
Ferjpromove-encontro
entre os 'candiddtos

"

Os postulantes ao Executivo

Municipal de' Jaraguä do Sul

estiveram, na noite.de terça-feira
(17), na Ferj,'para apresentarem
seus progra1Jlas de governo aos

alunes ' e, professores da

instituição,

. ,

PFL;mpedediv�llfão
depesquisa da "Peifil",
O coordenador de campá"rlha da

coligação PFlJPSDB, de Jaraguá
do Sul, Luiz Alberto Oppermann,

Tem sempre um' confirmou que a aliança entrou

jeito de fazer' com uma ação cautelar para

melheir impedir a divulgação da pesquisa
1'.--------...

"realizada pelo Instituto Perfil.'
'
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ssaltantes disfarçados 'depolicial e executivo lev�i ;.��;.
$ 50 mil. do Banco do' Brasil âeMassarandubii".

p
,'M
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'�",' NQ 15�656

,

iA agência do Banco do

'asil de Massarànduba foi
',' tàda, namanhã de quintá- '

.

(19), por quatro homens,
estavam numKadett cinza, ,

,ças de Itajaí, Os Iadrões; '

"

aram. todo o dinheiro dos

';.,as e do cofre, cerca de R$
.jnil, além, de talões de
"

ues. Antesdo ässalto, a
.

çãodaPolíciaMilitarfoi
'� nada para socorrer um
�dente" comvírimas, na

_, idade de 13 de Maio,
'ça de :12 quilômetros do'

,

tro da cidade. Três

iciais. saíram para arender
:'c�cidente, ' deixando' Ci}

8tacameilto aos cuidados do
,"

ado, Laércio. Logo apôs,
,

hQ�m bem vestido e um
)ro com farda da Polícia. '

ijitar renderam Laércio � o '

,ar�!Íraril no banheiro.
, eís foram para a agência
',b,ânco com outros-dois
....parsa�� Ne banco,

\ ' ,

b
. .1

'18"·J' •

ColunaMosai�o

•
i

"

" ..

Golpe de mestre: aglneÚl do .lfanco do Brasil tUsaltiul4, na quinta:{eira,'por�es disltl1fÓdos
'

I ".
.

•

obrigaram os' clientes a se. os funcionários em uma sala: para capturar os Iadrões, Até polícia não tinha: .nenhuma •

deitarem �o chão e tr�cara� A PM montou uma operação , a tarde de quinta-feira, a pista dos bandidos.Página 12
", », Galerias não resistem

,

e desabam no pátiO
da Me",gotti

A construção de, uma
,

galeria, no pátio da' empresa

Meneg6tti, desabou,'na tard�.
de quinta-feira (19).

"

,

Nó tIDaJ. de junho, o diretor-
• presidente .da empresa, Sig�1f
Schonke, ,enviou uma

, correspondência à Prefeitura
,

alertando sobre os riscos deum
desabamentö. O empresário

,

alegava 'que a espessura dás '

peças lião suportariam o peso
,dós caminhões. O prefeito

,

Dutval Vasel (FrB} disse, que
as obras são de responsa
bílidade da firma,Prot6tipo; que

,. ,emitiu documento' dando
.. garantià de cinco anos.

'Página 3

PERSISTêNCIA E CONVlCÇÃOI'
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\' PARA VEREADOR

LUCHINI

"

' Prefeito ,Vice.,
'Guenther ' Fagundes
. A,fANTE' JA'RAGUÁ

PTB PDT PL
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• José Ctistilho Pinto
, ,

:&t 2 de agosto de 1990 a conhecida
'

que as hostilidades se estenderiam pot
.'

demência de Saddam Hussein levou-o a, algu,ns anos e "viriam a set' o segundo,
in�dir o KuwaiÚ anexá-lo como a 19" Vieui.an dos americanos". O conflito bé)ico'

província do seu país" o Imque, dessa 'du.rou "apenas 42 dias" com o Iraque tão

(onna apoSsando-se de um. dos giand� fràgorosamente derrotado á p'onto de '

produtores mundiais de. petróleo. b implorar o imediato,'cessar-fogo e

Kuwait, uma '!lação árabe do Golfo suJeitando-se não só' a, retirada
, Pé�ico, pediu a, intervenção não só da.

• incondiCional do �uwait mas à todaS _'.;

Organização das Nações Unidas (ONU) demais exigências da coalizão de naçõeS da ,

mas ,principalmente de um' de �_euS' 'ONU ideradas pelo gigante americano.
m.embros niais ativos, os Estados Unidos Tudo 'isso.coino coilseqüênciâ dodesa�"
da' América que não' teve d'llvidas em militar iraquiano que teve destruido �.
liderar \JDl grupo de países ligados à ONU '. de seus tanques e demais bl indados; 45'.' :
com o flDl de tomar sein efe,to a invasão da artilharia; 65% da aviação de combatei,

�_� ��__�__�_�_�� �_�����ita����de 1����m�e�;�'
JEXPl!J)1EN1'E "

' EuaênioYlctorSchmöckel tudo assentado começou o deslocàmento milferldos e 130 milprjsioneiros.
"

ruRREIO DO POV.O DlretorGeral, das forçasdeterta,mareardaONU,uma A'vitória da coalizão das naçõe$ da

CGC84436S9110001 "4
., ,Av:",'QC;harDeodo'�d.Fonc.c:'.. '22 •.1t""d..r'.,....

. ,

.'

.-'alle
"

" �.... "Jar 'UQ SUl· se ' taref� g;.gantesca de çonduzirwn gr,andjos(5, ,ONU contra o Iraque foi fulminante u.:-
aglom.erado de homens e peti'echos dé ' não serviu de lição para Saddam HusseJD..

guerra quase ittravessando o mundo para �que agóradado a su,a demência vem criaD�o
A.... iii....fio: Fll'nclsco AII"s Arl. Grálal: Adri8"lP Trenrini Repor_lem. ediflo: chegar ao Kuwait.

.

'num novo caso bélico dentr9 <lo seu pr6prtO
Ooplo. Fin .. coiro: Sidley Garcia A..,.io: ,Arielves Lars G.... : ,liame A S, Gcnçel",� t;11B·DRT 2f9

, E logo teve início a, guerra ent,re' as país, Oll seja, hOstitizando os Curdos da
,

Ooplo, Cem.rei": Maria Apl AI",s
, FOIdiiQl: Luis de ,Miranda Pdilial: Mlur!i0 de Cawelhe; '",

c, lo lo 1eL. forças daONU e doIraque quando alguns província do Curdistão. ,

,,''cu, f : A, ""ancha 'SctYnöckei 'Gcnçel",s IlI'4'r••o: Márcio Ferreira V.r!eded••: Bealriz ,Sasse

Ccinpo.ifio: EIe1rônica a l,.1I.r FOI.: César Junlats _I Eeporle: Agosjrho Oi\l8ira "estrategistas afoitos"- afirmaram, _ ,

., ,
Saclol: 'Celso Luiz Nagel - contrariando o parecer deste articulista,' ".fUncionáriopúblico apose"I(i4'·�

1ft MIl o.odoQ. In I" rndlr : CGC: «l fDlIlIIOD01-6D In_" �: '''.7IUH I Ia> 89251·700 I ca FUÍoI19,CEP. 89251:97lI ' ','

.....,.c*)� F.nf. P41J 371·1919. OaWfitoe'''n'''_nio'''''''' upirilodop;".I. '

'

"

," , '_ ......�"�,
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CO,tumODÓ POVO - 2
'I, ,

EDITORI,AL �'

A louca�corrida 'à sucessão
, ,

candidato estava: t=:m terceiro lugar- na
disputa pelo Executivo MuniCipal. Na «
tentativa demostrar que aPesquisahavia'
sidomanipulada, acoligação encorrendou
'uma outra ao Instituto Bonilha, de
, Curitiba, que deverámostrar o contrário.

Werninghaus está

em segun�o lugar,
alguns pontos atrâS

-.
do líder IvoKonell,
da aliança PMDB/
J;>PB. Werning!1�
quer 'manter a

segunda posição e

não aceita ser

ultrapassado por
Alfredo Guenther,
da aliança PTB/
PDTIPL. A atitude

.
ébizarra, àfmal, em

• Jaraguá do Sul não
vai' 'ter segundo

,

turno. Ou se vence

Uma das grandes vantagens de seviver
raimpaís tropical, abençoado por Deus e
sobre uma pseudo democracià. é que
aparece de.tud9 umpouco. Ano eleitoral,
,então,

.

é farto de 'novidades é
,

criatividades. ,0$ polniees-se encarregam
'de contemplar a

.

população com
promessa,'
mirabolantes e

projetos faraônicos"
tudo em nome' de

: �".

"um governo sério,
transparente e

voltado para O!

povo".
Na ânsia de se

chegar ao poder vale
tudo. De comer

buehadade bode, no
Nordeste, como fez

,

.o então candidato
Fernando Hearíque
Cardoso, a enfrentar, pors.meses, os logo, no dia três de outubro, ou espera-se,

.

sertões brasileiros, na "Cáràvana da, apróxima eleição, no ano 2.000.
,

Cidadania", de Lula, A disputa acirra Mas, o quê garante a credibilidade
mesmo quando as pesquisas apontam as deste. instituto,�e, segundo informações
intenções devotos. Aboaoolocaçãopode, dacoligação "-,\vantet'Jaraguá", temcomo
ajudar alguns eleitores a se decidirem ou . sócio o filho do ex-senador e presidente
mudar de posição pata evitar uma nacionaldoPFL, JorgeBoÍ11l1alßen?�e
Candidatura. É o voto �til. . existe interesses nos dados e que os

Os políticos querem as pesquisas, as institutós podem favorecer este ou aquele
encomendam, mas têm medo dos candidátoépl1blicoenotório;masdiscu9t:"·
resultados e, se possível; ínpedem a, em cima de dados postulando o vice
publicação, quando os dados não I, campeonato�ridículo,senãoforburrice.
cortespondern às expectativas. Para isto, Isto vem provar ô que o CORREIO De
apelamparaas chamadas "�ul8ções" POVO jáhaviadito emoutraoportunidade
de interesses ou as vinculações entre os sobre os 'políticos da cidade; quando
institutos e os candidatos-ou coligações.

-

espalham' aos ventos as suas posições
Foi o que aconteceu COm a pesquisa como verdades .absolutas. Fazemquestãó

enconendada ao InstilUto Perãl, pelo
'

de�ntarosadv�sários'etudoa:que
"Jornal A Notícia". Prevista 'pata, ser. � eles se relacionam como' falso,
divulgada, no fffi8:l da.,semana,.passadá, o mentiroSo e de interesses espúrios e se

_
jornal foi obrigado a aguardar 0$ 'mos,tram como os guardiões da moral e

r�ultados porque a. Asse,ssoria Jurídica ,dos'bons costumes; amelhor opção para
,

do candidato a prefeito pela aliança conduzir opovo.'
.

,','Acerta Jaraguá", Geraldo wemu1gh� A rrelhor pesqUisa' será a de tiês de
,

(PFLIPSDB)" entrou com· uma ação outubro, quando a população vai decidir
caútelar 'na iustiça impedimto a quemgoveÍnaráo nimicípionospróxim:>s
veiculação na imprensa. De acordo com qtiatro

..

anos. Sem' entrar nó mérito da
representantes da' coligação, á pes�sa escolha, se será boa ou ruim, 'a decisão
não havia, sido registradae a ação foi ,ara nrsni> sódepoiScW eleiçÕes. Atß lá, iUnela
evitar que os dados pudessem confundir as!istirerms amtitos outros capítulos desta.

.

o eleitorado. ßalela! A ação tinha um · novela eleitoral, ,cheiade truques e efeitos
objetivo certo: não. divulgar, qU,e o .��. QUeDeus nos protejaJ' ,

• PRODuçÃO Gráfica e Editora CP Ltda.

"

'PINIAo
,,'

J

'Carta" aberta'
.

.

., \

"Auto-Eetlma" o resgate do vive
I"

* Elenlr Escopelli
,

Nwna versão bem simples, auto-estima você merece estar aqui e que suas opini
é a estima pelo eu, é sentir-se bem consigo têm algum valor. Qualquer tipo

'

mesmo. disparidade entre o. que você é e o que

Ingrediente importante da saúde que é - ou o que deveria ser - i{
mental. Pessoas que se sefuteQ1 bem consigo . provavelmente levá-lo .a fazer pouco de
mesmas são menos sujeitas à úlcera, mesmo. Quanto maiores suas prete.nsiet,
insônia e ansiedade e deImnstram mais isto é, aquilo que se deseja para si mes'

,

persistência'em tarefas difíceis do que sej a, beleza, dinheiro, prestígio o,

aquelas que se: sentem mal, consigo influência, maiores as exigências sobre a
:'

mesmas. . auto-estirra.
'

.Aß pessoas que possuem menos auto- É necessário que se .faça julgamilÍ't(J'
estima são mais vulneráveis à depressão e honestos e realistas a respeito de voc6!
mais propensas a ser suscetíveis e .mesmo. Se espera atingir determinadoí

,

intolerante com QS dettais:'lsso não quer obj�ti�os' ou ser. Um determinado tipo :,
dizer 9ue a auto-estima garanta ou 'impeça pessoa, avaliou mal sua capacidade d
o sucesso, a segurança Ou a felicidade de consegui-lo.é rmito provável que falhe, sem
ningaém.: entender porque. E, se conseguir, não: vai

As.pessoas parecem estar atravessando - acreditar que foi- por mérito próprio.
'

um.período de busca interior, à procura de Muitas vezes, também, sabotamo�
uma ponte que lígueo individual ao social. nosses próprios esforços, por.medo de.:
É algo que tem que ser conquistado. Porém sermos capazes' de corresponder ao n�sQ
o que acontece é que muitas pessoas nâo sucesso.

"

'tem 'Coragem para atitudes próprias, 'Ú1tlà característica chave da baixa auf&.:
necessitando 'de aprõvação externa. Em estima é estabelecer padrões
conseqüência disso, pais.. professöres, exageradamente altos 'e rígidos, Por isso, o'
patrões e até mesmo cirurgiõeS plásticos. super-desempeoho - a persistente n�sidade,
tem carregado a responsabilidade de elevar de provar o próprio valor, misturada com a

suas auto-estimas.
.

incapacidade de usufruir de Suas conquistas
A auto-estima depende em primeiro - também é sintoma de baixa' auto-estima,

lugar de um. s�nso",de controle sobre você'
'

tanto quanto de subdesempenho.. '

mesm,o e sobre.:a vida, que lhe dá ,seja como for"a boa noti'ciaã respeito da

capacidade de enfrentar. desafios e auto-estima é que ela pode ser melhorada. I

'ultrapru;sar.obstáculos. Pode vir de-elogios Para, falar mais sobre este assunto
de outras pessoas e inspiração naquilo que contaremos com é\ presença em Jaraguá do

os outros fazem bem como da experiência Sul, da Dr" MARIA TEREZA
,de ter conseguido dominar uma . MALDONADOE Dr.FLÁVIOGIKOVATE,
'dificuldade. 'E o sucesso em uma área no dia 28 de setembro de 1996, no Auditório·
garante uma confiança

,

que pode ser do Sindicato do Vestuário. Inscrições na��
tran·sferidã: para outras áreas. Feminiria de Combate ao Câncer e Esco�:

Em segundo lugar auto-estima, é a Evangélicâ Jaraguá.
auto-valorização, ou 6 ';Sentimento de que

....----=:.,_---=-�------�'�.-p-s.ic"""o""'IíI'-ii-,
À demência .de Saddam' Huasetn.

-
. -� .' ,
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" Sinsep admite que solicitou ao governo
prop�ostas âe alterações no Issem.

César JunloBsiCP

Presidente da entidade
confirma documento
'favorável à muda"ç_.,
mas r..sa/ta qiJe'
projeto nie, foi '

discutido CQIII a

'categorla e "é�um
cheque em bf'!Jnco p�ra

, o pre�e/to"

,

- QJ.ando assinamos o documento
favoráveis à m�ÇáS no instituto,

'

quedamos providências, não que a
Câmara passassé um cheque em

,

branco para o prefeito - jUstifico,u,

Rodrigues,
,

,

,O documento assinado pelos,
cênselheíros do Issern foi distribuido

, pelo vereador Afonso Piazêra Neto

(PTB), na Câmara ,Municipal,
minutos antes de iniciar a votação
decisiva dp projeto de leí do

,

Jaraguá do Sul- O presidente Executivo, na noite de ,quinta-reira
do Sinsep(Sindicato dós Servidores (11).Oparlame)ltarchegou'acriticar
Püblícos), Stélio João Rodrigues, ' ' os conselheiros do Issem, índagaado
confirmou que a entidade elaborou se eles, pensavam que oS v.ereador.es
um 'documento, que foi enviado,ao eram crianças. '''Primeiro eles pedem
prefeita 'Durval Vasel : (PTB), _ alterações! depois dizem que' nlo. '

solicitando a' realização de cálculo queretn maís. É estranho", comentou
autuarjal (previsão sobre a Píazera na tribuna da Câmara..Na

capacidade de gerenciamento dos opíníão de Rodrigues, as novaS regras
institutos previdenciários).:n� Issem aprovadas irIo prejudicar o instituto
(Instituto de Seguridade do SerVidor' e trazer descontroleprçamentário, à
MUIiicipal), esugeríndo alteraçôesno medida que haver.1 4iIiliDuiçió dos
eS.tatuto. Ele, entretanto, afmno'll que

.

depósitos previdenciários. "öntbnero
o.sindicato aguardava que o governo ,

de servidores ativol permanecem o

fosse .díscutír as Propostas' de mesmo, enquànto que de ínaãvos irá
alterações com a categoria �tes '<le crescer. V:ai inviabilizar a-Prefeitura,
submetê-las à aprecíaçãó do\ já que ela não tem o hábito de fazer

4gislaUvo 'MunicíPlll. ' 'reservá",�eôt()u, afirmando que a

maior preocupação do sindicato é

quanto ao gerenciamento dosreQUI'SQs
do fundO', que pela nova leí ficará a

cargo de uma comíssão formada por
setemembros, presidido pelo prefeito
Durval Vasel.

- Estes recursos só poderio ser

utilizados pará, rIris prevídencíãríos,
Se tívermos conhecimento que estão
pendo' usados 'para outros fins,

, r,
f.

,
"

"Câmara Municipal' porque o

Conselho Deliberativo solioitou. "Só

cumpri uma' solicitação"; resumiu,
'

informando que'60% dos valores dó
fundo foram deposítados .pela
'Prefeitura.

De aeordo com informações do,

sindicato,' a aprovação da mudança
no estatuto do .lssem transfere pata a

Prefeitura cerca de R$ 3,5 milhões,
, que foram arrecadados pelo ínstituto
para pagamento dos benefícios de

aposentadoria. A 'entidade não

descarta a possibilidade de acionar
judicialmente a adminístração
munícípaí por apropriação indébita
de mais de R$ 1;6 milhão. Ela

garante .qu e, todo o .Inê s, a

Prefeitura vem descontando os
12% correspondentes 'a

entraremos com representação no contribuição prevídetrcläría. dos '

TCE (Tribunal, de Contas do Estado) mais de 1,7 mil funcíonãrios, mas"
e no Ministério Pt1blico -, prometeu: desde maio, não tem repassado o

o pröprío prefei�o Durval Vasel' dinheiro para o Issem, afirmando
declarou que a Prefeitura tem-a. que, desde março, .a .parte
pretensão de usar parte dos recursos previdenciária devida da Prefeitura
para pagar dívidas com fomecedores, Ó: (14%), também não foi repassada. l

Vasel reforçou a idéia de que somente "Onde está este dínheíroj, indagou
encamínhou o projeto de leí, que Rodrigues, acrescentando que o

propôs mudanças no Issem, pará .a . governo, não estã cumprindo a leí.

Superior Tribunalfixaem R$ 1,8 mil.
os 'salários âos 'secretários de Estado'

,
,

• Florlanc5polls o STF incluindo o piso sa1arial dos de analisar os reflexos damedida

(Superior Tribunal Federal) "servidores da Casa, 0, qU1J,1 a sobre os salários e a .folha de
consedeu lbinat'à: ação�petrada deputada classífica de injusto. pagamento, Ele negou que o :1

pela deputadaIdeli Salvati (PT), AdmitindoqueosvenOimentos40s gové�o esteja preparando uma
"

centra o decreto, assinado Pelo .secretãnos é "irreal e ridículo", ação para recorrer da sentença. A : .j
"

governador Paulo Afonso Vieira, Ideli reforçou a idéia,do' partido, fixação dossalãrios, no entanto, í

(PMDB) em maio, que elevaram defender,' um tratamento vaicontribuirdiret:amentecomas I

os salários dos secretários de "igualitãrío para todos". Ela tm.anças do Estado, já' que vai li
Estado de R$ 1,8milpára R$ 4,4 acredita que a decisão 'judicial ,gerar economia.

'. i�
mil. 'A .sentença ainda não é· 'poderá atingir os servidores 'e A decisão judicial poderá �l
decisiVa,ea�á o julga,mento "roubar" votos do candidato petista reverter em prejuízos tam�mpara j1
do' mérito. Att$ lá, fica valend� o a PrefeitpI'a da capital, Afrânio o governo. CasoVeira não recorra, .1 ii

, , ,- �
valor mais baixo, que serve como Boppré. O teto fixadopelo tribunal , protege os' cofres do Estado, mas �
parâmetro para' regularizar os vai atingir .principalmente os perde aliados no fnocionaäsmç "f

"vencimentos 40s servidores funcionários da' Secretaria de 'estadual, que serão atio.&1dos peJa'1
estaduais.. Faz�nda, da Procuradoria-geral do medida. A discussão do caso s6 ;

,

De acordo com a 1Í<ier petista
'

,&lado e, agregados. • será PosSível após as eleições de
: .

,

na Assembléia Legisla�iva, a O go�emadoTevitoucODieDtar ,�deoutubro,quandoosquadros 1
decisãó do STF vai exigir que'o, o aSsUnl9 afirmando que não tem suceSs6rios já estarão definidos e I"
governador promova uma ampla conheCimento integral <4l decisão ,os parlamentares vOltarem a se

" tI
,
n.egociaçãó com os parlamentares, e que 56. vai se pronunciar, depois

" reunir.
"

'

'

,

"
"

• ,\' : ti: .

. A IIIJ�A_AÇiq � TiA_OfQ Oll··

'

.

.

'I'
,
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�os'aico Dionei visita capital gaúch
para conhecerprojetospetista

..

,

"

,.. ': -,' r "o""'
_

Na D/CC $_MOVE/$ você compra tudo com uma entrada, f
mais quatro,,·

prestações, mas se você precisar de mais pagamentos, é s�"negoc�ar.
_

Temos: Móveis sob medida'.; Cozinhas e quartos planejados aoseu gosto�
,

,

'" Salas de jantar - Es�ntes e peças avul�s em geral - "Sll,-/i1J1 E ,CONFIRA
,

,DI· C'S Ind. e,Com. ,de ,Móveis' Ltda.
... ;

BR-280 - Km 58 - Fone (047) 373-00n e 373-0131 .. G\.Iaramirim ,;. SC � Próximo ào vi�duto-

.
, CORREIO DO POVO,� 4

Tiroteio
" Do deputado estadual Ivo Konell (PMDB), candidato a prefeito

J?or JaraguädoSul, sóbre asposições dos postulsates aoExecutivo
•

Municipal na corridaeleitoral.
� .

- O Guenther (Alfredo Guenther; candidato da coligação PTB,
PÓT, e PL) só não vai perder para o·PT porque está usando a

'

,
.mãquinaadministrativana campanha. .

�ncontro I
A Ferj promoveu; nanoite de terça-ferran7), um encontro com

os candidatos a prefeito, de 'Jaraguä do Sul. Os postiilantes ao

cargo do prefeito Durval Vasel apresentaram seus programas de
governo e responderamperguntas dos acadêmicos.

,
'

'.

EncontroU
Os candidatos do PT, Dionei da Sílva..e da coligação, PMDBI _

PPB, deputado estaduallvoKonell, mostraram descontentamento
'com relação-a forma como foi rea1izado o encontro. Eles deram
declarações parecidas lamentando o fato dos candidatos não

.

poderem ser confrontados nas apresentações.
.

- Não fôi um debate, e todos puderam falar o que quiseram sem

serem contestados - reclamaram. '

Negativa ..,
' '

','
'

,

- \ " .

O deputado estadual Geraldo ,Weminghaus (PFL), candidato a
'

prefeito por JaraguädoSul, negou,que a coligação tenharecorrido
,
à Justiça Eleitoral contra a publicação de uma pesquisa

, .. .

. encomendadaao Instituto Perfil pelo "Jornal Ablotícia''.
.

'

O resultado dapesquisadeveriaser divulgado no final da semana
passada.OprefeitoDurval Vasy( (PTB) acusao PFLdeimpedir, \

, através de ação cautelar, a publicação.
'

,

Em tempo: A coligação "Acerta Jaraguä" protocolou a ação
cautelar, na 87- ZonaEleitóral, na sexta-feirapassadatlâ).

Oeolho em 98 : • i�

De acordo com uma pesquisa realizadapelo Ibope, entre os dias
36 de agosto e 4 de setembro, com 1,2 mil catarinenses, o ex
governador EsperidiãoAmin, atual senador pelo PPB, venceria
uma disputa ao Palácio,Santa Catarina com $5% das intenções
devoto ..

'

I, •.

A pesquisa ainda contraria informações do governo estadual e

aponta um índice de reprovação à gestão Paulo Afonso Vieira
, (i>MDB) em tomo de70%.

,

,Mestrado
A UFSC estácom as inscrições abertas:paramestrado 'e doutorado
�m direito. Os interessados têm até o dia 26 de outubro pára se

mscreverem.

Màíores informações poderão ser obtidas no Centro de Ciências
'

Jurídic;lS, curso de .pós-graduação em direito QU pelo telefone
231�92870ufax231-9733.'

'

Boa nota .'

,Até que enfim a polícia tomou providência a respeito do vigia
noturno, da Dha da..Figueira, que há tempo$ vinha importunando
os m<?radores. Depois de �ameaç-ar alguns, o canwada chegou
para a disparar tiros -durante amadrugada.'

. '

,-

Clilndidato ,foi re�ebido
pelo prefeitoTarso Genro,

,

que grl4voumensagem de

apoio para o programa
_ eleitoral de rádio do .

partido,de Jaraguá do Sul
'Por to Alegre· O candidato a

prefeito _' pelo Partido.' dos

Trabalhadores de Jaraguä do Sul,
Díonei Walter da: SfiVa, reservou um

'final 'de semana para conhecer o
Orçamento Paríicipaíívo; o transporte
coletivo e a política de geração de

empregos e rendaimplantada pelo PT
nomunicípio. manei foi recébido, no
Gâbinete de Planejamento (Gaplan),
pelo sociólogo Assis BrasílOlegãdo ApoU}: Chitro •..IU. ,,..,..,,..M &01'.mo ti. PTM JIIi'.gú ti. Sul

Fílhovque explicou como os cerca de ,cadao1>faantesdatiberaÇãodosrecursos. funciona como uma espécie 'd
, 20 mil moradores de \6 regiões Na Se'aetaria de Transportes, Oionei "ombudsman" do governomunídpa,
decidiram onde aplicar ,o, dinheiro conheceu os-métodos implaiitadOll pela "É 'uma maneira de democratizar �
arrecadado pela Prefeitura. . administração municipal.

'

Estado", .aeredita. Os financiamentos"

,-AadministraÇ1opopularinverteu 'De acordo com o candidato, as ' variam de. R$ 200 a R$ ro mil, �_
,as pdoridade,s' para atender às polítiCas do setor são definidas através .juros de 4.5%, divididQs' em�até I{
demandas populares. O,modo petista dedíscussöes com os .representantes parcelas. A inadiID1?lê�cia DiO�
de governar, tem demonstrado, na 'd�ConselhoMuiudpa1deTmnsporte, ultrapassa 1,2%. •

,
.

prática, que o partido realmente tem
ç

Urbano (Contru). "Enquanto 'qôe em A visita dq dlndidato à capital
social, como prioridade e está provando poito AIegr�a t�ifa é de R$ 0,55. para gaúcha, de acordo com' a àssessoria �.
que, com a participação popular, uma distância média de. 13 campanha,

é

para recolher os subsídioS'
resgata a cidadania de todos enIo· quilômetros, em Jaraguä 90 Sul, paga- . tecessäríos para iDiplantar em Jaragu4:'
.elitiza o poder - avaliou.

_.

•

�e R$'0;6(fpor uma viagem menor e doSul. "Oexemplode PortoAlegre déw':
Sebre'.o Orçamento Partícipaüvo, em Ônibus velhçs", criticou. Ele 'ser seguido porque é sucesso e t�lD!�

OlegárioFlIho informou que, para Q ano Visitou' também oprojeto Porto d9 Sol, ' atendido toda a comunidade. Thnto é ;

que vem, a população priori.zou maís ínstítuíção da.J>refeitura que empresta assim que o 'candidato a prefeito. Raul;'
moradia. pavimentação e saneamento dinheiro a juros baixos paramicros e Pont, temmais de 50% das intençOesde;.
básico. afirmando que o Gaplan vai pequenas empresas, e a Coordenadoria voto e o Pl' já está Da segunda gestão'\. !
analisaras condiçõestécnícase legaís de de Relações com a Comunidade, que 'argumentou Dionei.

"

"

( CjeKte �ftte<J €f t'taßatitMhr t,ofstó <JCÚ1.' METAS DE TRABALHO
Educação:
a) Assegurar aos Professores, curso de especiafização,

.

objetivando uma melhor valorização pro�ssiobal.
'

,b) AmpHação �() atendmenio às ciian98s de o a 6 anee.

Habitação e Ação Comunitária:
a) Construção ela câsa própria, em r�me de mutirão, can ',:

financiamenl9 dOmaterial de. construção pela prefeiiurä.
"

r b) Criação do p,At - Progrema de Apoio ao IdOso, can'a
mpl,antaçiodil Casacbldoso com atendmerito mé.dco, dentá1io,-

,

jurfdpo e de assistincia social.
'

,

Esporte e Lazer:
,

a) Esporte e lazer nos bairros, com orientaçãô téa'1icll.. .

b) Incentivo ao projetode esportes existente, com valorização,do-
atleta jaraguaense,'

. .

'

Saúde:
a) Implantação cb Programa Médico da FamOia, objetivando a

, visita do médÍco as famRias, -

,Agricultura: •

a) Garantir .aos agricultores, a patrulha mecanizada pennanenlt,
Obras e TránsporteS:

.,

a5Programa �ti-p6 - Cons�lVação de ruas, com aplicação ae
brita e pintura asfáltica. ,

b) Imp'antação do:I Grupo de. Planejamento e Controle de
• :Traneporte Coletivo.

. .,.

c) Criação 'do PROe - Programa de Prioridades O�çamentán�
da ComlÍiidade, com objetivo,de envolver os pidadios nas

decisões ol'çamentária� no mun(cfpio.
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/Negligência da Prefeitura causa queda de

Jgalerias no p6do 'da'Metalúrgica Menegotti
"i .,

- "

"

.: ".,.ltoDurval Vasel
'

,�"tllSConversa e diz que
tijsponsabllldade é da .

��:fpr"'_sa vencedora da ,,'
;c".... apo, que emitiu um

umento dando garantias
� cinco anos das

'

.
'

':t:""truçõss dos cerca de'
·,�"metios de galeria
i:��:

"
'

,

'

��:} JaraguádoSul- As galerias que
,'_oseridö construídas pela�
;tnn�tipo, da cidade deGaspar,para
'U�nto das águas do Ribeirão

'�cisco de Paulo, entre os fundos
;�Rua dos Escoteiros até o Samae,

(rlerviço Autô�oiID Municipal de
.1gVae Esgoto), tíveramcínco peças
:: quebradas, po pátio da Metalúrgica
Menegotti, quando estavam sendo
"cobertaS com terra, na última quinta
,,':IeiraÚ9).
je ,

'

As, obras orçadas emcercade Rs
�'130 mI, iniciaram em junho e

estavam previstas para ,terminar no
,'final de agosto. Em 21 de-junho, o
: diretor-presidente da Menegotti, '"'_icw.r;". tiopid;.1IIJ�M� apa,rirtljiIuz. '

:',Sigolf Schenke, ,enviou desmoronamento na galeria de Vasel.
"correspondência à Prefeitura canalização do ribeirão. A nota Schenke negou 'qualquer
" alertaI)dd sobre as "irregularidades fundarrenta a afirrração em obras conotaçãopolítica e aãrmou que os
das obras", De acordo com ele, as similares realizadas em outros fatos estãorestritos as irregularídades

,

paredes das galerias, Com cerca de rmnícípios pela mesma empresa. na construçã'G das galerias. "Aprova
caco�ttos, eramínsuãeíentes ''Não Im preocupo, po.rque se tem

'

de irregularidades técnicas estão aí.
para suportar o pesodos caminhões , algum problema técnico é de Muito antes de minha previsão gá

, daerI\)resa, que trafegavamnopátio. responsabilidade da Protötipo, que desnoronou", defendeu-se, apontando
, "Chamaroos a atenção para as .deu garantia de cinco anos para a "as características-de irregularídades, ,

,

' irregularidades' apresentadas n� "obra", desconversou o prefeito, 'No alerta feito à Prefeitura.: o
, ;

constr,uçao da galeria. Mandamos lembtarldo que vai cobrarda en:presa errpresärio enviou' fotos rmstraqdo
,
fotos para corrprovar os erros", os reparos necessários. Ele atribuiu fissuras nas. paredes das galerias, '

.

lembrou, acrescentando que as as queixas de ,Sigolf Schenke à ' exposiçãodaanmção, utilizandeferro
,çondições técnicas estavam. conotações poííttcas. Schonke foi' com 4,2 milfm::trós, "iníeriores às
COlIl'rometidas. Na opinião dele, as vice-prefeito, na gestãoVictorBauer ii9nnàs para tubos de concreto com

paredes deveriam ter, no ßÍniroo, 3Q '-. 1977/92, que hoje apoia a diâmetro menor", manchas de
"eentúnetros. ,Candidaturadodepu�doestadualIv!? ,infiltração � "maquiagem no

L� I Emlespostaacorrespondênciada' KoneU, dacolígação PMDBIPPB. acabamento para acobertar o

,_.Meta1l1rgica Menegottí, a Prefeitura - Eles são os
'

maiores culpados: pr(i>lema" ...A enpresa não se opõe a

::; �ouumtenm deresponsabílldade pelos probletras de enchentes .no construção da galeria. Não queretos
\'sot.eaObra.N:o(loellImlto,assinado bairro. Coristruframa erq:n-esa em ser omissos e estames tornando
'��Io prefeito Durval Vasel e pelo, cina do no.erâosepreocuperamcom público a nossa preocupação com:
':}ICcretário de Obras, Valério Vasel, a a vazão. Agora estão aproveitando o 'relação a segurança da' obra, que
�"Prefeitura' afirma que -assumírä mmemo político pata tentar atacar, poderá ocasionar acidentes graves",
; quaisqu,er avarias ou a administração -, critícou Durval completottSbhonke.

'

/Oppermann confirma que PFL, recorreu à
'

:�u$tiça contra pesquisa dolnstituto 'Perfil'
, Jaraguá do s,i. o municipais,a1émdepoderconfundir
; �ordenador de campanha d:t o ele.itorado".. '

\�COligação ,"Acerta Jaraguá"" As declarações de Oppermann
, '�llJosta pelo PFL e PSDB, Luiz desmente o candidat� a prefeito
l\Iberto Opp,ermann, confirmou pela coligação, o deputado estadual

, ie a aIian?"impetrou, junro a �7a Geral�o ���ghaus �P��, queOna Eleitoral, na sexta-feira garantIU a ''Ráqlo StudiO nao ter
; �sada (13), uma ação cauteiar . recolndo à Justiça, na tentativa de
�Illpedindo a veiculação na impedii a di�lgação da pesquísa.
1In .'

. \� ,', .I

,prensa da pesquisa, OppermaÍln explioou que' �

�' �C���ndada, pelQ "Jot:nal '" coligação questionª a �etodologill
<: ,�cla. aoInstitutoPerftl.Elealega �mpregada' na realIzaçãQ da
'��açãQtemcomo objetivo"evitar enquete: �"Verificamos que o

;'� fOSs,e divulgada'uma p_esquisa instituto não cwnpriu os trâmites
'�obedeceu as nonnas da Lei legais para a realizaç�o da
'. que regulamenta 38. eleições pesquisa", afirmou., Ele confirmOU

que a aliança, encomendou uma

pesquisa 'ào instituto Bonilha" de
,

'

Cwitiba, que deverá ser divulgada
no início ,da seniana.

"Opperm�, entretanto, negpu
que o' InstiMo Bonilha pertença ào '

ftlhó do �x�presidente nacional do
, PFL e atual enmaixâdor do Brasil

'

em Porn'tgal, Jorge Bornhausen. "O
instituto n:ão tem nenhum, víncú.lo
com o filho do embâixador. Aliás,
o óIgão está entrando na Justiça
,pedindo' direito' de resposta no '

, programa'eleitoral gratuito da

coligação 'PTBIPDT/PLr que,
diwl'gou esta inverdade" , adiantOu.

Coligação "Juntospor Jaraguá"
lvo Konell - Prefeito

, Mene) - Vice

Konellreitera que

não é inelegivel
'O candidato majoritário Ivo Konel� (PMlJB),
confiante em sua vitória em 3 de outubro" se sente-na
obrigação deesclarecer a opiniãopública, em relação
aos insistentes boatos sobre inelegibilidade."
Informações junto à comunidade dão conta de que

'

um certo adversário estäse uiiliiando da palavra,
em seus comidos, para confundir 'o eleito�ado '

jaraguaense, garantindo que Konell"se ganhar; não
assume".
"

'

Ao tomar conhecimento desse fato" o futuro, prefeito
'

d� Jg,raguá' do Sul Lamentou a atitude- de seu

concorrente, pois as implicações juridicas de seu
.

"

processo conira a Câmara de Vereadores, que tramita
em Brasüia, já foram amplamente divulgadas nos

meios de comunicação. "É' imposstvel que isso
,

aconteça,pois aprópria lei não define isso: Não existe

a mtnima possibilidade de eu não assumir como
'prefeito, sendo 'eleito", garante o prefeiturâvel
peemedebista. .

'

O -assessor juridico "da coligação "Juntos por ,

Jaraguâ", Antenor Galvan, ratifica o depoimento de

Konell. ;)'1 lei complementar' 64, em seu artigo 1°,
...

•

4 •

,

letra 'G', é bem clara quando define oprazo até lõ de
'

julhopata decisões dessa ordem, como a impugnação..
Konell é elegivel, sim, po�s a Justiça Eleitorai lhedeu
ganho de cousapara isso", afirma. "Ele vai ganhar e
assumir", concluiu. 'confiante, o advogado 'Galvan.

'

S8nu, PiUon i{e Figllefó - assessora da co/igaçao
,

(DRTIRS 7�(J94)
•

.

. ,

'VEREADOR

15.
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.

.' Viver' ecologicament
um q"e. ate", N'o .momen�o atuai podemos perceber que noss�'soci�d':'

, ,,','
Uma adequada Educação é conseqüente demanda de docentes. e recursos diversos; mas tudo isso (comunidade local) vive dispersa, porque seus valores se "esvazi

,,'

necessidade que', atinge" a
"

b) Dos atuais 615 docentes que' é pouco ,e de prioridade duvidosa ,,�dos estão à precura de algo 'que não sabem-o que é. No entanto>,
'organização social como um todo. atuam na região, em educação se falharmos em' relação aos observarmos o que está faltando pala os indivíduos são valores, qua'
Para-uma educação de qualidade.; infantil e easino funéiamen�l até professores. Como diz. o .educador.. tocamos' nesta questão, estamos nos referindo à, questão étr
.o fàtot decisivo, preponderante' e 4" série 15,4% não possuem e pesquisador Pedro Demo: "A ' propriamente dita, mas que np momento se tomou al�o SQpedicial.'
insubstituívelé ci professor, Apesar qualificação legal, e apenas 15,7% valorlzãçã.o do professor representa Quando falamos 'em ética dWtam� claro que se poderia ef�'
de Educação ser "direito do cidadão

.

têm curso su,Perior; os demais estão ,a estratégia ..principal da ação' um beio tratado, mas, pensamos qu� omomento peça algo que é> lei
e dever do Estado e da Família" qualificados a nível de 20 grau educativa.Oprófessor competente se depare e leia. Podemos observar ein nosso cotidiano que as pes
(art, 205 da Constituição Federal),' (magistério) e socialmente satisfeito, é amelhor não "possuem'; mais tempo para viverem 'em função de si ou da fiá sociedade não pode eximir-se de c) DecresCeu'à procura pelo curso motivação para a qÔalidade ( ) . . ,

,

'

"

, ,
. ...

porque as coisa,s matériais a sua volta são ma, is impo�tes. ,respönsabilidade e de agir neste 'de Pedagogia, a ponto de, em três Outtos fatores são importantes .

, No momento atual é quase normal sabermos que as' cri
"campo.

(
, anos 'consecutivos,· não s.e mas.de todos.o.fator maissensível, " ,

Co basi t ."," h
' ..I "e'a' qU'a}II'da"idedó professor".

'

sofreeam á1go porque os pais estavam entretidos coni a,telev_isão.,'"orn se nes es. pressupostos, e ,preenc er 'o numero ae vagas • l'

assumindo sua missão .no campo da' oferecido no vestíbular,
'

Temos consciência de que então os mais novos estão muito ocupados com o computador, �."
Educação, o Centro de Ensino' Nossä região e, . .mais nenhuma pessoa ou instituição, pensamos que o grupo social deva antes de qualquer coisa ter o te

;

Superior \ da Ferj inicia um .. especificamente; Jaragúã cio Sul, . sozinha, conseguirá reverter um que as 'famíliàs necessitam pàra sua convivência, se pas�liQlos 'e:
movimento cujo marco inicial será .

·tem sobressaído no contexto ,quadro que" requer medidas algumas escolas observaremos que as: crianças quando geralmente ;",
um encontro, dia 23'.9.96, às 20:00 brasileiro pelo atendimento que dá . urgentes e efetivas, no que se refere estão 0000 suas netas de acordo com o que se exige como padrão.;'<
ho�as, no S.indicat6. dos, às, 'suas crianças, ,O, à Educação neste País.A Felj, com bom, com certeza, ao o�armos com l'ro(uDdidade veremos q�IC�'
Trabalhadores na Indústria do desenvolvimento harmônico � esta iniciativa tem apenas a problema está em ninguém ter tempo para acompaphã-las eI? s

,Vestuário de Jaraguã do Sul. Para . -contínuade de nossa comunidade,. pretensão de cumprir" sua missão e. deveres e lições de casa, ou então, quando um casamento não está Ix!"
.

este encontro estão convidados no entanto, passa por umapostura ,fazer parte da: solução-do problema. é porque não existe tempo Para se conversar sobre o seu cotidiano.<;autoridades políticas e realista:' existem ações 'q�eéievem . Este' trabalho visa sensibilizar aS
":..1 . , ". _

d' cl' in I'Cl'ar-se hoie para supe/rarm,os f
..

da midadev e 'Ap lermos Félix, Ouattai'i, vemos que o descreve 'a questão=ucaclOnalS, associações ,e ass�; • J orç.�$ VIVas a commí
.

e, em '

Diretores' de Escolas e de APPs·da atuais carências ainda existentes no torno de uma realidade que diz
'

seguinte. maneira: "a vida conjugal é familiar se encontra frequen\eme, ..

região, estando aberto também a
.

sist�ma ê, "sobretudo, para respeito a fudó� e pela qual todos r 'ossificada' por uma ,espécie de padronizaçãç dos comporuimentos.••�
todo o pl:ÍbIico iriteress.ado no garántirmos,' a indispensável' nós devemos nos sentir (1995:,07) "

'

asSl!l'�to.
'

.'
, ,.,. �ucação de qualidade �ra nossaS responsáveis: ,Educação com Pe�amos 'que,'esta qUestão "deva" ser um viver quase cotidiaM

A realidade, em sín.teSe, é esta� crianças do século XXI,.Ern nosso �lidade' Para Tod�
.

• ,

, nas cidades g.,andes; no entanto aqui em nossa cömunidade com relaçicf
"- a) 'Há, na região, um crescimento 'sistema escólat, há demanda

'

JoiioAmoldo Gascho a eSte momento, devemos �gfr éOtno se houvesse �mp6 �,tal tipCJ,
acelerado de' alunos,

.

com a crescente por salas, equipamentos
'. FeIj. Comiss� ik Estudos de 'viver não el!listir. Mém de nosso t'i$paço doméstico, que eqm certeza

,

é bom. para serVívidu '�m íntima relação com eco-sisterm que Il�t
eiiy�lve.

'
'

, ;,

AFetj

'AQUE'POR 'DeNTAO� 00

"

Curso:_Vivenciando e 1bbâJ"ando � Educação
Docente: Dra Maria CélIolina Móraes

"

,

'

, , '"

, Psicóloga, 'ferapet,lfa, (xientadOl;a Eduglcional,. Master Prartitioner em Programação Ne\n'ol41gi.iística
(nívellI) ,

.",
I

'.

• ','
, ,

,
'.,.

,Data: 19 a 2119J96
• .

tocal: CESlSlFerj , f
,

' '
" , ,

A quem sé destina: Educ�dores etn;geraI., Prof�sores, Especialistas em 'EdUCação, alunos dir�iona:dos à,

área ,educacional.
,

"..

Informações: Coord<mação .de Pesquisá· e ,Extensão
Telefone: 371:0983 RamaI.49

':"'

, 'PrÕgra� de Educação Pennariê�te lo Í\'oepe"
Cursa: Informática

'
, ,

Perípdo; setembro a n0vembrC( �e 1996 ,

Local:' Laboratório çle< Ihformátiêa - 'CESJSlFerj
·Horário: 16h às 17h15min, 3"s feiraS'

. ..,

Informações: Coordenação de .Pesquisa e' &,tensão
'Telefone: 371.0983 Ramal 49,

,"

Educação de QUalicLlde
Um projeto para J�gl:lá do Sul ê região
,Data:·23�.t96

.

.1

Horário: 20 horas "
"

Local: Sindicato dos, Trabalhadores nas, lridúStrias do Vestuár10 de Jaraguá do' Sul.
,
Tema 'do Encontro: R�lid�cie a�l e as perspectivas da Educação em Jaraguá do Sul e regiãe, com ·ênf�e

'

,

no enfoque na quaIidade do ensino ,I;,elacjona4a à qualificação dos docyntés,.
'

,

Convidados: autoridàdes :políticas, educacion�is ,e representantes dé.diversos s,egmentós da comunidade.

,-

.

?cl.de .�IEMCÖ!l\ você

,

Estamos faIando em "ecologia" 0\!Í "eco-sistema", porq\1e est�.
penSllnd,o o ser hun1anO. nesta questão, prinCipalmente que, o mesmq;
faça parte da vida, entãö com c�teza nãö podemes desvincular UIIÍ

mt;Smo assunto.
/,' . '",

......

fiant� ,d�sto então � precis� qUe: tc:nham?S ,teIPP_o �a. � filhOS;"
caso conWno nossa açao em te-los nao havera,razao Justificando 0:
ato de querer, ampliar a' quanti.dade de.seres humanos nomtindo, quáncki

,
.

�
.'

,.
. '.

- .I

não damos conta d0s já existentes.
" '

, •. •
.

J

A outra queatãö, é o Ilto de vivermos em companhia de outro.'
elemento, o que estamos querendo IMstrar �este momento é quf
geralmente os gêneros objetivamviver entre' si, mas, nó e�tanto n��,
tem u� oonhecimento' profundo um do �utr� e quando .isto acon
nãó tem päCiência' ou limites para Viverem entre si;. '

Percebemos, é que o ser humano )lão tem possibilidade de :viver s6),
" Já es� provado, há muitO; o. qáé o ser hwuano não tem'vpca .�

,

.algumà paia ser! . "eremita" ;por màis que os �eios de comwiicàçãö .'
digam no momento, que� muitos viver. só é 1\ grande saída, I�'
certeza este não é o ponto fi�ál.

"

'

,

.

, '::
,

....

' ,.P�cebermos sim, é que nenhu� dos doi� gêperos tem limites par*;;
qUe 0,01.1t1'O' possa externar seu" mundo subjetivo� ,�te 'aliás será�,

, grande vaHa para o ser humaqo quando' este conseguir sobrêvi�
\, ·entendenâQ�se. Devo concOrdar com o pensan:1éntO· de Guattan q,uando"

� m�mo 4iz que a questão é o e<{mp �ai se viver'paqtii pará frente eIIÍ
,

nosso'�laneta.'
,
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'Brasü releita criação' imediata Pedro �onini deixa condu��o.
;. .,' -:1/ ,'_ ," _' ,." operacionaldasMalhasMarlsol
:;',1e' merca""0 ,lz'·v',po na' ;América J�pjd.�"S';"--''ü� operacional dos negócios da-
';'Uj t;;"" Uj , "t;;" .i":I. .,. .operecional dos negócios da Marisol, .convicto de �ue'CleldldlOllv.1MIDC

Marisol, Pedro Donini, deixouo cumpri a minha missão -

.cargo, na sexta-feira (13),
'

declarou.
. permanecendo como presidente Na opnuao

: dele, a

do Gonselho @ Adminis�açio.'· experiência vivida em 32 anos,
,

Em comunicado à' imprensa, foi lUD. contínuo processa: de

.. DoDini reforçou a Ülten9ão de aprendizagem e

'COnt:Umar a serviço da empresa aperfeiçoamento profissional,I '
'

"na tomada das grandes exercitado dia-a-dia, 1,'0 ideal

decisões". Dónini permaneceu está aí. Uma empresa modelo,
por 32 anos na Marisol, desde a, 'da qual todos nos orgulhamos.

,

criaçãb, em 1964. Um exemplo de empresa bem

,

- O processo de renovação sucedida, tecnologicamente
deve 'ser entendido como atualizada, preparada para

'

salut�. E é com: este espírito atuar em mercados

que deixo a condução globalizados", elogiou

; Florianópolis - O Brasil

,\�eitou a proposta ini�'al de
:"e criar imediatamente a

'Alca (Á.rea', de .Livre
l,çCoinérció das -Américas),
,,'tomo pretendia -os Estados

',uDidosi qu� defende a

"aceleração do processo, CQm
,

abertura comercial preVista
para 2.000. A posição do Ra,,;&,: govenuulDrPtlllloA/o1fào'comrepreBellltllltadeptÚa' ,

rBrasil foi apoiada pelos fl_lfD'icanos, .,anie II discIIssão tÚi Alca

demais representantes dös confirmada depois que .mercado.. 'mas com

,:paÍses do'Mercosul,' O representantes .dos países mecanismos ordenadores
'encontro, que- r�uniu. 34 integrantes do' Mercosul 'institucionalizados, para a

delegaçêes de "

países (Brasil, Argentina, Uruguai garantia' das relações
americ�os, na sede da Fiesc 'e Paraguai) se reuniram, na exteriores", pcnderou.:
'(Federação das Indústrias do manhã de domingo, no' A cautela defendida
Estado de Santa Catarina),

. Hotel Costão do Santinho,
. pelos, paí ses latino-

.. "para 'discutif a Aica,: e' decidiram. atuar em bloco" americanos
,

'está
: tenninou na terça-feira (17). para ter mai s força 'nas relacionada ao temor de se

,

,Segundo o, 'vice-ministro negoci�ções'.' Nà opinião tomarem, 'satélites ' da
:;4e Relações Exteriores,

,

do;membro da delegação economia norte-americana.
?;Sebastião do Rego Barros, .0' uruguaia, " .Augustin O presidente da Fiese, ,

J Brasil estámuito'empenhado Spinoza, a jntegração Osvaldo Moreira Douat,
:;'� discutir a criação de Um regional deve ter prioridade teme ,qúe a aceleração 'da
>:mercádo comum entre os sobre a' hemisférica. Ele criação da Alca transforme

;j�ses da América, mas quer disse, que é preciso ter os países latino-americenos
�,óbedecer o - cronograma cautela quantos críaçãe da ell:1 "simples exportadores
;{estabeleci� na çúplila das Alca. O govemador Paulo .de matéria ..prima .pata o

;; Américas, re�zado em Mi-
,
.Afonso Vieira (pMDB) fez, 'mercadO norte-americano".

; ami, ein I 994", De' acordo 'coro .com Spinoza e No final dO encontro, as 34
.

é9m a proposta definidas afirmou que o Brasil delegações decidiram
',:_peJO$ presidentes dos países conquistou Uma posição de . manter o' cronograma
"alllericanos, a Alca deverá destaque no Mercosul definido em Miami e .abrir
)Iliciar suas atividacÍes

'

em gra9as -a cautela e a busca o mercado' entre os paí ses
,2.005. de interesses consensual. da América em 2.005, em
:', A p.osÍção brasileira' foi .."Queremos-a abertura de três etapas.

1,', 0, endereço onde a qualidade 'tem bom preço, la-
'

MALHAS" LT,DA. brica: Jacquard, Soft;'Cotton, Moleton, Meia Ma
',POSTO DE VENDASJUNTO A 'FÃB,Rí'CA. 'Iha lisa e 'estampada, Stanflex, Xadrez, Listrado; ,

ROO;SC-416 N° 2727 - RIO CERRO 11. " "

.'...". '

,
.

I, FONE: (047) ,371-0099 ,'p�ra atender confeccíonlstàs do ramo de malhas.
':,', FAX,: (047) 371�1045 " Ci

, JARAGUÁ DO SUL � sc
'

..
'

�, Contrário a posição
�'40sEstados Unídos,
:,'pals quer que,a'Alca'
',comece a Vigorar
i,:sómente àpariir de '

,./
,

'

2.006, com redução
.;gradual das tatifa� e
:'�. ,,'

• e; \ •

,:J)arr,elras ,
,

'

�.lfandegárias·' "

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

DISPOE, TMIBÉM, DE St�RVIÇOS ElVI ACABAMENTO PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FIA�ElADO E ESTAMPARIA

, .
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Celesc registra lucro recorde
,

•

•
,\"" ... ',,,' I

•

,Flórianópolis - A Celesc 'setor, ficando atrás apenas da .investimentos daordem deRS
(Centrais Elétricas de Santa Ecelsa, doEspírito Santo; que, 40 milhões, nos primeiros
Catarina) registrou, no

. jäfoiprivatizada, Ela é hoje a meses deste ano. A receita do

primeiro se��tre deste ano, ,es� de energià elétsica 900 primeiro semestre foi de RS
um lucro Ifquido de RS 52 exibe o melhor desempeaho 328,3 milhões, enquanto que
milhões; o maior,de toda a neste ano. Adiretoria atribuiu as despesas ficaram em tomo

história' da,estatal, A empresa o bom desempenho' obtido ao deR$'275,2 milhões, gerando
"

I,
. ocupa a segunda posição no crescimento de 5% da um lucro operacional de mais
'ranking das .empresas· desse empresa no mercado e a , de RS 53 milhões. ".

,

,

, VEREADOR - 13:.'696

PARJidO do! TRAb.Al�AdoRE5
'F�n.: 973-3796

POSTO·MARECH'AL LTDA.
,

, ....

* COMBUSTIVEIS···· " ,.', -,

".
.. "

' '.,' ,
"',

,.' ,

* TRO·CA·DE ÓLEO,
* LAVA' RÁPIDO

�

, *·:GÁS,

...

I

De acordo com a diretoria, descartou a privatização .

os investimentos na empresa Estatal. Segundo a, atú
até o' final do ano devem composição acionária-I
Ultrapassar os RS 20 milhões, empresa, o, governo ,

principalmente nas áreas de Estado tem 30% das

distribuição e' transmissão. .enquanto que a particip ,

Para 97,' os investimentos, da iniéíativa privada
serão aíndamaiores, cerca de dividida com 27%

RS 200 milhões. Bovespa,
,

20%, na' Bolsa,"
O governador Paulo Rio de Janeiro e 15%

Afonso Vieira. (PMDB) Previ.
. �

EDIT�L DE coNvOCAçÃO :::
Aprimeira IgrejaBatistadeJaraguádoSul convoà '

seus membrospara aAssembléia Extra4rdirláriil:_
ser reolizada no dia 20.10.96, as 21h15min.,
sua sede situada, àRua Emílió Stein. 120
Assunto: Levantamento dos débitos da construção,
formas depagamento.

,
'

'

.' � .

Renovação com responsabilidade •••

Avenida ,Mareoha' D.odore da -Fona.oa, '9'61 .:. Jaraguá Cio .sul..: SC ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"' Chegou" Primavera!A estação'mais linda do ano; onde as cores da natureza ficam mais vibrantes, O sol se aproxima e as

�essoas começam a sair da/toca' onde estiveram durante o. inverno.
"

.
'

'

, ,

"

�,. Com isso está aberta a temporada de. caça às coisas boas da vida e de tudo que a natureza nos "proporciona.
"

:' É tempo de curtir a natureza, respirar ar puro, perceber que a vida, o dia-a-dia nã_o precisf! se resumir em quatro paredes,
;escritórios, indústrias, comércios, colégios, etc..., .

f .' ",
.

\ "

\ .

Nãoprecisamos irmuito longepará aproveitarmoso que a vida tem de melhor, em nossa cidade e regiãoexistem muitoslugares
,Pndos, onde-a natureza é generosa.

-

'

'

.��' Desperte! Está aberta a temporada. ",
'

A Primavera chegou!
.

A vida te espera! ,

, À'esq"erda
, Parq"eMalWée'
e ii direita

Cqr"pá

'lo "

"." . . . '

', .

,,», :$êJIí.U:r�III·:l?,"IIII> ".: '::
.

,:., ':::".
Saboreando buffet.de sorvetes,

'

.... 'Taças frias e quentes, '.

Café expresso, .

c,·Choc,olate quente e
,

Capuccino .

: Rua Proc6pio Gomes de Oliveira, 664 - Jaraguá do Sul- SC
/

Fone: (047) .,371�6611· '"

.e

.

.
,

:' ,'Re)IJII: t,.
. ..""' ,

".'
" '.

..
. I .,' 0-'

•
....

�
','

..

I •

.

'.' P'REVINA'�SE

, I

\ "

.'

..SEG:UROS '--SARCIA.
Fbne/FdX 371-178�'

'

;;,
- a-

,
"

..
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VARIEDADES - "2

C:onfira a :História
"AHistória de nos$1Igente níiQpodejiellr'S';"'1I

,...�...

sll"dllde". () PtlSslldo só é �portllnte se

-o seu te",pofoibe",�reglldo.'

, BlII'iodel�
"

�!.��;!Jf.4f?',
;.;Em 1876, (. ..) retornando à escritura de 29-04-1882, estamsegurava a
Sum Altesas t'o direito de haverem de Jourdan ou de seus fiadores, .em
virtude .dopresente contrato, e dav demtilo de 187f!, 'e dejulho de 1881, o
excesso qu� apresentavse a dívida hoje (entao) reconhecidasobre o valor
do engenho e mais os /Jens ora dados empenhor. vOtorque se� declarado
poravaliação amigaveloujudicial", cfe. constaitapágina82, doTd,elião
FrOnciscoPere;raRdmos.Mmhaviaumlampejodebenignidadeporp"arte
deSuasÁlte�av, aofirmarem um contrato rlapâgi#a 84, domesmo tabelião,
datado de 26-04-1882, três dfmmitesdo corirr/to acima (I), emqueJourdon
como oUtorgado aceitavapovOarmt�nmdo Patrimônio,por.siouemph!8p,
com títulos de tiforamentosperpetuo« a foreiros nacionais ou estrang�iros
'aPatte do?atrimoniQ� vdes dos riosNegro ePreto, e seus qfluentes na
pane denominada de serra acima, por dez anos, explorando ervais nos

terrenos tiutorizad08aexplorar, tenm queJourdaneml876medim, eriregÚes
ouaindaporentregarPOIqUI! aindado domínio 40 lmpériif.Havia, contudo,
uma clausula resritiva: nasociedade que organizasse nãopodiafiguraro

'

nomeJourdan.

.A?ê;;1?é?
.. Em 1926, o ,Bispo Diocesano Dom JoaquimDomingues de Oliveira, da
Capital do Estado, aeabm:.a de dar lice_n;ça 'para mudar o Padroeiro de

'Jaragilápará opopularSAOSEBASTlAO, c,gqfesta rediz�se-ia em '20
dejO!Jeiro. Como a notíc'ia vinha estàmpada na ed 377, pago 4, de 31 de

julho, dosemanárioCORREíODOPOVO, parece quesó em'1927se dariaa
pnineirafesta dopat!roeiro Sã<) Sebastião, p�"",aneptndo até lá o ató df!
Dom João Becke;; porfJlercê de l)eus e daSanta 9éAplJstólica, Bjspp de

Flórianópolis,�delibe�criaràpOróquiadeJaraguá, noMuniCípiode·
Joinyille, depois de ouvido o mo. Vigáric" qJJe se denQminaria de "Saida,
'Emilia deJaraguá",finnadOem 31-07-1912, naCâmaraEpiscopaJ, tendo
como secretári_o, mOnsenhor Francisco Topp> com os seguintes limites:
partindo dacf)1ifluênciado ril!Mavsaranduba no rio ](apocu, o limitesegue
'em direção nQrle, o curso deste, rio acima" até alcançar a direção, d� um

braço da Se1Ta d� Mar, que fonna a diVisa,dm águar éntre os vales
Bruederlhal e daEstradà do Sul; acompanlu:z o cume desta serra e chega

�na referidadireção 4s' divisaS doMimicípio deJoinVille com os de C(!InpO'
Alegre e deSãoBerilo,. c(jdinuando depoispelo divisorday águm daSerra'

'

d� ltiluocu e daSeITadoJaraguá até (l bairado rioM�saranduba.
.I'!f!.1?ê;'1:4!'?

- Em 1936,forinava-se nacidadeo "JA!«GUÁ Jau.Band",porU1n bloco
dejovef1S: tendo comom{lestro ojovem_ROMEÚBASI'OS, que acabava de
compraruma bela tuba, co,yudoquepodia-se co/�carao lado dos maiores

jazz-bands da Proví"fia. LUI? SANf'ANNA, sec,._,tárío, em 05-09-36,
agradecia ao CORREIO DO POVO, ''pelas referêncimfeitav em,o .último
número do vosso.conceituadoperiódico".

'

, �,(,Z#.��?
- Em 1986. a imprensa comentava.acoincidênc'iadeidecimentOs demúitm
pessom repwserit�m dacidade; o dr.Guido Gascho, aaf48 anos, dentista,·
EdmuT!do Arnoldo, Bmmendoeifer. 'em acidente na BR-280,� Ingeborg
Mathias, mlie deMdgda, aOs 63 anos; HenrietfeAndersen, aos 97 anos,

,

natural de Lübeçk. Aleltumhq, esposa e v;úvá dq dinama,quês Jacdb

�4.nders.en, olinves. relojoeiro e coleçionadorde antiguidades; mãe de Ellen
'

Andersen'Prodoehl"e Helme Tizieme. aos 77 pnos; do antigo distrito de

Hama. cQnhecimssimà de/odos através de suaCorifeitariaThieme.
I

• .'. ..
"

.
' •

SéXtll- eirllj 20 desetembro de 1

Ao anoitecer chegarem servida pela proprietárie ein Mas ainda existem o

em ltapocuzi.nho, onde aponte .pessoa, tendo ella duas cresdas detalhes que, novas�Ç}l1ISI
estava debaixo d'água. Na que1raziamospratosatéapocta irãorrevelar. A prof
manhã _ seguinte, o' dr. ondeellaosreoebia.Depoisfee-: EJlta Soares Alves, de
Dourado visitou Jacques

"

me ella mesma uma cama na Beato do Sul, nes f. _

Ourique na pequena Casa �'sala e conversou commigo dados, O dr. Dourt(d;o
desabitada, em que este muito tempo. O marido tinha registra a passageJil
pernoitara. Os donos haviam muitas can:Ftas que estavam Gumarcindo Saraiva
fugido ou sido expulsos? � para ClOI1du2ir a nossa Jaraguá . Os maiS ou� .'

,

, 'liA essa em cjue pernoitara 'g:áJ;". seria no Ja1m��ém trezentos revolucionart,
Jacques era taJnbém CQmO Jl conferir!" .. que estiveram em Jara

'

dooolonoita1íanoqueenoodrei Naquela noite a dona, de foram comandados. P
nos�s de Jaraguá. de um 'casa e 'suas criadas cuidaram Aparício Saraiva;'Jupão ,

homem educado. AB paredes
,

do � Dourado;'oferecendo- Gumercindo, e por. Ja
estavam cheias, de payzagens lhe .chá, Iimonada e Ourique, Essa 'info�,.
pintadal por elle, e muitos compressas de água fria para conflita com, as mem

,quadros. de Oleographia o seu'pé.�No outro dia, nada. de Paulo Kraemer e
-

cobriam-nes, Felizmente nossa cobrou pela hospedagem e pessoas entrevístades P

gente nãO' se lembra de
_
ainda ofereceu um retrato seu Emilio da Silva.

�-os";
,

para o dr, Dourado levar para 'Otnorevofucionário,
.

, Havia vários quadros sua esposa.
-

presença em Jar�, tal "

religiosos. DOutado ri1enciona A tarde, ao, chegar em não seja certa é 10rq_
pinturas de: Jesus, Madalena Joinvilleso dr. Dourado fica .Severo, lm dos' coman
era o tcmta ,de outros. A sabendo que Gumercindo teil da CoÍuna. Ele

s :

descoberta do nome desse Saraiva, encontrava-se -em é 'mencionado p

pdor ea Iocalização de setB ltajaí. Unia reunião do esta:do -Kraemer, Ovdr, D01l(ado
quam:-os seria de !:J'8Ode valor

•

maior da Coluna��beleceu menciona à página 12

histórico,JM(raa cidade,conclui. planos para a invasão,' do ' dizendo que 'Torquato
o professor João Rogério Paraná: O di. Dourado iria Estácio AZambuja estav

S�911 Deixando o' acampa-
"

seguir días depois pelaEstrada' , '� "Itapoêú" ,caDU,nho
.

:ôletto do ltapocuzinhQ com'a Dona Francisca, para o ataque Bhanenau Em seguida
Coluna Sataiva, o m:-.Dourado' a -Tijucas, que ficava nás diz queAparicio irá pe
segue a Cavalo, mas 'tem a sua .proximidades de Campo matos dé Jaraguá. P . '

ferida mBamada. Ele descreves: Alegre,' onde se- ouviam o 'Itapocú e Jaraguá dev, "

outra casa no camin1ío:" .. , ,tirótear � ali, no Hotel de ser locais diferentes parA I,

Tinha febre, e na primeira ,Wolfgatig Ammon" eram dr. Dourado. Além disso, ?

casá onde �e vi que se' levados os feridos. Jaraguá 'pá'gina 134, ,diz' ,qu4
podma tomar tim pouco de

. aparece ao longo �e treze
'

Gumercindo irá a ltajaí, ..

café e 'algum alimento, pásina:s do livro Voluntários juntar-'se a' Es�ac�
pagando,apeei-me.Adonade do Martírio, o qual tem 432 Azambuja, para ata,
casa� Uma allemã que "na páginaS. São poucas páginas Blumcmau. Port�nto�'
'espécie poder-�e.,hia para,Jaraguá,p.orémsãomlÄto possível que It;lpocú seJ�
cbatfimar bella. recebeu-me, importantes' para' a sua localidade taplb
éiião sêi porque sabia <Ne lhe história. PeqUenos detalhes, conhecida C()mo Sertio�
havia, de pagar bem ,o� seus' lembra o' jaraguaense, localizada na Barra dO'

,

servi90s� tratou';'me com professor João 'Rogério 'Itapocú, a quase lOOlan.
carinho... ' Sanson, precisam ser revistos, Jaraguá.

'

ceia como o ,são nesta narrativa. F1ÍIl.v_J.,.". ... �
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��Af.,C7����1 Egon Jagnuw.

VARlEDADE$-3'

{Lembranças.do'passado·.':
',Olhan'do, estas [otos I

':.1embro-me, de uma canção" I

r .

"

•
I "LampJão de gás", que ex�lta

;� 'a cidad� de Sãd' Paulo

,;,:"'calma ' e, 'serena, era

;� peauena,
"

tna§ qranáe .

...•.
, .

,...

','demais"; "

,

Sem'querer sersaudoststa,
,:,
isto 'aplicava-se também a

iLaraqu
á 'do S.ul;' çalma,

, .

°ßerenÖ, pequeria: mus

grande, Imponente. Não 'é

i;' isto que, as fotos sugerem?
:'� Penu que se perdeu �sta'
.;' pe'queriea.

, s,erenidáde,
,.�" grandeza e imponência. .

,. -
.

. �

A' primeira foto é da Rua

"
Presidente Epitócio Pessoa: A
,imponente casa enxaimel

RMII.Preside!JUEpit6cio_PesSt111 (iIIicio),fotD tir,lIIIlIproWIVeIMellte IUItNC" tIe,.tIÜItIJ. (ArquivoHistórico. I

pertencia aodeh tist� Roberto de Jaraguá 40 Sul) ,
,;

.�. Marquardt. Nos fundos da, mesma, nasceu a primeira malharia de Jaraquá dó' Sui, à Malharia I,:'
','Marql)ardt Hoje; ein seuluqat; está C; .edifício Jaraquá.

"

,

'; I't
,

E', a foto'
doSaÚiD

er,
isto' ,'II !.

'ReL da Comunidade ,i'
,

' '"

I

Católica? ',JaragUQ r:!'
.

�:!U�:�. ;�Z :;�Z::s.ií,
,

.

" f, :

que estão' ali na í� :

.' '"

r l i

Ina.ug�raçQo, mesmo., I;:
'numa obra de ficção,ll'\
,,' I

poderiam descrevera ,A(!. L:1i
Moreciial. Deodoro .da I' "

Fonseca, que passa entre
,

•

,

.
,

"

"
f i

o 'salão e a casa que .se 'l' ,:
.: vê oos fundos>

Você gostaria de

colaborar, comentar, '

criticar, ligue pará
372-1300 e fale, com:

Egon, . ou. para "

371-1919 com Beatriz.

�e preferir .

escreva,para a
'

Caixa Postal 19.'
Será u'm prazer para 'nós.
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Na noite de 4 do corrente, no
'Aüditório do Tribunal dé Contas do

.Estado, emF1Drianópo]is,perante grande
e seleta asästência,fea1izou-seaabertum

,

'doCongresso:deHi&tória eGeografiade
SantaCatarina, ao ensejo da.passagem

,

do PRIMEIRO CENTENÁRIO do
,

iDsti�Histórico eGeográfico de Santa,
. Catarina, e após os oradores, o sr.

preSidentedo:rrutiMOIistóriooBIUleiro,
'o��tante.doGovemo dosAçores
e do presidente do mGSC e o

, �entôdat>Jaca comemorativaà
entrada' do Tribunal, realizou-se o

,

lançamento do livro ,de autoria do,

professorWalterF. Piazza "1896-J99ó .

'INS'TITUTO' HISTÓRICO E
GEOGRÁFICO

-

'DE SANTA,
CATARINA - Estudo-Ana1ítico", coma'
aPres�tação doprofessorRaimundo
Zumblick.ReitordaUniversidade do'
Estado de Santa Catarina-UDESCo'�' 20de setembro de 1913, e fez os

,

através do "ArquivoHistôríco José '

cujo sumário aborda os prodromos;estudos primários na Escola Três Ferreira ,da Silvai' e
I
a Porque o' criaram; Quem foram; Os

Rios do Norte, neste muritcípio. "Universidade Federal de Santa continuadores e seus colaboradores;
Graças ao seu. tino de homem Catarina, spor ocaSlao' do'

. Qual o espírito deste Instituto?; As
inieligeme.fez-sejomaltsta, depois lançamento do ''Índice deAutores

,

atribuições de uma Instituição' e
detrãbalhar em artessgráficas, e Títulos daRevista RLUMENAU

'\'. . .

dirigindo o "Jornal Correio do EM CADERNOS", organizado CANDIDATOS AO ENSINO SUPERIOR
,Povo", de Jaraguá do Sul, ho pelas professoras Neide Almeida l /(" 'J "

'.

T7: tib. Iper.íodode1937a1943.FoiJuiz Fiori (UFSC) e'Sue/iM. V. Petry lV1enOS uor no VeS 1 U ar
dePaz da Comarca de Jaraguá do (Diretora doArquivo.Htstôríco, um O"JornalUniversitário" da UFSC, cabíveis no concurso de 1996, pOis
Sul, no período de 1940-1943. Em 'seleto grupo de benfeitores foram: na edição n" 270, traz um artigo assumiuaCopervenodiaZâdemaoe
seguida/Oi nomeadoAgenteFiscal agraciados naBiblioteoa ''Dr. Fritz <assinado por Raquel'Moysés que já em 13 dejunho o edital do concl.liW'
da Fazenda do'Estado de Santa Müller", com reconhecimentospela aborda aspectos dovestibularque,por ,foi encaminhado para aprovação no'

Catarina, de 1948 a 1976. Tornou- . sua contribuição ircultura e /:IistóPia oportuno, transcrevemos abaixo: Conselho dé 'Ensino e Pesquisa. AI
! �,

'

se diretor do jornal ''A !'fação", de de Blumenau, entre eles o seu ,"Os estudat:rtes que concorrem este alterações intreduzidasesteanovi_
, Blumenau, pelo espaço de 1943 a 'irmão, técnico emArtes Gráficas. ano a. uma das 32Q3 vagas' da desburocratizar, facilitar ,a vida �.
1946:Fundadordojornal ''Lume'', . Concluidoo programa seguiu';' lliversidadeFederalde$antaCatarina candidato e tomar o acesso mail,
deBtumenau.âe 1949 a 1976. se umcoquetelque deixou alegreo �SC) vão ,�od�r festeja� '0. Natal democrático, como compete a uma

Foi deputado estadu01 ir ambiente como soer os
livres da ansiedade e angústia que instituiçãopúb1ica..

.

,

AssembléiaLegislativa no periodo blumenauenses sabem animar tais
'

"Estecaracteri�mfa°pelÍodo pré-ve�bcedo'Ulàr. : Para opresidente da Coperve o�
ano,V8Q �asprovastnalS

.

, "revoluciona" osegundovestibulacawde 195,5-1958, pelo Partido de reuniões,
nos dias 17,18,19 e20dede:iembro. 96 é.amudança dapontuação.Ónew,Representação Popular-,« PRP e

'

'A certa altura, Orlando Aalteração da data doconcurso.que sistema considere á aptidãopessoal,;deputado estadual à 4alegislatura' Olihg�[> Bernardo Tomelin e o sr: acontecia tradicionãImentenoinício de para alguma,s áreas do conhecimento;,, (1959�1962) e diretor do "Boletim" Wohle lembravam reunidos ao janéiro,tàzpartedasmedidasadotadas, já,qÚé�o candidato deverá obter.nç:
Oficial de Blumenau", a partir de grupo, o vôo do Zeppelin sobre este ancpela.ComissãoPennanente dc mínimo 15 acertos no conjunto das,
1967... ' Blumenau na década de 20, que VestibUlar (Coperve), para tomar a discip1iilasLínguaEstrangeira,Históri.

Casado em primeiras núpcias, também passou por São Bento, umversidademaishwnana.Ainstituição. e Geografia, Física, MateJlláti08,
com ·D. Nayme Podei, de quem Hansa 'Bumboldt, Jaragu á, está preocupada em-oombater a idéia BiologiaeQuímica.·
houve descendência. Em segundas' Guaramirim e joinville e nasceu de que o vestibularnão'é Uma guerra,' "O vestibulando vai participar até,o
núpcias com D. Benta Reitz urnapiada ainda não esquecida: .. um acettodecontas encomendadopor ,últimodia, sabendoquepodeaté�ar,
Tome/in, de quem também houve "Quàndo os alemães inventaram bruxos�tos�avançarnajugular emal��Pínaenão�serj�
descendência. . o Zé=ppel tn nós já 'ttnhamos dosv�stlb�dos. Quere�osde��r ,�)a�deJixo '�eIltaSch1iÍldv.etn,

C d í,V'
"

. ' t' d 7' ' I,"" o sehtunento de .que o vestLbular euma Cálculos feJ.tosna Cope'rw revelaIJlonsta () icionárioPolítico Inven a o o .I. o me In
do

'-.

questão de vida 0U morte, pois o que Se eSte critério tivesse sido aplica
.

Câtarinense", organiz(Jdo pelo, Pelo se,u aniversário, os
projeto de felicidade de cada p�ssoa' no concurso deste ano, mais 3200,professor Wal�erFérnandoPiazza, cumprime�tos do 'pessoal do não passa' necessariamente pela candidatos se�am classificados.,"Seeditado em 1985, pela Assembléia CORREIÓDOPOVO, quetrqbalháconr universidade",dizoprofessorAntonio adotada no vestibular de janeiro. a

Legislativa do Estado de Santr "afincopara conqui�taro ano 78 do Pedro Scblindwein, presidente da medidatambéJ1lreduziriaonúmero�Catarin�. jornal de quemjáfoi seu DIRETOR. Cbperve.' cursos com alunos em segtmda opçB
Elir recente reunzao, ri_ Parabéns, velho guerreiro, com SàgtU1.do o professor não houve çle16para.1l",expiicaoJ)1:,eSidente�

.

Fundação 'Çultural dé Blumenau, êontinuadQs anos de vida! tempo pa.r� fazer todas as alteraç�es Copel"Ve .

Comp l e t a
'

hoje, 20 de
setembro de 1996,
oseu 830 aniversà-.. ,

nasceu em

Jaraguá doSul, a

POVO'
"

aniversaria

residente na

vizinha cidade de
'Blumenau.

Filho de

.
,

Reescrevendo a suaHistória.
.

Ointeressantelivrocomemorati'
dos.IOü ÁNos do mGSC foi Di

procurado com:autógrafos' do ,a

:Está de parabéns o InstitutoHisté
.

e Geográfico de Santa Catarina.j ,

alcançou tão longeva data, CUUIJ".I.WI.

.
assuasfinalidades de desenvolwn
culturalda.sociedade catarlnense,-rto, 6 distintp

cavalheiro

HDNOßATO
'TOMELIN,

Anton'io Tome/in, e
. de D. Apolônia
Maser Tomelin,
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{ein, 20 desetembro de 1996 ,

VISITA HONROSA
, "

,
. ',"

:Paàtor Karl·GehriDg em Ja.ragaá do Sul
� .

". '..' ,

p'ara servir a Cristo' na

':A�érica do Sul, chegando
,ao Brasil com'o navio

, iI, "

.. Laennec",. emprimeiro de
qbril de 1952, destinados
',(l Guarapuava-PR na
,.. ,

�c()lôn'ia
'

"Donausch-
�;wáben" e lá empossado
,pelo m�iito v�nerado
»ra,-eses Schli"inzen.

Por ocasião de l�ma

,{:(m/erência extraordinária
'fi,'

"
'

"

'

"

'. e Pastore.� e nomeação dé '

'11m novo Praeses, Karl
'(iehring. (oi indicado como. ,

slIplenJ"e em Jaragu,á do
SII/ > h' d'

'

;
"

c:n an o no exerclCfo
de seu CQl��, aguardando,
lIiJ11Iraimenle a volta do
i/lIlar llermann'JVa id�er.
�/e "b

'

a negado Pastor,
t�/do não voltal'ia mal.�

A Escola "\ da

,'prolongou até 1965.
A visita que o Rev.

Pastor Karl Gehring e sua

esposa Margarete fizeram
,

à Jaraguá do Sul teve uma

dupla finalidade: a visita
. '"

saudosa ao templo que
serviu há tantos {InOS, ,as

'palavras de renovação de
,

votos pelo casal Lemke,
pelo transcurso de seu� 25

anos de matrimônio e uma

viagem à Rio Negrinho,
onde um deseusfilhos tem

exercício profissional.
'

Em palestra com o

casal, fizerqm' sentir' ao
diretordoÇORRElODOPOVO,
que já fazia algum. tempo
que não recebiam mais o

-semanário, e o Rev. Pastor

reconhecia, dizendo "que
nuncapqgamos nada para
recebê-lo. Minha esposa

chega a Zer até os anúncios, '

paro ,se '�rJteirar das
novidades dos muitos anos

'vividos em Jarqguá do Sul".
É c/firo que o "(jquívoco"
cometido pelo Departame,?
to' de Circulação já for
sanado, através de uma

"cortesia".
O distinto casalfaz uma

pose para a nossa ohjetiva,
que certamente será,
também, do agrado da'

grande família lutera,?a
em rever qpar que muito

deu de si, em.favdr da '

Igreja EvangtHic(l de
, Confissão Luterana. (EVS)

,

- , ..

VARIEDADES - 5

Árles·Notáveisprobabtlidades de suc�sso em tfuestões
relacionadas com a vocação; empregos, aumento de

, vencimentos e rendimentos. O contato com nativos de

escorpião e câncer lhe será útil pois deles, receberá
apoio.

Touro • -Alguém poderá lhe falar, tentando. tirar
vantagem de um negÓcio., Esteja mentalmente

preparadopara extgirmats depessoas individu,alistas,
quepensam unioamente em si mesmas. Este e um de

Sl!US-melhorespesiodos do ano. Sejaprático e objetivo.

Gêmeos .,Ótimoperiodo para tratar compessoas de
alta posição; com políticos e person'altdades
governamentais e administrativas, Lucrará nos

Y

negócios relacionados com navegação, 1'10 comércio'
de atacado ou emgrande escala. A saúde vaimelhorar:

Câncer·Algumds 'contrariedades em seu-lar éstarão
previstas paro o período da manhã. Por outro lado, -o
fluxo é favorávelparajogarna loteria. Bomfluxo /Jara
negócios.,
Leão· Influxos excepcionalmente benéficospara a sua
vida em conjunto com outras pessoas, o trabalho. e as
confissões. Evite aprecipitação e os gastos supérfluos. '

Procure se valer desteperiodo do sol bemposicionado
parapromover a sua elevação social.

,

'Vlrge";' .;. As viagens,' os estudos e as comunicações
continuarão favorecidos, -désde que fá tenham sido

intcia.dos de algumaforma. Algumasituaçãofinanceira
poderá contradizerfrontalmenteseus desejos eeonhos.

oPastorKarlGehring
'e sua .esposa Margarete,
da Igreja 'Evangélica. de

: Confissão Luterana na

<:Brasil, dia 6- do corrente

�liveram em Jaraguá do
'8ul, para participar dos
:jestéjoiS dás Bodas de

Prata, do estimado casal,'
':Marcos (Iris Bruhns} :

'Lemke, que o querido
,palltor casou há �5 anos,

;boJ� aposentado, na

#dade de Campinas, no. ao Brasil, de sorte que o

'1. todo de São Paulo. jovem Pastor Gehning,
"

'Por oportuno vale
-

,

consumava a sua perma-,
,

'

lembrar à grande f�mília nênoia.

Evangélica Luterana" de Um' acontecimento

�Jây,aguá do.S,!1 que Karl muito alegre deu ..se em

;'(;ehring veio substituir o '1955, com a inauguração
tRevo Pastor Hermann da Igreja em Três Rios do

(,Waidner, trabalhando na' Norte, de modo que o culto
',comunidade de abril de, podia ser celebrado

;

:-1954 até junho de 1968.' mensalmente e não só
O c�sal deixou nesta trimestralmente;

..

Comunidade uma lar$a
Jolha de serviços em,

�be.nefício dos luteranos
'loC�is.

. Alemães, de nas

.cimento, com sofrimento
{da II Guer;a Mundial;
';àbandonaram 'a sua terra
':. ,

Comunidade teve início,
em 1955 e pelo mérito de
seus professares,
olassificava-se como de

,ó.tima administração e

funcionamento, ,espe
cialmente pelos trabalhos
de Carmen Jensen. Estéria

Lenzt, Marga e Friedrich

Mey.
Depois de um período'

de férias na Alemanha,
nos anos .1961/2" o culto

infantil conquistou muitos

colaboradores. Ricardo
,

,

Fe/-dens iniciava com'

tra·bafho na "Escola

Jaraguá"
O antigo ,Hospital

Jaraguá, depois '''São
José" e as perspectivas de
,sua compra,' ein 1960.,
prolonga-vam o processo
até que enfröu a Centra/_
de 'Ajuda . para

' o

des e n v' o I v, i m e n t o

Alema,nha-Brasil, de

financiamento da renova

ção e da instalação, que se
\ "

,

..-

Libra '. Fase em que' deverá tomar cuidado com.
estranhos, novas amizades, vizinhos e pessoas que são
de sua inteira ·confiança. Só viaje se for�de muita
necessidade. Cuide da suà' saúde, e' evite excessos.

Neutro no amor.

Escorpião • A influência astro/lhe propicia feliz,
contato comfilhos, parentes e compessoas da sua, alta
'estima. Procure também.s levar a paz aos mais
nece:Ssit�dos lhes transmitindo 'mais otimismo e

, confiança. Bom para tentar na loteria. Divirta-se' e
\ passeie que será bem sucedido.
.,

.J

,

, Sagitário· Fase em que sua tnteltgência se elevará
'devido ao bom fluxo de Vênus. Contudo, procure
compreendermelhorseus colegas de trabalho, também. '

como osfamíliares e a pessoa, querida.
'

Capricórnio· Muita atividade junto aos amigos, mas
tendênciaa se envolver e� alguns atritos com eles. Novas
oportunidades na carreira pr()fissiof!al permitirão uma

gra.,nde melhot.Ja através de empreendimento pessoal ou .

de umapromoçãono trabalho. '

.'

"

,

'Aquário;' ,Mentesempre alertäß voltada ao progresso
de ummodo geral, muita disposiçãopara O trabalho e

negócios ou empreendimentos imobiliários e bastante
tranqüilidade na vidafamiliar e amorosa estáprevista
pára voc� nestes diás. "

.

Peixes .' Viagem imprevistú ou visita ínesperadà
,poderámodificar os seusplanos, napartedatqrde. Boo
influência aos seus interesses econômicos e também no

que se refere a.o trabalhO e a vida sentimental e amorosa

_'
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MlNfS'lÉRIOOO�TRAi.ALBO - nunca�CQclei�ta
arrogância numa s� pes��a, como quando me Ví, na
presença de

MÁRCIA�'
Fiscal do Ministério do

Trabalho, em Jaraguá do' uI. Uma ".seriliora" dotada de
, falsa persona!,jdade, màJ. •

'

ucada, Usando,� abusando do

cargo, na tentativa de ontar aquelas, quecom certeza,
garantem os s� próvení9s� Educação é bom e eu gosto! ,

: \'
. ,

'l, I

�URAN1EDOCEPRON -comandadopelosamigos
Aldino e Magúi, vem se t'nstituindo num dos melhores'
points para almoço e ·,antar. Cardãpio variado e

Selecionado, diariamente, além de entregaadomicílio eem
empresas; O ambiente é classe "A".

• , • . •

I

, '.

-Jaraguá do Sul, 20 de setembro de 1996 - CORREIO DO POVO - 54 - CORREIO DO POVO - Jaraguá do Stil, 20 de setembro de 199�
.e-maíl clnagel@netuno.com.br

'

. ,

, '

• Abre suas portas sábado (21), a nova
lojaÁgua deCheiro, alíno calçadão dá
Marechal, em frente a prefeitura. A
idealizadorae franqueada é aIDÍgfl�éria ,

Freiberger.
'

'. Domingo (22), em dependências do

ISnooker Rei 'do Taco, aH ao lado do
PostoMarechal. bíngo belÍ.eficente em
prol dóspacientes dehomodíalíse,Será
víacomputador, com valíososprêmíos
e�a cartela custará ap�as R$ 3,00.
• Commidale8&)LuflGo�pertiJho

doÁrroz -Urbano, promo-ve sábado (21),
a partir das 17 horas, suculenta
churraseada, com mdsíca ao vivo.

CartõesarazAo deR$ 5,Oócom <!:freito a '

acompanhamento -.Participe!
•�cola Municipal Prefeito Engelbert .

Oeschler, do Poço,D,aÍlta, Corupá,,·
promove neste sábado (21), bingoJbaile.
no salão dacapelaSantoAntonn, apa:ti{'.
dás 1.9 horas.No local, completo serviço

,

debar e cozinha,comchurrasco e strudel. '

• Sociedade RecreativaVitórIade Rio da
Luz m, promove neste sábado (21);
maís um grande baile de rei. Àtarde a

. caravanabuscao reiOdandoKoehm e à
noite acontece o grande bane com:
animação do Grupo 'Safira, doRio
Grande. '.Sócios e dançarinos estão,
convidados,

'
,

• Hoje (20), amánbã (21) e domingo (22),
11ltimasa�entaçõesdasupercomédia
ONOyYÇO, no audi6riÓ da�car, sempre
com início às 20:,30,Aperformance do,
grupo de Teatro Adulto da Soar é

sensacional. Vale conferir!
'

A Koty House, cem a 'direção do
Gmlarzinho, íaaugaranovacesaapertír
do dia 24, terça-feira, na rua JoiJ;l.vl:Ile,
3.339, emfrente ao OOdaWeg. Ecomo
atração.príncípal de 24a27 destemês,

,

Denise Ramos, garota Playboy e capa
,
darevistaEle/Eladejunho. Paramaiores
detalhes, é rolilÍiU'pro Osmarpeio;372-
1639.

'
'

• A.�perpromoção Prenii� FazBem do

Breitltaupt, derolouprá valer. Também,
pUdem, umFiema, umaS:1QeUIiJ.BMW
zerinho, e aindade,caronamuitosoutros
prêIIi.Í0s, só p9dia ser idéia do

Breithailpt. É como apregOa0 slogan,
Breithaupt, 70 anos de,bem coní'�oCê!

.Cumprimentos ao: competente
cabeleireiro' Alaor Paoletto; que
àni-versariouria11ltlma quinta...feira (9),
e foi muito cumpt.iment8,do ,por seu

,

'

vasto cfrcu'lo dê amigos.
• Pena, que o� shows na praça sejam

apenas em época de peHtica. ou em

, véspera de eleição. Os nossos j01fens' e a
comunidade,mereceinlilais respeito dos
políticos e politiqueiros de plantãO.
• A cantora Viviane, tem,mostI:ado�de
'vefsatUidadé em todos os s.eus shows',
por todos oscantos e recantosdeJocaguá ,

do Sul, emmuitas oportunidades, seri,do
'aplaudida de pé��edjada porgrawle

,

m1mero de fãs, de todaS as idades .

Castlmnrtotlo.",.._Wo. -1empi1nIIJa1Ú!PIllrieÜleÉcúI,'
1UI último sábado (14), naCaPélaNossaSenhorado R�stírio,no

,

"

'" ,

.'Ru,Molha. Ela éfúha de lAuro e Esmertiltla Schm.z Vegini e
,Os "oiwn ,PIIITkia eÉeÜl, com osptIi8 dela 'ek éfilhodeA140 (inmemoriam) eLuizaAntunes Morgtulo, de
Lauro e Esm;mdtJa e dele LuizaÁ.1itri1les , Brasília (DF). Após a cerimônia religiO'SIiOs c�n"itltuIos foram
MorgaJo. recepcwntulos no ClubeAtUtieo &upelllli.

'

.' '. �-'
, AI deb"tantes de 1996, tio Ciu!JeAtlitico BilepeiUÜ.

�

. NOSMARESDO SUL - o Clube Atlético Baependi
promovera no prõximó dia 23 de novembro, ein Seu "

belíssimo parque aquático, a "I" Noite dos Mares do
Sul:', com a banda Pop Band: desfile de belas gatas, e
,riluitas outras atrações. trmaempresa especializada fará .,.

a cobertura dapiscina e outra adecoração do ambiente,
palco, pista de _<;lança ea correta disposição das mesaS.
A comissão organizadorä do evento, reúne-se a cada

'

.segunda-feira, para tratar de todos os detalhes, com o .

aval do diretor social, Amo e do presidente Lincoln
Ristow,

CURSO DE
IKEBANA -, a

promoter .Janete .

Marcatto,. traz a

'Jaraguã do. Sul,
este curso, que
será ministrado

pela professora
eHa Mitsuko
Kitamura de

Curitiba, com.

especialização no

,Japão. Será' na
quarta (25) e

quintá (26), no

Liceu de Vida, na
rua Emílio Stein,

.,

300. Inscrições
pelo .fone 312-
1141.

.

BANDA IRA - a grande atração destesãbado.na boiteNOTRE
DAME. Com cerca de 10 discos gravados e shows-por todo
Brasil e exterior; André Jung,'Nasi, Scandara e Gaspa, estão
�mpletando 15 anos de estradá.'Depois de fazer uma rápida
excursão pelo Japão, a banda virá a Jaraguá para apresentar
seUs grandes sucessos e, seu novo trabalho, Vale conferir!

ASSINATURAS: t,

� .:-

Ctlsameflto elegmrle'deRic#rtlo.K4rina, reli";" o ''graIuJmo_'� ,,0 lÜIimo
sáb� (14).A cerimônia,religiosadeu-seMlgrejaEvll1igélietJ,.Centro e os
convitliulosforam recspcio!Jtulos no aristocrático Buperuli. Ek éfilho de
Wiúó)J e Eillzabete de So"za P�1a e ela éfilha de Werner e Vera Siebert
&laister.
\

Folha de SãoPaulo e

GazetaEsportiva
372-2165 - 973-3973

GATA DAS'GATAS - é o concurso de beleza que a,
Marrakech realiza neste sábado (21). A vencedora "

da noite, estará classificada para a grande fmal e
, concorrerá a urna imto.HondaDream.,Malsd�es,
,

com Serginho, na Marrakech.
,

,

1: "
, �,...' ��..",-

,A compan1reirtJ...de tTtIballw aq"i do ':CP,�',
O ex-preleihl victor Btuut; aColUellra o filho, depllliMlo BóTbaraMaclratliJ, vôcade itlotlúúsltisegU1Ula
PtIlIloBtuur, "PtIlIW, "ocê4êcitliupor(!lIIracoligação,_ (23). Beijose .;"ços aqui ti(, mo.çtula, q"e
op�"o é�oKMell, 'JIlllÚJSporJtiTaglUÍ'.lj',sseéprimeiro". aguarda "", s"perbolo,prá comemorara tÚIúI.

,Rua Marina Frut�OIO, 391 , (19),�Â1IIIIIIG,fiIIta .

AIfIlI_.MilitoCIIIIIp�
. FOI\E: (047) 372-0081

JARAGUÁ DOSUL- sC· REDE FEMININA -

promoverá no pr6ximo
dia 28, no au'dit6rici do
Sindicato do Vestuário,
o curso "Auto-Estima -

O. Resgate deViver". A
Ora. Maria Tereza
Maldona'do falará de

.

"Poder )Intedor ..
e

Qualidade de Vida" e o .

Dr. Flávio GikoV'ate: "À
'

,

. Arte de Viver lJem".
Inscrições na Réde

� !

, -

.

Feminina de Combate ao
A bela Adriana ,Campregher, Rainha ,do Câncer e Escola
Botafogo daDtirrll;foi ekita "Ramha,da .

' - E'
, "

EII.elbnt'e RelUlla GtOtt lierteJ.comeniorara1tl bodas de -alá "ó rilJimo . vangélica Jaraguá, com
S�hützenfest. 96". Representara ás 25 D , r"'

A
societlatles e clubes de Caça e Tir.o e terá sábtUlo (N) em c_erimônia lia IgrejaE"angélica Luter�Centro erecepfäo.l mé I i a ou A n i.

pape'imporúmtenatli.v"'gtlfiiod'afesta. - na soc.iedaJe AmizaJe. A com,.morafão c'om mais de 500 talheres'.l Informaçõ'es pelo 371-

compareceramfamiliares, e,con,,�os. .

"

.'. . {3022. \.
.

.r 'rr====;::===::;::;:::==================:;:===========::::!:;:=====�============::::''ít;:'====±:;;'

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR' IMAGEM
I

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
PREVENÇÃO EM CARDIOL�GIA

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA. Beltrami

Rua Dr.WalciemiroMaZutechen, 26 - Fone� 372-081'4
-

JaragUá�Sul'

R:.I�miít"l t,
Má�as para empacotamento

'

,
RuaAraquari, 13� - Dhada Figueira

.

FONE: (047) 372;.0540· FAX: (047)372-3203
Jaraguá do Stil .'SC '.

o garotão Jonathart B.. Correia,
co';'.emorou se" primeiro aninho na

última terça-feira (17). As 'maJrinhtis'
corujas, Simone e Sil"ia, desejam
ftliciJaJes mil.

DanieleManilella CristinaAI"es Ta�ares,filhos do companheirO.
TanllÍ (Débora) Ttwares, brne ingressando no curso tkmodelO e

1I'Iil1I'el[llim ,d4Ckat.
.

.

.

'

'.
' ,',. �'. ' ,.,.

,ODON.TOL,OGICA
.

'.,"_ .

Rua João Pico/li, 235'- Sala l? 1- _ Centro _ Jaraguá do Su/- SC \
, ','

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

,

DR. FLARES B�:RATTO .FILHO - CIRURGIAO 'DENTISTA
.

Dr: Edson Carlos (ßchulz
ENDOSCOPIA ,DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL:E DOPPLER COLOR GASTROENTEROLOGIA
""'.1

.

. ..". C A�::cn:=O )�.I......'_:_'"_�:":_!_:.:_·!1IÍ8�.;S_1_:.2_0ÍII,3_Oh__.�1'1
.._E.m_e_fg_ê.Dc_ia_-F_o_D_es_:_,3_�_;_:�_�_:�_ÍIII'',,1

,

Dr. Fiares, nos ("mais de sema,oa frequentà CursO de EspecialiZação em ENDODONTIA,emCuritiba

1
�l ,

'I' '

"-Rua JOl11e,"Czerniewicz, 84 ,Te/ef�ne: (047) 371-1109
"

'

"...

"
'

" , ," .
,
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"

.

Dia do·'GaÚcho .é

·

comemorado com -{esta
..

"

\."

'

. ....
'

Para festejar oDia do'Gaúcho, comemorado'nO'1dia
,

,
, .,.

20 de setembro, várias/estas foram programadas por
todos os CTGs do país. Este dia fof,- reconhecido '

oficialmeme como feriado estadual noRioGmnâe do,
Su� e uma alusão ao famoso combate jJlalJ,ejado em

1'835, em Pedras Brancas, 'hoje, cidade de GliaIÔa,'
quando 'o coronel Bento Gonçalves encabeçou-a .

"

Revolução FaiToupiÍha, onde, por interesses econômicos
e políticós desencadeou-se aquela que viria a ser depois.

· 4 Guerra dos Farrapos. Na época, a elevação de,
.

impostos sobreo charque, (J, centralização do poder
'Federal, e o abandono político do Rio Grande, do Sul, ,

foram, alguns dosmotivos que levaram um grupo de

'cavaleiros, comandados pelo coronel, a se revoltar,
contra o sistema.

"

,

. '

Arevolução, que separou o Rio Grande do'Sul dos
demais estados, da Federação, acabou virando guerra e

durou cerca de 10 anos. Com, a assinatura d� TTatàdo
de Paz; em 1845, retornou a!,lpa;., assim como o Estado

· voltou a fazer parte: da Nação. brasileira.
"

.

'Indumentária Gaúcha
"

Você sabiaque a indumentáriado antigo gaúcho joelhos; amarrado à cintura. Botas russilhonas,
ainda é usada nos dias dehoje? (Indumentária quer ceroulas com franjas, faixa guaíaca, "camisa sem
dizer as roupas); e até nas novelas da Globo? É, botões", jaleco, lenço de seda, chapéu de abacurta .

isso aí, aprimeirapilchagaúcha, de origem indígena, e copa alta. :
emochiripácayapi,comumatiradeimbiraedepois' .Foi a partir de ,1865 que.definíu-se a

de pano ou couro, sobre a fronte. V�io o pala indumentäria do gaúcho atual. Bombacha:, botas,
bichará, "camisa sem botões" bragas e poneho, esporas,f�a,'guaiacad�co1,lfO,camisadealgOdão,
Posteriormente saiu a. bõta-garrão-de-potro; 'colete ou casaco, lenço de pescoço, chapéu de

ggaíaca, chapéu de couro pança de burro, pala e '. copaaltae abaslargas ou estreitas, alpargatas, pala .

.

esporas�en�..· " ,de algodão ou 'seda, poncho e a capa campeira. .

'

De 1820 a 1865 foi usado, em algumas regiões Poisé, aRedeGlobo buscouPara o personagem
do pampa, outro tipo de chiripá. Tinhaum retângulo . interpretado pelo artistaAlmirSatleruma c3nusa
de tecido que passando entre as pernas, ia até os usadapelohomem gancho no ano 1�20,

RODíZIOS DE CARNES
BUFFEr POR QUILO

. NOVIDADES:'
..

JAVAIJ, BÚFALO
'

OVELHA CONFIEEM QUEM SEMPREESTEVEAO SEU LADO
"MAIS QUEUM DESPACHANTE, UM AMIGQ';'

.

Rua Iorge Lacerda, 169 -Fone: (047) 372-2779
-JaraguãdoSuí .-SC

'

Filial: Barrado RioCerro, RuaAngelo Rubini, 972 {,
Fone: (047) :376-8421

,BR 280 N° 5.24'
JARAGUÁ DO SUL - sc .

Anexo ao
.

Portal de Jára"u'

Neste final de seman« !!
'Iinete EdeiJ!,r Conder �. ,

"UruiJuaio'; estará '.

.. repr.esentando II erG Laço·
.

· JaraiJuaense na ci�atte de
Triunfol -no Rio Grande do Sue

· na 'iJineteada em' ca(/alosJ .

· coneorrendo lf um helí$simo .

, '. \
.'. .

l:futomõlÍel-OKm.
,

Bo« sorte chirú[.
.

COMÉRCI'O
. "DE CARNES,

----------------

E FRIOS
I

• A melhor carne-da cidade. :,'

.
.

.

Rua João Plani..chack" 407
Fo....: (047) ,372.,0524 - 371-4547 - 371 ...275

.

JARAGUÁDO SUL- SC
.
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lIula�nticonéepcional para horne�·.
. '. ...' ,'.',',

VARIEDADES· 9
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I Encontro .da Mulher Vestuarista
, ,

iscuteprevençãodo câncer. de útero '1
. . Aconte�e sábado, dia 21, a partir. das 15 horas: na Sede do dia9nostiCáVel'e iratállel. •Até chegar .aó cânc�t, existem. várias I
:

indicato dos Trabalhadoree. nas .tndüetnes do Vestuéríc, o II, alterações celulares que podem ser diagnosticadas a tempo mas
'

.
. ,."

, .' .

,ncontro dá Mulher Vestuarista, numa promoção do que, se não tratadas impedem o desenvolvimento do tecido",
::

e.partamento da Mulher, recentemente' criado pela entidade. afirma o gineçologjsta do Sindicato, médico LUfZ Fernando
"

o' tema central deste encontro será a prevenção do câncer Gonçalves. Ele lembra que a doença leva de sete a oito anos
,

'

�,' , ' ,

'

lnecolöqíco. Ser�o rninistradae duas palestras', uma ficará a I pareeemanlíeeter, sendo necessário exame anual para prevenir, '

:�rg,o da ginecologista Adriana de Tq'l�do Gjeburowski, ',de': " Ent�e as atitudes,dinica� curäveis estão a cauterizaçãô e, em
'

.. -I
• .' .

\. �

.
•

lcrlanôpclis, e' a outra, a cargo .da representante da' Liga último caso a própria retirada do útero. ·0 lema' é, a prevenção.

"emini,h'a de Combate ao Cânc-er" Maria Aparecida Beieza;' :, Quanto mais cedo o tr.atamen,to. for teito.�ais simples e maiores
,

As palestras' servlrão para advertir as, mulheres da as pceeibilidadée de. cura", aoreacentaLúiz Fernando. Ele

mportância do exame pr��entivo do câncer de ütero, única forma considera que em �arág�á do S�I as mulheres éstão conscientes
e conter a doença. ,,' da necessidade da prevenção do' câncer de 'útero, pela, '

'.
Ca�sadbr maioria d",: 'casos pel.� Herpes, V. Irus �HP\i),o -quàníid.adede exames encaminhados pelas 'lm�resas: através. I

ahcer de útero, gmecologlco, ou de colo, e perteltamente do Se$1 e da Rede Feminina de. Combate ao Cancer. . • 'i1'

"

"

, �

ei'lUI1nbuco - O Laboratório Hebron, de Caruaru (130 km de Recife), lançará no mercado a primeira ptlula anüconcepcionalmasculina
"

'mundo, Cl Nofertil. O lançamento está previsto para 1997 e 'àgr.ande 'vantagem 40' "NoferlW' é que, ao contrário dos aniiconcepcionais
'',jttáveis masculinos j4 existentes, ele não é feito à base de hormõnios e por isso não tem efeito colateral.
;: O' anticoncepcional 'que jq;foi aprovado pela OMS (Organizaçõo Múndial 'de Saúde), foi desensolvido durante dois anos, com base

;�$ estud�s realizados -pelo consultor da OMS 'e professor da, Universidade Federal da' Bahia" Elsimar Coutinho; especialista em

produça« humana.
' \

;
': O Nofertil é feito de uma 'substãncía extraida da semente do algodão - o gossipol - que bloqueia a enzima responsável pela maturação ,"

, espermatozäiae. "Coutinho [e: a descoberta d�p61S 'd� pesquisas iniéiadas no nordesie da China, onde foi estudar, porque uma

!a.nde. quantidade de homens daquela região estavam ficando estéreis" Constatou que eles comiam os restos da semenie d� algodão .

: e-uma 'indústria moia pata fazer óleo,
'

,

'

"

",,'
'

,

"
'

.... \. '. ..
. ,

,
Depois-de anos conseguiu isolar o principio ativo que funciona como' anuconcepcional. "

,

',: O anticoncepcional já fot lestada, por cerca de um ano, em 500'homens em oito paises da América Latina, África e Ásia. No Brasil foi
; ada' em 100 baianos. A eficacta é de, 96%Oa 98%, Outra vantagem sobre o anticoncepcional das mulheres é que o anticoncepcional
::�c(,tlino não tem efeitos colaterais, e. o usuário 'pode comprovar se está realmente funcionando através de um exame laboratorial de

!permograma., ,'" .
,

' • ' '�,

:IA fase final de testes 'al)rangerá 1000 brasileiros e �ó será encerrad�' em junho de 199r "",.
'.

. �

"Todos nós que temos, a mfssão de corrduzir empresas, prectsernos saber olhar a

ntltureza, olhar o céu, ouvir música, admira� uma obra de"arter.converear 'com as crianças,

perguntar o que estäosenündo o'sjoveris , 0,5 adoles�'entes ( ... ). P�ecisamos 'exerciiá� �
, ';

•

'. •
I

� �

t(r, ,e não,�penª,s o Ier e o' OUVIr, entre um uís-que e/outro". ,

.

.
, ,

Christina Carvalho Pinto, publicitâria, presidente da agência Yoúng di: Rubican ' "

,
.

.
'

•
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q\Aorto de·brinqued
.

.

. ,

infantil 'Num qu;arto de
brinquedos'.
O espetáculo segue

até o dia 29 de '

setembro, todos os

sábados 'e domingos, .às
16 horas, no anfiteatro
da Scar, que está

localizado na rua

Amazonas, 213 .

.

.

Maiores informações
poderão ser obtidas
pelo telefone 372-247'7.

Na foto ao lado você

pode conferir alguns
dos 'personagens
infantis da peça e ir-se,

contagiando com a

alegria das crianças.
Leve a garotada e �á

conferir este belo
espetáculo!

" .

'VIDEO
O Cavaleiro'do'Telhado eaDama das

Sombras (romance)
Século 19, França. .'

" :

.

Apuropa estásendo assoladaporuma terrivel-epidemia de cóJ
-

.
Fugindo do Exército francês, por 'um cenário de destruição e mo

.estáAngelo (QlivierMartinez), um idealista. italiano, quepretende
,

paraseupais e ajudarseupovo a conquistara liberdade. Coma

ganh�do as arredoresda cidade,Angelo aindaconsegue flprender
um medico .(François Cluzet) um

'

antídoto contraapeste.Équando ele.
conhece Pauline (Julfette Binoche),
uma-jovem francesa, que 'está à

procura de seu mar.ido levadopela
guerra. Envolvidos pela situação de
desolação absoluta, eles se unem em

busca da 'sobrevivência e de seus

obfetivos.
'Baseado no b'est seiler
imemacional doescritorfrancêsJean
Giono, O Cavaleiro do Telhado' e

.

a
.

DllllltI., dM SO",br.M é um épico de
uma beleza e umaforça ímpares, jd

.

considerado nela imprensa "como
uma dasmelho�s estréias do án�"�

.'

.

A peça 'O Noviço',
segue atéco dia 30 de

'setembro com muito

sucesso.

Enquanto isso; o

Grupo de Teatro 'Da
/ Hora' estreiou dia 14 o

espetáculo teatral

fVamos-cortsfrtdrO
. '.

CentroCultural
o 'Jornàl CORREIODO POVO vemmais uma'

.' -

vez convocar a população para a

.

campanha
Vamos 'ConStruir o Centro Cultural'

""'.

Sabedor da import�ncia do prédio para a

cultura jaraguaense,
o�O�IODO POVO abraçou esta causa

• <
,

mais do que justa.
Todos podemos participar. A Lei Rouanet

permite que as pessoas fisicas
e jurídica� possam transferir

10% dos impostos devido a projetos
culturais. Procure se informar � respeito, �

.

'. nos escritórios de contabilidade <

• I 'r
J

� participe da construção do

Centro Cultural de Ja_ragu4'do SuL

I
'

\

r
, ,

I .

,-

I
{
r

Recorte este bônu'�'
economize RS 2,80

.

"

seu ingresso 'p .

assistir a p�ça te' �'

infantil "Num qu
'

de brinquedos"
i-,

dia 29 de setembro��
Scar.
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R.lrrA·
'rir Depoi� de ficar por.mais

';de dois meses "incomodando" a

Iitia�Caracas, naVenezaela.com
�dlreito a uma esticadinha até.

AnJ,ba e Nova Iorque, a lindona
\

�anda L. Chicdini está de volta
Jlataguá do Sul. Pára contart�
',ts novidades aos amigos; terá que
,_ o restaute do mês de-setembro.
.,

- ,

': GAÍ)�•••••••
,

'IJH."A,"
-rNãO,hádúvida que a tradição

'píma é, limá das mais belas e

'Jltênticas desse nosso grandioso
,WoOqueél�vel, éVeCllJ,lÍta"
'pte forçaDdo a barra, divuliando a

tndição apenas por modismo, sem
�quer Vínculo de identifi,cação e,

'pmcipalmen.te, amor pelamesma,

Comemorand»
seu niver,
hoje, a bela
Liliane
Silva de

FIB.TA'
."•••E.A.

c Qr A universitäria Flávia

';Miorelli foi surpreendida na úl�mia
,sexta-feita pelos amigos, nO seu ap,
;an Balneário Camooriú, com.mm
iealorosa festa de aniversãsio.

",AprQveitou ó encontro 'para tomar
'ti�ortantes" decisões, entr:e elas:

"

definição das, cores e es�as das
,

.

Q.......,lN, '

"çami_se�as que ela e sua turma', �Hoje,noCoIiseum,emBlumetiau,aconteceaintéressantenoite''Ladies
, ,t$taIão usando durante as festas de" First". Até a r dá rnan1Jã s6 entram as gatiJ;lhas. Detalhe: à bebida é. gratuita até.
®tubro. ,- este horário. Os homens entrarão na boate com elas jämeío "tan-tan".

'.".�I{ IMte·
r:JrA cada semana que passa, a'

,,' equipede garçons alí do Quiek Dog.
'vem batendo recordes de

',cf.ulometragem percorrida. f: rapidez
;no atendimento e qualidade nos.

"-;�, lanches e petiscos. ja virou
, "

da obrigatória da galera. Ö
,

.

ck Dog fica na Mal. Floriano
'.

oto, 170, ao lado de Bradesco.

tMtTlIE, .ANE,�
....�

, "Ó,
,

.

,

, Rock, and roll da melhor

,

idade estará presente amaehã
No� Dame! Estamos falando da.
�!, das.fei'as'Nasi (vocal), •

lFd Scandurra (segundo, a

.

, 'sta�Bizz o melhor guitarrista
"ileiro), Ricardo Gaspà (baixo) e"
"dré JU,ng (bateria). Só para
: car alguns dös. maiores

"

os da banda nesses 15 anos . \
;!farreita: "Envelheço. na Cidade",

,

de Luta';, "Aores em Vore',
. itos na Multidão'..,· "Pobre

• I,
e "Assim qu�meQuerem".

os anteCipados;'Meri Doces, '

,'II'fs Lanches, Music Factory,
1 Vídeo, Cboperia da Praça,

ega eDis,k & Tenha: 371-3887.

CE'NTER
. SOM,

Av.M8J. J>eOOoro,406'
.

FONE:' 371-2847

-. - C- I t-I E IV\ 'J.\� --
• JOINVILLE'

.

�.
•

-eine Múel/e" 1- Tormenta (Iança�entonaoional), �orários: 14h, •16h30, 19h, 21.h30. ,. '

, • í Y E • •
-eine MOel/er 2- Queima ,de Arquivo� Horários: 13h30:, 151130,.

I

LilíaneSilvadeBittencoiât (20A>9),�e1aFaracoModéSto .17h30."" 'I

(11m)" MaikeBaumgartel (22,1)9),VivianeOurßzl.azzari$ •
- A"Rocha. Horários: 19h30, 22h. '.

(22A>9),Bátba,ra Machado (23JU9), DanieleGarcia (23,(:)9); -eine Múel1er j - o P,rof_orAloprado. Horários: 14h, 16h, 1811, '

�e1izD.Macanhan (24A>9)�AndreaL,Cf(�rner(�A)9). :. �OH, 2�h.·
,

"

' .
. .." ,

'.
BLUMENAU " ,

.

..

• -eine $hopping '1 - Tormenta. (lançamento nacioni:lI), Horários: •
• 14� 161130, 19h, 21 h30. .

•.-eine Shopping 2 - o ProfeSS« Aloprado. Horários: 14h, 16h,

• 18h,.20h, 22h. ", ' , '_".,
, ,* Programação :válidapafa o P!KíodeJ de 2Q109 a 26/09.

•

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

Bittencourl,
, lNA.II&IUIC•. '

ITBmpr�ário da noite Serginh_o Cunha 'promove nesta sexta"feira,'na
Mmákech,'aNoite da Poa:ea e dO'Paraf'wlo. B no sábado, os "barbados" serão os
grandes priVilegiados. Poderão apreciar, ao vivo e a cores, as belas carididatas ao
título Ga..... Gatas. Aprimeiracolocada ficaráclassificada para agrande final,'

.

Onde a vencedora gaóhará uma "Moto Hondá Dr�".'Durante o íntervalodo
CODCursO haveräum desfíle dá PassarelaModas.

.
.CIJ•••••••IH.

r:JrBxiSt�m '900milespécies de insetos DOmundo. Os cientistas descobrem
de 7 a 10milnovas por ano. Eles suspeitam que possam existir outras 10milhões

, de espécies aindadesconhecidas. Há umamédia de 200millÍões 'de insetos para .

cada ser bumanp naTerra.Os iIMr1eilrados correp<lldema95% domundb animal
.

,'"

.

,
�

VARIEDADFS-ll

CaroU""

Maffezzolli
Jazendo ,�",
lanclÍinlio
para repor
as energüu

,

.

.

"SE o. dEsEjo. É O. SEGRÊdO. do SUCESSO, SO.NIiAR É O.. SEGREdO. do. dESEjO."
(A. C. WiLr.ANs)

.. 'Artigos para esta co/una devem ser 'enviados para Av. Ma/. Deodoro da
....

FonS6ca, n" 122, 1r1 andar, si. 1, Jaraguá do Sul (SC), Cep: 89251-700, Se
"preferir, para os fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste coiunista. '

"'I'

fARMACfNHI

, * A volta-da excelente banda britânica Supertramp parece
mesmo ser fato consumado, Acaba de assinar contrato com

a gravadora EMI e deve lançar. o CD do seu graúde retomo

já no início do próximo ano, A banda foi fundada em 197{) e
seu' me)hor momento se deu em 79, -com o ,Üscp "Breakfast'
in América", que vendeu 18 milhões de cópias. Isso sem,
contar o inesquecível "Supertramp Paris", disco grávadq em

1930, ao vivo,' na capital francesa, que entrou para à história
da música.

'

. Depois de dez' anosde jeium, Supertra'ml" estäde volta!

,É a notícia do ano para os ainantes do bom e velho rockand
roll. .' ,

•

Av.Getúlioyargas, 158 .

Fone: "372 ,·3469
'

_ InformatIvo CENTER SOM
,

"

, Títulos mais ve�didos: João Paulo, & Daniel (Q; 14 Maiores

Sucessos), skaitk (O Samba Paconé), As 7 Melhores da Jovem
Pan (Vol. 5), Barão Vermelho (Álbum), Enrique Iglesias. Principal
lançamento: The Offspriil3:

'

,

. ,

'"

EH �'N70N'�
-

I •

'
-

r:JrConf1f� em primeira mão para Jaraguã do. Suí.-as 'dátas e
• . '. « ' , .,

.

pnncipais atrações do. SkO.I RO.çk 96, em outubro, na prainha ,

emBlumenan; Rainsmdos (12), Lobão (13), Iral (19), Titãs (20),
Cidade Negra (25), Barão Ven.nelho'(26) e, Rappa e Kid Àbelha
(27).

,

«:irVemaí a festaVoÍ-ta ao Mundo.. Serâno próximo dia'2S, na
Notre Dame.

'

Filmagens & Fotogrofiós,
,

Fone; 372�831:
". _., �.

1
.
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pá do Sul, 20 de. setembro de 1996

.
"

CORREIO DOPOVO· 9

,
.

I.
EAfl,

idade
ba/ho preventivo

,

tende reduzir ainda
is o número de
'es entre. a

'Pu/ação

.

es por crianças e cruzar

dados, com os anteriores,
revelou um índice de 4,48,

13 menor que o índice do
ii. Aexpectativa. é chegar

ano 2.000 com índice de três
o

es por criança, .percentual
"&coIiizado lÍela. OMS

, rganização Mundial de

"de)
,i- De acordo com a diretora da

.�Ji�ão Odontológica, Ní<Íia
.'

,

, a secretariá dividiu'a
:;;��ie em oito distritos

'"
"

Otários, onde estão sendo
i'\" I � •

'IIíínistrados" além do
" ,

"'.

I<í:

investe em saúde. bucal-
� I

I
"

BQLETIM DE.ATENPIMeNTe eoONTOt.. GICO

PROCEDIMENTOS COLETIVaS

, ,
,

tratamento convencional, UIIl
trabalho preventivo, que visa

educar é orientar 3: população
sobft;: as formas de se evitar as

cáries, atendendo, inclusive, as
, creches com crianças de zero a

"

Jara,guá do Su,o' -' A.
'

trSs anos. "O .objetivo {faZer
etaria de Saúde vai iniciar

'

um trabalho para que 00 alunos
.

daprimeira quinzena de ,cheguem às escolas sem

bro, através da Divisão cáries", revelou.' Hoje, a

ntolögica, c levantamento Secretaria de Saúde possui 13
'ãemiológico entre as � gabinetes odontolögicos, um
anças de até 12 anos. O "odontomóvel, 33 cirurgiões-

.

ivo é

registrar o número de .dentistas e quatro cOJ?-vênios: ,

Sesi, Apae, Polícia Militar e

Funrural, assistindo a cerca de
22mil escolares.

�

O ,trabalho preventivo orientação quanto a higiene sistematicamente o flúor na (três a cinco anos) 'para a

começa nas creches COl1l 'bucal, desde a arhamentàção, e água:distribuída ãpopulação, o comunidade, qu e só não

, progra�as específicos, ações curativas. "Estamos que está contribuindo para a recebe tratamento de canal'e
coordenados

. pelo orientandosobre a aplica�o diminuição das cáries. colocação de
, "próteses;

odontopediatra Luiz Pernando �rreta e adequada do flúor. O Além dos atendimentos atendimento 'pr�vêntivo e

Medeiros, professor do curso flúor lia dosagem certa curativos de rotina, a secretaria curativo na Apae; endedoatía
de, pós-graduação, em > endurece o esmalte do dente e desenvolve ainda ás seguintes para escolares carentes;
Londrina, Paraná. Ö pode reduzir em até 5'0% o

'

, especialidades: ,a�endimento : -atendimento para aidéticos,
atendimento é" 'feito número de cáries", 'informou preventivo, nas �lcalas gestantes e portadores de

regularmente em crianças de Nídia, acrescentando .que o ' municipais e estaduais; deficiências auditivas e

zero a dois anos, ,que Samae (Serviço Autônomo atendimento odontopediátrico visuais; vigilância do fl�or e
,

freqüentam, as, creches Municipal de Água e Esgoto) (zero a seis anos), nas creches capacitação de recursos
,

municipais, e consiste em vem aplicando municipais; odontopediatria ' .humaaos,

I
1,

Pm.Itura'MunlclPIII de J�uA do Sul

SecrNrI�MunlclpiIJ de SllIIde

.... \
"',;

Ano: 1�

,o .e

• 22331

o, " �,
.!.

���====��=-�==�����.��o���'r'-0T--r���T--T----�----
7.. 11' 3IS

,

����====----�==����-r:'1�2�O��-r_0T--r�--r-T--T----�----
..
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GRÁFICA
.

'

Composiç

",

·1

,
'

LT'DA.
'I
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CORREIO DO POVO -10

:-

Jaraguâ do "Sulterá
'"""1 '_...... •

•

I

.
. ;

.1 :L

mais um Rotary Club

presidente do clube, de
Jaraguâ do Sul, VUô"io
Altair Lazzaris, I para
proceder 0$ estudos
preliminares de organizar: e
fundar um novo Rotár» Club
na cidade de Iaraguâ do Sul, '

juntamente como Clube

Pardinho, observadas as

normas estabelecidas pelo '

Rotary .Internacional. ,

Schroeder comemora 32 anos
A nomeação de Vitório A cidade vizinha de Schroeder prepara uma grande festa'p',

Lazzaris teve r. boa comemorar os 3� anos de emancipação Político-Admiais
.

'

As festividades serãó realizadas .emre os dias '27,e 29 de sete
receptividade evolunuiriosjá' "Entre elas destacam-se,o I Scbroederfesti�al'daCanção, aNN

"

se apresentarampara tornar Gultural; <> desfile festivo, a II 'COrridade Autoridades e o Fes
'

'

, realidade o quejáfoimotivo Microrregienal deDança.
"

de 'constatação pelos
escalões lJ. nivelde Distrito e Jaraguá Recicla

.
"

,

pela prõpria instituição . Continu�a�Jaraguá.ReC!cla.qudecolheu,sónopr'
internacional, tendo' _ll. frente semestre deste ano, 345.259 quilos de inateriais .recicläveis (p , ,

o' presidente Luís Vicente' plástico, metal e vidro). O resultado dacomercialização corou,
Giay, de Arrecifes, Buenos empresa paranaense é revertido em beneffcio <Ilis 'creches! iitÍI
Aires; .Argenüna que

' LUiz Fernando Lenes, engenheiro. sawtarista e secretátio .

escolheu para' o seu ano o Agricultura eMeio Ambiente.de Jaraguá doSul.',
'

,

lema .CONSTRUA,. 'O
FUTURÓ COM AÇÃO E Barra Velha ,

,

VISÃO, A Patma autorizou a retirada de areia de umalagoa de ágUa

Yitârio Altair Lazzaris próximaàotlaqilrítima, perareposição daareaaíetadapela»
aparece à esquerdada foto

.

na praia. Os serviços já iniciaram. '

,

�

acompanhado de sua, espos� ,�� Pi�as� a��pulaçãp in<l!�pela demora das obras, b ,

R' l',b (DUS'\'
. fotos e distribuiu para os ó�gaos de unpreosa.

ose I • .c.y"
. ,

. .

'�
,

VIDA ROTARIA

"

•

lIoIii r
,

i'
I

Na retinido festiva de JQ
do corrente, presidida pelo

" rotariano Rolf
,

Hermann.

D-4-650 ..
'

Lauro José
Toledo dos Santos » o �

Governador Dario�aciel,
(periodo 1980-1981), do
. "

'

Balneârio de Camboriü, na
qualidade de secretário

Executivo do Distrito, e de
.

'confo;'midade com o
. '

I Pelo representante Manual de Procedimento,
especialdo Governador do '

,nomeou o rotariano e ex- "

aconteceu um'
comprometimento para a

instalação de um novo'
Rotary Club em Jaraguâ do
Sul.

'
,

·VE.READO'R
'p". ,

,
'

M
Ô'
B

,IP

,.",·M
o
·-.B�

VALMOR. VIEIRA
NI! 15�,630

Juntos por Jaraguá PMDB/PPB

PREFÉITO ' ,

IVO KONEL 15'
J, VICE

MENEL

Notas
Santur divulga Santa,Catarina,
Tevê inÍcio nó dia 12 e segue até o dia2l de setembro hoSb
Ibirapuera emsão Paulo, uma. exposição de 15 fotos de I
eventos turísticos.do Estado no tamanho t20 por 90 cm, to
sobre as festas catarinenses e ainda a apresentação de duas fi

.,'

1 •
� •

vídeo que destacam a grande-variedade .de atrações turísticaí'
Santa Catarina,
O diretor deM�ketiDg daSantur:Dérci<;Knopp. calcula qUe

:

de 70 mil pessoas poderão ser atingidas, já que o Shopp',
Ibirapuera recebecerca de 7 mil pessoas diariamente.

Dia da Árvo':e '

Dando conänuidade ao Dia da Árvore, amanhã (21), a.Secr
de Agricultura e Meio Ambientê vai promover. na Praça

A

,

Piazera, a partir das 9 horas, á distribuição de 1,5millÍlldas',:
, árvores nativas" recolhidas da.Associação de Prevenção do •

'

,
Vale do ltaja!; venda e instalação, na praça, dê c�inh&�f

,

pássaros; exposição de fotos sobre os problemas ambientais'
distribuição de folhetos de edacação ani>iental.

, Nanmhãd�hoje, asecretariarealizou o� eveeto, O óbj
"

, é dar CÓntiiiuidade ao programade educação ambiental, gq?láÍl :
no nmnicípio emjaneiro de 93.

'

Iniciativa ecológica, '

A Prefeitura de Scbroeder iniciou, nestà semaiia aarbo�
todo o centro do �cípio. Inicialmente, a Secretaria de

fará o plantio de árvores em todos os imõveís que tiveremp .

,

pavimentado, com respectivo espaçoparao plantio da rmda, P
.os demais imóveis anuncia que os iriteressadoS deverãoCo�
à Prefeitura, ll3§ PrQximas duas·senianas, pata solicitar o planti.
,tmmO .quenão possuamcalçada,OprefeitoHilmerHertelpr .

.

nestaprimeiraetapa, distribuir eplantar gratUitamente 1 mil IIJIO.I
este nämero poderáaumentar se a população desejar.

"

.

o_o� UNTA CATAIII,.a
,
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:, Neste ano a si'atl,(Sfoi efeita pela pesquisa
�' Master amelhor loja de confecção emelhor
;' , ,

loja de moda jovem.

. Igualmente à" Loja BetaSportfoi escolhida
como amelhor loja de moda 'masculina. Fato

,

inédito, uma empresa no ramodemoda"
'ganhar três prêmios, sendo amelhor ein três

, '.

itens distintos.

:'$ucess'o alcançado, segundo osproprietârios
Beta e There, por comercializarmercadorias, .

; .

,

d� qualidade a preços justos.
A Status tem exclusividade deismelhores

, grifes de confecções do país tais como:
EUus, Lewis, Difiori, Urban Race,

Transport, Einstein, DivinaDecadência,
.

.

Fourteen, It's, entreoutras.

.

No ramo de calçados as melhores grifes,
.. também encontram-se na Status tais.como:

'i'

CEQ1JflCADO

''''-MASTER
�. PESQUISAS

duLorg(lf'
• [cm' 1,1 gl'çlLd suL13façuQ dé

<..' pre&cnte cc'L'iHicado LI'
.

.
.

Status
Lojà,de Moda Jovem

..

Arezzo, Silvia Rabelo, Parô, Dakota, Azaléia, Mênfis, Picadiily, Patrícia 'Maranhão,
. Antonielle.

Loja tem um visual arrojado e moderno, amplo espaço e uma das
. :(

da cidade, com atendimento

personalizado..

A lojaBeto Sportdetém exclusividade

das melhores marcas, de moda
masculina e toda linha "Surf�a;''',·

. com ambiente aconchegante e.'
I I·atendimento classeA.
I Além da Status, �melhores�rcas

de calçadosmasculinos � tênis
.»

também são encontradas na Beta .

Sport tais como: Zeppelin, Samello,
.

Ferracini, Kildafe, Mariner; West .

Coast, Nike, Fila, Rainha,
Olympikus, .

Asic's, Adidas, Puma e Reebok:
I

, .

.

"
'

.
.

Segundoo proprietário Alberto Pacheco da Rosa, queé vice-presidente da CDLde

, Iaraguâ do Sul, \com.ö advento do Plana Real e estabilização da economia, o·
Consumidor tem acessofacilitado a adquirirmercadorias de qualidade e demarcas'

reconhecidas mundialmente, já que 'os preços estão estáveis e bastante acessíveis.
..

. , . ,.

..

li.:Ma(. Deodoro,
.

449 - Tel.: ,371.-511',

vitrines mais bonita

',:'CE12TlfICADO .'

tem ti, ê)f'aL,{snUsfhqão de .

prc.>:\enLe· cerUflclido .

Cl

Status
'Loja de Confecções páraAdulto

por, hUVCi', sido cc)'n�)k181'tl(1()(l) cm

. 'primeiro hlijW' na pcSqUi,\)i]
.

de. Opinião
, Pública f'cnlizrKltl !1().\)ta cidade. .

,

Jaraguá do Sul, 15 de
.

"

Agósto d�� 1996
. ; I

í t
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ESIIORTE
.

ADJ/Urbanoprecisa de-duas Campeonato entre escolinb�
vitâriasno oeste do estado 'defutebolcomeçadomjDgo�

:A partir deste) domingo (22),' será disputado em Jarag,4,f
do Sul, o Campeonato l'!fantü e I'!fanto Juvenü de Futebol. X?,
competição reunirá esoolinhas da região, nas idades até 1J;�
anos itifantü, e de 13 � 16 imos, itfantojuvenü. As escolin.Jq"
participantes serão: .

.
.

.

- M,!ninos de Corupá
- Bom .de Bola,
- 'SER Nova Geração
- -o Pequeno e a Bola
- Esoolinha de Futebol de Massarandabo

Com o objetivo de dar, sendo a campeã. O artilheiro'foi chave.
.

oPortut!dade aos garotos de até Giovani Diego-Lombsrdi, com Hoje (20)1 a ADJlUrbano
12 anos, na prática de�ol 7 gols.

.

viaja a Chapecó, onde busca
de salão, a equipe de, futsal A mesma equipe-participa duas vitórias,já queno turno em

mirim da ADJlUrbano, vem do CampeonatoEstadual -a.e Jaraguá do Sul, derrotá para a

participando,'désde o início do Futsàl, com' uma grandé Perdigão; de Videira 3xl e para
ano, de competiç,õe� e

. campanha no 10 turno: 3x3 a AABBlRotesma de 'Chapeoo
amistosos. Instituto e 4x3 Astel, COm as por 3x2, tendo vencido o Colégio. .

Na Il Copa Malwee (foto), duas equipes da capital jogando , Coração de Jesus por 4xl. O

a equipe ficou em 20 lugar na sua quadra, emFíorianépolis.,
.

técnico Cleiton Viaj� confiante

.conquistandó seis vitórias"em . No returno da Iii fase, duas, na classificação. O time será - Instituto Éducacional Jangada
oito jogos disputados: Nesta. vitórias da equipe de Jaraguá, :integradop01": Júnior,Gio,Lipe,', Todos 'os jogos da rodada inaugurai programados ]J,zra;:
competição; os garótos da ADJ '8x4' Instituto e 4x3 Astet, Diego, .Hei-cílio Jr., Rodrigo, ,domingo, acontecerão no Estédio João Lucio da Costa, João .-:.,

só perderam a Íin�l para a classificando-se em IOda Paulo e Maicon, Pessoa, com a seguinte programação:
Apamà de Blumenau, com o r:rodada - Camp. I'!fantü pté 13 m:JOS

time marcando 58 gols e Hora: 9h30min .'

sofrendo apCß!'lS 17, tendo lml Jogo: Meninos de Compá x Inst: Educ . Jangada
excelente salde de 41 gols. Na Hora: 11h30min ;'

.

Copa Malwee, a A1)J ainda Jogo� Bom de Bola x E8�. de Massamnduba.
teve o artilheiro da cOmpetlqão. Hor(,: 14hor'as
Diegõ Krause, com' 14 gols' Jogo: SER Nova Geração x O Pequeno e a B,ol,!
assinalados. r rodada - Camp. Infanto Juvenü - de 13 a 16 anos

Outro compromisso da Hora'." 10hJOmin
.

,\I)JlUrbano foi a copa Ir. Jogo: Meninos de Corupá x Inst. Éduc. Jangada
Adilson Sihr, uma peq� Hora; .LBhoras
homenagem. a quem lutou pelo Jogo: Bom de Bola x Esc. de Massarandabo
esporte em Jaraguá do Sul. ."

Hora: 15hora's·
'

Neste, campeonato; vitórjas Jogo: SER N�va GeraÇão ,x 'o Pequeno e a Bola
sobre o Royal Jr. de Indaial por" A Arb itragem

-

está a CqTgO da LJF que escalou para '..
.

7�4, e na finaI sobre o éo\ég;,o trahalhar nosJogos, Geraldo Karsten, NoU de Oliveira; Celto,
Anchieta, de Curtiba, por I'4x8. ADJ/URBANO -Vice-(ompeõo da Copa Malwee Futsol Mirim 96 '

Ramos-e LuizMaciel.
. . ,

j,

MEXI'TEL
·,'Comérclo'e,C'onsertos

.

.
'. ,"

de Telefones: Ltda. '

Consertos de aparelhos telefônicos em geral
Vend«.de Central PARX'e KS•. Celular,
telefones sifio, seeretâria eletrônica, fax;

,I .
,

aparelhos. telefônicos, convencionalpeças e

acessórios em geral
,

Fone: (047) 372-1902
'Mal� Roriano Pe;Koto, ,"03,

Jaraguá do Sul, - SC;

�

2'de.�.el

Elicsoa

IQtbtirico
RSJ90
llVÜ/!I ,

1+1R$1J5,OO
99111e111ÓrÚ1s
tIlfo/""",;,;co

Siemens EYl1·
cl10memóriar

RS40,OO'
a v"ta 5"

1'+1
RS 20,0.0,

.....

Nokill Motorol4

:1J1 PT-6$()
Kitbblco KiI-IMsú;o

.

R$#O,OO R$.ß5,OO
. "ä" . "Vist" ,

1+:1R$15:1,50 . 1+:1R$15:1,OO
99'1IfmIÓrÜIs JO.....õrWs

. IIlflll�o 1fIUIIérú:o'

"

.

� --�------�----------------�----------�

Motorolll
PT-$$O
Kit'árico

R$J'O,OO
-vist."

_

1+:1R$111,90
'10�
lIIIJIfirú:o

EMFT
Intelbl'lÍs

RS35,90'
a vista 5..%
,', 1+1

, RSl7,50

, Prêmio
'1ntelbrIÍs
'RS37,00
a vistli 5%

1+1
, RS1,8,5f)

Telefones
-

-:-:1ornamentais
:;1 ..'

'

.•..
'

MotorO/II
)

EJile
cls�
�
R$1.070,OO '

lI.a
1+:1
R$J7i,oo

ltknficador
cha"",das

(BINAJ'
RS36Ô,00
II viSta 5%

1+)
RS180,00

,
'
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Esp�Te .J...�. do S� 28 de setembro de 1996

mizade vencena estréia
_. ,

"

, .

'doEstadualdeAmadores
;/

" A SER Amizade, de Guaramirim, campeã� aÍnador da Liga Jaraguaense de Futebol neste ano,
venceu seu primeiro jogo no Campeonato Catarinense de Amadores, contra o .Pirabeiraba de

Joinville; vice-líder do Grupo A; no sábado passado (14).
Foi umjogo difícil.OAmizade conseguiumarcár 9 seugol único-na partida e segurou o placar .

até o final do jogo. Vitória bastante comemorada pelos jogadores e comissão técnica..
,. Na outra partida do SruPo, o Bandeirante veneed, CIl1Rio Negrinho porWO, o tiw.e do XV de

: Novembro de Corupá, que assim falta ao seu segupdo compromisso no campeoÍlàto. O 'Amizade
no Estadual deÁtQadores,�cO'a cinco gols e so�oito,' saldo negativo de três, úma vitória, lm .

'empate e UlIUl derrota.·

.araguá do Sul está com boa
..

resençanosJoguinhosA�ertos

, "OasSificação do Grupo "A":
; ,,1° lugar: Bandeirante/ Sflo Bento do Sul, 15

pontos. ,

.2°1.: Pirabeiraba/Joinville, 9 pontos.
3ó .lugar; AmiZade/GUàr$DlÍiilil, 7 pontos.
'�o lusar: CaxiaS/Jo,inville, 3 pontos.

'

S° lusar: xv 'de Novembro/Corupá,' 1 poeto.
Na chave "B", chav�;do João Pessoa de Jaràp.
do Sul, apenas um jogo atrasado foi disputado,
em Rio Negrinho, COntinental 3xI Fhsninense,
'Oassific:;ação da çb8ve "B ÍI :'
1° lusar: Continenta1lRio Negrinho, 8 pontos.

,

.2° lusar: AméricalJoinville, 7 pontos,
'

,3° lusar: João PessoalJaraguá do Sul; 2 'pontos�
'>4° lusar: FhDDinemeiJoinvUle, Iponto.

t Próximos jogos:
>

Returno - ß rodada - Chave "A":
Data: 21/9

.

�'�: sábado
Hora: 15h3Omin .

Local: Joinville
••!jquipes: Caxias x Bandeirantes

. Jaraguá do Sul
.

está conquistando grandes
tados nos Joguinhos .Abertos de Santa Catarina

, estão sendo disputados até sábado, em Crici-6ma.
�:As primeiras medalhas vieram com à Ginástica
,

"

ca, sendo que aprimeira de oUro veio comDeyse
' ..
ase nos 400 metros, Deyse 'ganharia'mais uina
lha de ouro nos 800 metros. Saskia também

,turou uma medalha de ouro nos Joguinhos. Nas
.

dades coletivas, osresultados de quinta-feira 19:
:- Basquetebol mascuÍino: Jaraguá do Sul 71x49 Lages,
..
este reseltado Jaraguá do Sul fez a semifttuil éontra

,,�u. N�futebol,de. salão, ,empate com,Tubárão"
.� 1 �l,noCIWJmledope1a'semifma] Jaraguáx Joinville; .

'

�.voleibolmasculino, graade vitória sobreJoinvillepor
, , cruzamento 'com Criciúma no voleiböl feminino
'\Iitória sobre BruS�mm emöcionante 3x2, resultado
: levou o volei feminino pata a final também sexta

f,2'O co,ntta BllDDenau; xadrez .masculino .

decisão
"

a Joinville, enquantop feminino depois ,de perder
, Blunienaupor 2:0 x l.O"deelde 3� e 4°1. contra
,..

.

e, Na próxima ediyão 1raremos todos' os detalhes '

c'

.l-ticipação de Jaraguá 40 Sul nos Joguinhos
de, Santa Catarina .

.
,

;:

Árbi1ro: André Firmo Filh�.
Assistentes: Luis Fernando Lucas e Francisco

AssisMaul Cercal. .

Delegado: Osmar Vogel.
Returno - I Rodada" Chàv. "8":
Datá: 21/9
Dia: sábado
Hora: 15h3Oinin
Local: Rio Negrinho ,

Equipes: Contlnentàl x J..pão Pessoa
, ..

.

\.

Arbitro: José Carlos de Souza.
Assistentes: Antonio Souza da Silva e Antonio
P�o.
Delegado: Laudir Vemiani.
Data: 21/9

'

Dià: sábado

Hora; 15h3Omin
Local: Joinville

,

. Equipes: Fluminease x América
Árbitro: AmaUri Gularte

.

. '

Assistentes: Marto Antonio do Amaral e

Marcos Roberto Banhara.
. .

. Delegsdo: Carlos da Silva.' ,

,Je",. Clll'lo L."tpucht praUknle á FME,.'
s"tisfeito com a p"'ticipaçiio/da cid"de

Arweg promoveu
Tomeio Integração

,ii- ..

Em comemoração aos 30 anos da fundação da Arweg
(Associação Recreativa WEG), a empresa promoveu, no sâbâdo
'(14), a partir das 9 horas, o Torneio Integração, reunindo as

associaçêes recreativas Malwee, Marisol, Marcatto, Menegotti e,
• Trapp, além da Arweg, 'Foram disputados futsal, vôlei feminino,
bolão masculino,� e bocha.

. Segundo opresideote da Atweg, HiltonJosé da và� Faria;
. cerca de 200 atletas estiveram disp� o Torneio Integração,
A diretoria da Arweg, destaca� que foimuito importante �
participação das associações recreativas, para o sucesso da

,

-CompetiÇão. Participaram daOrSamzação do torneio além-do diretor
de esporte, Gilberto Pereira, todos os demaismembros da diretoria.

, A WEG ampliou as, quadras de futebol de salão é vôlei, na
,

parte suPeri� de seu Ginásio deEsportes. Já na parte inferior, os
desportistas ganh8ram outra opção de lazer, uma cancha nová de

bolão, para que os aficcionados déste esporte tenbàm oportunidade
de praticá-lo.

'

A classificação' do, Tomeio Inte�ação:

,_.

Boch�:
'

1° lugar: Malwee
2° lugar: Marisol
3° lusar: Trapp

Bolio:
1° Iugar: Arweg
2° lugar: Malwee '

3° lugar: Marisol

Fut.Gol d. Salão:
1 ° hIkm::: Arweg
2° lugar: Marisol
3° 1'QS8l': Menegotti

Dominó; .:
'1°'1.: Marcstto
2° 1ug91': Arweg

Voleibol f.DliiIblo:
1°1�: Arweg
2° lusar: Marisol

Am"6 magllra amplif!Ções d� SlIas qll"tlras esportivas
,

t .

IIGAÚCHA··
13.699

, "DEFENDENDO
SEUS

DIREITOS";
.

Parti. dos
Trabalhadores

NL
��JJ'I-'5

.

, e
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.CORREIO DO POVO-12

Ladrõesassaltam agênci« d�Banco doBrasildeMassa,:a��'
Ousadia levou os

assaltantes e renderem
.um.policiai mI/itar, no
"destacamentó, roubar
uma espingarda Calibre
12'e arrebéntarem os

telefones, antes ,de se
'dirigirem para' a
agência

M.ss.aranduba - Quatro
homens assaltaram, no 'final da
�anhã de quinta�feira' (19'), a'

agência do Banco do Brasil, no
centro da cidade. De acordo com o

gerente Manuel de Oliveira" Rosa,
'

um senhor bem vestido,' com uma '

pasta tipo 007, entrou na agência
por Ivol ta das ·11h50mi n, e se

.

dirigiu até a gerência: Logo após,
.

um homem vestido com farda da
'Polícia Militar e mais duas outras

pessoas entraram, tomando'
posições estratégicas. O homem
fardado anunciou. ö assalto,
mandou Js clientes deitarem no

. -.'

chão e ,levou os funcionários para
umasala, nos fundos do banco,
onde ficaram,hncados.

O assalto foi bem planejado
,pelos bandidos. Minutos antes de
invadirem a agência, o

destacamento da PolíciaMilitar foi,
acionado para "atender -um

'

acidente, com vítimas, na

localidade de Ú de M�o Alto,
cerca dI(. i2 quilômetros do centro

da cidade. De acordo com o

'segundo sargento, Ivo, a PM,
recebe� dois'" telefoneni�s
comunicando o acidente.. 0/
sargento mais dóis soldados saíram
para atender o acidente�'deixáram

.
o também soldado Laércio
sozinho, no destacamento. "Fomos

,
atender o acidente, mas, no local,
não encontramos nada e

.voltamos"" informou."

'. Enquanto os policiais foràm até 'policial" foi ati os funcionários.
13 de Maio, Laércio foi rendido Logo em seguida, mais dois
pelo homem vestido com farda da homens entraram nà agência. O'
PolíCia Militar e um senhor, ' assalto foi anunciado �durou entre
aparentando executivo. Amarrado, cinco e dez minutos. Q gerente
o policial foi levado para, o informou que não poderia revelar' o

.

banheiro." Laércio ainda viu mais :

valor roubado, porque a direção do '

duas outras pessoas, uma delas banco�o permite, enquanto não for
usava calças jeans e 'camisa 'feito a ocorrência, Ele, no entanto,
listrada. Os bandidos etitão, adiantou que os ladrões levaram
arrancaram os fios dosetelefones, ,todo o dinheiro dos Caixas e do cofre,
danificaram o rádio de transmissão além de talões de eheques, qu��
e roubaram lima espingardacalibre soube precisar o número. Uma
1� e 18 cartuchos, Depois de deixar {onte,�quepreferiu não se identificar,

.

a polícia longe da cidade; os ladrões. informou que foram roubados cerca

se dirigiram para a agência do de RS 50niil.,
'

,

Banco do Brasil. Ao ser solto por O gereute disse ainda que foi
um civil, Laércio comunicou o fato' disparado um tiro dentro da..

ao Centro de Operações da PM. .

agência, no fmal do assalto, caso
ASSAL'ID � Por volta das 12 .

comprovado pelos peritos 'da
horas, �s quatro homens entraram polícia, que e�contrar,am uma

na
1

agência e renderam os cápsula deflagrada, calibre 765. O
funcionários e clientes .. O homem funçionärio da· Companhia .

que estava vestido de farda' Integrada de Desenvolvimento
anunciou o assalto ecomandou os '.Agrícola dé Santa Catarina; Eluy
comparsas., A funcionária Cláudia' Ferreira da Silva, que chegou na

contou ao -delegado Ivan .

agêacia durante o assalto, disseque
Karminski que o homem de temoi' foi recebido na porta pelo homem
que pensou ser um auditor, dirigiu-. vestido de policial, que o revistou
se ao gerente, enquanto que o 'e lhe ioufiÕu RS 30"0,,00. "Fui

. Polícia prende acusado de estupro
J�aguá do Su1 - A Polícia

,

Civil prendeu; na noite do último
sábado (14), em sua residência, à
Rua Victor Resernberg. na Vila

Lenzi, 'o ajudante de marceneiro
Atílio Fontana, de 51 anos,

acusado de estuprar a menor

V.M., de J6 anos, em urna ,rua
- préxímo: a :ßR-280, no .Bairro
Nereu Ramos,

'

De acordo com, o depoimento
da vítima, o crime aconteceu"
depois quePontanahavia deixado
uma colega dela, também menorlo .

em casa, seguindo para o bar,
'onde �ntes os três estavam

bebendo .. "Para não acoaapanhá-
, lo, sozinha minha, colega pediu

, .. '

para que eu fosse junto, porque
teri� que vi�jar no dia seguinte'!,

recordou V., .acresoentando que" abandonada tio trevo do Posto

apõs deixar 'a companheira, Marcolla. Testemunhas
Fontana prometera que também a confirmaram que v-iram os três
levaria em casa, mas rumou para 'bebendo, num bar no Bairro de
o bar alegando que havia Nereu Ramos,

'esquecido algo. AIDda dentro do N� delegacia,Fontana admitiu
carro Fontana a obrigou a tirar a' o estupro. Procurado pela
roupa, sempre a ameaçando, e a' reportagenr.do ,CORREIO, DO

estuprou. Exame feito em V. POVO, ele se negou a .falar,
comprovou o estupro" 'informando· que ,�6 se

Ela: contou-a polícia que para pronunciaria diante do seu

evitar o estupro, chegou a
'

.advogadó, na presença do juiz.
prometer qrl(} encontraria com @ . Segundo o escrívão, que colheu o
acusado no dia seguinte. "Ela' depoimento de V., ela estav� "em
usou. todos os argumen�ósj)ata estado" de choque". Fontana
convencê-lo' a não estuprá-la, deverá ser 'transferido para O

.

n"as não ad,iant<?u porque foi presídio regional de Joinville. O '

ameaçada.' de' morte",
'

disse o . código penal pIJvê pena de até 15
escrivão Josmar Batista Lara. ' Janosdedetençãopara crimedesta
Após '. o crime, y. foi natureza.�·

levado, para-o banheiro com as .

detrtàÍs pessoas. É uma situação
sufocante e' não seria capaz de

reconhecer ninguém, Até porque,
eu estava desligado antes de ser

rendido e apavorado depois",
admitiu. Depois do assalto, o

. .gerente preferiu fechar a agência,
'por falta de condições psicológicas
dos funcionários para o trabalho.
Foi a primeira ve� que o banco, foi
assaltado.

FUGA, Testemunhas
disseram que os ladrães f�iram
num Kadett cinza, cool placas de

Itajaí. As duas primeiras letras do

prefixo são LX, a outra pode ser

T, I ou Y. Segundo o-sargento Ivo,
Massaranduba tem rmitas saídas,

.

com várias estradas vicinais, que
dificultam a ação da PM. 'Ele
acredita que os' ladrões possam
estar escondidos em algum ponto
do .município, aguardando um
melhor momento .para fugir. O

sargepto garantiu qué a polícia vai

continuar as buscas aos ladr'9es
que' os destacamentos das cida '.
Vizinhas também-estão envolvi
no caso. Até o final da tarde
'ontem, a .PM não tinha nenh

,

'pista dos assaltantes. "Tem
informações desencontsadas, q
precisam ser checadas", resumiu
"sargento.

.
•

,TEeNO.CALHAS 'LTDA. � ME
I ' , '

. '

Franqueado exclusisopara JaragUÍJ t! região
,

T
neN.
CALHAS

Exaustore« ,

Eólicos mtlXiar
,

.

Eq�ipamentos para retirada do calor; .

umidáde It'poeira
'
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d. Sul, 2. de.�de i996
.. ·EsPORTE

araguá tem jogo.peia
. -

-·opa·SC n·o. Jo,ão,Mtirca.t�o'
Jaraguá Adético Clube não Santa Catarina. Na estréia o

.

na: rodada passada do . tricolor perdeu em Brusque por'
.

r

Mo �eir() de futebol, 2xÓ, para o- time do técnico Ab�l
!

empatou em OxO com o de Souza. Ricardo expulso em

·;Branco de Paraneguá. O Brusque, não enfrentará o'

ate no final foi um bom Atlético', domingo, o JAe do.
, pois nos 90 minutos de técnico Sérgio Lopes deverájogar

01 o tricolor só. criou 3 com; Rogério; Daniel, Wésley ou

claras de gol.. contra 5 David, Altair e Geovani; Scharíes,
pela equipe paranaense, Antunes, Toninho e Benê; Jairo e

abS 24, do' primeiro tempo Renato. Wésley quej. tem

_

u pênalti sofiido por Renato, problema na virilha, é. dúvida e

IIPCllÖ'çat,do a ,chance de gol do· taso não jogue David mais uma

. No restante o l�uá não vez ganhará oportunidade na

bem, ao contrário dos demais . equípe titular.
ÓS que já disputara. no IUNIORES: Com avitória por
ileíro. No outro jogo pelo lxO, gol de Leó sobre ci Criciúma
14, o Adéti<:o de Sorocaba . em pleno Est�o Heriberto Hülse

.

a�lense por 2xÔ. Na. em Crici4ma, a equipe de .JUniores
feira dia,18, emP� ,

,,'
.

Branco goleouo Adwco por.
, e Ioga doÍrú.ngo 22,

.

ame'nte na Estradinha no
. li eomra arS�ense. Caso
.

Branco vença, passa a &ente.
.

:. JAC qué. terá
.: dois

'. romissos em São Paulo,
.

.
'

.

feira '26, Adwco x JaragUá
: Sorocaba e 'domingo 29"
)arlense x'Jaraguá, ein Sã�
.� ?

do Jaraguá está-classificada para
as finais' do Campeonato
Catarinense da categoria Estão
classíâcados para as finais, por
enquanto: Jaraguá; Figueirense;
Blumenau e Joinville. O Crieiúma
.interessado no jogo JAe x

Tubarão,' que não .aeonteceu em

27 de julho, entrou com recurso

que será analisado. terça-feira no
TID da Federação Catarinense.

O Tigre quer a realização da
partida pois caso o Jaraguá .

vença com uma diferença de 6·

gols, entra o Crieiüma nas :fin� e
.

Só depois deste julgamento a

FCF deverá anunciar a tabela da
fase final do Estadual de

juniores,

• Ertquanto folga no Brasileiro
Jéri� C, neste domiilgo o JAC

nta no Estádio 'João

,_ �Q o Atlético de Rio do'

,�;às 15:30 horas, pela Copa.. JIII'tig,,'á Atlét;�o Ci"be tenta 'a reCllperllÇíio 110 domillgo ,

•

�;, _ C1a�sificação do <k.upo '14:
,.

'.1

EquipeS:, PG J V. E O GP \ Ge SG
1- At1ético/Sorocaba 8 5 2 2' 1 :8 �

-

2
2- Jaraguá ,

.,

6 .4 1 "3 o 5 3 2
3- Rio Br8l;lOO

.

6 . 'S. -1' 3 '1 8 8 o
4� Sãocadense . 2 ·4 o 2 2' 1 '5 -4

LOGOTIPOS - DESENHOS - CRIATIVIDADE

Tel. (047). 973 5162
J1��:;;;�::1�::tti�;���O��,::�F·i;�l������j:-,�;kr� �'�04:!"'{1-�l7 �:-:>"t�::'

"

CORREIODO,OVO-1S

"

,'_ Excelente'a Idéia de um 'campeOnato reunindo as escoUnhas '

de futehol de J.... do Sul' e�o: BIro-Blro e Zé Mário, /

tomaram frente e conse�uJram a organização desta'

cömpetlção. Daí uma grande oportmaldade das escóUnbas
mos1rarem os seus. tutoros craques. A prbnelra rodada, do ,

campeonato ,infantO e Infanto juveQß,. a�ontecerá neste'
domJngo no Campet, do João, Pessoa, a partir das ';h38m.in.

. - OUtro campeonato com seqüência domingo dia 22, é a IV Copa
Suburbana deFutebol. Os jogos serãó Aliança x Fco de Paula,
no Aliànça;,Cruz de Malta x Guarani, no Cruz de Malta e Ponte

Preta x Vitória no Estádio da Ponte Preta Todos osjogosiniciarão
.

às 15h30min.

_ o AÍnlzade �onselU.u sua .primelra vitória, Ixe .sobre o

Plrabeb-alla pelo·Estadual de Amadores. Amanhã, sábado"
sn a, veZ do AmJzad� Ir a Compá para jogar com o XV de

Novemb,., que é lanterninha da Chave "A" com apenas 1 '

pontinho. ,o Bandeirante de São Bento do Sul· vem

atropelando seus advers4rlos no grupo e lidera com' 15

p(»ntos. �

.

'- Domingo dia 22, a equipe de futebol feminino do Esporte Clube,
Ser.enata,�á a partir das 8 horas no seu campo. um torneio.
Todas as equipes interessadas podem participar. Haverá no local.
completo serviço de bar, e cozinha Com certeza, faltará espaço
para a torcida .

.• '

-
.

_ Que confusão está o campeonato de )unrores. O Jarap
,ao lado: de Blumena., Figueirense e JoinvUle estão
. clas�mcados para as ftnãJs. No entanto o C....ctúma entrOu

com recurso porque quer a �.nzação da partida Jaragná
x Tub�ão, q-.re não aconteceu no dia 1.7 de ju1ho. O árbUro'
e seus· anDltares apareceram no Estádio João Marcatto, .

Juntamente com a equipe do 'Peixe'. No entanto o delé�ado
do jo-go e o Jaragui, foram para �,Estádio do CrUz de
Malta.

'

� Resultado deste desencontro. O jogo não aconteceu, os árbitros
tendo sido aviS�,o pelá FCF de que o jogo seria no João Marca&to,

,

deram vitória para o 'Tubarão por,WO. O presidente Ângelo
Margute; do JAC, afirma que msou a FCF, que:nãô aVisou o

trio. Ö caso irá a julgamento na terça-feira no TID. Se acontecer '

novo jogá o Criciúma vai torcer' pelo. tricolor; que, caso saia
vencedor por uma: diferença de seis 'gols participarâ das finais

. no lugar de Blumeneu. Vocês :,creditam' que o' JAG ainda dará

t:sta 0J?0rturiidade para 'o Tigre? Eu tenho" certeza que não.

'''Para tornar
, Jaràguá' do Sul

uma cidade
.

mais feliz"

Partido dos
Trabalhadores

Gentil Frange
,

'
.

13�605
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Damon Hillpode sair campeão do GP dePortug.

, DuasRodas conquista nove troféus noEstadual deBicicro
� '. .

, r

O piloto ipglês Dam.on Hill gal se limitam a tentar uma boa Jacques Ví1leneuve, também .

.

poderá conquistar ,;

.

o posição 'rio gHd ,e, fazer �à não pontuou perdendo a

eampeonatodeFÓtmuta l�deste . corrida na possibilidade de até' oportunidade de chegar: em
ano, caso 'seu companheiro de marcar mais uni ponto n�' Portugal com uma diferença
equipe, o canadense Jacques campeonato, com um. sexto menordo que os 13 pontos
Vtlleneuve, nÃo chegar entre os . -Iugar, ,"O asfalto de Estoril é

.

atuais, E mesmo com' uma
três prim�os colocados.na 158 ..muito abrasivo e os pneus têm vitória deVilleneuve eHill não

etapa, que acontece rieste UlÍI. desgaste acima do normal. marcando pontos, o inglês
domingo (22)" no circuito de Em todo caso, sempre gostei chega ao GP doJapão, Suzuka,
Estoril; em.POl1:1lS!dApemíltima de correr em Portugal, onde a última etapa.do mundial de F-'

prova do campeonato
'

Jordansemprefazosprimeiros L, com. 'a vantagem de três

certamente .será marcada pela' testes do ano" , afirmou o piloto pontos. )
,

oi

briga dos companheiros da' brasileiro. Rubiilho esperá, Da Mas, com certeza,' o G�' de
equipe Williams,Damon Hin tomada de tempo amanhã (21), Portugal ainda terá como

e Jacques Vil'leneuve, pela gerantir um lugarnas primeiras 'atraçãoaha,bi1idad�doalemão
.conquista do titulo de 96 e .f'ilas, para já na arrancada Michael Sohumacher, que fez
ainda, pela incerteza de alguns garantir uma· boa colocação. a festa dos ferraristas no GP

piÍotos e, equipes que nã-o Damen Hill, o .atual líder de Monza e animou a Ferrari
definiram .o futuro quanto a com 81 pontos, esperava ,'� brigar por mais uma vitória

temporada de 97: 'garantir seu. ,primeiro, neste final de tempota�a.
O piloto brasiíçirO:Rubinho campeonato' mundial na Segundo colocado no ano

Barriohelle (Daveae/Kibon), categoria de FÓrmula 1, na. passado, em Estoril, com a

que ainda não acertou com últíma prova disputada em vitória de David Coulthard, '

nenhuma equipe, mesmo com' MOnZa, no 'domingo (8); No Schumacher tem se mostrado
,

as conversaa adiantadas com entantó, Ei coloeação dos pneus, mais confiante com o

Éddie Jordan e Tom na chicane, que desde o início equipamento 'que começou a

Walkinsháw, .. que estio dos treinos causou muita ser mais competitivo, nas duas'
,

montando Uma nova estrutura. reclamação por patte .dos últimas 'provas. O' cir�uito de.

para a Arrows. Já no finar da pilotos, acabou tirando Hill da Estoril tem 4.360 metros C; terá
temporada, ,as pretensões de prova, Iego na quinta volta.Seil na sua. prova uin. total de 51

" Rubinho paia o GP dePortu- companheiro. dê equipe voltas, ou309,545 quilômetros,

l
_

O Campeonato Catarinense deBicicross foi disputado, no Parque Malwée, no
,

sábado (14). Apesar dos 9 troféus deJ o lugar, conquistadospela equipe Duas Rodas
.de Jaraguá do Sul, o técnico Valdir Moretti argumentou 'q'ue "faltou empenho, para
que �ossa equipe eonquistásse Um ;'úmero maior de troféus. Para fazermos uma'
campanha igualou melhor do que em anos anteriores, precisamos treinar mais",

, ,
,

ValdirMoretti, da equipe Duas Rodas,' informou ainda que 'neste final. de semana,
sábado (21) e domingo (22), os pilotos estarão em São Paulo, onde disputarãoo
Campeonato Brasileiro, 511 e �II etapas. Depois uma preparação especial para a

participação no Campeonato Sulamerican�. pela Seleção Brasileira, nos dias 9 'e
IOde outubro. ßsta etapa. do Sulamericano acontecerá na cidade de Santiago, no.

" -r .

Ohile.

"

Eqllipe. DII'lis RQáas sempre�marcando' presença nos evento»

..-., .� ......... ,-

·RMbens.BtII7'ichello acredita nllm,bóm r.ltado,em Ealo

.
Os troféus conquistados pela Duas Rodas, na 48 éta

disputada noParqueMalwee, foram:
'

JoyceMoretti, 10 lugar, damas 1/14
SaleteMoretti, 1 o lugar,damas 16 anos acima
RafaelKoning, 10 lugar, super 20

-

-SaleteMoretti, 10 lugarccruiser 35/40
Robson Telles, 'Io lugar, cruiser 16/17 .

Marcos Alves, 10 lugar, éruiser 18/24
'

..
EdilsonZender. 10 lugar, cruiserB anos

, ClademirZaleski, 1O-lugar,master '

'.
. Pedro AloisioWolf, 10 lugai1, 8 anos

'/

.1

...

�l.orena Od:i'z
. ,

1'3.6'22
.

'

.

. . "Educação -

Trabalho - Saúde: -
com e$forço"

Vote êerto � Vote' 13

,Pártido dos
,
Trabalhadores
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'AfiX. ESCRIT RIO exigi-se:,
GIOVAN{ '" 372.1923r 1.�Lis B UPAlIBOL rLUBlITBS B"

�VENDEDORA 'VIVi.elA liA ÁRIIA COMERCIAL,
'

S�VIA ,973:5530 """,., Cada vez mais, cónstatamos que as pesso�s perd,em •

AUXILIAR'CONTÁBIL � CUR�í?ULbS'CAIXA-F:'OS"tAL 200 , sua capac,idade de 'auto-avaliação e de auto-apreciação;
L.t\URI ,372.1452 ..",.__...._....... -----............"'' A todo,,�omento en�nframQS ,"suj�itos� angustiadbs .'

ÇON1ADOR C'O''O'R'DE'N'AD"'0"'R' ,porr;lão saber·o'que querer para.si,mesmo'e tio que

, LUIZ 634,0568' '. .,
., .•', .'

. ',' ,

poder:jam f�er pela suaiautO-$atisfação., '

•

ÄÚX� DE ascarróaro.• ·

D,E,·.. '.'
'. A ,ni"elde mercado de tr'élbafho isto significa maior,

.

' número 'de pessoas' lnsati�feitas a perguntare"l <� "

SIDÁMARA' . 372.2999 e�tão -no ,lugar oe'10': Av�nçando nesta 'análise
, ASSISTENTE ADM. .' TaElNAMENT:O chegaremQS �o' ponto de ,perceber que o não conhecer-
WÁNDERLEY' 371.3829

'

se,' a sl. mesmo,.:extrapola tam�m ,as qu�tões
'. nc. ELETItÔNICÔ

'

. COM. E)ÇP'E.RIt.NCIACOMO INSPE"JiOROE.
valorativas destes "sujeitos". São' rarasas pessoas que

ELEANA 371.1054 conseguem afjr�ar cem tranqOilidade � segurança o
. ,CURSOS: DE DESENVOLVIMENTO G,ERENCIA.L .

quanto vale sua capacidade de trabalho. avaliando', CRONO�TRISTA' - INFORMAÇÕES NA HUMANA 9ljantitativamente seu' potencial, coohéCiment� técnico
NEULSI ,973.8068' � CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200 "

e .: dedicação ,a profissäo." Ao· realizar-se, ,este '

.

AUX.J)E ESCRITÓRiO q�estiqnamento lia sua maioria ä respOsta (iCêi limitada,
,e RO�E. .,' 973.3771-

L ABORA'Ti'ORISTA
'

ao pensamento: "rlão sei, quant9 ° tilercado de trabalho
" DESENHISTA TÊXTIL • �." ".1:' , ,.', ' está pagando por um profissiQnal da)riinha área.". ". �

..

ANGELO 374.0228,"
'.,

.
'.

'.
.

/'
.

,

, O estudo, desta problemátiça· nos r�mete"a refletir'a,
.

, @ CU�RIC�LO� CAIXA POSTAL 200
, questão dó "Ser' Ge",ériêo" e do "Ser Individual" na

'

,

CONTADOR :
, ' INPORMAÇÕES NAHUMANA '

.

.
, .

.

.

,.,
,

.'

.,'
,

LUIZ'.. �, ',/:.'3'.4,0'56'8'" ,

.

.

.

.

','

.

. .'
.' relação que' efn q�e devem' ser co.mpr�ndldos como

u /-·--.-:---:---�------7""-""_;"'--�--:----'-" .. complementares e não,sobrepon,do-se um ao outro'. Ou
AUX.ESCRITÓRl;O '{ ·J::'�ß.D''''A .u'�"'.'AL,.' \ seja�' �� nesea ,situa�o :identific.a-� .claramente.,a,

. CARLA ' ',' 371.3864, I '�""n.l.l� Tb.7lti!;n. : omissão do "Ser Indiv.id�l" em virt�de do:"Genérico",
�OTORISTÃ ".:' '.

, ': qu80d.9 as ,pes.,''soas peim.item ser�rrt avaliad.a.s pel9
I

'
'

APURÀÇÓES DE ICMS E IPI Out ed'd O t
v . .

ã'
,

lo;.
,

ILDOMAR ". 372.2804 I 'NQÇÓES EM LEGISLAÇÃO DE ICMS :. ." ro e narne I, a do u ro, CQmQ, se n o l,ioUVesse em

SERVIÇOS GERAIS .� .

I, si partic;ula,ridac;les 'subjeth/as e uma formei :ú�iCá, de ,

. .'
. ,

.

'... " INFO�MA9ÕES NA HUMANA.
'

.

., ",/ realizar detertninad� atividade,' ,de mOO,o, a gerar·
, SIMONIA 374.1180 '

-- .... -----.,...-----------.-----:-,-------- permanent� sensaçãO d�: ql,le valorizar em � mesmQ
C"�

� " , ASSISTENTE TÉCNICO DE aptidões gera�ó extrapolar�os en�uadramentos.�"ço.m?,
OUTRAS VAGAS ',' VEN',DAS','

resultado' final' 'estar fora do grupo competitIvo no'
. .

.

" mercado de.trabalho..
'

"

.ABERTAS NA
.

"

:' '. ," ".' .'
,

'Con"s'tatand'o estes «a'tos vemos a. necessl'd'ade d'e' . ,

. CbNHEc"�TO COIfÉRCIAl. E FACII:.IDADE NO CONTATOC� PESa0","
'

t,

HUMANA -:

IINFORMAÇÕES,NAH�_NA' perguntar até' quàndo 'buscar;.se-:é 'candidatoSl ao

,

AUX. PRODUÇÃO ' merca�o de ;trabalho junto a um grupo. alienado. (mesmoCOLOCADOKDE,CALHAS
que 'conscientemente) 'de süas', capacidades e

LAV�:����ES,' ADMINISTRADOR ambiÇões, quando o disCurso (idec>lqgiafdeste mesmo
_ReENEIItO ,

'
"

..'
, ..: , '. " mercado de trabalhQ; éxige' pessoas ��Q-sQficient,s,

PRENSlSTA' 'IPARA 'LABORATORJO OE. " dinâmicas e criativas, tend(}.se em viSta que a, fötça..

, �ROM0'J70R DE VENDAS ,', motivadejra da ,�atisfação 'pes�1 dêStés "sujeitos" está .

.

:::':;.:�� , ANALISES, FISICOOUI.MICAS sendo" direcionada' ao conftlrmismo' .dé'· urna,:'
"T.LEPONIaTA '�CURRíCULOSCAIXAPOSTAL 200' pr�blemáticàcoletiva-Á�r;ise.: ,,'

'

, ; JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA,20 DE SETEMBRO DE 1996
,

.

.

'

,\"

CI�ssi,.Emp,..go ,

,uma Parceria
CORREIO DO POvC) - H,UIlAU

" �'" .. , '

�'. COMERCIO'EXTERIOR
ASSISTENTE "

,

I

,�th:/'�A",

.•
-Ó,

v:1• "
',' ,\. . :, J

.' HUMANA,
·lIS�••

INF,OR.·MÂ' <i I

o Mercado'de Trab_alho X Profissionais'Capacitados .

.

�,

. ,AMBULATÓ:RIO M,ÉDICO'PARA ,EMPRESAS', "

,ME'D"�INA 'DO TM,BALHO ('PCM$O ) '_ AUDIOMETRIA'{PCA I _.

<,

.

'�ECRUTAMEN;TO E SELEÇAO _ ÇUR$OS' NA·ÁR� b�� RH r

'

..•
RUA HENRIQUE SOHN, 33 � CAIXA POStAL 200 -.cEP. 89;255-:240 - JA�AG(JÁ DO suL- sc '"

Fone: (047}37.1,4311 .-, Fax: 372.1091 .. E�Majl� HUMANA�NETUNO.09M:BR ,

."

"HUMANA·
(

A HUMANA E- PARTR DE SUA EM,PRESA!' "!

.ç�.�SsolJA EM Rtf !I--__""""---.......---_-'-._----__.-' ..

' o

__

'

__

'

_'_....

'

_'__
'

__........_........-.......r'_
.1..' :

.� .

, ..

-
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- Terreno cl562fTi2 - 16x50m, na rua JoãoSanson, 389 -

bairro Ilha da Figueira. ValorR$ 10.600,00 negociável.
- Terreap cl 672m2 - 20x34m, no Loteamento Azaléia.

ValorR$24.000,00parceladoaté 15meses..
- Terreno cl590m2 - sito à roa 502Bertha Wéege, barra
RioCerrá, prontopara construir. ValorR$ 12.000,00 - R$
6.000,00 entrada eprestações de R$ 500,00pormês ou
carro no negócio.

<

•

..Temos 310tes na rua 196 - Bemardo Karsten, lateral da

WalterMarquardt- ótimalocalização. ValorR$12.000,00"

negociáveis., f
-,

- Temos2 casas nomesmo terreno, 'alvenaria de 11prrP e
mapeira cl 80m2, no bairro Ilha da Figueira, sito à roa

João Sanson, terreno dé esquina c/, 775m2. Valor R$
35.000,00 aceita-se carro no pegpcio.
- Sobrado alvenaria semi acabado, clsuite + c/oset, 2

quartos, 2banheirds, emMassaranduba,'sito à rua 11 de

novembro, terreno c/ 900m2. Valor R$ 60.000,00
negociávelpl imóvel emJaraguá. ,

- Apto. no edito Virginia cl 1 quarto, garagem e demais

dependo central. VEJlor R$ 15.000,00 negociável +
financiamento.

. NOVO LANÇAMENTOr - CENTROCOMERCIAL
REINOLDO, AQQUIRA SUA LOJA OUSALA

.

COMERCIAL, PREÇO PARCELADO EM 18MESES.
NÃoPERCA ESTA OPORTUNIDADJ;

____ -o-

I

I •

FONE

371-9165

VILAROMANA - Casa alv, com área de 120m2e terrel!,o 420m" - R$ 57.000,Og
VILANOVA _ Sobrado com área de 176m" e terreno '7S2m" - R$ 58.000,00
ANAFAULA - Casa aIv. com suíte,2 dorms, sala, cozo bwc,là.v. gar, dispo -

R$ 32.000,00 \

CENTRO - Terreno RuaOuilhermcWccge com l.300m" - R$ 280.000,00
JGUÁ ESQUERDO - éasa alv, c/217ißZ e terreno com 598friÍ - R$ 35.000,00
CEN'IRO - Prédio com 3 pavunentos cl á�a total de 852m" - R$ 200.000,00
,JGUÁ ESQUERDO - Terreno cl 1800m" situado Rua João J. Ayroso - R$ 60.000,00
CENTRO ,- Terreno cl área de 600m"Situado na Rua Epltliclo Pessoa - R$ 48.600,00
VILA LALAU - Casa álv. na RuaBemardo Dornbusch _ R$ 42:000,00
SCHROEDER - Tcrmto c/1.849\312m2 - R$ 6.6.000,00 (30% �trada+ 24 pa.roelllS)

Apto. naRua 25 de Julho - Vila Nova com su1tc, 2 dorms, sala cozo lav.• R$ 550,00
Casa lIDStacoin 4 dorms, sala, coz, bwc, lav, gar, pr6x.�WEG IT - R$ 330,00
Casa alvenaria pr6xCeval, com 1 dorm, bw� lav - R$ 100,00

Qumetc próximo aWEG I - R$ 180,00
Casa de madeirá prox. MóveIS Pradi, cl 3 dorm.s, sala, coz., laV., gar., - R$250,00
Casa demadcua Vila Rau cl 2 dorms., sala, coz.,lav., gar., toda rmriufa - R$ 200,00
QQjtiJiétc naRuaJosé Nadochcl I dorm. sala,coz, bwc -R$200,00

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

©[L.�t7��©.
-

�
ORA.DENISEMUlLERT.OLMOS

A '
.

Gin"ecologia e Obstetrícia

\

)

(.
.' _p......-reve_nti_vo"_0cân......_..cer_-F...,.._one.........: 37

...........1-'O_942__.

CONVERSA COM.JESUS
Converse com Jesus durante nove dids,
orando: "Meu Jesus, em �ós depositei

-

todaminha confiança. Vós sabeis de tudo,
Pai e Senhor do universo, sois o Rei das

Reis, vós. que fizestes o paralitico andar,
o morto voltar a viver� o leproso sarar"

vós. que vedes minhas angústias, as

minhas lágrimas, bem.sabes Divino

Amigo como preciso alcançar de vós esta

grandé graça (pede-se com fé). A'
conversa convosco mestre, me dá õnimo
e alegria para viver. Só de vós espero

, comfé e oonfiança (pede-se comfé). Fazei
Divino Jesus, que antes de terminar esta

conversa que terei convosco durante
nove dias, eu alcance esta que peço com

fé. Com gratidão 'Publicarei esta oração
para que outros que precisam de vós,
aprendam a ter fé e confiança na Vossa
Misericdrdia. Rumine meus passos, assim
como o sol ilumina todos os di as o

amanhecer e testemunhe a no!sq.
conversa.

Jesus tenho confiançá em vós. Cada vez

mais aumente a mi'fhafé.

J

,

,i

,
ORA. ELEN C. O. J. DE MASI

Otorrinolaringologia
Cirurgia Plástica da Face - Nariz e Orelha

I

Fone: 371-8446 \

",[)R. [ 'JGLAS F. C. ANJO ,

Angialo�" .. Çirurgia "'ascular
Varizes, Tromboses e .Doenças Arteriais

Fone: 371-4935

. DR. NELSON EICHSTAEDT
OUVIDO - NARIZ - GARGJ\NTA - Microcirurgia naso

sinusal- cirurgia do ronco - OtorrinQlaringologia
Fones: 372-0617e 371-0942
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HABITAT
IMOBIL IÄR A

(�[CI.vW

CQMPRA • \fENDE It ALUGA • ADMINISTRA '

TERRENOS
rerrem, 1250fTÍ2 - R Treze de Maio

,

Terreno 450m2 (15x30) - R. ,Leopoldõ Jimssen
Terreno 420m2 (14x30) - Lat. R. Joinville próx. Posto
Becker
Terreno c/ 420m2 - Tifa da Mosca , '

Terreno c/1 :020n:J2 Rua Procõpío 6. de Oliveira,
Terreno c/460m2 Rua João JanuárJo Ayroso
Terreno c/440m2 Bairro Água V�rde
Terreno c131.000m2 Vila Neiva próx. F�rum ':
TerrenO c/2.600m2 Rua JoinvUIe - ótimo ponto
comercial

-

Terreno c/ 4301Jl2 Loteamento VerSaitles
"

Terreno c/589m2 (eSquiria) Ilha da Figueira
Terreno c/400m2 Rua, Marcelo Sarbi
Terrenoc/532m2- EstradaNova próx.PostoMarcolla
Terreno cl 500m2 frente p/ Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/ io.oóo e casa de alvenaria, ótimo p/ '

empresa - Rua WolfgangWeege (Rio 'Cêrro,ll)
'"

Terreno 3.600m2 Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi
Terreno c/28.000m2 frente, par� o aSf�lto 'em Nereu
Ramos. (,

'

Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno 18POm2 - R. João Januário Ayrosô
Chácara 115.000m2 Ribeirão Grande
Terreno de 37.000m2 - Vila Amizade
'Lotes,c/400m2 - próx. SãO Luis Gon�ga
Terreno esquina c/596ni� - Lot. Papp
Terreno 850m2 Lot. Behling.
Terreno 450m2 Loteamento Dàlma,r
,Terreno 600m2 Lot. Campo Sampiero
Terreno 450m2 Nereu Ramos

,:
'

CASAS

I,

Casa em alvenaria c/�0m2 '- terrend c/1540m2 - "

Schroeder" .

Casa de alv. é/1 00fTÍ2 terreno c/538m2 - SairroÁgua
Verçle .,' "

Casa de alv. ·215m2 - Praia de'ltajuba
,Casa de alv.�0m21 suite +3dormltórios - RúaMax
Ziemann

.

Casa 130m2 � terreno 520m2 - Entrada Rio da �u;; ,

.. próx. Malwee. ',"
,

• Casa alv� 120m2 c/3 dorm. Lot: Res. Luis Kienen
ÍII Sobrado alv. 110m2 BarraVelha - permuta casa em
_���'

'. ,

c: Sala cornI. 93m2 - centr�,

e '." APA':ITAM�NTOS
•

Apto. 3dorm. - Edif. �ardênla

_ Apto. 1 dorm. Edif. Virginia
_ Ap,art. c/ 2 dormitórios, Edi. Julial'!a� - Rua

'_ Gumercindo da Silva '

_ Apart. c/ 3 dormitórios" Edi. Juliana - Rua
• Gumercindo da Silva

'

'_ Apto Ed. Isabe(éJ c/123m2 - 2 dormitórios + suft� e .

, _ �mais dependências. '.

: Apt,o. 155m2 � Edif. - Edif. Schlochet entrada +
_ finandiamento.'
• Apto. �m2 - Edit. migrantes (parcelar)
_ Apto. 3 dorm. - Ed. Minér
.. Apto. '1 dórm. - Camboriú.
_

.
'

_
'_.. ..

III Sala comergial 30m2 - ,R. Francisco Medeiros.
III Sala comI. , Edif. Picolli cl 35m2

' ,

: Gàlpão indl. 130m2 � Rua Lepoldo, Jans�n.
_

Casa mi$a c/3 dorm. Rua Màx Doering.
• 1 TELEFONERESIDENCIAL PREFIX0372

'ALUGA-SE

RUA I'EUPESCIIMIDT, l.S7
(Ao lADODA 1••• FERRAGENS)!

I:�,:: 37':&OÓ9

" ClASSIFI�ADOS CORIU!IODOPOvo-3

� ffit9fiJ'�
__--r

CRECI t873-J '
,

,

',EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁliIOS LTDA.
APTos PRÔNTos

- Apto. e CUrillba cl 136m2 � R:A!óÓso Camargo (perto Rodoferrovhlria) cl 1
'

sule + 2 tfos. e demais �dênoias. + ,#0 enipregada e 1 garagem. 9$
35.000.00 enlradJI + R$ 700.00 men.,.is '(Rnano. pl Bra�o). Troca-se pOl,
apto� 'terreno em Jaraguá do SUl.'

APTOS EM CONSTRUçAo
Edit: ".Nni.' - R. .IoN Em",."dt»rlw

•
"

"

-AptI. c/111m2 - 2" andar. cl2qtos e demai8 cMp .• garagem.portioe portaria
.tôniea - R$ 25.000.00 +, sakIoparoelado em CUE!. entega chaves emjanl97
Edit., CHanUt... Rua Mari". Fí'uluo.o

' ,

,

-CObeitIsaDuplex904.c/�1I7.8Orn'.c(3SUlt8sedllmal$dep.laieira-d'U'rascpira
ild. -2vagas. gll'agem. Entada't-parce-'cMCOI'IdomlrioaparlrdeR$1.823.68.
reàjuslados pelo CUB - !)haves fev/1l8, '

,
- Apto 50� e 802 c/214mz -.suite +,2'qtos,. sacada; churrasq:indivict.aI. dep.
empreg�a. '2, garagens. salão cM festas. piscina -, Entrada + pàrcelas' cM
oondonilnioapartirde R$'l.102.0tchav.. FEVI98.

'

.

- Apto 304 c/214m2- entada + parcelas cM Oondonilnio a partir de R$ 1181.46. -

reajustados pelo cue - chaves - FEV/1I8 •

'

Ed;f. Am.,anlhu_ Rua Ado,to Saca,; - laI. da Rua AmllZon.a.
(SCAR) ,

,

jApto c/300m2; temos <bponl�apartamentls ri' 301. 302.501.
Entada+�celasoondanlíiode3.65Cubs(R$1.523.18)/m"-dlaV88DEZ1I1I1.

, ConstlJ9io: Proma Constr. e PIaI\. Uda., em sistenl$s cM oondomlnio.
R..ld."d.1 Amaryl/;' - Vila Nava '

- Aptos c/12�2- c/l suite '+- 1 qto e demais depend. (sacada c/clurasqueirae
gal'aget'ÍI)- R$12i673.00+8S8umroondomlniode l,6140lbs(R$673.53).

CASAS
- CasaAlWn, ét,58mZ,-'A.AMriOSteln. 1160- SioLuiz R$40.000,00'. trocapor
apto.

'

.
'

- Casa ile aIv. Nova 3 pliVimentos c/450in2de wea COnstulda, I8i'reno 600m2-
R. Tanaz F, de Goes c/'Iioda vista - R$160.000,00 "

- Casaalvenaril\d200.00mR, na RuaOIlvia ctiodiri Pradi. 33·Jaregu'-�do
• R$60.000.00

'

"

"
,

- Casa cM ch6cara c/27-Om2 em alvenaria ç/ toda infra..�trutur!l. piscina. dás
galpões. terreno c/31.ooom" - R.Bemardo A. Schnidt (per�o do saliOVitória) -

IhadaFigueira-R$110.000,00
- Casa cM alvenaria 123m2.,Balneério'Oamboriú - Troca-s. póc apto im Ja'aguá
do�"

,

- Cesa em alvenariac/80fnz- RuaJos6 PicoIi- R$25.000.00
- Càsaalv. cl 130.00m2- 3 CJjartose demais dep.,troca-ee por apto. - R$55.000.!>0

, - CesaAlvenariac/320m'-RJoioWiestJr. 53 (BR280.K(72) -R$55.000,00
, �. 1ERRENOS

' ,
'

- Terrenoc/28.26I1m2• no IreVoqut vaia�enau'c/165m cM frente p/BR 413.
oontendo uma,casa de madeira c/150m" + galpão cM alvenaria c/200m2: R$
170.000.00 ,

.'
,

"

'

- Terreno27.000m",�a�AouasClaras.PeriIMtoUrbalo- A$45:000.00
-Terrerio-lotChampagnat-'378m2-R$2�.000.00

'

,

- terreno c/ 7.350m2, li 50 metos da R. J0S6 T. Ribeiro (após tevo) R$
32.QOO.OO'

,

- Terreno emNavegantes. Com 400m2, cenlràl a500m dapraia - murado, fInIos
com coberua p/4garag1ns' R$15.000,00.
- Terreno c/45oma- R.Am6Iia Fisd'ier Enke.VIaRaI- R$'13.GOO.00

, , GALPAO INDUSTRIAL I COMERCIAL ,

-Galpioln®sbial.88tubJramontada.coberuap'aga.COI)'IWeacM400,00m",'
ot....enooom654.oomz.RlaJoioFrl!OZll8r.emfren.. lilgrejaSioW;Ga1zaga:
Pr6co R$ 311.800.00.
- Pr6dio comercilil'-, 312ma - R. Ad6Iia Fischer, 720 - R$ 80.000.00 "'iaceita
'parcelamento ou toca parCial pl aplonerreno. '

'

, I' . LOCAÇAo .'
-lojas- R: EleonoraS. PradiEdiAAbJriO c.t42.24m2• R$,300.00-c/53,47ni2�R$
400.00 " "

"

,

-loja c/35m2 - R. Guilh.nne Hering. 70 - Edit. &ica - R$ 300.00
- Loja c/62.00ma- RI.I!1Márina Frukloso 11011 Ed. Asller - R$400,OQ
- �to. c/3 qlos - R. Eleonora S. Pradi (Centro) - R$ 550.00
- Aptl. 2 quartos - R. GOiIheJ:me 'Hering. 70 - Ed. Erica', pr6dio Novo com 6Ima
'infra-estrutura, portão e portaria eletrônicos, gas encanado.iocaI\zaÇiio central

.

- R$450.00
"

,

'

- Galpão c/150m" - 114m2de escritório - Rua ErwinoMenegott, 1460. Aluga-se
tItaI ou parcial.

.

,-lojas c/72.00mR- RuaJos6TheodoroRibeiro, 355 - após Indunak� R$ 330.00
-Aptoc/Ol quartltdemais deP.� R.Jos6 Emmendoel'tter, 15411-Ed, HortIncia
-R$350.00 ,

•

� Apto. c/ 02 quartos, e demais dep. - R. Jos6 Emmendoerfer _ Ed. Denis � R$
380.00;

.

"

-�to, c/02qu�tos idemais clep.- R. Pres.'l=Pi�Pessoa, 421- R$380.00,
- Cesa mista c/3 qUartos e demais dep. - R. AnaiEmiHlI Ehke - R$ 350.00 , ,

'

- ApIlO. c:{2 quartos e demais dtper'id6ncias. R. Eleonora'S,atler Pradi·- R$'4'75,00

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

fi

, Parecer Comerciai

Incorpora910
, Vende - Administra

�ompra - Aluga
DEFRONTE KJ FóRUM· CREOI 00177o-J '

'

FONElfÃX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089 - JARAGUÁ DO ,SUL - SC

TERRENOS •

- Lu-no Herd� V'da Riu. 42Om" - R$ 1.000,00 - Negociável -

.

, Parcelamor., ,
/

-lua Baldio BUH.elIo - ., lado do cemitmo '599,00m2 - R$ -16.000,00 -

P�I.aor - Bma <b Rio Cerro,
,

- Área �a ..stalaçio de Empresar - lateral da Berdla Weege - ,inicio,-
6.()()()m2 - R$ 35.000,00 - Negociável.
- �ea p4II'a imUtaçio de Eq:.esas·- Rua 555,- lat,eralda- Bertba Weege
- 2.900m' - l<ítaImepte pIaQa , R$ 35.000,00. ,

,

- Rua 1� T. Ribeiro - 4Z7,5OIiI2; instalado-água, Iu� planta assinada,- R$
)3.000,00 - parcelaioos. ,

- RuaWalter MarCJl.cl- plÓx.'da Arg; - 840m2 - COI!l const. iniciada -;R$
• 6O/X)pIm2 - 8«l,()0m2 - 2 'pso..

' .

- Azea .oper reservada ;Ie 5.000m2' - 6tima p.a re.i<UrM:ia - Rua Elpio
Mriv - R$ 35.000,Ob - Negociável. ,

- Área p-6ximo a divira de GM. lateral SOO,00m2 - lU 12.000,00 - Al;eita-
se cUro. '

- kea de ll.600m2 - RliatDlltenço Kriler - R$ 3�,00 - negociável -

aceita-re troea. .

," "

,

Tareno rua�_ n-.r...- 001II 46S,00m2 (ótimo) R$15.000,Ob (negoçiáVel)
Terre� rua,555 - bt: B� Weege - 4OOiD2 - RS 7.500.00 a 9.500,00
(negociável)

,

'

"

Tarem rua Amlfo Pitacher - área 495,00in2 - R$ 45.000,00 (négociável)
Terreno ., ralio Vitória - 450,00m2 - R$ 9.000,00 (negociÁvel) ,

Tareno rua W4llter MarCJI.cl • vário. tienmo. a e.-colber de RS lSO,OO a

R$ ,100,00 pD< metri> CJladrado - p;6ximo ao Agropewário.
. CASAS

- Rua -Walter M.,CJI.dt, terreno 6� ,00ról - casa milta de 18�2, área
reridencial e co_cial R$ �.OOO,OO negociável' -

� Iado·oo PoRo 'Mime
,Uda. '

,

,

- Troca-se casa 'na Rua EIpidio Martins com 217�, cl 3 quarto., v-anda,
cOpa, SUite,'2 bmbeiror, portio cleta&úco, '<:Cfca toda em al1JJ!l1nio - aceita
re: ApIp, carro, casa na praia' - Fmaoliamor at6 48 meses cl, uma erira<4.
- Vende na COAIAS - casa padrão. - R$ 9.000,00 entrada mais R$ �,OO
de meoralidade,.

"

'

'

- Vende RUa Luiz Satler - Barra do Rio cérro - sala' - cozinha - 3 qwriott
,_:agem - Entrada de R$ 25.900,00 o re� �celado a col!lbinar. Total
do imóvel de R$ SO.f1X),OOI .

-
. ' '

•• Casa novano.·fwdo. <b ]uveÍlbls " c/3 quartos. copa-cozirihá - lav8l)deria
- barDeÍ19 -_P'Bem '- R$ 25.000;00 - negociável. , ,

- y4llde cua na 1UaAn,e1o Sdüocbet, 137, mista - 3 qUartos, sala, cozinha,
copa, lavanddia, acei"Sie ch6c.... carro e negociável - PARCELAMOS
- terreno S8�5om2 � Dente de 12,5Omts, .

,

_. Casa ÍlliIU em ,Oiico de Paula - ótima,conservaÇ" - 3 CJlartos, salas,
copas, cozinha, p,..,m, brilegos, toda murada, eltcelente -'R$ 25.000,00,
- Parçelamos - negociamor, etc, .

- Casa'oo moao <b Ac.aI - �....gular - leneno - 420.00m2 - R$
.

25.000,00 - Negociivel' �P.ce1amor - etc.
" Du'lll casas 110 1..... 84, ErQ'ada <b fuIuro F'reddiO MußcipaJ - Uma ,

R$ 13.000,00 outra R$ 16,000,00. Aceita-se cario '

- Casa na Rua GoiAs - Vila Lemi • 2,pisos, odm ... ltCs. 'Sala de:IV. sala de
j.... ; 4 qua-4or, esca imer""; piso SioT_ e lIIIInIlOI'e, etc. eltcelente

, casa residenciMI R$ 75.000,00 -,P_celamos
- negociamos J etc,

.

,

- Cara no Fci>. Paula - Ana Pmla I.,esquina madeira· 8I'ade, ""ceie,*,
p>n� comI. R$ 25.000.00, ,.

03 casar defronte a Weg fi 7 aç-yell8l'ia - 8O;OOm2,,60,�', 140;()()ról"- ,

terreno 2�SOO,(lOm2 c R$ 70.Ot;X),OO - veilcle-se individua1me,*, ou tDt'll:
RiO Molla LOt.AlcWvad '-,2 piso. - terreno 375,(lOm2 - RS l!1.000,OO :at".
Galpão em condiç�r de inStalar _u� confecção, CO,m todo. dado.
nece_ios.'ercritório. depósitós, mesa, de cOrte; mesa de, estamPa. z pisos
'todO murado eltcélelte pr6dio, pr6ximo o Superniercado Frama' - São
luis - J.a� Esq....� - R$ 37,000,00 - Aceit!-se carro - negociável.•

.(I?ARTAMENTO
- Apo. Camborid - todo ad;i6ado - 3 quarto., sala-copa - 3· aidar - 100m
de praia - Rua 2300 o· 740:aceita-se imóvel em Ouitiba,
� Edi,flçio Sta. Terezinha - 3" ailcW,1l6m2, 3 qto., 2 salas, cozinha, g_agem, '

2 balbeiros, copa, etc; R$ 65.000,00 o NegociáVel - c.ntro.
,
-- Ediftcio CaltenArio - 2· .ndar, 3 CJliWto., sala. coZinha, 2 banheiros,
garagem - Rua Waldemiro Maa:urechen - R$ b5.000,00

,
.

- Cudc!mInioAmizade· bloco 01 - a(to.IOl - 2 CJlartos. sala, cop... b..meiro.
lavanderia, etc. deixa COzRla instalada ao preço de R$ 25.000,00 e assúmiJ;
tiMlCiamerm de RS 31(,),00, P9l' JDSs - Áceitacse telreno.,

'

. ALUGA-SE ,

Ol casas defronte a Weg n � GalPão central - �'lSa res., + com. Domingos
da Nova

' ,

'",,-

línica ·Sã·o'Cam'ilo'
, , ,

I)r. Marcos Fernando F. Subtil'

1••ltllR"I.;.�l"t
Medicina do TraballJo'':' Fratura. � Urgincla•.
Doen9a. de;Colune, Le.é5e. do e.porte - 'Yfdeo Artro.copla

.

. ( .

e Cirurgia. do Joelho
Exame.: adml",I011al.; deml••lonal. e periódico. '

. ." -

Hor6r10. atendlmentq: 8:30 à. 11 :30 e 14:00 à. '8:30h-'.

-,

Vende-se'
Casa na praia de ltajúba, perto de

Eiivelto ImÓveis com 3 quarto.s",
sala', eozi,nha, BWC, área de "

serviço�'dispensa, éobertwia �'
dois carros, tOQa i-mobi:Fada,
te:rreno c/ 300mz. .

'

,Valor RS 13.000,00, aceita-se,
contra-proposta. Tra1<!r pelo fone:
973-3728 c/Carlos. '

yend�seRest e,Pizzaria naB. Rio
Bra-noo prÓit. Poliçlínica, cl boll
eliéntela motivo de mudança.
ValQr a combin,ar. Aceita-se,carr0�,
Tratar(047) 338-0279.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIFICADOS DE VEiculoS

IllItll_ll,!"III_II
- ,

-

JARAGUA DO SUL
,

VEICULOS NOVOS
Fiestá 1.0i vermelho 960K
�coriGL 1.8

•.
cinza '960K

Goi i pratà 960K
UnoMille prata 960K
Uno'Mille vermelho 960K'
601.1000 preto

.

95/?60K
Goi i vermelho 960K
GolCLi 1.6 vermelho 960K
Santana l.8.4pts.. .

branco 960K
Gol 1000 i plus . unique ,OK
Mille SX 10 4pts. turmalina 96/97 OK
Gol CLi 1.6 sport 960K
GolfGL l.0 branco 960K

. MilleEP 1.04pts. prata 960K
Tipo l.6 MPI 4pts. ,

drake 960K-
.

/

Tempra Mv 4pts: servilha 960K

Pick-upSl0' _ branco 960K
CorsaWmd Super 4p . - goya j

960K
Pálio BP 1.0 2 p. ·

v. gordoba' 960K

,

VEICULOS USADOS

GUARAMIRIM
,..,

CAMINHOES
M.B.L. 2635/54 branco 960K
M.B.L. 1935/46 branco %6K
M.B.L. S 1630/45 branco '%OK
M.B.L. 1621/59 branco 960K
Jeep JavaliTurboDieSel I bege 91
M.B. 1218 Truque Chassi

'

branco. 91
Ford Cargo 1418 Truque chassi a21Jl 89
:cI,carroceria Frig. Recrosul 86 \

. . .

vetme:lho 89V.W. 7.90 s carroceria
V.W. 7.90 cl Carroceria aniarelo ·89.
V.W. s 'carroceria . amarelo 88',
V.W. 7.90 carroceria cinza 87
'Ford Cargo 16'1.8 chassítruque branco

: 87
V.W. 6.90 cl carroceria. cinza 87
V.W. 6.90 cl baú vermelho 86
V.W.11130 toco chassi cinza 85
D60motor 1113 baú marron 81
Chevrolet D60 caroc, toco bege 80
M.B.L. 1113 toco carroc.. - a21Jl 78
M.B. 1519 tOco basculante a21Jl 78
F-4000 çarroceria

'

cinza '75
M.B. 1113 trque turbo carroc, a21Jl 75
F-'359baú térmico .' .

vermelho 73

,

VEICULOS USADOS
Fíesta 1.0 2p. azul 960K

.

MilIeSX 10 1.04p. maon 961970K
MilleSX 1.04p branco 961970K Fiesta LOi 4p. azul 960K

Tipo·1 ..6 IE 4p: prata· ,951950K Tempra l6v 4p. ·tunnalina 960K
Goi i

·

vermelho 960K . , EscortGLi 1.8 azOlmet, 960K
�

Cotsa '1.0 MPFi c/opcionais preto
-

96 Corsa Wind branco 960K
Parati verde 93 Prati CLi 1.6 prata 960K
Saveiro prata 92 Peugeot Pick-np branca 95

". Jeep Javalil Turbo bege MOJ;l2ASt
. ,

87,91 preto
FiatUno 1.5R prata .89 EsrortXR3' prata 86
FiatUno L3 branco 89' Mönz.aSR

.....

branco 86
EscortGuia

·

bege met.. � Fiat 147 branco 86

.DeiReyL verde '87 DelRey ..marron 85
. EscortGí, vermelho '86 Voyage branco 84.
Prêmio preto 86 . Chevette Marajö I� branco 83
Kombi 'w azul

.
83, DelRey branco 82

DeIRey bege 83 Passat cinza 82
Monza Hatch marron 82

'

Chevette Marajö vermelha
. 82

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES
-#0)'-'+"

JaraguádoSul, 2�)de setembro de 1996

j

Omega co cOmpleto gas.
j

Corsa 1,0 -

Gol GL 1.8 gas,
Passat
lho EU<4 pts.
Escort XR3 oonverslvel
Ulo MiRe
F-10oo Sl4>er
GoIGTS
lUR 180
Monza Classic
ParaliGL ..
TIPO 1.6 4pts. .

TIPO 1.6 4pts. completo
KadetSL "dro eieIr.
KadetSL gas.

.

Opala CornQdoro
CheveU. SL

'

CheveU. SL
Dei ReyGL
Fiorino . Furgão
Escort L
EscortGL
EscortGL
GoILSA.P.1.8
Fusca1300L
'Fusca 1600

preto ai)( .

bordo
marron mel
branca
grafilllmel
branCo
beile·
prata
bordo
preta
grafite'
bordo
cinza .

preto
prata
prata
Gratite

, prata
·br.anco
aiU. �

branca
branco
prata
verde

.

branco
'

marrom

aiU

93
95

81
.95
87
91
95
88 ,.

90
88 •

90
. 95· ••

94
93
93
90
89
83
·87

.

89
93.
89
'87 .

86.,
78
75

Rua Joinville n° 3573

Fone (047) 371-9822
JARAGUÁDOSUL-SC

"AUTONOVO
VEíCULOS··
. .

Tpo '1.6 4p� 95 gas prata ......• : : :.:
, 14.500.00

'Pointer CLl1.8 94 P.ts gas prata , !. : :: 13.5Q9.0Ó
Fusca 1600 94.v�rde mel ale ;: .. 6.600.00
Gol CL 1.8 88 branco àl� : ;,.:.: .. 6.0OQ.00

. 'uno Mille 91 verde mel ga8. (cl rodaS) : : 6.500;OO
Eseort GL 89 az;ul gas � .. : , ,' 6.500.00'
Esc6rt GL 88 cinza ale .. ;, r 6.500.00
Uno 1.5 R (cl rodas) 88 azul inel ale: - � 6.500.00
Monza Classic 87 (e9lTlPIeto) chumbo:ale : .. :

: 7.300.00
Uno es 86 preto ale , -:' .4.8QQ.00
Fusca 13QOL 81 branco gas ;:.. , : 2.500.00

.

.... .

) .

Fusca 1.500 73 azul ga� .'
: .. 2,000.00

Uno Mille 91 gas. branóo , ; ".;; : , 6.300.00
Cor�11I 81 gas. bege :

:: :.2.300.00
�onda Spacy 94 gas_' ;,,$'rde : : 2.500.00
F--1000 '95 gas, prata : 13.000.00.+ 13 x 710.00

.,

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

VEREADOR-

p
p
B·

p'
p.
à

EDSON MÜLLER'
·Ng11678
TRABALHO E DIGNIDADE
PELA NOSSA CIDADE

'f
.. PREFEITO JU.ntu por Jaraguõ .

IVO KQNEJ..·
.

PMD�/PPB

VICE

MENE.l-
,"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguã do, Sul, 20 de-setembro de 1996
."

.CORREIODQpovO-5'CLASSIFI(�DOS DE IMÓVEIS

..

'

�.

APARTAMENTOS

\
I

.[pIYdDIJMJlFODM,·
.

. '019MUU,.,O.
FORMULÁRIOSCONTHJOS

NOTAS FISCAIS,DUPUCATASj RECIBOS,FORMULÁRIOS
. ,,- ... .

_. PERSONALIZADOS,ETC. .'

ENTREGA EXPRESSA EM SUA EMPRESA

OU EM SUA RESIDÊNCIA

....11' ..
DISTRIBUIDOR-PARA JARAGUÁDOSULE�GlÃO

Rua P....ide.d• .I..cellno, 188
-.

Centro - .laraguá do Sul- SC
Fone: (047) 371-9999

TRATA PLAN
Se�lço� de AJardlnaçlo Geral

Execução de Projetos .com três
meses de garantia

Mal')�ten�ão
.

c()m adubação geral,
.

poda, corte de grama, remo�6<?
de .entulhos

Pagamento com cheqúe para 30 dias

.

Atendemos Iaraguâ do Sul,
Enseada, Piçarras, Penha e !'Iavegàntes
Contato, fone 987-0914 comRenato

, Mtini�pio de PenhaSC

TERRENQS
-,

VILA NOVA - Excelentes lotes ,financiados em 10

.371'-7931
Ru.Antonio C. Ferreif. 197

, CREC11741.J

.COM;U .. YII.I·· 10IlIA • A.MllislU ••Icoapou

\
.. ",

. Qtos Gar Bairro EndereçolPonto Ref,· Preço InformaçõesGerais

'Sobrado 300 4 2 Versalhes .

R� Herold Hesse, 30 75.000 Senriacabad�egocffive�
Casa Alv. 84 3 1 JguáEsq. • R. OliviaPradi, 88 38.000 Pröx, Condomínio Azaléias
Casa AlvJ' 140· 3 �. 1 Lot. Papp R; José Papp, 357 57.000 t1,5.000 fwanc. piSPD
Casa AlV. 190 4, 1 Scbroeder R. Princesa Isabel, 547 SO.OOO terreno 6.562m2- Parcela
CasaAlv. 130 4 2 Lenzí , R. Elpídio Martins; sln 34.000 Aceita terreno/carro

.

Casa Alv. 240 4 I 2 Lot. Papp 'R Marcos V. Gfrolla, 474 85.000 Aceitacarrollm6yel- valor
Casa Alv. tt5 3 1 Centro

.

. R. Perdínando Pradi, 1 18 80.000 Aceita terreno até 40:000
Casa Alv. 133 '3 1 AnaPaula

.

Rua 634 - 103 25;000 Casaem construção/Troca
Casa Alv, 1.80 4. 2 . Centro. R; José Emmendoerfer, 139 SO.OOO Troca pl apto emBlumenau .

Casa Mist, 180 4 1 VilaRau R. Luis Picolli, 1.40 28.000 Aceitacarro até R.$ 10.000,00 , I'
I

.

.. terreno com 8.000m2 no centro de Nereu Ramos
.

(CENTRO),� Apenas R$ 35,009,OO/OU parcelado
IMPERDíVEL'

Re�. Geranium (Centro _
. aLuzla)

.

Lotes com toda'infra-estrutura (TamanhomM,o de 500m2)
,

SEM ENTRADA - RS 200;00 p/mês FI:XOS .

.

Apto OK 166 3 '1 Centro Ed. AnaPaota - 30 andar 27.000 + Financ. CEF
.

AptoOK 153 3 L. Centro' Bd. Schiochet - 12P an� 50.000 + Pínanc. CEFlFica Cozinha
.

Apto OK.. 1.38 3 1
.
Centro Bd, Juliana - 30 andar

,
. 55.(:>00 Entrega em Agosto/96

SalaComl 113 Centro Ed. Florença - 10 andar . 50.000 Sala comercial
.

SalaComl . 25 .Centro Shopping IaraguáBox 44 23.000 +2 CUB mêslAceita troça

Lote 562 - 'Figueira RuaAlagoas - 150m - Esq. 16.000 Somente em dinheiro
Lote '450

�

Amizade Res. Versalhes m 11.000 Negociäveis
/

Terreno 11000 - , - Nereu Após Nereu'- BR 280 8.500 Negociáveis .:

Terreno 9000
.

Vieira Ao lado do Põsto Bogo 160.000 Vende tudo oU'áreamenor
Terreno 7000 -

'. Nereu ' Pröx,'Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 260S

r

Nereu RuaAndré Voltolínl . 32;000 Negociáveis-

Lotes 465 .;
. FigueiFa Residencial Piazera I 6.000 Ênt. 2.000+48 x.225

Lotes, 385 Amizade Residencial Behling 10.000 Ent.5,OOO+5x 1.000·
Lotes 630 Vila Nova Pröx. FérumlRádio RBN 33.000 20%-entr'ada - Saldo iO x

Lotes Vários - StàLuzia ResidencialGeranium �.OOO ' SEM ENTRApA 200 pi mês
Lotes Vário� - VilaRau Resídencialkenasceaça

'

Diverso 40% entrada - Saldoparco
Lotes Vários - VilaLenzi ResidencialPiermaim I .

.

Diverso 40%-entrada- Saldoparc.
Lotes Vários - Barrá Residencial Satler Diverso 40% entrada � Saldo parco

Chácara 180060 '- Garibaldi Estr. Garibaldí - Kin 15 SO.OOO Casa alvo "Aceita trocar

Chácara 111500 - Garibaldi ,Ribeirão Húngaros. Km 13 ' '>I' -' • Semmoradia - Troca/parcela

,
.
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CASAS,
"TIPO'-I ENDER�ÇO"

, I: " ,ÁREA{';2) Ng "

"

.conStl'urda Terreno QUARTOS
Alv;Rua Irmão L. Magno, 248 ,756,00

:;;;

343;00 05
:Alv.A.AngeloTancon, 205 ,192,62 4,.192,.50 ,03
Alv.R,.HenrlçlfA. Lessmann, 477 ,,600,00 . -

' 3.280,00 04
Alv.'A.AlvinoStein, 1Ö12 _.90,00 392,00 03
R.J�sé Meneg_oUi, 2'77"

,
.

Alv." '233,00 827,58 '03
Alv.R.Luiz Satler, 63 " -140,00 ' 330,00' ·03
Alv.A..Adão Noros�I, 173'

'

183 cio 394,10
'

04'., '.

Mist.'R.Marcelo Barbi, 340 120,00
'

420,00 03
Alv.:A.Florla�o Freb��ger, 70 ,530,00 530,00 05
Alv.R.JulioTavaresdaCunhaMello,150 200,00 1.083,49 , 09
Alv.R.Abano FaCh In} s/rJ'� - VilaNova 140,00 675,00 03
Alv.'R.JoséNarlof - Ana Paula 195,00. 468,00 .

00
Alv.�.Alberto SantosDumont, 325 ' 160,00 42�:OO "

04
Alv.
,

.

R.Otto Meyer, 66 - Vila Lenzl 205,15 617,�0 04\"

':Alv.R.Chile;20 � Czemlewlcz
'

100,00 520,00 04

""VALOR

, . R$

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

OBSERV4ÇÓES' :

Entiada + flnandéi,mento
, ,Entra<;la+ finandamento

, Ar.ltigo Restaurante Monjolo ,

condições de pagamento a combinar r •

EntraQa de R$.40.ooo;00 + 30 X 2.000,00
Condições de,pagarnento acombinar
Condições de pagamento a cornolnar
,Conçllções de pagàménto a combinar

·

Valor e condições a combinar '

Valores e condições à.combinar
Cond,lções àoonblnar
Valores e condições à combinar
Assumlrtinanciarnento de 108,meses com base deR$ 30,�0
ÉntradadeR$29.ooo,00+ 12XTR+1%'
condiçõeS de pagamento à combinar

'I-

,

'160�000,00,
: 120.000,00
: 300.600,00"
42.000;00
100.000,00

.

65.000,00
60.000,00 .

32.000,00
,

280.000,00
, 150.000,00 ,

,

85.000,00 ,

70.000,00.
60.000;00
58.000,00 ,

'

38.000,00

,fr

APARTAMENTOS .

'ENDERECO
•RuaBarãodoRio Branco:760 - Centro - Ed. Sehiochet

'

.

•

/
•

f
.

RuaWillyManhke nll 219 - Ediffclo Atnenas

R�aFerdinandoPladi, 45,- Centro lo Ed .. V�grnla
RuaGumeroi,ndo da Silva, 555 - Centro - Ed. Carvalh9 •

.'RuaB�rãodoRio Branco, 760 - Ecltrck> Schlochet - cobertura
.

. _
•

r:�.

RuaPresidenteEpitácio Pessoa, 111 _'EdlrciO Jaraguá
... .

.

-

..RuaPresidenteEpitáClo Pessoa, 111 - EdlHclO Jaraguá
.

RuaReinQldoBartel-'R�id. Relnoldo Bartel
RuaBarãodoRio Branco, 760 - Edif. Schloche! .'

....(

uaProcópioG.,Oliveira, 1360
RuaLot.Champaçnat
Rua.OttoMeyer

'

RuaWalterMarquardt .

,

RuaTomáí:Francisco de Goes - Vila Lenzi
RuaJacobBuek nQ t37 - centro
.RuaRiodeJaneiro.

'

.Rua61t-Bem nome
.

.
RuaWalterMarqUardt
RuaProfessorAntônio Estanislau AyroSo
RuaCaboHarry Hadlich .:Centro

.

RuaMarinaFrutuoso") 'Centro
'

RuaErichSprung - Água Verde

N� DE.QUARTOS'
03

04'

01

Q3

04

02
.

03

·03

03

TERRENOS
ÁREA(M2)r ,

·85.000,00 '

2Q.QOO,OO
15.000,O(r
43.000,00
26.500,00

640.000,9°'
27.000,00
85.000,00

430.ÓOO,00 .

24-.000,00
47.000,00
55.OOOJ00
15.000,00

VALOR R$
714,00
378;00
375,00.
800,00
371,00

4.23E),OO.
288,00

2.787,00
.

. 4.325,00
'7<;>4,00
300,00

, 736,44
364,00

r

VALOR R
35.000,00

270.000,00 .

, ,

15.000,00
.

.53'.000,00 :

140.000,00

'40.000,00
.

ß9,000,OO

. �O.O�,OO
90.000.00

'ÕES,
. '

,

Assumir finandarnento de 130:meses c?m base R$ 524,00

CO,nglçóes à conbinar
.

Assumlrfinandamentode 153 meses com base R$400,OO
, Assumirfinanciamento de 80meses com baseB$ 524,00'

· Assumirfinanciamento de 60 meses com base R$ 837,00
'

Assumir finapdamento 65 rnesescom base R$ 220,00
Quitado

.

�ssumir tínanc, de84 meses .combase R$ 550,00 (1.4 COB)
.

QUitado

OBSERVAÇÕES
Com parcelamento a combinar·

.

Com parcelamento a combinar
•
Com paroelamentó a combinar
Com parcelamento a combinar
Condições de pagamento à combinar.

,
.

Com parcelamento a combinar
Com parcelamento a combinar

. eom parcelamento a combinar .

,

, Condições de pagamento ii combinar'
Condições, de pagamento à combinar
Condições de paqamentó à-comeinar
Condições de.paqamentoà combinar.

r

"

.

''!.' .

jl
f
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J�guá «..10 Sul, 20 de setembro ,de 199§

VENDAS
•

Terreno: ruà Anton, io Carlos Ferreira de 19x30IÍ1tS.

Tem��o: 15x3Omts ruJ· ruaJóão Planínscheck;

-'�-_""�.- --_ -- ---"�-'"

COR)tEIODOPOVO-7

.Lar Imóveis
Av� Mal. D.odol:�o, 583 aala 1

LOCAÇÃO
Apartamento ruâ.DomingosRosa, 85 (02. q�os, garagem) - R$ 350,00

Quitinete: ma ArquimedesDantas, 80.(01 qto, s/_garagem) R$ 190,00
.

.
'

Vénda de lotes financiacios no Lot. Vicenzi e Gadotti - Bairro Sto. Antonio

, Casa de alvenaria: oom lL'3,OOmlna ruaAlberto 'carlosMeier-BairroCentenário
.
Casa de.alvenaria; 70,ÔOml�no Lot. vicenZi eGaddtti d fínanciarreeto

.
.

'I' I
•

•

Casa de alvenaria com 120;Ol)� na rua JoãoWiest Júnior. .

Casa de alvenaria 190,00m2 na �111a Antonio Gesser � Bairro Czerníewicz.

Cháêara: em Corupá, com 131.0Ot'),0()m2com(oda�aestrutura
Chácara: em Nereu Ramas, com88 nx>rgos tendo casa, luz, água.

INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

·A HORA .. �

. 'Terreno . com 570m2 (15x38)
Rua Mansol

(prox. Mo/�S CattoniJ
Lateral rua: Bernardo

Dombúsct:
Preço: R$ 30�OOQ�OO

à ·combinar

Casa de alvenaria 'com 50m2
terreno com 495m2.
Estrada Rio da Luz.

'

, ..

Só R$ 19.000,'00
(Negociáveis)

,Apto. p�m·, 9�2, dois
(jonnitórios mais

dependência de' empr�gada
Edit..Menegotti
R$ 45.000,00

...

,

EAGORA!

Casade alvenaria: ruaPastor Alberto Schneider (02qtos. si garagem) R� 230,00

Casa demadeira:'Lot. Vícerizí e Gadotti (02·qtos.):R$J28,00
" Casa de madeirar ruaLourenço Kanzler, 637 (02 qtos) 'R$ 270�OO
1 quitinete demadeirá - R: Adão Noroski, 19 -Lof Giardini Lenzi R$ 140,00

.

"
. �"

Sobradomisto com 2 quartos - R. Adão Noroski - Lot. Giardini Lenzi - R$ 224,00.
t", "

,tO "
'

"

.i

NovoendHeço: Av. mal. Deodoro da Fonseca, 583 - centro .a.o lado da Dico Emp�ndimentos
.

,

.

'1ÍlI__ I --

I' ,.'

I .

I Barra Sul
'1 liDáveis.
I ,FONE: " (0..7) 372�2734

..
I

,

I·
I
,I
I
I "

. lERRENOS
.

. '.

I'
Terreno c/l.540,00m2, pröx: Scar (Centro) - R$ 1,00:000,00

ITerreno Rua

=
sCheck cl 896,OOm2

-.R,
s

96',00,00 ,

.

. Terreno, e/S.184m2 Rua 199 sem nome - Vtla Noya -

'

RS 140.000,00
.

.

.

-

,Lotes na rua Paulo Klitzkc (esquina), bairro: Amizade-Mauro ,

- ,R$ 15.000,00 '

I
'Terreno Rua Domingos da Nová cl 26Oni2 - �l5S.1)00,00

I'

Terreno São Luiz - R$ 12.000,00 .

Lote nO 43 Loteamento Ana Paula II - R$ 6.500;00
Terreno de 440m2 - João ,ialÍuâP,'o 'Ayr�,so : R$ 2ÚOO,PO
TeO'Cno de 538m2 + meia-água - R$ 15.000,00

"
.

'CASAS '.

I
Casaem'eonstrução(alvenaria)cI143m2-VilaRau-Loteamento
Vila Rau terreno cl 548m2 - R$'48.000,00 .

,

·'1". Casaem

co,
nsirução (alven,aria) e/120m�,- Ana.Paula IV,f.ote140 - Financiamento + [6.000,00 .

Casa em alvenaria cl 190m2 - Jardiní Lenzi - R$ 60.000;00
.

Casaem alvenaria cl66m2 terreno de esquina.LoteamentoAna
Paula IV - Financiamos. - R$ 24.000,00

'

,
.

Casa em alvenaria cl lS2m2 si pintura Loteamento Giovani

I
Manfn.'ni, - (aceita-se

CiuTon,O n,egóciO)
- R$ 7.100,00

,I2 Meia-Água cl .terreno de 400,OOm2 - Loteara. Martins Lote
n° 25. - R$ 11.500;00 "

.

'.'
,

'

APTOS'
'

,

Apto. Edifici� jaco Emmendoerfer cl 100m2 70 �ndar -

'

R$ SO.OOO,OO '.

Ap'to. 156m2 So andar - Edit. Sehioehet, 2 quartos + suite,

I
armários.embutido8,(cbzinha, quart9s e banheiro).' '.'

"1'
GALPÃO'

.

_ .

GaÍPão alvenaria cl 75Qm2 próprio pl transp. e indo e

t,erte':!o.
.

com l.OOOm2 cl escritório e' cobert: alum. Situádo na Rua

Erwino Menegotlí - R$'100.000,00 '.'
,

.

"

.". ./'-" _.

I .-

.

Lol;ts financiados a.·par,tlr, Ite R$,2,5OO,OO de entrada
Loteamento São Cristóvão iI -

,

"'1.
'

Loteamento Cámpoliampieró
.

Loteamento Con'stantino Pradi
Loteamento Ouro Verde

,I,' .��'., 'I'
IlXlIeS

110 Res. �,prdx..,Arrr:tl. UrtJano. 3O'l& enbllda sàJado 3Ql • 10IaI

R$I'
'

10.000.00 " -

·
LoIes Da R. VQdIoRItiIí.MIllI� BRilha. na Bana. 3O'l&-.

'

lutlo
"5:1.' '.

•

I·

��IIO I:ot.·�lIIIIIJI,na Bana -próX. da MAI,.WBB- S01benhda. súIOeIli
,

12x � 10IaI R$ 10.000.00' .

Il.oIeImenIo OURO VBRDE, na Barra,�'"enlnda, saldo em 30meses - TolalR$I10.000.00
.

.

'

I T� fi 700.oopt> - R. VllPIIo RltilIi: Ja BAllRA • R$ 16.000.00 -�ITemno ci 3S.000.00m' lotm após lUto Maroola - BR 280 -, Aaita cano - R$
, 17.000.00 .' .

•
-,,' ,

.

I· '&(lO�ltm ci,6S8Di-; ao 11m do PIlob Kin·7, Dl BARRA - R$'24;000,00 ·1·
.

· parcelado. ,

.

• SlI!Oc/62.00Qn2. naTléj Papp,�� da Malwee .� Exp.� Malwee .'
1-

R. Exp. Amok!H<lmllll'g. (X)III casa em alvenaíia de 155m>. casa caSeIrociSOm',

I'

'plÍ:lna 7x11, á)IUa. ne�vel, acdta • ." casa 110 negdcIo , 11$ �.OOO,�. .

.Ó» C2V0cara (X)III' 115.000.00m' IocaIzadIl 110 RIo Cerro n, ... taDIe 700mts do

I asfallo. ecllIca<b (X)III casa' .aIv�, ci 170m2. pagem., dIurrasqUeita. tiSI',avládos em 1Imd0000000do pera 12.000 frang9s(9.000 po!s de banana, S01b'de
lIrea plana e bal Sg!,a pera ..,.. Aceita cano oomo porte eri1lada e satIo em

.110 meses. S01b enlrada - Preço R$ 100.000,00
'

",
' I, .

SItio ci 38.cxnnz, tása de lIIIIdtúa ci 120m'. granja de poi'cÓ ci 5:zsm2 ci as
.

'

I inItaIaç&•• estrebaria ci .144m', 5 vacas, dei. cavam, ci, çarroç8, 8I3da, .r8ua'para,I1ogDas. teneno �IÍO �) ,"""ta cano oomo porte do,(lII!IIlIIfIIto, b:al!ljldo

I' na,
mt MacucO 'EJmncle. distaIIIe ,,10tm

dà MaIwe<i - PIeço R$ 35.001.00

'1'Negociável. .

.

•
, ,

"

',CASAS .

I Qua em alveMia ci 149m', 3 qtos, 1 !UI". Rua AM'; Sido
••
são Luis - R$I�40.000,00 seno;!(> R$ 33.000,00 enlrada utIo 11$ 7.000.00 fiOlllCialnlldo do

I' sm
- prestaçAo de R$ 89,00 .

I- Qua a1veßlda ci 3 qtCs. 8I""8ftII._s dependendas. toda murada. o' 5SS,
� da Malwee. a:eita carro, negatiável - 11$.35.000,00 .

, • � Casa em a1v� cf 14()m2� 5 qtos. 2. BWC - R. Pula' Ao Schneider. na Bana -I. Aceita carro. rare"" salm .pon:ela<b • 11$ 30.000,00 "

.,
- Casa de Jqadelm ci.70m2 • R. HooIcio Rutinl, 7fX5. temD) ci 2.101111' - llana -I"

.

eolnda ft$ 13.Q().00 salm pon:elailo . 1DIaI. 11$ 35.000.00
,.

.' "

LOCA�ÃO .

• Casa �eJWia. 3 qtos. 2 BWC, pagem, Ciurasq" iqIa liIuradIl • R. l�iIAyralQ. 3.816 - 11$ 400.00 , .
. ,

•-
Ai*>; :2 qIOS. tIII3l!fD ' � lIcládo liutio, detJQnle NANlrrB - R$ 230,00

I'Casa madeira. 2 qtos • R. Atnmo Prad, na Barra ' � 11$ 270;00 "

, • GII� em ,alvenaria c 100m'· BeI1IIa W"'ge, 2.490; na BARRA - R$ 230.00

I� alveJlaa4 2 quartos - TUa Mosca • 11$ 170.00.
' ,

I' (casa alvenaria R. .10 Rdilnl. 1,347. Bana - 11$ 300,00' .

IßaIa oomerdal ci 31m' • RIlI! AJMeb RutJIoi.309 • ,11$ 150.00·
.'

'�ISúl canetclal ci 6Om' - R. AII&'Io RltilIi, 309 - 11$ 2150.00 .

I' ',Casa a1v. 3 quartos. !l'J3p. laleraI BeI1IIa W�ge. prol. ouio _Ver(l. .

11$1290.00. ,

- Apt;>. ci 2 qtls - R. PasIcr A. Alberto ScIIIeider. 1187 - 11$ 3OO,OQ.
.

'. : �"
. ci 2 cp. 8IIJlIse'll - ft. H<r.Id<? Rilllo, deCJmIe a·Nanele _ R$ ',SSO.oo I. Cása.mi.... d 3 qtos. paga0 - R. BoIaIJgo. 73 prol. MaIwee - R$ 330.00

•
Casa madeira. 2 qtos. lI""'gaJI , R. 1ost! Mao6ln. SlIo LUr's • R$ 250.00

Icasamista. � ""'. sala; coZ.,BWç,�m - R. A",,->, PrÍodi. 59 - lU 280.00
'RUA ANGE!-O RUBIN!, 1223 • SALA 9

"

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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'PUBltCAC()ES 'LEGAIS •

/

PATRICIA TAVAÁES DA�A ooMes·T� eOfi� de TIIu.� da
Comarca de Jaraguá,do Sul, Estado de Santa Catarina, nayformadaLet, etc.
FazSabera todosq&.iantoesteeditalvirem,queseacham l'l8"�teTabelionato pâra
Protesto os TrbJ10s COf)1ra:

'

,

' .

/
'

'

A1dodeS�?a-R. Av. Mal. Deoqoro,1011-Nesta;
Arlete Pangratz'- R. Av; Marechal Deodoro,855,ap. 4;()1- Nesta;,
A1táÍr SpéZia - R. RioMolha, sln2 próx. cja. João - 'Nesta;
Adriano' .lesusOliveira � R. Paulina Picolli,88 � Nesta; ,

Agenor Glowaski Fachini ," R. Antonio Carlos Feli1'eirä, 1240 - Nesta;
Adelino Araújo,. R. Três Rios do Norte, 13Q - �ésta; : .

"

, Margot Adelta Grubba, Lehmmn, Ollelai do Registro Civil do 1� DI.trlto da Comarca de', Ademir,Sadzinski ..R Manoel Francisco da C,östa, 609 - Nesta;
laragu' do Sul" Eltació de· S�nta 'Catartna, ta••aber que comparecertm ne.te CartcSr,lo Aburkhard Wilfriß(l Eieke _ R. Pres. Epitácio Pessoa, 239 _ NeSta;

,,exibindo .eu.' documen�o. pela lei, aRm de se hablUtarem para ca.ar o••eplntelt " '

• Churrascaria Garfo & Bombacha ltda - Rod. BR280 Km 63, 5249 sala�A 1
- Nesta·'

' ' ','

" ,

CristalTextil Ltda :- R. Estrada Sehroeder 1 Km 3 s/nº - Sehroeder; .

CarlosA Vavassori - A. Estrada Velha I:<m 1 - Schroeder;
Com. Tintas MC ltda .: R. João Picolli, ,57 - Nesta; ..

Claudemir Ribeiro - R: Manoel Francisco da Costa, 106 - Nesta;
,

Oeverson de Souza Rocha - R. Domingosda Rosa, sln2" Nesta;
-Oonsírutora HahneUda - R. Jtajaí, 642,- Nesta;.. .'
'Gani. linta�MC ltda :- R. João Picolli, 57 - Nes.ÍI,l; ,

Confecções H Marq ltda - R. GuilhermeW�ge, 22 - NE$1a;'
DIstr. de Beoídas Vavassori Llda - R. Estrada Velha, Km 1 - Sebroeder;
Dê Laton 'Com. Met. Lav. e Banh. Ltda - R: JoãoJanuário Ayroso, 1189.-
Nesta·'
'/ .

� /

'

, . ,

DerIy Souza .. R. Be,mardo Ddrnbu�, 1001 - Nesta;
Eqoo Modas ltda - Á. AeinOldo Rau, 237; Lj 02 - Nesta;
Eliana Maria Sturner - R. 'Joinville, 2584 - Nesta;' I

Eduardo Cezar Rodrigue.S' - R. Ri�Molha" slh� - Nesta;
.

Eliana Aparecida.. da Silva .: R. Alberto -Sant� Dumont, 326,- Nesta;
Eletro Produtos Wersta ltda - R. ExpJ Gumercindo da Silva, 45� - NeSta,; ,

: Gustaw Serv. Ooms. ltda, R. Gustavo Bruch, 210 .,'Nesta;, ':
,

EDITAL N" 20.71' de �-1996 Instaladora ElétriCa: Ruda ltda - R. Robe,r.to-Marquardt, 165 � Nesta; ;

,
MÁRÇJÇ)LtJÍS NÍ�jJZZI E FABIANAKICKB�

. Jor��eixo - R. Adão Maba, 112 - Nesta;
.

,

"

','.' ,

Ele, brasileiro, solteiro, comerámo, natural de Jaraguã do Sul, donlicmado c JCSi.den� na Rua Monso
"

José CI�n Moreira _ R. Bernardo Dombusch, sln2 - Nesta;
Banel, 6Ó, Vila Bacpcndi, nesta ádade, filho de Renato NiColau NicolU2ZÍ c Zaildc tfcI.c'na NicólU2ZÍ-
Ela, brasilcir3; sollCin, Rviso� natural de Iaraguá do Sol, domiáliàda c JCSi.dcnlC na RuaMonso Banel,60 laudder Ind. Com: Conf. ltda - R. Exp. Antônio ,C. Ferreira, 1345 - Nes.ta;,
,Vila Bacpendi. nesta cida'c!c, filha de Horst Kiékhöfel c ROI( Lourdes Kiddlöfel. ,Luiz Adão da Rocha � R. Rio Molha, sln2 - Nesta;

('.

, "

,

Metalúrgica Leitzke ltda - R. Joinville, 2287 , CP 42 - Nesta;
EDITAL N" 20.723 de '16-4W-1996' "

,

�Ré�o NARCIZO DE NOVAIS E DULCE .RIBEIRO Metalúrgica Rico,'lnd. Com . .ltda'- R. An�1o Rubini, 15 - Nesta;
EIc. brasilc�, solteiro, poliCiaI mili�" J:)atural de JoinviDe, neste Estado, domiciliado c n:sidente lia Rua Milson Renato dêOliveira. - R. Vitor Gaulke, 45 - Nesta;

.

Major Julio Fcmua,53, VilaÜllau; ricsta ádade, filho de Sebastião Na'rcizo de NovaíscM� Izabel Ríbcifo . Malharia Dufio.ltda - R Walt� Matquardt, ,1944 - Nesta; ....

. :t:::-� sollCira; SCCR:táiía, natural de Agrollnd,ia, nes� ßstado, domiciliadac �iden'k na Ru�Major

�

MarcioMarquardt - R. Joaquim Francisco de Paüla, 158 - Nesta;
J6lio.Fcrn:ira;S3, Vila Laláu. nesta ádadc, filha' de F1avillno Ribeiro c Nllya Ribeiro.

.

, Madeirarte Ind. e,Com. Ltda -,R. ModestO Theiss, 358 - Gas�r;
, ',' '.

'

Mini Mercaoo Dois Amigos Ltda - R. Manoel F; Costa, 9973 - Nesta;
.

EDITAL'N" 20.724 de 17.:cw.19�" , Mini Mercado Decksler Ltda - R. Jaime Gadotti, 269 .. Nesta;
MAURO TOIGO LAMPERT Il; ROSA MARIA KANIGOSKI

"
, 'I

El�l.brasi1ciro, solteiro, opera4ó� de rnãquina, natu_ral de Arvorezín�a, Rio Grande dI) Sol, domiciliado c, Norber,to Inácio Guilow - R. Rio da Luz, sln2 - Nesta; ,

Rsidentc naRuáIos6 Narloch, 1.928; Anapaola II, nesta.cidade, filho de Luiz Spincli Lampcrt c RitaToigo. 'Padaria e Confeitaria Tecnopan ltda - R. Bernardo Dornbusch, ,slnº - Nesta;
'Ela, brasikira, solteira, <:.ostun:ira, !!atural de Qucd3s do Igu�u, Paraná, domiciliadae n:sidente ria RuaI0s6 Posto -de Med. Vida eSaUde ltda - E.strada Ribeir.ão d8Luz" sln2 � NeSta;
!'ladoc�, 1.928, Ana Paola I'"�sta ádade, filha de 'Caqos íeaiugoslá c Marta Pavlak.. .,'.' Aoseley Antunes Fogaça _ R.l,.eopoIdo Gerenti 135 _ Nesta;

-
' ,

.'

Refrigeração Tex Frio Ltda - R. Cei. BerhardO Grubba" 290.- Nesta;
Sta: Catarina hld. Com. Tàp. Carpo - R. Próc6Pio Gomes'deOliveira, 1.26�-
Nesta·

' , " '

. ,
.... I .

' .

Sta. -Gatarina Ind� Corri.,Tap. Carp.- R. Procópio Gomes cle Oliveira, 1263-
Nesta·'

'

, ., .' .

. Safari Com. Art. ,Cal. e Pesca ltda - R. Av. Mar�hal Deodoro, 583 - Nesta;
,

Simone Krueger�Mota - R.'Luiz Sarti , sln2 - Nesta;
,

Supermercàdo Dois Amigos - R. MaOOel F. da Costa, sln2 -. Nesta; I

ViadutoComércio de Rações L.,tda -.R Venâr:lcio dáSilva Porto, 875 �Nesta;
Valdemir Hornburg -'ft RioGerro II-Nesta.

.

,
'

_' '.
,"

, ,.

E, comOos dios devedores não toram,encontrados Ou se recuSaram aaceitar
a devida inti�ção,'taz por: interniédiodo presenteedital, para qu� osmesmos
COITipareçam nesteTabelionato na rua ArthurMüller, 18, no prazo da Lei a .fim
de liquidar o seu débito, ou então dar r�o, porque não o faz, sob cl pena de
serem os referidos,protestados na forma da Lei, etc.

"

,

LS/Jaraguá do Sul, 19 de se�bro 'de 1,996'

, "

ALUGUEL
,

,-

DB,TRAJES
FONE: 372-3349

.'

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184'
,

PROClAMASDE CASAMENTO
.

.

t..' "'.
.

EÓiTAL N" 20.711 de i1-Ó9.1996'
Cópia recebida do cartório de São Bento do Sul" ,neste E.tado

CLESIOMAR SCHUG E MARCIAÜICL\NA.LOPES •

Ele, biasilciro, solteiro, comercimo" natural de Pn;sidCnte NCicu, neSte Esiado ..donrlciliado e n:siden!c na

Rua Dona,Udia, 130.ÁguasCaras, nesta ádadc"fi1ho' de WaldemarSdlug c Alvina Kammcrs Sdl�g.
, I;!l.. btasilciTa, solICiTa, induslriãria, natural de São Bento do Sul, neste Eitado, domiciliada e n:sidente ila
Rua Pará, 56, ViIa Centenário, São Bento,do, Sul, neste Estado;1illia de Antonio Lopea � Bya RibcirQ Lopes.
.. '

.. �'
.

.

�.

, .....

. �ITAL N" 20.713 de �.1996,
J

Cópia recebIda do �artórlo de M_aranduba, neste Estado
SANDRO MARCOS D'()S sANTOS E GR1VANA wENK

Ele, brilsileiro, solteiro, técnico de scguran�a de trabalho, natural de Curitiba; Para0!, domiciliado c n:sidCnte '

na Rua Rio Grande do. None, 30, nesta cidlulê, filho de 'Aurino,<.IoIi S8I\tos c Tcrtuliana de Souza San� .

Ela, brasileira., solteira, professora, natiJral de MaiIaaran,duba, neste' Estado, domiciliada c n:sidente na Rua
Guaramiri,m, em Massaranduba, neste E�o, filha de Tomaz Casimiro,Wenk c Darci Wenk.

,
,EDITAL N" 20.718 DE 13-09-199'

.RONIELBARBOSA DE OLIVEIRA E SIRLEI TERESA DONASCIMENTO
Ele, b�iro, solteiro. vigilanli:, natural de Maringá, Paraoã, 'domiciliado c n:sidtnte na Rua A, II)U: 10,
Lo6e8Jll.cnto Primavera, Estrada Nova, nesta ci�, filho de, JaéO�as Barbosa de 'OIivcita c Dejalita if�

.

Santos de OIivcita- ,',
' ,

, ,

.

�
..

1 �.
'. :. .

,

.

Ela, braliileira, solteira, auxiliar � scrviços gerais, l'latiU.al de Joinvi1Ic, neste Estado, domiciliada c Raidente
na Rua A;"o� IO,,'Lote�ento Primavera', Estrada Nova, neata cidade, filha de Ro�rt'o 40 N�entQ �,
EIi Tcn:zinba,do Nasámcnto. ','

.,

.
'

EDITAL N" 20.725 de 17-4W.1996
EDEMARIVOPETRYEBEATRfLKRISElt

Ele, brasikiro, solteiro, Clltampador, natural de Massarandub., IÍcaIC Estado', domiciliado c n:8idente na Rua
A.bramo Pradi, 292, Barra dn Rio Cerro, nesta'ádadc, filhQ de E�neiJ i>etry c Erondina da Silva Pelr)':
Ba, brasileira, soilCira, opcriria, natural'de Iaraguã do Sul, domiciliada e n:sidelite na Rua 402, nO,8S, São
Luiz, nesta ádade, fllha de Silv'ino K;eiller c �ra Ucia Kciscr.
.'

Eí>ITAL N" 20.728 de 18�-1996· ,:,'

CLAUSFlEDLE,REFLIANEWI1T ,

, Ele, bmsilCiro, solteiro, agricoltor; natural de Jataguã do Sol, doinicilia(lo c n:sidente em Estrada Oaribaldi,
nesta ádâdc, filho de OI;valdo Fie41er c 'Brunhilda. Fiedler.' ',',

,

' ,

.'

Ela, btasilciia', sol�ira. �périri�,. itaturàl de Iaraguã 'd,o Sul, domiciliada c n:sidente cm, Estrada lG;uibaldi"
nesta áelade; filha de Reno Witt,c Gertalina Milnitz \Vitt.

" ,"

EDITAL N" �.730 de 18-09-1996
JOÃO,MARIA COÊLHO DE SOUZA E J(JCELIA DOS SA-NTOS

Ele. bmsilCiro,- solteiro. c_letricista, natural de PaIineira - Lages, nesle Estado, domiciliado c .n::l!idente na

Rua Friela Piske,Krüger. 164. Barra do Rio Cerro, nestacidadc, filho de Antônio Io"t deSouzae Ana Mma·
Coelho de SouD.

'
, ,

Sá:btaaileila, solteira, auxili� ,de escritório, nätural de Catanduvas. P;um;á, domiciliada e Raidcnte ná Rúa
, Priela 'PiJdtc Ktilgef. 164. Baml do Rio Certo, nc.sta ádade, .filha de Sebastião Soares dos San.tos c Edil '

Antunes doa Santos. . '

'

.

'"

.
, \ , :. "

'E pára que cbeg,e ,aI'. eon'bedmento de todo., mandel paSlar o pre.ente Edl,al., qu� .erá
"

publicado 'pela Imprensa e' em Cartório, onde 'será arlxado P?r IS (quinze) dlal.
,

,
,

"

,

'I .

,

Jaraguá�Slllt 2O,desetem'Jr.o,de 1996

,,.

.I �
r
J '

,Ilton Hoffm'_nn , '.
Ta,b.não Substiituto

.' . � .
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