om2�.
Ana Paul� IV' Lote

'.

, 14� -' Financiamento + 16.000.00 •
'

Casa em alveniQa cl 190m2 - Jardini um - RS'60.000,OO '

Casaemalvcnariaç/66m2�nodeeaq�aLÓleamentoAna
, Paula IV·· FiQnciamOll -' R$' 24.000,00

.

.' eaaa em alvenaria cI'152m2 SI pilttura Lojeamento Oiovani
.

.'1
Manfrini - (aQCita-se carr� no negõcio) - RS 7.100,00 ,

I'2

·'M.eia.Água
cl

Ie.,
mno de 40Q,OOm.

2 �Lotcam. Martin� Lote.
•

n° 25.• RS 11.500,00 "',
'

.

'

..
,

" APTOS
'

. ,

AP�. Ediflcio Jaco' EmlnendÔcrfer çI 100m2 7" andar •

.

RS 50,000,00 "

) "

"

'

Apto. 156m2 S° �dar • Edif. Sehlochet, 2 quartos + suite,

I
annmoa embutidos (cozinha, quartos é banhciro).

"I
'

"GALPÃO'
'

,

Galpão alvcnariacl 7SÔm2 proprio pl�an�. e ind.t�no

com t.000m2 cl escrit6rio e cobett. almn. Sítuado na Rua -

Erwino Mcneg_otti • RS 100.000,00 '

,

.
.

L�tes ßnaneI�CIf a partir. de R$ 2.500,00 de,entrada

I "',
.

'Loteamento São Crist6vão Ii '.
' ,

,LotcameÍiU, Campoiampiero
Loteamento Constantino PIadi

Loteamento. Ouro Verde

" I

" ,.

--------

• •
• Barra. S,II'I I.'
'.. IlDóvels, I',
I ,FONE: (0'47F 372�2'734 I -,

I
.. ,Vende

I
'

'. 'TERRENOS. •

I'
LoB m Ries.......i.prdk. Anar. UrbaIJ, 30%.� sl!ado.»t -1-'total R$ 10.ooQ,OO· , '.
Lotes naR. V�dio Rubmi, atrás� BieiIIiaqt' naB.á; 3O'l'

I àádI, saldo Sx.. '

,
. -, ILotes no l.ot; lUnemIm, na B.a � 1)IÓlt; da MALWEE - � aaIrada, .

IIÜd) em 1211-'lltaI'R$10.ooo,Oo' I"
,

� OURO VERDE, na B,ma, 2O'lfI erirada, raJdO em '30 __

I· -TotaIR$lO.OOO,OO
", '

.
" I'TeINßO cl 700f1>rriJ - R. Va-gdio lbIbini, na BARRA. - ,R$ 16.000.00 •

parcelado ,
'

'. T_., cl 3S.000.00mz 1� 1pÓ� .1'Mo M.wcola - BR� - �ita carroI '.

'-R$17.000,00 " ,
.

-

-I, Sitio cl 6�OOOmz, na 1Ua Paw,�3.5OOmi da�� - R. &po da I,
•

Malwee - It. &po Arnold HomIJur& com cara' em alvelWÍa de Issr'lç..c_� cl SOmz, Piscina 7xll.� ße&OCÍml, aceita, ...,. c.a no

.1Itl(lÓcio - R$ '!!O.ooo,oo. "

','
•

·1 a.:.a� 11S.ooo,oo.r Joc.fi� noRio CaIO 11, cIisUde� c:k>I..alto, ,edifICAdo COlD cara ""_a cl 1'701aZ, ...-.�..

• 40is avi.. em fimc�.para 12.000&.p, 9.000 p6r de bInma, I'S()IJ, de kea Jlbna e boa ,fpa ,Para .... .A.ceit,a cmo' COIDO pme

,I-.da e saJdo em 10 mele••� entr.Ia • Preço R$ 100.000,00 I'
,

,

, CASAS, -,

.

I Caraemalv�.·C/149mi,3qtpr,'l''''_;RuaAlvnStle.in,SioLuis.-�140.000,00 leIXIo R$ 33.000,00 erirllda .,alcIo R$ um,oo fIIIInci-wo
do sm - precUçio de R$ 89,00

.

"

'

. ,

I Cara mista CI 3 qlDs, ...ag� Rua BótaIOao, atrú da Tateja EvqSica I'" R$ 22.000,00 •
.

. '1-' Car.
-

alve!wia cl 3 qlDs, pragelll; demais deptnl8ncW, toda 1IIIrada,I•
n· S8S, &rÓI<imo da MaIwee, aceita carro, nep:iAvel- R$ 3S.ooo;00

I'
- c.a em Ilvenaria c/146m,,> S qlDr, 2 BWC - _R.PaoIorA. SclDeidet-:na
Barra - Aceita carro, Ioaeno saJdo parCelado - R$ 30.000,00

.

I '

- Cara � macieira cl 70m2 - R. Hor� Rllbini, 706,� cl 2.101�-

• Barra - _ada R$ 13.00,00 saldo parce}.Jo - total R$ 3S.000,OO
"

I
" LOCAÇAO,

,

.• Casa alvenaria, 3 qtos, 2 BWc, gar..... dua.sq. toda lIU'Ida - R. 1019 .'." ,

]. Ayroro. 3.816 - R$ 4!!O,OO
'

,

'

, .•
Cara

alve.garla,
3 �s. 1. ,Alit.e; g�age·m. dmr'arq:. pire.... atrú do. .

Super.-çado' Breithau(t. toda murada - R$ SOO,OO , '

'

'.
Casa alvenaria, 3 91ados, iaraàem.. lat.eral Bertha WeeJe, próx. Ouro
Verde - R$ 300,00, '. "

- Apo. 2 qIDs, ...em - R. BorAcio Mini; defmnle NANETB - Ri .

.

1���.. 2 qk>s -·R. A�� Pr.., ríà BIDa - Preço R$ m,oo I
•-�i9 em alveilaria c 100m2 - Bedba Weese. 2.490. na BARRA -

R$I230,00' ,

'.' Cara alvenaria 2 qwdD. - T'tfa !wbca - R$ 170,00 .

. ,

•.

l.pja cl 56mz i� Pastor A. Sc:meIdM. na Bair•• Preço R$ 200,00'

I
c... alv_ia It. �elo Rubmi, 1.347, Barra - R$ 300,00

•

I'Sal.ClO�ial cl JJmz - Rua An,elo Rubini, 309 - R$ l!!O,OO .

RUA ANGELO RJ..BINI, W3 - &\LA , '

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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/ PU�lICA öes LEGAIS J...aguã cio Sul, 13 de�tembro diCORREIODOPOvo-8

.

Protesto os Tftulos contra:
.

Agulhão Conf. ltda. - R. Maréchal Deodoro 1'64 BI L{L - Nesta;

Afonso Rosniack" R. W�t� Ma�q�rdt l132' - Nesta;
AGM Comprod. Serviç.os ltda. - R. Felipe Schmidt 218 - Nesta; .

. MargotAdelia Grubba Le.hiDaDD, Oficial do Registl"o Ci:vil do 1° Didrito da Comatca de Borrachas Robor Ltda. - R. Preso Epitáciq Pessoa 1370 - Nesta;,
J.ap do Sul, Estado de S.Dta CatariDa, faz saber que compareceràiD Deste Cartório·

.

ex.biDdó IeUS documeDtoS peía 'lei, afim de se hàbilitarem para casar os seguiDtes:
.

Borrachas Robor Ltda. - R. Preso Epitáciô Pessoa 1370 - Nesta; .

EDITALN.20.6,., de05-09�1996 Com de Tin�sMC Ltda,'"- R. João Picolli 57: Nesta:
ADEMIRBUTfENDORF E ICELORIWENDORFF "

N
Ble, brasileiro, Solteiro,. auxiliar defaturamento;�de Jaräguã do Sul, domiciliado e residente na

Cesar Leomar F�lesbino. -R GetJjlio Värgas 587 - esta;
RuaPadte Aloisio Boeing; 65�'Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Blmo Buttendorf e holde. ConfecçõesH Marq .Ltda. - R. Guilhet:J1l8 Waage 22 - Nesta:
KJabunde Buttendorf.

,. . .' :. ,

.

Ela,brasileira. solteira,auxiliardeencarreg'ada, naturaÍdeJ�aguãdo.Sul, domiciliadaeresidentenaRua Confecções H Marq Ltda. - R. Guilherme weegé 22 - Nesta;
PadreAloisio Boein�, 65, Barra doRio Cerro, nesta cidade.

.

.
.

." , "

.

Oornl, Multisom Ltdal - R. João Planínsçheck 154 - Nesta;
. /

"

Il!DITALN·lÓ.7.1de06-09-1996·
' .

.

."
•.

.

'

,

"

.

, . ADILsoNJostMANOELEJUREMAMlCJlAL,ACK .

..

'.

Engepasa Engenharia 'ci<? Pavimento. - R. q<>ronél, San�agô' 400 � Nes�
Ble, brasileiro, spJteiro, frezadQ.r.�turaldeMirim- Imbituba, neste Estado, domiciliadoe residente.em' Elio Medeiros Pneus ME - R.José Albuns sln prox, n� 32 - Nesta;

,

SstradaGaribáJdi, nesta cidade, filbo deJosé4uro MlIDoel e Bliete Borges Manoel. .

"

Bla,brasileira, solteira, oPerária.natural de Bênedito Novo, neste Estado, domiciliada e residente em
EstradaGanbaJdi. nestacid..de, filhade MarianoMichalack·e.TeelaMicbalack.

.

'. ..... �. '

ALUGUEL
DETRAJES

FONE: 372-3349

ROA· EXP. ANTONIO CARLOS· FERREIRA, '184:

PROCLAMASDE CASAMENTO'

EDITALN· 20.702 de 10-09-1996
GELSON BUSSOLAROEEUN1Q:scHEILABACIlMANN' .

.

.

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de ,,"_Alegre - CoronelVIVida, Paraná, domiciliado é residente
.

na"RuaPadre Alberto Jaeobs, 154, nesta cidade, fijho de Léonído Bussolaro e Virte Pramento�
Bla, brasileira, !IOltejra, do lar, natural de Jàraguá do Sul, domicÍliada e residente DáRuaPadreAlb�to
Jàcoês, 154, nesta cida�, fi1ba de imoBacbmann e LeonoraBachmann.

.

� ,'"

EDITAL N� 20.703 de 10-0�-1996.
ERlBERTOMARTINSEMA,RlAN'1STEIN

, I Ble, brasileiro, solteiro, ajudante demotorista,natural de Vitor Meireles, neste Estado, domioüíado e.

I residente naRua 13 de Maio, 48S, nesta cidade, filho de CainiloFrancisco Martins. eLaurici Martins.
"

. Bla, brasileira, solteira, do lar, natural deMassaranduba, neste Estado, domiciliadae residente naRua
.

AntonioFranciscó Diem.olm. 73, VilaNova, nestacidade,'fillia de Marinh� Stein e UrsulaSas eStein.
. \ .'

EDITALN-1O.704 de 10-0�).1996
.. MARCOANTONIORUFINO BARBOSA E LUZIARUFIN,O DESOUZA

Ele, brasileir�, solteiro, operador demãquina, natural de.Bastes, São Paulo, domiciliado e residente em
Ribeirão Cavalo, 396, Nereu Ramos; nestacidade, filho de GeraldoRudino Barbosa e Maria Borges
•Barh9sa.

'

.', ". ,,' "

. ,.... ""
Ela, btasilejra, soJteira, costureira, ilatural de Pote,Minas Gerais, domiciliada e residente'em Loteamento
VerbiDenn," lote08, Estrada Nova, nesta cidade, fi.lhadeAntonioRufino de Souza e deMariade Lm-des'
Pereirade �uz3.�

.

"

.'

EDITALN· 20.705 de 11-09.19.96
. VALDIRBAUMANNECELINAURBAINSKI

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá doSul, domiciliadoe residente em EstràdaGaribaldi,
.

nesta cidade, filio deAmoBa� e ClementinaB�umánn. "'. • .

,

/
.

Bla, brasileira, solteira, oPerária, natural de JoinviIIe; neste EStado, domiciliada e residente na Rua
1 • WolfgarigWeege, Jaraguá-BSquerdo] nestacídade, 'fiIbà de In:aciopl'b�ki e RosaliaUrbainSki.

j EDITAL.N· 20.7.06 de11-09-1996

.I, BI' b il' I'
Ä))ÊNILDoPUFFEJSoLD��RlAJ;El"fHOLDT,

.

e, ras ell'O, so tmo, agricultor, natural de Rio do Sul, n�ste Bstat;lo, domiciliado e r�idente em
.Estrada 1araguasinho, nesta/cidade, filho de Adelfo Puff e UrsUlaPuff. I

.

Bl8,brasileira, solteira, op.érária, natural de Jaraguâ do Sul, dOmiciIiatk e resid�nte em GaribaJ,di,nesta
cidade, filha de Pedro João�t:holdt e Ivete ,Panstein�itboldt.

EDITAL,N· 20.708 de 11�0.9-1996
VlLMARBURAlTORCELIAMARlACANAL

t Ble, b�ileiro'" solteirQ, operador �,s�telll.à!" ruiturard� SedePlogressó; Verê, Par� domiciliado e
residente em Loteaß!.entQ Menegotti, lot� IS, Estrada Nova, nesta cidade, filho de Antoniö Buratto e

, IraelBuratto.. ..' ,
..

"

.

.
..

.

Ela, brasileira, �lteira, openJ,dora de�i:'teIll8$j natural de Laranjal - CunhaPorã, nes.te Estado, domiciliada
e/residente em. Loteamento'Menegotti, lote IS, Esn-ada Nova, nestà cidade, filha deAntoWnho 10sé
Canal e TereSi,nbaCapelet'o.

. EDlTALN·.20.710 de 11-09-1996
7JLMAR 7JLSECRISI1ÀNESfRELOW'

Ble, .brasileiro, solteiro, gere�te, natural. de 1araguá do Sul,.domicili�o e' residente� Rua GUslavo
,

Gumz, 260, Rio Cêrro II, nesta cidade,�o d.e Curt Zils eRosan�ta Schunk� ZilS.
Bla, brasileira, soltei,r.a, estudante, natúraI de .Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua PaUlo,
Guilow, 76S,Rio Cêrró n; nesta cidade, filha'deAdolar Strelo� e'Carin Raduenz Strelow.

E'para que chégue aoconhecimeDto de todos, mandéi passar o presente Edita'l, que será. '

publicado�la i",p�DSa e em Cartório, .0Dde ser.á a(ix�do por 15 (quinze) dias.

EDITAL ,""

PATRICIATAVARES DA CUNHA GQMÉS Tabeliã e Oficial de Tftu
.

. , ,'"

Comarca de Jaraguá do Sul, Esta� de Santa Catari�, na íorma da Lei,i,
.

Fazsaberatodos:quantoeste�italvir�quesea� nesteTabeliOOalq:'

Elia Medeiros Pneus ME - R. José Albuns. - Nesta;
•

• I
.

·

Ewatro ComércioBepsesentações Ltda. - R Roberto Ziemann�58-,

Fonte I;nerg. lnd. e Com. de Frutas Secas - R. 3de Outubro sln - Nes

Frios e Defumados Corupá Ltda. - R. EstradaPedrade Anl?Iat:�n - Coru
,

Cama Enxovais,eGonfeoçães'Ltda.;' R. Joinvill� 1207 - Nésta;
·

"

..• i
.

'

. .' .' ',.
frineu IvoDidzian;H. MaxDoering ,117 -"Nesta; .

..
o·

• .•••• ,\
>

Jorge Eduardo Oppermann - R. Exp. Gumercindo da SilVa 90 - Nesta; ;
João Felipe Kappaen - H: Henrique Marquardt 505' - Nesta.; .

Leodato Christiano Junkes:' R. Est, Ma�nes � C�tro - Nesta;
Met. Rieç> IÁdústria e Com.t..tda. - R. Erich Sprung sin ao lado 15 - N

. .
.

Mini Merca,do Upinski, - R. Pedra de Amolar sln -"Corupá;
. Maxi Baby Mod� Ltda. - R. Jóão NUf'!es 117 - Nesta;
Pa�ria e Confeitaria 'Ieenopen Ltda. - R. Bernardo DOrnbusch Sln - N .

, ,

, ,

Revencar Veic. de Particul.:Lt�. ':' F\; Cel, Procópio Gomes 616';' Nesta,
·Rpgério da Silva Pré'�oldados ME- R ..BemardoDombusch sln - Nas

'

.

.Rogério Edson Krueger - R. José T. Ribeiro 633 .. Nesta;
,

.

I)KR Oom, �onf. Ltd�ME - R Fundos Supermercado �rOnza - Nesta;'� )"
Transportadora Tradini Ltda - R.1ifa Terezin,ha - Nesta;

·

Theobaldo.Davilla'lgna -h. Procópio GoméS 114 - Nesta; "

, Valmor Vailatti - R BR Rio Branco - Nésta;
:' ,

'
. .

Vilmar Ozeika - Ro Joinville 2584 - Nesta; "

. Zenaide de Souza Duarte ME - RAvf3lirlo'F. de Borba sln - Nesta;

, .

. E, como os ditos devedores não foram encontrados oU se recusaram a a
,

�
-

.
.

/" .

a devida intimação•. f� por in�rnédio do preséhte edita!; para queos.�,
cOmpareçam neste Tabelionato na rUa Arthur MOII�, 78, AO pra?<> datei aft1l,

de'li�uidar o' seu débito,:"ou então dar razão porgue Í1ã� o faz, sob a pena.6l'
serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

lS/Jaraguá� Sul, 12 de setembro de 1996

IItan Hoffntann
..

"Tabelião Substituto
\.

.
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Jaraguã do Sul, 13 de setembro de 1996 - CORtmIO,DO POVQ �

'

.. '�. ;. ',' ..•. '�,', 'j.-, •

·:C:L•.I,·N·tCA ,.O·D,ONTO�C)GI'C:A·
,

'
. "

'Rua João Pico/li, 2:35 - ·Sa/a 01 "-: Gªntró - Jsraguá do Sul- SC
'

DR. FLAB-ES ·BARATTO··FI�HO - CIRU'RGIÃO,' DEN·T"IST.·A'·
. \, "_" �.

' ',' . _/� ,-. .
- ..

"'IIII..._H••
O

••RA.'.'..R.I.O•.•D.'_E.'_.........�"
. '

..

'

;'" ",.'_2.'8_a.s.8.:-s.',.a.s..l.2h_......__ ........

E

•.m.e.J;.g.êB.'c.ia.'-.'F.t'.D.es.}.;1!!lI'3.72.-.37.4.7.'..."

ATEN,DIMENTO Z8'a 48-1S'15 äs2030h
.

'.

}n5-Q741.

1
- '. ,_

.
'" '

. I' .,�

Dr. l"lares, nos finais de sema'_'a fréq'uenta CU'rsode Especi'alização em ENDODONTIA emC'u·ridba
•

•
-

,,'" . ,..' .. l_ .' '.

Juliana.
. Carla Conü; ."
• aniversariante
desta sexta-feira

. (13), é uma das
belas debutantes
deste aso, do

Bapendi, Ela é ..

'

fdhh de Lourival
.

e Karin'Conü.

" e-niaílclnagel@neturio;com.br
'

O Senado dOß,Estados Unides aprovou
por 85 votos a 14 projeta de lei que,

, .

nega reconhecimento federal a

casamentos de pessoas domesthö sexo,
e permite aos EStado� não aceitarem

. e.ss�iiPo de união legalizada em outros
lugares. Opresidente BillClinton.que '

foi eleito em 1992 com apoio enfático
da comunidade homosexuaf este ano
,pt:efetili ficar ao Iado dos
conservadores' e "se m·an.ifestou
favoräve] aos. vencedores nos dois

.rojetos votadospelaCâmara e Senado;

lItea boda t!epr(Jlá do'distinto casai·,
,'� teveuma linda ceriml;núz na Igreja

'

.

.(I(qg_uá't/oSul-Centro, segúidode recepção
-Alli#co fJaepe�dí, terminado àf 'primeirade&elembr(l. Parabéns! -

iJes�g�niGa d� :Planàltô Norte catarinense,
.

"��� do Su).'Colnissão organizadora espera
�JSa de 20 rni! pessoas, que devem consumir

.

.

4'os de chopp. A Schlachtfest é promovida
,;'é �p'órtiva são Bento, que oferecem; aos
�cos, segurança e estacionamento. ,É
.. do'Rio'iGrand� do Sill, Paraná, São Paulo,'
'. ? e de diversas cidades deSanta·Catarina.

, ' anteyiores, a alegria será uma constante .

"

da. f�ta, que abre o calendário festivo � ..

GahriellaSouza�Bona,jiIha Ana, Paula Mar(i.ngoni,· Jallile Lózzaris, filha de'
de Antonio Normãri» e filha d� Antonio Carlos e' Maí Luiz e Rosemary
Debbie Mara Sousa Bona, EkiraParisiMara"'gon�de' AmidiiJ . 'Láz'Zaris, de
de Jaraguá do Sul. ..

. Jaraguádo Sul. Jaraguádo Sul.
'

,
.. " "

• A -Esoola Jonas Alves. do Ana Paula,
promove neste sãoado (14), tradicional
feijoada, aomeio-dia. Cartões a.venda a
razão de as 4,00:',
•A direção e APP do Colégio'Alberto

Bauerpromoveneste�ad� (14),baile
deeseolha daGarotaAlberto Sauer: Será
a partir das 22 horas, no ginásio de

esportesdo colégio.' .

• ComunidadeEvangéÍica luteranaÓ:isto
Bom Pastor do Rio Cerro 'II, promove
GolI)ingd (15), sua tradicionalfeytaànual, ..
Completo serviço. de bar- e' cozinha,
mási�aÓ vivo coIQ aBanda Estrela de

quro e o tradicional strudel.
'

.,0 Clube de.Idosos de Nereu Ramos,
premove 'domingo (15), super bingo,
com ótimos prêmios, no salão de festas :

da Comunidade Nossa Senhora do
,- I

'

Rosário;A promoção será iniciada às 14

horas e, as. cartelas serão vendidas a

R$3,OQ;
.. Sábado (14), CoÍégfo Abdori Batista'
,

promove�pêr noitada na bolte'Notre
Dame,. com- _ª .escolha 'do GARqf6
ÄBDON, Um '-grande' numere Ge

.

candidatos paräcíparão da promoção;
,

que l��ará ao delíri�,a galera ierniitilla.
Ingressos a venda comalunos do Abdon,
• Domingo (15), mais um encontro de ex

semínarístas do Colégio São Paulo de .

'.
.

..
"

.. fjl'

Ascurra, Na opertuníéade será

comemorado o'jlibÍleu de Íxata,do padre
LuÚ BazaneHa' e-os 80 anos de

. .

".,.,

·

Salesianos em.Ascurra. ',.
• Amanhã (1�), á AssOciação1araguáense
.' de Deficientes FfsicM, promove, apartir
das 19 ho1'aS' no ginãsío do S'eS� jogo dé

ba§_qlfe�e em cadeiras derodas e ballet
de umapertaderadedeãcíêncía física.
Os ingressos, a1'aZãQde,R$ 3;00 estão a

venda COInmembros'da.Ajadefi.
:. Pröxímo día 21, inaâguraem Jaraguá, no
.' 'càlçaäão da Marechal, em frente.a

·

prefeitura.ra UQva"Aiuâ de Cheiro.
Estarão a d�Sp'osição dos jaraguaenses
complet!ilinP.a de produtos, fragr�cias
sofisticadas, refrescantes e esportivas, '.

Aguw<ie!
• OSOOp, chopéría filial de,Jofilville, aU.

· na Getü'lio- Vargas, amptía seu
·

atendimento, abrindo também aos
· donüngos, COm cardápio esp�cial para '

· aInioço. yale cónferir. ,

• Os amigos Rolando HeHler (Pe�o) e

Maifaiér- Sérgi& Paterno, da Rádio
Ja,ra_guá, aniversariando, espeetívamente, ,

hoje (1'3) e ariJ.anhã(14)� Parab.éns .

• SociedadeRecreativa.Alvorada do-Ríe
\

.. .... ,

'Çerro II, promove amanhã (14), maís
uma Festa de Rei:Apartirdas }3:30, os

, sõcios saem em caravana para abusca
do rei; Nelson Krenke e às 22:30 terá'
inrci0 õgrandeballe Com animação dos.

.

Mensage,iros do Rio Grande.
.

c/.. ,
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' HtlJiQUERÊMOS LEM'WAR É
"

.,

MIM"ENIZAREm Qur
.

RMLME(I7f Êo 'RAÇO FORTE
DO CTQ LAÇO ,JARAIUAENSE, 'o ,

AMItIO EM�RO RQJlfUJTD,
QUEND ÚLTIMO DM , Df:"
StJeMlRO COM'LETOU
MAIS 11MANO Df VIIM.'I " '

NRA'ÊNSCHIRÚ!
, '

.
,

�(;)DfZIOS DE CARNES
B.UFFET POR QUILO

NOVIDADES:

JAVALI, BÚFALo '

OVELHA,

, DR 2110 N° 5.249
JARAGUÁ Da sm. .•

,
sc

Anexo ao
'

Portal 'de Jaraguá

'.0�,

, A Patronagem c;nvidá você' amigotá) para participar do jo
,

-RODEIO CRIOULODEVACA,PARADA�.
'

.

� ,

.

,

A sua presença é motivo de satisfação e orgulho de tê-los em
nosso Parque de Eventçs.

,

"

, I

Sexta..feira: 27/9
Sábado: 28/9

,- Recepção des piquetes e casas campe/ras. ,

Prova surpresavalendo um carneiro (inscrição gratuita).
,

Início laço individual e outras prO'vas
,

Show nativistano Parque de Rodeio com Edson Copette
Apresentação do grupo de dança Porteirado Horizonte

"

Baile com O' grupo SARANDEIOde Curitiba -'PR (no sa1ãb. '

'

, .

junto ao parque de rodeio).
'

.

� --..' .

.- 10:00h
-

- 13:00h

-l$:OOh
- 21:00h.
., 21:30h \

, Domingo:' 2919 -07:00h
-08:00h
-lO:30h

, Prova de laçomirimß;cavalo

Pro,,:a de laço eII.l duplas .

Missa crioula
Armada depatrão

,
'

Laçomirim apé e outras provas _

,

. Domingueiracom o grupo SARANDEIO deCuriäba-Pk
,
ShowN�vista no Parque de Rodeio corn Edson Copette

.

'-16:30h

,

. "

PREMIAÇÃO: BOVI,NOS, CAPRINO,' e SUíNOS,

" ': �'�fl4't4��,����,e
,f44a,�-�� .',

"

,'��'tI6,���"tÚ�.e���IUÚJ.iJ.�·�.,::
r ,

, '.. ,A patronagem agradece sua presença

COMéRCIO
DE CARNES.Despaohante' C I-LO

E FRIOS
"

CONFIEEM QUEM SE....PRE ESTEVEAO SEU LADo
'uMAIS QUEUM DEsPACHANTE, UM AMIOOR

,

Rua Jorge Lacerda, 169 - Fone: (047) 372�2779
•

Jaraguádo Sul - SC
Filial: Barrado RioCerro, RuaAngelo Rubini, 972

Fone: (047) 376-8421\,

- A melhor carneda. cidade -

Rua João PlanlOscheck. 407 '

Fo....: (047) 37a-OS24�371-4S47 -371.-5275
JARAGUÁDO SUL - SC

.,.

"

,
t ,
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< '

"

�
,

ESSA IDÉI,A VAl ,COLAR
Um simples adesivo sobre ii pele introduz,no organismo a dose exata de remédio"

commenos efeitos colaterais.do qile medicamentospor via ora,l,e inje�áveis
A administração de medicamento através da pele não é novidade. Os egípcios, nos anós-l.500 a.C, tratavamdores atando, às costas
bolsinhlis de tecido com fórmulas manipuladas, que tinham poderes analgésicos. Essas substâncias penetravam na pele e caíam na -'

I' •

.
,

"

.

corrente sangüínea. ,,', ,

,

" No entanto, somente a' uns vinte anos é quê a indústria farmacêutica norte-americana e 'européia começaram a aproveitar 'este conceito

i��ra desenvolver a.tecnologia do patch (adesivos).' ,I,', ,',
'

" ,

..
'

Hoje já existém·patch para repostção hormonal,' dores de' câncer, prevenção de angina no peito, tratamento antifumo e celulite. 'Tambépt
<existem diversos estudos para comprovar sua aplicabilidade em- medicamentos para emagrecer, comra depressão, pós-parlo, enjôo e muitos

:.;outros. Mas ainda vaidemorarpois nem toda droga é absorvidapelapele. A tecnologiaparaadaptarfórmulas ao novo sistema não é simples
l
e os custos são altos, isso faz com que o consumidorpaguepor um produto 'colante três vezes mais que na forma injetável,ou oral:

'.' Eles tem aparênciade baIJ'd-aid e tecnologia sofisticada, além da eficácia comemoradapelos médicos.fá que o patch permite 'uma liberação
: hOinoginea e constame do medicamemo.

'

" -'

,V�a algu_ns 'exemplos de adesivos e sua utilidade:
- .

Para 'largar o cigarro
o� adesivospara celulite

pretendemdesbancar osmais
de 900 cremes existentesno

mercado, tudo.porque o

contato íntimo com a pele ,

permitea ação dopatch, feito
abesede substânciasnàturais
como algas marinhas, e o�
cremes são facilmente

,
� ': retiradospelotecidodaroupà

e� suor.O tratamentomelhora omecanismo de queima de .

gorduras e ameniza o aspecto de casca de laranja. Vale lembrar
"

que o adesivonãofaZ.rtúlagres, ele é coadjuvantenos tratamentos
Y' demesoterapia emassagens ultra-sônicas.

1
'

LUIZ CABELEIREIROS,,\, -_

�

)
.

.'
"

UNISSEX III',
�.suae.beça, .gora'em�,��SSi�S atamerte�Specialimdos em

'

Jt "'''-C:uInoefemini�eOOfte.vela. . . ,', '

endn)IMtoetpecielJa8cn�sdlltodllsasidades.OlirosserYlÇQS):IlIstados:rnanicll'e,
�....m.rto. re'exo, !iBsc::oIoração, banho çIa óleO e creme, tirturas e perteados.

'

�,,:".......O"!;J.IlCla das 14:00hs. às20:00hs., e dIIterçaà 8ál:acbdas 9:ooàs 20:oohs,
, R.a Proo6plo Go.... d. Oliveira

"

Ao lado do Tio Patinha. Lanohes • Centro
.

.

Nio ".hamo. para almo,o •.Alraci....mos a preferên.!a'

"

Os fumantes que tentam abandonar .0' fumo tem

dificiâdadespara vencer a síndrome da abstinência. Por
isso o uso.dopachVai fazercom que aretiradadanicotina
seja gr-adual. Como adesivonapele,aliberação danicotina
émenorquenocigarro.Acada24hdrasC!P�hétrooadp
e otratámento émantidodetrês aSeismeses,nQsprimEÚos
30 dias ópaciente usa'um adesivo com30lililigramasdé
nicotinaque levaumahoraparáentra.rna corrente sag(ãtlea, ,

com o tempo vai diminuindoadosagem,aténão sentirem
mais a falta danicotina. ,

Masvale lembrarque a dependêncianão,é apenas-Hsiéa,
e enquanto opacierae está usando o pa��'ele tem tempo
para reaprender a viver longe do cigarro, enfrentando'
situações deangústia e ansiedade longedas tragadas.

, O,velho sabiá
, ,

y

c. �
.

0-, emplastro poroso Sabiá, no mercado há 63 anos, é
desenvolvido pela Johnson& Johnson, antes os principais
COD.StimidOresemmos1rabaJba..,

.

doresdalavoura, a embaIagein ,

trazia até uma expressão dos

,agricultores para designardor
k' muscular"lmnbago,hqje ein dia

é adotadopordiversaspessoas.
Seuprincípioativoéumtipo

de pimenta 'que age como

estiJnulante local, aquecendo a
área afetada, ativando, a

circulaÇãoe,.cmsequentemEd:e,
e1iminandoador. ,

' '

"'E incrível, um' baildo de' homens falando de �s.i;ntoS' dos quais nunca
procuraram se intéirar, pois em geral jamais vão para a;cozinha, nunca
fazem s.upe�mercadof nem cuidam dos filhos, tampouco sabem o ,que eles

,

querem comer. A reunião durou váriós dias 'é não me 'dirigiram U"'f','uma
pergunta sequer".

.

.

"

Vara M. Fontana herdeira do grupo Sadia; descrevendo uma dás muitas reuniões "em que teria

sido hostilizada pelos diret�es por sermu.llu:r.
'

Extraído � ,livro Como, fritar as ",osefinas (Cultura pdltores Associados) de sua autoria:
.

-'
' .

.
.

.

Alívio na menopausa
Quando osovários reduzem aprodução de estrogênio,

" �eça amenopausa epara evitaros sintomas demal-estar,
". cansaço, on6as de celor,muitos ginecologistas optam'pela

'

>

reposiçãodehormônio.
'

,

'

,- �a das formas de reposição á o patchque pela via
:::: transdérmica introduzoshormôniosestrogêniojestradiol e
.� .estrona e entramno organismo na mesma proporçãe. O
'\ adesivo é coladona região do�entre etemmedicamento' ,

�ra.tr�s dias, com distribui.çl!Ô �.tida.', afinal ele '6. '. ,;j'..1.•.•.
:••.

'

, distrib!lldo sempassarpelo fígado onde seriametabolizado. _
� � _'

., ", ;

,.
'. Além do alívio namenopausa, .OS estrógenos btmbém

"

"

"

.J

> �e�eni a atrofiado apatelho genital o envelhecimento da pele porperda do colágeno, doenças
�ovasculares e osteoporoée.

'

'I

•

,-
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,

•
•

I

•

A Separação (drama) :
Quando o amor chega ao fim? Anne :
,(Isabelle Huppert) e Pierre (Daniel I :

,

A,uféUii) não têm a resposta, mas eles :
, sofrem terrivelmente ao se colocar' ':'
diante do rompimento de um •

,
.'

.
.

casamento' que tinha tudo para dar. •

certo. Ela confessa que está tendo um :
caso e ele, ao saber, se apega ainda :
mais aofilho de 15meses.Aseparação : '

'é diflcil e'somente os momentos de
, :

solidão podem dar' resposta a essa :
situação. Numa inesquecível IÍ

ISA��llEN�.��rERT DA%�l�,�.�!{I]�Jl" imerpretação de Isabelle Huppert e'. :
v.it.iiif.:",

, •

,\:,,·I.��;..s DantelAuteutl, A Separação é um :'
filme quefala da/orça do amor e da dor deperdê-lo.

'

':
,.
.,
•
li
•
.'
•
•
•

: PREÇO NOliWAl' RS 8�OO'
": COM BÔNUS RS 5#00
•

'

(lns;!ressos numerados)
: 'SCAR - Sociedade' Cultura ArtístiCa:
• Rua Am�onas, �13 - Centro - Fone: 372-24",
••

' "

" JaraQuá do Sul - SC'
,

..
_

.� ,. ........••

Recorte este' bônus 'e economize RS 3,
.

'

no seu ingresso para assisti,. a co

, ONoyiço, na SeM até dia 3'0 de, si!!emb

Vamos construir 01
,

. �
. . ",

.

. .'

CentroCultural' ',"

.'(, "

, , "

,VIDEO

oBeijo Imortal (suspense)
Rebecca (Susan Dey) é uma bela

, fotógrafa que guarda um perigoso
segredo: ela é uma vampira, que,
abandonada pelo homem que a

seduziu, trilha agoraum caminho de
sangue e terror ein busca do homem
que venhapreenchero lugar deixado
por essapaixão.Apolicia 'começaa
tnvestigar as mortes, cadavez mais
freqüentes, chegando, finalmente a

� ." .

'

Rebbeca, na figura do detetive
O'Connor: Amoraprimeira vista, os .

'40is se aproximam.perigosamente.
Ele já sabe que há algo em seu

passado que precisa ser revelado. Ela deseja apenas tornar essa
pafx6l! etema.:

' ,

' '.

, ,

uinNinja no Jarilim da Infoneia (aventura)
,

Um astro do fotebol '!'meric'ano é flagrado, dirigindo bêbado. Sua,

,,' pe1l!l: �uidar de ,cri�,Q8 numa escola (iomunitária:'
Mas a, tarefa nõo vai ser tão fácil

quanto pens.a. .Enquámo ouida dos

"tudinhos" do jmyJim de irfância,' 110880
herôt vai ter ainda que lidar com
per.igosos troficanie« ,de drogas...

,

Mas em seu auxilio surge um anjo.,
, (d« verdadel), qu« além de anjo é'
também 'um grande mestre, do KMng Fu:
ºu�m sai lucrando com toda essa

historia, são'mesmo as crianças, que
, além ,de ',U1I# pouco,de futebol, mesclado'
às �primoradas técnicas e princípios
de artes marciais, vão assistir, �ntie

.
muitm qven!U1'af e de pura diversão, o
nõsso h�roi se preparando para um'

,
'

combate mortalI

OJomalCORREIODO ;OVO vemmais uma
vez convocar apopulaçãopara a campanha

, <

Vamos COlI.fúwii- o Centro C"ItrIrIlL

Sahedorda tmportdnCia dQprédio'parao
culturajaraguaense,

oCORREIODOPOVUabraçou esi« cousa '

mais do quejusta.
Todospodemosparticipar: ALeiRouanet

permite que aspessoasfisieas .

� ejuridicaspossam transferir ,

10% dos impostas devido aprojetas culturais.,�
,

� Procure se informara respeito,
_,

nos escritórios de contabilidade,
eparnetpedaconstrução do

,

Centro C"ltrIrtd tle JilrlllfllÍJ tio S"L. '
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BD:1 todas as suas N".II&IIUICIli, ,••n.. ".&NII
�ntações, a comédia o NoviÇo, r::iF r::iF

'

Martins Pena, vem recebendo um Sexta:feira 13 chegando no ',A Notre Dame está dando

FJcelentep6blico, quenão se cansa de
; pedaço.'As bruxas estão soltas para sinal verde para as gatinhas, neste

.dIr boas gargalhadas.A peça fica em
' atacar os bruxinhos. a nesse clioia de final de semana. Hoje acontece �

cartazaté o !lia30 des.temês', naScar, terror que 'aS meninas da WC,�M NOITE DO SEMÁFORO, com a

.

m sessões Íla!! sextas, sábados e promovem, logomais, naMàrrakech,a presença do ator e ex-paquito

�oS; a partir das 20h3<inin. O NOI1EHALWWEEN.Prepareasua -Marcelo Paustíni - o Juca, de

. "

eo pertence ao Grupo de Teatro 'bOrmelfantasia! Jáamanbã, anoilefica ,Màlbação. Já amanhã, paramostrar

todaScar.Prestigi!'oqueénosSo! mais cremosa com a realizäção da
'

que o machismo está em baixa,
FESfADAAMARULA.Aspi:imeiras, passarela liberada para a escolha
300 pessoas t�ão!lireito auma dose da do GAROTOABDON BATISTA.
deliciosabebida.

'

'Fa_,C& II·
Q/'"

"

,

Neste säbadc, na �brica n,
felll Joinville, acont�e a NOITE

',-MExICANA; Entre asaà'açÕe8:�ws
;,,de rock com as bandas "TbePower of -

'

,lhe Bira�>Butt Spçncer, e "Boi Fd7U.JIUla Voltolini,MtI1'tlbaltatllilUl,K4tiaH_ eCristitÚre Voriolilli
'�" . B ainda, perfoi:J:nance teatral, mo,tTtlllJ'f/llejU}leiftude e sôI7'Üo têm tJulo ti }ler I

�pallltball, e, pra compl�tar, meia
�'�lada de tequilà.
,
'\

·W...T&.... A·
TII••i•••

":, ,IT'Presença bonita� Jaraguá,
,

final de semana. foi damanequim e
"

lo Gisele'Francener - a 19�
,rpe aparece na propaganda do Ford
Be$ta. Nos pr6xiJbos dias, a Giseie
;

Iará euibarcando para Balcelona, na
a,para encarar novos desafios

, agitada prof"lSSão. A gente fica na
ida!'

, C.,LT"••
,

,

IT' Antecipando o weekend
quinte, ,dia 19, quinta.feira, às 21

i_, será lançado na Notre Dm;ne, o
',iofoDnativo cultural alhnanaque. Para
'lII31car a data serä apresentada;� peça
'leatr�l "Quando Entramos em

:,�fuso", de Nelson Rodrigu� na
performance da Cia. de Téatro de

,'Bbnenau.
'

.:.•.,••• HF
!

. Q/". "

"

,

'

I Continuam abertas, noCrupo
. �,MP, asmatriculas para: as Jnodalidades

;:!�et e Moderno, categorias Baby
� C�s, Infantil, Juvenil, Adulto e

'; Senhoras. MaiOrés infonnações naAv.
iMal. Deodoro, 855, 1° andar, sI. 101
'j' 00 pelo fone: 372-1042 .

. �.

.�� CAHt.I.I••
)"I"

Q/"Hoje é a ·vez dos integrantés
do Diretório Acadêmico de
·.�traçãO, da Furb, promoverem
;1Ilais uma alegre noitada no Camorra
:,JJar, em Biu. .,

'

';' 'f.AI.Yt.�A",
, qrN ta ç_' sb

'

��, ,
• es sexta-.etra tem owna

r�r� em Timb6, com' 'a banda.
/�u.nuUM, um dl:JS pdes'nomes
:�reggaebrasileiro, nomomento. Seu

' •.��cesso: "Bmaconbada".

CD'•• DISCOS -FITAS'

Av.MaL Deodoro;406
FONE: 37t-284,7

E', i\J\ Ja\-�"-
,

-
�, I

_.,-Cine MÜ8,'//�r. 1 - Q.,.Im. � Arquivo. Horá,�iOS:' 13h20, 15h30'I'
.

171140 19h50,22h. ' , ' •

•
' -CIt18 MÜ8//er �,� A Rocha: Horários: 14h, 161130, 191'1, 21'1'130.

".,

"

'. í ",� I. ,

'

!
, -Clne MÜ8//er 3 - O'Professor Aropr.d� �Iançamel')to nacional) I

'I J,
, Andréb. Fodi (1'3/09), Juliana C. Coilti(13AJ9), Aless�dro

"

• Horários; 1411, 16h, ·18h, 20h, 22h. ,", .

, 'I "

"i "

, Coelho (13/09), Danian SCbtautb (14109), Peterson Dornbusch BLUMENAU .

.

- '.

\
' (14109), KãtiâL.Vegini(15/o9), Alessandra Gonçalves (16/09), • )�Cin8 Shopping .1 -Que,lma de ÀrqUiv�. HorárÍos: t3h30, 15h30" I ..'

" '; SannyB.D.deSouza(17/09),PatriciaG.Hinterh�lz(17/Q9)e .17h30,19h30,21,h30.�
"

.1' -

-'
,

FernandaG.Wady (19/09). .'
'

'

-Cine Shoppl,;g 2 - O Professor AloPrad9. (lançamento nacional) I, '.
"SQMOS RESpoNSÁVEis 'poR AQuilo QUE fAlEMOS, <> QUE NÃO fAlEMOS, • HOJários: 14h, 16h, 18h,-'20h, 22h.,' ',' , 'II

.

.

d df'
.. Progrllmaçjo vá"da para o perlodo de.13109 a 1BI08. ,

'.

,

. E O QUE IMPE iMOS E AZER" (AlbERT L.AMUS). •__ • III _. _,__ .__ '

,

' . .'"
,.

.

;'.

,Ate..tIIUIrá GOIIflÜt'a, illUgrtlllte Ia equ;p. tio éoRREIO DO POVO
.

'

'

COnumt1l"tI seu nÍJIer lffIpróximo dia16, 40Wo tlafatnílitz, amigos e, é
clizro, do 1UIln0rado ]oü'CarIos CassuliJr. '

,
".&..y&,.

r::iF0s amigos Dimas e Nilson Santos da Harpya Danceteria, em'
Indaial, abrem as portas da casa.hoje, para-a realização. do 2"BAILE DOS
VETERANOS DA' F:U�B. No palco, o somfica porconta da excelente

'

banda !\.faria:,do 'Relento, que coStuma ÍDisturar pitadas bregascom
hardcore. Entre os maiores 'hits, estão': "Conhece o Mário" "Ritmo de
Fe.s1a" e ",É Fá«:il DizerAdeus" .

-",' '. .

,e>

fARMAC(Nrn

* A integração, e Ó, 'diálogo dos músicos brasUeiros com a

mllsi:lalatiDa é cada, vez maior e mais frutífem. "Lo'urinha
'Bombnl" (EMI)" o, novo bit do P8ral.unas do S�cesso� �
está presente na programação de quase todas as FMs� é uma

versão de outra mllsi;a da banda argentina Los PerlcoS. Fm

comum emre os .dois grupos, al� do .gosto dé uma pitada
reggae, esf;( a admuação mútua p�o trabalho dos mllsicos

brasileiros e portenhos. ,

' ,

* Kid Abelha1esteve na-Espanba, em Madri, gravando o

primeiro dísco em espanhol, com os principais sucessos do grupo:
"Como Eu �ero", "Lágrimas e <lluVa" e "Grand Hotel". A versão '

para a, língua de Cervantes foi feita' pelo conpositor e cantor

�acho Maiió, do Presunto,s ImpiicadQs, uma das melhores
bandas espanholas do momento.

(Frank/ilr Valverde � jornalista e, pesqJlisqdqr de,mt&ica latina)
.

.

Informll,tlvo CÉNTER SOM

T�tuloS mais 'vendidos: As 7 Melhores da Jovem Pan (VoL 5),
Inner Circle (Da.Bomb), Skank: (9 Samba �ooné) ..Bailãe de

P�Q� �1!cipal'�lançaßlentO: ,Zezé di Camargo'e Lu�ano.
'

.

., ,EH '�'N7",N'�
,

'r::iFPra espantai 9ualq�ef baixo asiràI, vemaí aNoite,do Quero-
, Queró.Uma$Uper festa, de lIIlità,s brincadeiras, eomapreseetação
do car·��co professorSilvio Celeste, Será no próximo dia 27,
na Marrakecb. .

'
,

r:jj=>"
.

,.'
'

"

Anote na sua agenda: dia 23 de ,noyetn,br�, no ClubeAtlético
, Baependi, serärealízadownautêntico BailedóHawai, na l"Noite
nos Mares do Sul. Agora" segUQ, ,ess� a festa será aear livre,

.

nos arredores das'duas piscinas do clabe.Nonepra âcemabistöría.

•--- C I ."1
JOiNVILLE

'

Av.GetúlioVargaS, 158-

,Fone: 372 � 3469
,

Fllmagt!riS & Fotografias

72-1042

"

Foná: 372-3831
,

. , ,.. 'FONE: 371-5309
�
"L
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,'Jataguá elo Sul, 13 de setembro de 1996 ERA. CORREIO DO POVO - 9

}Empresa abandonafuncionários sem salário
';" Co�pá - ACo�trutoraNeon, dé

'

tSão Francisco do Sul, subempreitada
'pela COnstrutora .Bngenho, de'

,

. Cbapeé6� para a construção de casas
" da Cohab (Companhia: de Hábitação),
, no/Bairro Joio Tos� abandonou Os
'. 14 empregados sem .pàgar-Ihes o

!ti< salário, após 45 dias de tr8balho. Os
funcionários afirmam 'que.' o

, responsável pela empresa Neon, que

conhecem apenas pelonome de João, empregados s6 tivenam prejui�os,' trablílhava, aM6veisKölz, entrou com pedide, adiantamento.
bä.tempos vein pl'omet�do acertar os ' Casado e' pai de duas fi1bas, AlveS diz

.

um processo de falência;e tambénl não O 'chefe .de gabinete daPrefeímrä,
vencimentos. Primeiramente marcado que estápassando nêcessídades, "Estou pagou os ftmcionários. "A coisa tá feia Celso Garcia; disse que o Executivo

para a segunda-feira (2), âdiaado para coIT�do da donada�quemoro, que lá em casa" , resumiu. não poderá intervir judicialmentepelos
terça, até que na sexta, à noite, foi, ,quercobrar'oalugliel;Não teaho como O também funcionário da Neon" emprêgados. "Sãoobras daCohabnão
embora sem dar qualquer explicação, pagar enquanto não receber da firma", 'DtoÓ TaIDanini, de26 . anos, afumou .daPrefeitura", explicou. Ele confirmou,
não retornando mais às obras.' lainentou. P empregado Valdemar' que foi dispensado pela empresa, .o pagamento feito pela Cohab à

De acordo com o servente de Brodoskí, de 61 anos, pai de seiS filhos, porque no d4l30 de agosto f�tarâ ao, empresa. �egundo ele, quem ganhou o
pedreiro MárioLuiz Alves, de 32 anos, também reclama da empresa Neon. servíçö, na p�te cja manhã, para levar . processo de licitação para construir as
desde que a'Neon assumiu as obras os Segundo ele, a empresa já recebeu o aesposa grávida ao médico. "Na parte casas fui a Construtora Engenho, que

dinheiro daCohab, relativo as 13, casas da tarde, quando voltei para o serviço subempreitói; a Neon. "A Prefeitura
, e ;fu�d�ções construídas' pelos fui ínformado que estava dispensado., auxiliar� os empregados namedida'do
funcionários. "A empresa não paga Mostrei Qs"papéis comprovando os 'possiveI. Estmos provídenclando,
porquenão quer, dinheiró tem", acredh. exames da minha esposa, mas não juntamente com a Pastoral da Saüde,
Brodoski está há .cmco meses sem adiantou", reclamou, lembrando que cestas básicas para distribuir entre
receber, já que a antiga elnpresa onde outros foram demitidos por terem eles", adiantou.

' ..

A PrefeituraMunicipal de Jarª�uá do Sul

inªu�ura dia 20 de setembro, sextª:'feira�

às 18h. a ponte Beira Rio:
,

,� ,.

fart./cjpe' da cerimania; ljaVerá Cholip.
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.' ,

ERA. lar

Po�te doBeiraRio se�á inaugurada no. dia 2"0 �:b;:�as domês de ago�t;
JaraguádoSul-:-Apesarde cabecérras.ForammvestidosR$' serãde caraterexperineotal, Se ' ", "

","':<;'

alguns atrasos, a inaugtlfaçãO da 1,2milhão. aprãtícaconfirmar que o projeto
I'

-

ponte ligendo o Centro ae Bairro -, O cruzamento das ruas - é ideal, assim deíxaremós, do
, VilaNovaocorreräno dia -lOde \ ReinoldoRau e Barãö do Rio contrário, faremos as madanças
setembro,

,

com cerimênia Branco, bem 'Como das ruas 'necessárias", explicou Vasel.

programada para às, 18 horas, ÂI)gelo Schlochet ComMarina A ponte do Beira Riq vai

segundo informações de Fructuoso e a 25 de Julho, na encurtar, em pelo menos três
,

Otaviano Pamplona, secretário saída da ponte,
-

ganharão quilômetros, o trajeto, entre 'o

-dePlanejamento. _

semáforos para a melhor Centro e aVila Nova. .'

, Com180metrosdeextensãó , segurança dos motoristas e Opreíeito dissetambémqae,
e 14 de largura, mais as laterais pedestr�., nas próximos dias, lançará o

- para os pedestres, a ponte está O prefeito Durval Vasel edital,de licitação peraviabilizar
rece�endo os serviços de �PTB) lembro� que tanto, o' , o início das obras da ponte nàs..

pínmrailuminação, sinalização sistema de mão duplana pente, proximidades do Rodeio
e aterro asfáltico nas duas como o sistemade sinalização, Crioulo. �sar .lJ...<;p

...

Esta fotofoi lêita tIias após o seP!'ltamellló tio estimado e ben'lJI'
,

, Dr. Mário Tavares daÇunha Mello, oc,orriJo em Florianópolis, no
" 29';()8-96"sentlo tladoàsepulturano tÜ430,poraaNecrópole II].
tia paz""em ltaeorobi, na Capil4l tio Estotlo.(EVS).

,
'',VEREADOR

'Po
M,
D
B

'p .. ,'

M
D
B

ESTADO DE SANTA CATARINA
,

PÔDERJUDICIÁRIO
_COMAR.CADE JJ\RAGUÁDO suí,

,

'

, ,EDITALDE,PRACA
-

,

ÁDOuroRAHITDEMARMENEGUZZIDECARVALHO,JUtlADEDIREITODA?Y.
DA COMARCA DE JARAGu:A DO SUL, ESTADO DE SANTACATARINA. NA.Po
DA LEI, ErC...

.

...

FAZSABER(emresumo, art. 687 doCPC), oseguinte: -VENDAEM l-PRAÇA: -Dia 14/1
96, às 15:00 horas, pelo valor da avaliação devidamente corrigida, - VENDAEM? FRAÇA;,
Dia29110/96, às 15:00horas, porquemmais der emaior.lance oferecer, -LOCAL: -Edifício- .

Fórum, sito a Rua Guilherme Wackerhagen, n° 87-. - EXECUÇÃO nO 3696000501. em qUO;
Credor SBCOJúRSERVIÇODECOBRANÇA .JUlÚI)ICAS/C LIDA,. eDevedora EL

"

: KIA'I1<OWSKI. - BEM ASER LEILOADO:-- A parte'idealdo�ITeno correspondente a 40
com uma construção de alvenaria de 2 pewirmntos medindo 8Ö� (oitenta metrös quadr
avaliado em R$ 20.000,00 �v�te IJ)i1 reais). Nos autos não consta qúalquer ônus ou r

�.

, pendente. - Fica atràv� dopresenteedital intirnadae devêdora, caso ammaDão sejàencontr '_
e intimadapelo SR. Oficial de Justiça. - Dado epassado nesta cidade de JaÍaguá do Sul, aos

.

':,
e dois dias dó mês de agosto do ano de Dill novecentos e noventa e seis. Eu, (CláudiaoJenich

i

Esmvã Judicial, o subscrevi. '.
'

,

.

.
HILDEMARMFM;GUZZI DECA�VALHO ,

,

.,

Juíza deD.ireito

'.VALMOR', 'VIEIRA
Na, ,-5.;.630

Juntos por Jaraguá PMDB/PPB

PREFEITO

IVO I(ONEL 15
VICE
MENEL

: \

• Cobrança,Simples
• Cobrança Direta

'

• Cobrança Escrítural
=Cobrança Simplificada

Consulte seu Gerente:
Pensou bem', pensou Besc.

BESC' llIB • ,-

�
o BANCO DE IANrA CAr_IHA

,
,
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.
'

enso na cidade deve estar concluído em outubro
.. Projeto habitacional terá recursos de R$ 550 'mil- -.

'

o projeto de lei dó prefeito Durval Vasel (PTI3) que propõe a abertura de
. uni crédito especial, no valor de R$ 550 mil, está tramitando no Legislative .

Os recursos serão destinados à execução de obras e serviços, através do.
.

Programa Pr6-Moradia, que va] sei desenvolvido em parceria do município
J

,

com o Prohab (Fundo Rotativo Operacional de Habitação).
'

. .' :' -

.

,

O trojeto decorre em razão do financiamento junto .àCEF (CaixaEConôII)Í.«a
Federal), para a construção de 50 unidades habitacionais, para a produção de �

. '

100 lotes urbanizados (pavimentação e obras viárias, rede de energia elétrica/
iluminaçãopública) .

oUtro projetodoExecutivo solicita a aprovaçãodos vereadores para a doação
de uma área de terras para a'Associação Beneficente e CUltural Fraternítas

.

Jaraguaense. O imóvel com 1.848 metros quadrados, .no Bairro Amizade, visa
'

, a construção da sede própria.
'

,
'

;'" Jar�guá do: Sul - O censo' Até õ dia 15 de dezembro, o IBGE

.gráfico e rural. iniciadono dia5 de vai informar dados preliminares do censo
.

osto"deV6 estar concluído até o final .96.

'.outubro. ,Paraaromp� o trabalhodo censoJ
'o.

_
O chefe da agência local do IBOE, demográfico e rural foi criado uma

: tituto Brasileiro'. de' Geografia ,e 'Comissão Censitária Municipal dó
...

tística), SoldemirA Zanella disse mGB, que se reunirá mensalmeme,

(Ie o trabalho está ab.rangendo 72 Os membros da comissão ·são:
':
iões .do mmicípio (área central e ,Heorieta Neves e Rivadávia Rassele

.

os), e estä sendo executado por 37 (Prefeiturajv Paulo Fleriani e Pedro
.

'enseadores, ele' garantiu que'. Garcia (Câmara de Vereadores), Jairo
.

ma casa ficará sem avisita dó "Cavalheiro e.Ana.Dalmômco (Fórum), e
,GilmarMQrettipDevanirD�(ACijs).

.

O pröxireo encontro está marcado para;
o dia 7 deoutubro.

.

ar
, ,

Graças �o trabalho, Santa Catarina
.

alcançou o l° Iugar.no ranking nacional de

vacinação, com WQ% de i��nizaç�o.,'o
Estado coloca à- disposição dos

.� I

.

catarinenses '2,67 leitos para cada mil .

-

habitantes, enquanto o índice recomendado
. peloMinistério é de 2,5 para cada mil

r-

azI.
.

'.
. .

,
.

�.
,

,

...

. .

.'habitantes. Além disso, o Governo de
.

Santa Catarina entregou 374 novos ieitos

em todo Estado, lÓO ambulâncias e

re�assoti R$ 3,2 milhões �ara 115"
\

municípios equiparem postos de saúde.
Assim, fica fácil entender porque o

Governode Santa Catarina acredita que.
trabalhar faz bem pra saúde e está

.

-

' r
'

trabalhando para construir um Estado de

qualidade.

oe'-
.

�-
,

,

\ .

.ra.
':*SECREfARfA GOViRNO DE.'

DE ESTADO SANTA CAYUJNA

DA SAÚDE .t:?��tii'M!,J*ft:Ü.

,
.

'0',

tK.�DA .. ,Amor de peito aberto.
. .

Câmara Júnior'
., encerra semana

A Câmara Júnior- de

Ja�o,gud 40 sa realizou de' 27
o, 31 de agosto a r Semana
-Jú,ni'or, que. contou' com o

arpoig de; diversas pessoas e ..
empresas. ,

.

Fazendo ..parte 'da

programação da 1 a

Semaiia
Júnio,r, ocorreu no dia 31 de

. agosto, das 8h30min 'às 12
". ho ras, no Bairro Ilha dá '

Figueira, #0"0 da Boa' Vzstd,
·

-mais precisamente no Centro
· Comunitário e no Colégio
Adelino .Frantner; a.1 a

. Incursão com carâter
·

-comunitdrio.
. ,

'Foram atendidas 60,
pessoas,

. destacando. o
·

'atendimento odontolágico
(çom odontomõveli.bem como .

a verificação da 'saúde das'
.

.' crianças de três a 10 anos,' foi
feite também um trabalho de .

,�Qrie1í(ação' sobre
.

noções .

básicas. de higiene..
-Os pais e adolescentes

tiveram palestras' sobre.
alcoolismo, aids e drogas. No
final, foram distribuídos mais
de·150 cachorros-quentes

·

p,ara
.

as crian,ças' que
participaram do evento.

ERRATA
.

Na ediçãe passada, publicamos
wnámatéria sobre o sistema de
sinalização de advertência,
próximo ao .Centro

.: Educacional CapgUJÚ; na 'Rua
Coronel Procópio Gomes de

Oliveira. Ojomal divulgouque
r

<> investimentode R$ 3,700 foí
. da Secretaria dePlanejamento
em parceria com a empresa
.CosmosTurismo. Na verdade;
quem efetuou o pagamento foi
.aApp do. Centro Bducacional

. Cangúrú, que'arrecadou fundos'
junto aos'pais .dos aíunos. .� .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Meninas denunciam 'sete' .Casodeatropelamentoj�
homens p',.or abuso 'sexual transforma

emhomictâu
•

"

,
'

,
" ',' I Corupá • Na ,noite do . branco. A partir d

,

"�P
último, domingo, (8)" as' ínformação, na terça-f
Políciás Civil eMílítarforam (10)" Kiatcowski "

acionadas para . apresentou à .polícia
comparecerem "i Rua, prestar,' depoimento.
Roberto Seidel, no Centro, 'confirmou as informaç��'
onde havia o corpo do contou que SeIl esta

, pedreirO Waldemiro S'ell, de ' embriagado' e teria passaclt
,31 anos, que" a .princrpío, mão nes seios de cléu""
hayia sido atropelado. Ao B'orges dos Santos, de' 3l
'chegar no local, a polícia anos - companheira. ,

encontrou duas poças de. Kíatcowski ., o que ge,
S8.11gue distantesumada outra discussão e briga corp

.

,

e não viu as marcas depneos, Kiatcowski tem passag .:
características de freadas.' pela polícia por' tentativa\"
,A

.

polícia passou .

a estupro. J

investigar o caso e encontrou' ,'- ,Reinaldo b�teu, m,
"

unia testemunha, que.afirmou nele, o arraStou para a I
não.ter ouvido barulho de da rua e o deixou lá,-

Cleusä àpolícia.
,

Sel] teve traumati$,'
colisão de carro. Ela 'disse

apenas'que ouviu alguém
dizer um palavão e sair num

,

craniano' e morreu,no I
"

Fusca branco. "Ao sair de polícia acredita q�e ,as I,
;

casa, encontrei o corpo no "sofridaS por Walde.miro ,

chão", teria dito' a sãoiesu1tadosapenasde
-r,

testemunha. Ela stJSpeÍta que Kiatco
'

I,
.

d .
' ,,' .' , Na tarde de segunda-feira usou algum objeto p,Po� teia acre ita diversas vezes "se sexual contra as menores, (9), a Polícia Civil teve'

"

agredir,
,

Waidemi

qU,e mais pessl!as ;
oferecendo". Ele informou, que as

\

informações que a vítima Kiatcowski foi indiciado

I idas Segundo o comissário .menínas foram submetidas havia 'pego carona com o .Inquérito.policial.
;

estejam enl'lJ v .

Wanderlei João Zöcatellí,o à exames, que comprovou também pedreiro Reiilaldo' :, O caso' está seI.
com as menores rapaz, diss-e, em que não houve conjunção Kiatcowski, de 29 anos, para investigado pela polf�i

depoimento, que a menina ,camal, mas rompimento do voltar para casa. O carro de apös a, 'conclusão s
,

Corupá • As menores' foi até seu estabelecimento hímem. de S.S.B. por Kiatcowski é um 'Fusca encaminhado ao Förum,

,S'.S"B.,de l�anos,eairmã 'comel'cjal e propôs fazer, penetração de. dedos.
,

P.D.B.,'de 10., declararam: . um 'strip'-tease. O rapaz. Apesar dos homens terem
na Delegacia de Polícia; pagou a menina," mas' negado o crime, Zocatelli
que' sete homens, há cerca afirmou que não a tocou. acredita que as .menores

de um ano vem abusando Zocatelli informou a�da estejam.falandoa verdade.
sexualmente delas. De

'

que as menores recebiam
'

"Acho queelas não estão'

acordoi, com, os entre R$· 2 e R$ 50 e que mentindo por duas razões:
depoimentos das meninas, 'suspeita de envolvimento primeiro que um des
os agress,ores, todos 'do pai-na trama. "Ao saber acusados admitiu, embora
,casado$, com idade que do fãto o paí demons�ou em partes, mas admitiu o

vária de 33 a 68 anos; lhes preocupação pela abuso e 'que pagou uma

davam dinheiro para _que revelação e não pelo abuso delas. Segundo porque o

tirassem
.

a roupa e' sofrido pelas filhas", exame mostrou que elas

permitissem carícias mais avaliou, acrescentando que foram submetidas. a abusos
íntimas. Os açusados, que acredita que mais pessoas .sexuais, inclusive, com

apolíciamantém os nomes possam ter 'part�cipad(}., rompimento do hímem",
em sigilo' para não' "Estamos investigando o a r g u m e n t ou,,
atrapalhar as investigações, caso. Vamos divulgar os

.

.acrescentando queo outro
foram ouvidos· pela nomes dos criminosos .suspeíto de ter participado
delegada Jurema Wulf e assim que estiver da ,ex,ploração'. das
,negaram o 'c�ime, 'com çonftimado", prometeu. menores tem

,

exceção de um deles que O cpmissá.tj.o e,xplicou aproximadamente 22anos
aQmitiu que uma das que não, foi confirmado, e . devera', pre�tar

,

menores Q'procuro\:l por, estúpro, ma� sim abuso depoimento_ à polícia.
'

',Co"prmtulo: Zoeate.lli informou que exame' provou ,abuso ', sexf'al '

Polícia prende cinco rapaz
suspettos de tráfico de drog

.

,

Corupá - A Polícia MUitar ,suspeitas. Ao aproxima'
prendeu na noite da t11tima PM:'_ "obse "

segunda{eira, por voliadas comportamento.estrànho
21 horas, JolbertMachadolotk, rapa1.es"Jielllavam esco ':
20 anos, AdrianoTotu, de 18, -algo), Ao abordarem:
OdairMendesda c,'Uz. dê 21,,' grlfpo" os polici'
Hélio Machowski"deJ9, e o encontraram quatro g,
menor P,A.S., de 1'7, que de maconha, quantidade
portavam' maconha e são caracteriza consumo. Jo.�
suspeitos de traficarem a seresponsabilizoupelad'
droga. Os rapazes foram 'e, negou que estive

,

indiciados e responderão comercializando. Zocat �

inquérito policial.
.

, .. informou que Jolbert poli<
Segundo infom}açlJes Jo ser. enquadrado em tr

comissätio Wanderlei João coso sejaprovado que e '.

iocatelli� a Rádio Patrulha cf:Jmercializando.· "For
'

fazia ronda nó centro da ,apenas quatro' gramas i'
Cidade, quaftdo. avistou, o droga,' mas podlria ser,'
grupo de jovens,' que estava e'le já estivesse vend,
próx"üno ao "Coxixo' mais anferiprment

, �
,

Lanches", em' atitudes' suspeita.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jogos Escolares são sucesso .Jil1:aguá?oleia B�u�q,!-e
;.. ..•.

-." ..
.

. ....,..... pelo catarinense deJumore�
'e ,atz,n"gem bom . p"ub, lico "A-equipedejunioreSdO!araguáAtMtico Clube venceuo

"

,

Brusque no sábado;" 71' por 3x1" em jogo válido pelo
"_I Catarinense da categoria. Com esta vitória o JAÇp.ermanece
, Os Jogos,Escolares "Semana da Pátria", disputados de 30 de agosto' a 5 de setembro, em Jaraguá do Sul,
"

contoucom a participação de aproximadamente 900 alunes e 48 professoresltécnicos, além de um Dom público. com chances de classificaçãopara aprâxima e decisiva fase
, Aprofessora Natália Lúcia Petry, coordenadora dos jogos, considerou "excelente o nível e a disposição com do Catarinense. Demais resultados: Blumenau 2xO

0)que os alunos defenderam as ,cores de seus colégios". Natália informou ainda que os técnicos das equipes Figueirense;Chapecoense 'OxO)oinville; T.u"bqrão lxl Avaí;
,: campeãs são responsáveis pelo selecionado que representará a cidade nos Jogos Escolares de Santa Catarina Criciúma 2xO Marcilio Dias. Depois destes resultados da ,

\Microrregionais, no ano que vem. Os campeões por lP_9dalidades foram:' 'penúltima rodada do, returno, á. classificação é a, seguinte:
'

,

Basquetebol masculino: Colégio SãoLuís
.

,

Basquetebol feminino: Colégio São Luís Equipes Returno Geral

Futebol de Salão feminino: CoI. Estadual Abdon Batista rBlumenau 19 pontos
' 28 pontos.

2<> Joinville 15 pontos 30pontos
3fTCriciâma ' 15 pontos 3! pontos
4<> Jaräguâ 14 pontos 29 pontos'
5" Chapecoense

' 14 pontos 29 pontos
6°Figueirense 10 pontos

" 32 pontos
rMarcílioDias ' 8 pontos 25 pontos
8<>Ava( '. 8 pontos 18 pontos
9<> Tubarão 7 pontos 14 pontos
,10°Brusque O pontos 1 ponto
O Figueirense cõmõ campeão do turno já está classificado
restando a'vaga do campeão do returno e mais duas pelo
critério técnico. Caso o Iaraguâ neste sábado 14, às 15:00
horas no jogo com o, Cricjúma, nó Heribérto Halse, saia
vencedoi; clãssifioa-se para as finais.. Os demais jogos do
estadual de juniores:

' <

loinville x Brusque
Ava{ , x' MarcílioDias
Figueirense x Tubarão'

. ,Chapecoense . x Blumenau

Iaraguâ 'do SU,I disputa os

JoguinhosAbertosem CriCtama
.

A'cidade está participando dos IX Jvguinhos
Abertos deSanta Catarina, quecomeçaramna última
quinta-feira (12) e vão ate o sábado' dia 21.- O

presidenteda FundaçãoMunicipal deEspories, Jean
, Cario Leutprecht, informou que a.delegação enviada
por Iaraguâ do Sul aosjogos é uma das maiores"
desde a criação da evento. ,

, . Jafaguá, do Sul estáparticipando nasmodalidades
de atletismo masc/fem; ginästica olimpicafem.,

.

-

ginástica rítmica desportiva; natação masc/fem.,
, xadrez masc/fem; basquete e futsal masc., tênis de
-mesa masc/fem e voleibol masc/fem, num total de
140 pessoas" entre atletase dirigentes. Leutprecht '

acredita-que ,asmaiores chances.de medalhas estão
nas modalidades coletivas, no atletismo feminino' e
no xadrez, pelos resultados: obtidos até o momento
.em campeonatos estaduais. Mas poderemos ter,

surpresas II, arrisca o dirigente.
'

,

,

As melhores colocaçõesde Jaraguä do Sul em '

,

Joguinhosforam um 6° lugar, na competição
disputadana cidade, é um 8° lugar no anopassado.
Para este ano, a FME !em à1'retensão de subir um

,

"_ ,

.

,
pouco mais, no ranking e ficar atrás apenas dos

deluindeboI1flll$culiiroEsco/QMunicipaldeEnsino..FundamentalAníônioEstanisltiu" municípios de "destaques e Bom tradiçõonas .

Joguinhos.
.

'"

,', ,

.'.li .•

Futebol de Salão masculino: Colégio São Luís
Handebol feminino: EseólaM.E.F. AnnaT. Nagel
Handebol Iilasculino:·E.�.E.F Antô.qio EstanislauAyroso
Tênis de mesa masculino: Colégio Estadual Abdon Batista
Tênis de mesa feminino; Colégio Estadual Abdon Batista
Voleibol masculino; Instituto Educacional Jangada,
Voleibol feminino: Colégio São Luís .

Xadrezmasculino: Colégio Estadual Holando MarcelinoGonçalves
Xadrez f�minlno: Colégio Estadual Julius Karsten

.

"

i'
: O" campeão geral dos Jogos Escôlares "Semana da Pá!ria" foi o Colégio São, Luís, levando o troféu "Dr.

'�illo Barreto de Azevedo" .que festejou,bastante o bónito troféu conquistado. O vice-cariípeâo dos jogos foi
oC;E. Abdon Batista e elll,3° lugar ficou o IE. Jangada.

"
.

..
'

"

,/
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'

ADJ/Jangada vai para as Torneio!ndependênê:
finais do Estadual de Voleibol d.� ,Bola0, Bola 1.6.1
A equipe de voleiböl da AnJ/ Blumenau foi "previsível", po� Jaráguä. do Sul estão disputadopela ",19a :v"
Instituto EducacionalJangada Blwrenali é aSeleção de'Santa convocados para a -seleção '

está classificada para a final do 'Catarina, que'disputou -e ficou catarinense escolar, até i4 anos.
' O ClubeAtlético Baependi realiza há 19 anos o-To

'

..
Campeonato Estadual, na em 3!> lugar no Campecnato Estes atletas estarão, Independência de Bolão Bola '16masculino. Apes"

,

categoria infanto-juvénil. As Brasileiro infanto-juvenil. no disputando. no mês de .

ter idealizado a competição, o Baependi jamais "

disputas das semifinais mês passado. em Guaratuba, novembro, em Curitiba, o conquistado otreféu de camoeão. Depois 'de 19 "�'o.

aconteceramno finalße semana litoral paranaense, ��nato BrasileiroEscolar, 'J' 'r r
,

passado, com a .camp�a_do Mazinho disse ainda que, para Os atletas .convocados são;. de disputas, o ClubeAtlético Baependi conquistou,
vôlei·mascullnodo I.E. Jangada chegar ao sucesso do seu 'Edson Surdi'

\
- Instituto primeIra vez o troféu em sua sede, com o apoia:

obtendo os seguintes resultados: ' trabalho. recebeu apoio e total; , Educacional Jangada torcida. Os 'jogos aconteceram nos dias 6 e :
ADJ/Jangada 3 x 2 Lages, . confiança no seu trabalho.'

'

Jeferson Malgarin - Instituto' , ,

parciais de 15/11; 15/11; 13/15; "Agradeço as pessoas que Educacional Jangada. setembro, 'com os .bolonistas de Iaraguâ do

06/15; e 15/09. contíameacreditamno trabalho Jonas Rafael Caye - Ibstituto vencendo os cinco jogos. disputados:
ADJ/Jangada O x 3 Blumenau,' e no potencial do voleibol' Educacional Jangada' Baependi "1:566 x 1.371 � GitírialJoinville
parciais de 03/15; 09/15 e 061- masculino em todas as Leandro Santos - Instituto Baependi,l.522 x 1A33 _ Brusque15. '

'

categorias", declarouMazinho; Educacional Jangada,
'. O ,técnico da equipe O professec Mazínbo, afirmou . Carlos Rodrigo Figur _ Escola Baependi 1:595 x 1.473 - Guairacâs/Timbâ
jaraguaeme. Adernar Antonio também que o resultado da ,de,�ino Fundamental Alberto ' Baependi 1.589 x 1.360 - Alb�rtinenseIRio do Sul?
.Saganski, o Mazinho, destaca seriedade '40 trabalho de base BauerFemando\11Íiago Müller Baependi 1.541 � lA64 =Pinguins/Indaial ..

'"

, que a derrotá para a equípe de desenvolvido, seis jogadores de - lnstitutoEducacionalSigma. Resultados finais do torneio
,

Três melhores médias do torneio:
"

Equipe ADI/langada campeã regional dos loguinhos

Colégio São Luis sedia exame
,

'
.

de graduação de caratê
o Colégio São Luís sedou, professor 'Eduardo Barthreceberam agraduação

no último domingo, (I"), o EmmendõrferScheuerjfaixa de 6° Kyu, correspondente a
. exame de graduação da preta-1° Dan - professor da faixa .amarela. ,Os

Associação Fênix de Caratê. Associação). examinadores constataram
A' banca examinadora :Tendo 100'% de. �m bo� nível técnico,

contou com a presença do aprovação, 'os atletas David A Associação Fênix de

professor Joacir Ochner Tomio de Mattos, Rômulo .Caratê ministra aulas nó
(faixapreta â" Dan- TlßltXs.:

,
Bogo D'Aquirro, Felipe Colégio São Luís, às

.responsãvel .técnico da Emrnendörfer .Scheuer,
'

segundas, quartas e sextas

Associação). professora ,Fábiö Schmitt, Cláudio feiras, das 18 às 19.' horas
Marilene Pinheiro (faixa Schmitt, 'Diego Augusto' (crianças) e das' 19: 15' às
preta .: l° Dan - Timbó). e "Bayer e Carlos Henrique 20:15 horas (adultos),

'

t,

3° - Cachoeira do Guairacâs com 264,4 pinos.
2� - Sebastião Kraus� do Baependi com 267,2pUro;

,. '1° - WolfgangRiedtmann do Baependi.com277,8pi'�,
PontoRecorde., ' '

.,,' I ,1

, Sebastião Krause e Wolfgang Riedsmann do Baep'
com 288pinos'

.

Colocação finalpor equipe:
6" 'lugar: Albertinense de Rio do Sul
5° lugar: Gl6ria de Joinville

'

c

4° 'lugar: Pinguins dê Indaial
3° lugar:',Brusque FC de Brusque
2°' lugar: Guairacâs deTtmbâ .

'

1° lugar: Clube Atlé{ico,.Bâependi de Jaraguâ dos',
Os'bolonistas campeões pelo Baependi (foto),' s

, ' Wolfgang Riedtmann (Rita), Sebastião Krause (Ti',
José Neri 'Maiencl:zein (Neri),� .loão Francísco �e,'
(Chicd).;,' Valdir Mannes (Mannes); Mauro Aug
Minelli (Mauro);.Pedro Witkowski (Pedro); Jois Ca >

,
,,-' "

Perito. (Joice); ..
Darei Correia- (Darei); Ele

'

Dierechnabel (Capas, e Valdir Domingos dos Sa
.;

(l'adeirinho).

anos.
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�

Jarag:ua
�,. ',i

.

I
\

gTitp(J'.14 do Brasileiro
o jogo JAC e Rio' Branco, em

:, '('aranaguá, começou no domingo'
t.,

(8) e termínou na segunda-feira
�(9), fato. inédito. ao futebol
-brasileiro. No iDtervalQ do. jogo'
,lide domingo caiu um forte tem-.

'porál, no já eniameado gramado'
_: do EStádio,NelsonMedradoDias.

: Sem condições de contiauar a

:partida, o, árbitro José Roberto
, Haack transferiu QS 45 ininutos
! '[mais para segunda-feira. No

, domingo' o, tricolor saiu na frente
'; CQIIl gol de Renato, logo' aQS 8

�:tniDutos, -aproveítando jogada de
-

; Ricardo. Barbosa, ex-tricolor, '

,cobrando. falta aos 22 minutos,
,
enipatou para o Rio Branco. Na, '

,

segunda-feira, novo empate em·

1 gol,' CQm o, time do Paraná

.,

e líder 'do
•

Branco. 2x2 Jaraguá. Agora as

duas equipes voltam a se

enfrentar domingo (15), às 16

horas, no Estádio João

Marcatto , pelo' returno' dó
) Brasãeíro. Géóvani, CQm três

,amarelos, será o, desfa1que do

técnico' Sérgio Lopes. O JAe
'- .,. -

deverá entrar em campo _ com:

.Märcio Ventqra,' Daniel
Pereira, Wésley, Altair eMärcio

" ,- Borges, Scharles, 'Poninho,
,

. _' .:, ---Jmtunes e Benê, Renato eÉiler 1UUI deve JtUUS refOrf(ll' o R' dAI'tai 'é artih ., í

d• I
- ' ,�ar O. r o elrQ a,

trieOlor '

equipe- com dois gols de

pênalti. No 'domingo (8),
Atléti;o e Sãocaríensejogaram
e empataram' em OxO.

CJassifjca�ão do grupo 14: ;

saindo, 'na frente, CQm gol de
Esquerdinha aos 25 minutos.
Almr cobrando' pên�1i, sofrido
PQr Ricardo', empatou novamente
aQS 43 minutos, placar final; Rio.

,

,

'EquiPes: PG J V E p' GP Ge, SG
lô Jaraguä 5 3 1 2 O 5 3 2

"
.

\,

2° Sorocaba 5 3 1 2 'O 4" 2 . 2
3° Rio' Branco 2 3 O 2 1 4 6 -2 .

4° Sãocarlense 2 3 O 2' 1 1 3
,

-2 .

-

Também domingo, jogam: em .pröxíma fase.
Sã<} Carlos,' Sãocarlense x COPA SC: O Brusque devolveu
Sorocaba, pelo'Grupo' 14. Depois' a derreta imposta no primeiro '

deste jogo' o JAC sö volta ,a turno pelo tricolor, no João
.campo pelo Brasileiro, no dia 26 Marcatto, ao vencer por 2xO, gols
de setembro, para enfrentar o

_,
de Geraldo eXandão, no Augusto

Atlético, em Sorocaba e no 'Bauer. Além de derrota do JAC
d'om'ingo (29), contra, a para o Brusque, os demais
Sãocarlense, em São'Carlos. O resultados desta se�ana' foram:
JAC além de liderar o' grupo-, domingo 8: JOÜlville 2xI Marcilio
vencéndo o Rio Branco neste ,Dias; quarta 11:: Joinville 4x3>,
domingo terá praticamelite Tubarão; qumta 12: Figueirense
,i'antido a classificação Pllfll a 3X2 Man:íÍio Dias; Atlético Alto

, V�e 2x2 Avaí e Brusque 2xO

,jaraguá.·Classific�ão do returno
"

da Copa Santa Catarina:
IOloinville,:com 6 pontos em 2

jogos.
'

2° Figueirense e Brusque, com -

3 pontos e, i jogo .

'

4° AtléticoAlto Vale eAvaí, com
1 ponto e 1 jogo
6° Jara.iuá e Tubarão� com'zero
e 1 jogo

"

I,

8° Marcílio Dias com zero e 2'
,

,

jogos.,

:
t.

,.
,

" LOGOTIPOS'� DESENHO'S - CRIATIVIDApE

·Te.t.�,(Ofl7) 973·'5162
"

,

.
"

.ANÖTAÇÓES
, _ Valeu c.' A. Baepeedí, e eomo vaie�! �inal, de contas

/

foram 19 anos de espera. O Baependi realiza anualmente

, o Tomeie lQdêpendêndia de BO'lãO' Bela 161pasculinO', sem
Do transeorrer destes anos cooquigar'Wl trO'féu s_eq�er.
NO' entanto, a bi.Ória mudO'lL, pois neste ano 'nos dias 6 e

7, a equípeeonquístou o, Torneie).
Ab! E de rO'nda inVicta. '

', No. primeiro campeonato realizado em 1978, o Baependi
contava com estes jogadores. Técnico: Arno Henschel,
boloáistes: NelsonTamaski;ReinerA, Viele; ValdirBruch; Dsoo _

N. Bastos· AroldoKatsteri;R�öruegel; AdemarBrandemb'ilrg;
.

, .

.'. ".. /

Viro Walz e Geraldo Wel'Ílingha�'. Destes, apenas Nelson, o
Polaco, e llson, oKito, ainda praticam.bolão. Os atuais integram
a 2a e 3· geração do time. •

"

Valeu, parabéns Baependi.
'

- A nossa delegação continua emCriclúma, onde pllt�ipa,
até o dia 21, dos JogÚinhO's Abertos de Sa,ntaCatarina..os

,

" técnicO's e O' presidente da, FME, Jeail Cario Leutp�t,'
viajaram confiantes DO, sucesso, Nós �stamos aqui� mas

torcendo pelas equípes jaraguaenses,
I

- Jogos do sábado 1:4, pela Copa Bretzke de FutsaI, no Centro
EducaciooalEvangélico: 13h45miD. Amak/Bretzke xBeiraRiol
Urbano e categoria fraldinha e 14h3,Omin.: C.E. JaraguáxJonas
A1:\les e Armalwee '�PME Corupã,pela'categoriamirim:
- Pejo estadual de amadO'res: Caxias hO An:imde pela
Chave "A" e pela Chave' "B" AmériCa 2xO João Pessoa:Do
säbaâo dia 7. Neste final de semana, pela Chave "A":

',l5h30ndn., em Gt,raramirim, Alilizade-x Pirabeiraba, apita
AuriviO' JO'ãO' de Souza Jr. enqUanto O' João Pessoa fQlga,
pela Copa SuburbanO' 'de Futebpl jogam: Cruzde M�ta x
Aliança; GuaraDi x FcO'. dê Paulo, _ Ponte Preta· x Inter e

: Vit6ria x Malhas Caiman. TO'dO's O'S jogos sábado. 14, às
15h3Omin. ,.'

"-RooWiojáapuntounaE.spmh� Brigouc<mo�nirodoValên;ia ,

Luis Aragonês" que o de�ou na reserva, con�ocoo entreVista
'�etiva e Í1ifonnou que no Valênôia fica ele ou Luís Arogonês.

" ' ,. '
" ,

AdiVinhem, RomárioMora quer levar,seu amigo e padrinho Jool ,

Santaita, técnico d� Áamengo: para o Valência, ou volta, para o'
clubi carioeà Se�a um refoÍço interessante para o }1engão.

- Está coOfirmado o. bingãO' do JAt para o. domingO' dia 20
I de outubro;no EstádiO' JoãO' 'Marcatto. A diretoria do. JAC

,
acredita no. sucesso do bingo parn tirar o tricolor do.'

J

''btJntc.oJl ';

:.Eque buraco! Cobradores batendoa todahora napÔrta do clube,
jog�dorescom ação na justiça trabalhlSta, faneced�predsando
receber, ap-essão é diáriana,sededocl$e.Por epqw,urto, nenhuma

, luz no fim do túnel para mudar a situação. APrefdtura'deverá

repassarodinheiro, nodia 15, noentanto,�e deve�cobrirapenas "

a folha de pag;unento. '#'
,

) ", -', "À '

- O supervisor Robson teve mna passage� relâmpago. no
.. Jaraguá. Desentendeu-se com O' presidenteAng�loM�te
e, hnedlatam�nte, �u �O' clube. Que situaç�o, parece que
tudO' dá·errado no Jaraguá nesteS últimos m�ses. É preciso
quê algum ó:JiIagre _aconteça para, salvar o JAc.

'

,

" ii '

'

-' AliáS, até a eq�pe'de juniores só está ym pé boje, graças ao '

adnegado.Silvio, que tirll dinp.it� 40 seu próprió bÖlsoat� para
CQmprar remédio para'á equipe. SHvi ) Silva, é diretor, médico,
psicólo�, conselheiro, e quem paga a conta'dos j':illiores.

..
'

'"
.. ,�
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Schumacher
.

veltce: prova m
� � c' .:' I

Itália e 'disc·ute com Lrvin
'9 piloto aíemio Michael, -favoritosD� Hill e.Jacqaes "bomde braço",levou seu carro

Schumacher venceu o grande Villeneuve .não 'completaram a'. até a bandeirada final, Rubens
prêmio de �Qnza,'Itália, de prova; Colunas .de- pneus Barr,iéhello ePedtoPauloDiniz,

,

. Fömula I, disp1Jtâtb,.no d9mingo instaladas sobre . as' zebras ehegararg em 5° e 6°
dia 8. Schwnaéher venceu depois causaram vários acidentes, réspectivamente.Hill, o líder do

, de umaacirradadisputacomJean obrigandopilotcs aabandonsrem mmdial, abandonou na quin�
Alesi, aproveitando que os a prova, e como .8chumacher é volta, quando e.úva.émprinleiro,

..
. ".

CiassificàÇâd da prot(a; ,

1°·Michael,Schumacher; Alemanha, Ferrari
, ,2° Jean Alesi; França; Benetton

Ó •

3° Mika Hakkinen, Finlândia, McLaren
,

..

4°Martin Brundle, Inglaterra, Jordan
5° Rubens Barrichello, Brasil; Jordan
6° Pedro Paulo Diniz, Brasil, Ligier
Mundial.. de-pilotos:

'

�,

1 ° Damon Hill, Ing laterra, "Williams, com 81

pontos
2° Jacques Yilleneuve, Williams, com 68 'pontos

'

3�Michael Schumather; Ferrari, com 49pontos
'

8° Rubens Barrichello, Jordan, I-t.pontos
15° Pedro Paulo Diniz; Ligier; com i pontos.
Próxima Provai 'GP de Portugal, 'circ.uito de

I Estoril, 22 de setembro.

"

�.

,
.

. '

e Vílleneuve bateu nos pneus as :plulheres do que v'�
, aifidàna 'r volta e chegou apenas corridas, Irvire disse que
em sétimo. •

, eqaipe é feito para Sch
Durante a semana. Michael' que assim vence'níu.s. f '

,

Sehnmacher acusou seu, asprovas, e queo alemão ,,c,
companheiro de Ferrari, Eddie se preocupar mais com.'
.Irvine, de se preorupar nais com .do que com a dosoutros. .;

"

.__----�-�'---.........-_�___,_____,--,--..:..,_--'--' J Rubinho gostou do S'-lilgÓT em MonZll1Ullt4lia

.Iimm» Vâsser écampeãoMundialda lntt,
ti' �

'I.
;;
.,'

.' , .

Com 154 pontos,' o' e Christian Fittipaldi, R
'americano Jinmy Vasser é o Boesel; Gil de Ferrao, All:
cempeão da Fórmula Indy de Ribeiro, Maurício ,Gugel'
1996.

.

Roberto Pupo Moreno e
'

�,....� •••�.fIö. 'Antes da última prova. , Grecco, este último ,partici
disputadano oonJngo (8). Jinmy apenas,das'dqas últiinas: pl'º,

, ',' ", .
.

.

Vasser já. era o favorito para e saiu da categoria, após.,
. conquistar <\título do 81° ano da briga polêmica com a equi .•�

. competição,
' ,

Scandia/Simon Ra'
Seus principais -adversäries Indianápolis.· '" ':�

este ano foram, Miçhael "Os ovais já não são JD3i$:;
Andrea], que ficou em Trugar. bicho de sete cabeças:' It
com 132 pontos, 'e AI Unser estes pilotos, que tíveramgr =:

Júnior, com 125.
. experiência no automobi :

Çomo aconteceuano passado, norte-americano. .

.,

Jinnty Vasser conquistou, PQr .

.

Com'o t(tulo conquist�.d(f':i
antecipação o �nato. Em Indy, riInnlyVasser, receb�,
9,5! .o canadense Jacques prêmio deUS$ 1 milhão,

'

Villeoeuve, nestaetapado torreio, 'chegándo' em quinto no gr ,

já era campeão, com quatro ,prêmi() de Laguna S.e
vit6rias duranteatemporadä, sem Cbristiari Fittipaldi ficou�'
precisar se esforçarna corridade' lugar, totalizando l10 p.ontoS;._,
Laguna Seca, " de Ferran.com 104 P.Of

E!D 96; à. Fórmula .Indy, ficou. em ·6°/Estes fot
,,'

começou com uma invasão de melhores colocados da B .

Prova de Laguna Seca10i 'fria' MIlndy brasileiros, oito pilotos: Émerson Mundial de'FórmulâIndy
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Um país se constrói com garra e competência...

JornalCORREIO DO povo Jaraguá do Sul, 13 de setembro de 1996

WEG: 35 anos de competência e produtividade

A pequena empresa da Avenida Getúlio Vargas, no início dos anos 60, chega aos 35 anos conquistando' os mercados nacional e internacional. Seus
produtos são reconhecidos mundialmente e a qualidade está sendo premiadacontinuamente pelos mais variados setores, como foi o caso recente do

prêmio "Maiores e Melhores" da Revista Exame.
As exportações da empresa chegaram a US$ 77,9 milhões, no ano passado, atingindo um lucro líquido de US$ 30,5 milhões. A WEG produziu em

1995, 3.236.240 motores elétricos.'
Mas, nem só de produção de motores e lucros vive a WEG. Ela investe na qualidade de vida dos seus funcionários e participa ativamente dos eventos

comunitários, atuando nas áreas educacionais e culturais, incentivando seus profissionais a atuarem junto às escolas.
O meio ambiente também é ume das preocupações da WEG. A Comissão-de Gestão Ambiental realiza trabalhos periodicamente parti detectar
possíveis impactos causados ao meio ambiente. A WEG Florestal, em Araquari e São Bento do Sul, preserva grande parte da mata nativa e

desenvolve técnicas de remanejamento florestal:
Os funcionários da WEG contam ainda com um amplo programa de benefícios sociais, que garantem melhores condições de trabalho e produtividade.
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WEG comemora 35 anos apostando no futuro
e investindo em tecnologia e qualidade

:����'I.a����.����iI..�����������������������������������I����II�I���������������������II����������������I
No dia 16 de junho de 1961,90 dias antes das atividades industriais,

aconteceu o registro de fonnalização e assinatura do contrato social da
Eletromoteres Jaraguá Ltda. O primeiro nome da empresaWEGMotores

dehoje.
Um dos primeiros fornecedores de matéria-prima foi a Companhia de

Aços Especiais Itabira, de Minas Gerais, fornecedora das chapas-silício
para a confecção dos estatores e rotores dos motores.

Em setembro alugaram um imóvel na Avenida Getúlio Vargas, onde
funcionariam a empresa e amontagemdosmotores. O escritório comercial,
no entanto, funcionava na varanda da casa de Eggon, local onde
permaneceu por quatro anos.

.

Prédio alugado da Weg, em setembro de 1961

Em maio de 1961, os três
tinhamdefinido suas respectivas
participações no novo

empreendimento. Eles tinham a

convicção de que esta decisão

implicarianamultiplicação dos
seus esforços, mas que com

trabalho, disciplina, entusiamo e
perseverança haveriam de
vencer.

Após várias reuniões e

discussões arespeito do projeto
e da criação da empresa, ficou
acertado que o capital social da
firmá seria integralizado por
inteiro, em cotas iguais entre

eles. Cadaumparticipando com
Cr$ 1.200,00, equivalente a um
"Fusca' novo.

A cota de Eggon João da
Silva seria integralizada de
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Osfundadores (da esquerdapara adireita): WernerRicardo

Voigt, Eggon João da Silva e Gerald» Werninghaus
imediato, as dos dois outros um nome fácil de assimilação,
sócios seriam sob duas formas: para os motores que iriam
umaparte emdinheiro e a outra fabricar. Um nome curto, uma
em máqJJinas e equipamentos, única palavra. As iniciais dos

que possuiam e que eram nomes de cada um resolveu o

indispensáveis na produção dos in1>asse. Assim, estava aberto
motores elétricos. o caminho para o sucesso e a

O nome WEG, que em definição de uma marca que
alemão significa caminho, veio hoje é sinônimo de eficiência,
quase por acaso. Precisavam de durabilidade e qualidade .

A união de três de Werner Ricardo Voigt e da entrega total às internacionais. um especialista em

pessoas, que viveram - a primeira letra na tarefas, aliado ao Anteriormente a mecânica.
décadas separados, composição do nome da sentimento da criação da WEG, Eggon Eggon conhecia esta

combinada com a ert:lpresa - conciliados criatividade e da João da Silva pessoa: .

Ele se chamava
I

disposição e vontade de com a utopia de coragem de ousar trabalhava como gerente Geraldo Werninghaus,
mudar os seus destinos Geraldo Werninghaus - caracterizam a maneira e sócio da empresa João morava em Joinville,
e, consequentemente, a o G - formaram os de ser dos fundadores �est & Cia. Ltda. trabalhava com o pai
vida de muitas outras primeiros movimentos da WEG. A disciplina Werner Ricardo Voigt numa oficina mecânica

pessoas e de uma até deste arrojado e pelo trabalho ou o era proprietário de uma e alimentava também
então pacata cidade, foi vencedor trabalho como oficina elétrica, no desejos iguais aos de
o ponto inicial para empreendimento, que disciplina, esta é a centro de Jaraguá do Eggon e Werner. Após
transformar a WEG hoje ocupa um lugar de marca da empresa, a Sul. As conversas deles algumas discussões,
numa das maiores e destaque no cenário razão do sucesso e o alimentavam' a idéia de estava pronto o tripé
melhoresempresas do nacional e que explica o seu produzir o destino num que sustentaria a

,

internacional. crescimento, apesar das empreendimento capaz criação epais.
Em abril de 1961, Um traço marcante muitas mudanças nas de romper fronteiras, administração da

Eggon João da Silva - o de cada uma das três reg ras econômicas crescer e multiplicar-se. rempresa, que mais

E da WEG - idealizou personalidades impostas pelas A proposta para_ tarde se transformaria
um projeto de contribuiu para diferentes fabricar motores na maior da América

empreendimento garantir o êxito da administrações federais elétricos em Jaraguá do Latina na sua área: um

arrojado, que pudesse empresa: disciplina. O e pelo conjunto de Sul exigiu a presença de administrador, um

conquistar o futuro e espírito de ordem, de medidas impostas pelos uma' terceira pessoa no técnico eletricista 'e

para o futuro. Os sonhos trabalho, da obediência organismos projeto. Precisavam de outro em mecânica.

..

...dos que tempor marca a perseverança,
.

apesar da concorrência

/mflíl�tI internacional.
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o segredo do sucesso

é investir na

valorização do
homem

A WEG está no sangue deste jaraguaense por herança
hereditária. Seu pai, Eggon João da Silva, foi um dos
fundadores da empresa, há 35 anos atrás, exatamente no

mesmo dia em que o filho Décio completou cinco anos, 16 de
setembro de 1961.

Formado em engenharia mecânica pela Universidade
Federal de Florianópolis, e administração de empresa pela
Fundação Universitária RegionaI de Joinville, Décio está há
16 anos na empresa. Iniciou em janeiro de 1980 como

engenheiro controlador de qualidade, assumiu depois
diversos cargos nas áreas técnicas, comerciaI e de gerência.
Casado, pai de duas meninas, especialista em paella, é
tamborinista nos pagodes do grupo Os Cauböis.

No comando da quinta maior empresa do ramo no mundo,
Décio é o responsável pelos contados diretos com os clientes

: estrangeiros. A aproximação da clientela éurna das obsessões
I
d ' .

: o empresano.
: Na tarde da última quinta-feira (12), Décio recebeu a

: reportagem do CORREIO DO POVO para a seguinte
, entrevista.

: CORREIO 00 POVO - Qual o segredo do sucesso dos 35 anos da
WEG?
Décio da Silva - É o investimento na valorização do homem. Com
a visão de participação na comunidade. Promovendo treinamentos e

capacitando cadaumparaomercado. AWEG investe continuamente
em desenvolvimento e tecnologia

Silva,
Diretor

presidente
executivo
da Weg

CP - Qaaís são os planos futuros daWEG?
Décio da Silva - Crescer sempre e conquistar o mercado

internacional. Hoje já exportamos paramais de 50 países. Temos
miais naAlemanha, Japão, Bélgica, Austrália, Estados Unidos e

Argentina. Omercado émuito competitivo,mas temos tecnologia e
experiência para conquistarmais. Exportamos US$100milhões
anuais, ameta é dobrar o volume até o ano 2.000.

CP-Oque o competitivomercado exige daempresa?
Décio daSilva - Muito investimento, aperfeiçoamento e tecnologia
AWEG investe 3,5% das vendas em desenvolvimento e tecnologia
Investe também em automação e íníormatízação, tudo isto para
poder competir.

CP - O investimento em automação é o vilão dos sindicatos, que
alegam que produz desemprego.Até onde a automação na empresa
contribui para o desemprego?
Décio da Silva - AWEG tem planos para crescer continuamente.
A automação é uma necessidade de qualquer índüstría, Isto, no
entanto, não implicanecessariamente em desemprego. Atualmente
_a empresa tem7.300 funcionários, a expansão vai exigirmaismão
de-obra e, consequentemente, mais funcionários.

CP - Quaís os quesitos básicos exigidos na admissão?
Décio da Silva - Emprincípio, o candidato tem de ter o primeiro
grau completo. Como a empresa é técnica necessita de pessoas
técnicas, com conhecimentos específicos, como engenheiros,
técnicos e Outros.

,1 03'"

CP - Qual a estratégia para vencer a tantos planos econômicos?
Décio da Silva - Como já foimencionado, investindo no homem,
peça fundamental da empresa. Capacitando os funcionários para
vencer os desafios impostos. Motivando os empregados com o

programa de participação nos lucros. Estamos investindo US$ 2,5
milhões em treinamentos e recursos humanos. Queremos que o

govemo não nos atrapalhe. Criticamos as desigualdades dos

incentivos de um Bstado para o outro, que podem trazerprejuízos.

CP. O que o governo jãaírapalhou?
Décio da SHva - A excessiva burocracia, muitos impostos e a

desigualdade nos incentivos, que esperamos sejamudada coma Lei

Kandir.

CP - OPlano Real foi bom para aWEG?

Décio da Silva - O aumento das vendas no primeiro semestre do

ano passado foi espantoso. A empresaprecisou estabelecer cotas
para os clientes para atender a todos os pedidos. O que se viu foi

um aumentona fabricação demotores para bens duráveis, resultado
do aumento do poder aquisitivo do brasileiro. Os motores para
geladeiras representam 30% dos neg6cios daWEG, os outros 70%
vêm de uma linha variadíssima de produtos. Por outro lado,
percebemos umaretração nomercado demotores industriais. Está
faltando investimentos.

CP - O que precisa ser feito para reverter o quadro?
Décio da SHva - Precisa de uma reforma tributária para deixar as

empresas brasileiras mais competitivas. É preciso rever as taxas de
juros, que estão altas, inibindo os investimentos.

CP - A taxa de câmbio estáprejudicando as exportações?
Décio da Silva - Oexportadordeumamaneirageral semprerecíama.
Nós achamos que é preciso um reajuste em tomo de 7 a 8% como

forma de incentivo.

CP - As dificuldades na exportação preocupa a empresa emrelação
aos concorrentes internacionais?
Décio da Silva - Não. No nosso ramo há dois caminhospossíveis:
um é crescer, o outro é quebrar. Para crescer e encarar de frente os
concorrentesaWEG está se preparando. No ano passado, a empresa
iniciou um programa de investimento, que pretende investirUS$
150milhões em três anos, para aumentar acepacidade de produção
emodernização. O Plano Real acirrou a concorrência, mas vamos
compelir lá fora.

Empresa de capital aberto 100% nacional, a WEG completa este ano 35 anos de existência. Fundada
em 16 de setembro de 1961, a empresa mantém-se como uma das maiores indústrias mundiais na

produção de motores elétricos.
Atuando também nas áreas de automação industrial, componentes elétricos de baixa tensão, geradores,
transformadores, tintas e vernizes industriais, a"-WEG conquistou em 95 diversosprêmiospela qualidade
de seus produtos e serviços. Neste ano, recebeu o prêmio Melhores e Maiores da "Revista Exame".
Além dos doisparques industriais de Jaraguádo Sul, a WEGpossui ainda maisduas emp tesas localizadas
"em cidades vizinhas: Blumenau e Guaramirim. Além disto, mantém uma rede de representantes e

assistentes técnicos nacional e nos cinco continentes.
Os sistemas gerenciais da qualidade WEG garantem homologações como a ISO 9.000 e certidões dos

principais órgãos internacionais.

WEG S.A., por 35 anos vem confirmando ser

Imflillm,tJ esse tipo de empresa.
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Em comunidade
Além dos investimentos que realiza em treinamento e

aperfeiçoamento de seus colaboradores, a WEG participa
ativamente da vida comunitária das cidades onde está

instalada. As prioridades estão voltadas para projetos de
base COIDl educação e saúde e para o desenvolvimento e

melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Assistência Técnica
A Rede de Assistentes Técnicos da WEG tem em 96 um

grande desafio: atingir níveis internacionais na prestação de

serviços.
Para incentivar este desafio, a WEG lança o Projeto AT 5
Estrelas que busca a excelência em qualidade nos serviços
prestados aos clientes e a preparação para os Assistentes

Técnicos atenderem as exigências das Normas Série ISO 9000.
A manutenção de motores de grande porte (baixa e média

tensão) é oferecida pelaWEG, atuando no conserto e reforma

,de motores especiais, proporcionando ao cliente mais uma

opção na área de prestação de serviços com qualidade e

credibilidade.
A WEG busca constantemente desenvolver tecnologia de

primeiro mundo. De seus laboratórios saem produtos
mundialmente reconhecidos e de alta qualidade. Este sucesso
é fruto de um sistema bem estruturado de pesquisa e

desenvolvimento, onde são investidos anualmente cerca de

3,5% do faturamento da empresa. A WEG pesquisa,
desenvolve e projeta novos produtos e aprimora os já
existentes, adequando-os as necessidades dos clientes e às ;

normas internacionais mais exigentes.
O sistema de pesquisa e desenvolvimento conta com

laboratórios bem equipados para ensaios, estrutura para

fabricação de protótipos, áreas específicas de metrologia e

documentação técnica, bem como aporte em software e

hardware.
As facilidades são complementadas com intensivo

treinamento, no Brasil e no exterior, de seus pesquisadores e

engenheiros. Por outro lado, é mantido um estreito
relacionamento entre as áreas de aplicação e de pesquisa e

desenvolvimento, no sentido de aumentar a interação.
AWEG também incrementa a cooperação entre a empresa e

os centros de pesquisa das universidades' nacionais e

. internacionais. Este intercâmbio é benéfico para ambos os

lados e resulta em técnicas, métodos, simulações emateriais
mais avançados que serão incorporados nos produtos da

empresa.

Treinamento e Desenvolvimento
Para a conquista de novos mercados e a manutenção da

liderança em diversos setores, a empresa investe no

aperfeiçoamento e desenvolvimento de seus colaboradores.
Em 94, foram aplicados US$ 2 milhões em 449 cursos,
envolvendo 5.710 inscritos.
Destacam-se programas como de Formação Escolar, onde a

empresa auxilia estudos de nível secundário, superior e de

idiomas, e o ensino de primeiro grau, através do programa de

Educação Básica para Adultos.
No meio ambiente
}\ proteçao ao meio ambiente na WEG é uma questão
prioritária desde seus primeiros anos de funcionamento. A

preocupação em manter o equilíbrio ecológico em seus

parques fabris faz parte de um conjunto de ações na busca

de seu desenvolvimento.
A Comissão de Gestão Ambiental realiza trabalhos

periodicamente para detectar possíveis impactos causados
ao meio-ambiente. Além disto, promove treinamento para
educação de seus colaboradores para questões ambientais.
AWEG Florestal, instalada em Araquari e em São Bento do

Sul, preserva grande parte da mata nativa além dedesenvolver
técnicas de remanejamento florestal.

Círculos de qualidade
A contínua busca pelo aperfeiçoamento envolve a troca

constante de informações entre os colaboradores e a

execução de trabalhos internos, que refletem melhorias no

ambiente de trabalho.
As melhorias implantadas pelos CCQ, ao longo de seus 13
anos de existência, representam a base da Administração
Participativa.
O programa de Círculos de Controle de Qualidade mostrou

um total de 1966 idéias apresentadaspor 176 grupos, somente
em1995.OPWQP

O Programa WEG de Qualidade e Produtividade tem por.'
objetivo principal a satisfação do cliente. É constituído dos

Programas de Desenvolvimento Tecnológico (PDT),.
ProgramaAnual deNormalização (PAN), Programa deMetas
Específicas (PME) e Programa de Segurança e Saúde (PSS).
O plano motivacional do PWQP é a distribuição de 12% dos
lucros aos colaboradores através da valorização dos trabalhos
emequipes.
Paralelamente é avaliada a satisfação dos clientes externos,
através de um sistema formal de pesquisas mensais, para a

verificação se as suas expectativas vêm sendo atingidas.

'Segurança e Medicina do trabaÍbo
AWEG parte do princípio que a saúde e a integridade física
de seus colaboradores é o seu maior patrimônio.
A empresa mantém um quadro de profissionais qualificados
e oferece treinamentos e programas de segurança e saúde.
Dentre os trabalhos existentes destaca-se o PSS - Programa
de Segurança eSaúde - cujo objetivo é amelhoria dos padrões
de segurança, ergonomia dos postos de trabalho e prevenção
de acidentes, com a participação dos colaboradores e consiste
na orientação e acompanhamento através de grupos de
trabalho sobre os aspectos de segurança no dia-a-dia.

Investimentos no social
No ano passado, a'WEG investiu em benefícios sociais para
seus colaboradores e familiares. Foram atendidos nas áreas
de saúde, social, alimentação, medicina, seguridade social,
creches e farmácia. Esses benefícios são orientados através
de uma pesquisa sócio-econômica.
Também na área da seguridade social, aWEG tem investido
bastante. Em 1995, os benefícios complementares ao INSS,
como aposentadoria, auxílio-doença, pensão e pecúlio por
morte, contaram com a adesão de mais de 90% dos
colaboradores. O patrimônio financeiro daWEG Seguridade
Social fechou o ano de 95 com mais de US$ 12,9 milhões.

. Esta reserva é constituída de contribuições da empresa e de
seus colaboradores.

Qualidade Total
A QualidadeWEG é uma política de negócios e um modelo
de corrportamento diário baseado em princípios, 'que são

compartilhados por todos em todas as funções e estão

voltados para o bom atendimento ao cliente, ao treinamento
e a motivação dos colaboradores, a adoção de métodos de
trabalhos simples e eficientes, a eliminação de desperdícios
de tempo e de material, a postura preventiva, ao tratamento
dos fornecedores como parceiros e a melhoria da qualidade
de vida, através da preservação do ambiente de trabalho e do
meio ambiente.

No ensejo, STA'TOMATMÁQUINAS ESPECIAIS LTDA. 'cumprimenta
Acionistas, Diretores e Colaboradorespelo significativo evento.

1:1t.'�/r}j�t't
STATOMATMáquinas Especiais Uds.

. '. Rua Terra Boa, 960 - Pinhais - ParanáFone: (041) 368-1515 - Fax: (041 ) 368-1871 (vd) 368-2113 (cp)
\
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