
,�Tem sempre um
"

Jeito de fazer'
,

'melhor

"

Caderno �specilll comemora Funcionários querem '
,

' Depukulo Udo Wagn�r
DUiNacioJUÜ do Tr4nsito

, rece.�er indeniZllfões declllra apoio aWeJiNnghaus
O dia 25 de sefeni>ro, DiaNacional A audiência conciliatôria entre os

"
O deputado estedual Udo Wagner

do Trânsito nos faz repensar as leis ' 17 ,ex-funcionári6s das empresas (PPB) declarou, na tarde de hoje,
-do trânsito, o excesso de velocidade, Jaraguä Fabril e Guaratex, que" seu apoio� candidatura 90 também
dos motoristas no Brasil, i tantos aconteceu ua tarde 'da última depu4do Geraldo Werninghàus
outrosfatoresquetornamoscentros segunda-feira (23), não conseguiu da coligação PFLlPSDB. Na

-urbanos e as estradas brasileiras em 'chegar a um acordo. Os ex-
, cidade, O 'PPB está aliado ag

um lugar arriscado e sem proteção. en1>re�dos insistem em receber 'PMDB, que o deputado Ivo Konell
&pecial

'

indenizações. Página' 7 como cabeça.de chapa.

:,on'ell_e . Werninghar.ts lideram corrida sucessôria
,

.Iaraguâ 40 Sul
'.
nas 'p'esquisas de . opinião

,\

,. Os deputadosestaduais
o Konell (PMDB) e

eraldo Werilinghaus
;FL) lideram a disputa.
",itoral em Jaraguá do'
_.1.' De acordo com os

,:,ultádos das pe��uisas
Os-institutos Bonilha,
diVulgados na quarta-feira '

, j, o candidato pefelista '

�sta em 'empate técnico
,'�m seu

, principal
,

ncorrente. W,eminghaus
ap8rec� com 33,28% das

intenções de. voto, e'

,�onel1 com 33,78%. N�
pe,squisa do Ibope,
We-Q}'inghaus tem 33% IIINSTITUTO BONILHA .INSTITUTO IBOPE DINSTITUTO PERFIL'

aa 'preferência- do Instituto PeJi{il, Konen 28,8%.

�leltQra�o, nove pontos 'lidera a corrida-à sucessão As'divergências entre
ercentuais à frente de municipal com 37,8%!da:s as 'três 'pesquisas
,oneIl. "Entretanto, a', intenções de, voto, seguido continuam. O terceiro

pesquisa realizada pelo por Werninghaus com c o lo c a do, A} f r e d o

:i- '.,

p
M
D
B

LORI'T.'A

1'8,'3% 1III :,
"

\
'

28,8%

Guenther, tem 8;99%, na
pesquisa da Bonilha,
7%" na do Ib?pe, e

18,3%� na pesquisa da

Perfil. O candidato

F'ERSlsrêNCIA E CONVlCÇ�OI,
PARA VEREADOR

LUCHINI

,

,prefeito Vice
Guenther, Fagundes

, A�ANTE JARAGUÁ'
PTB

'

POT PL

, t

I
• ;1

,

'I!

2,83%
I, , ,,'

3,8%
2%

petista, Dionei Walter da

'Silva, também 'tem

números diferentes,
variando entre '2,% a

4,16%. Página 5
'

.i

Deic apreende
notas falsas
em Balneário
.Camboriü

Policiais '�eenderam.
na� de quarta-feira.

, (25),�34 notás falsas deR$
,50,00, que estavam no

apartamento do comer
ciante-Lauri Pavan, de 46
anos. Ele foi preso nanoite
anterior em Barra'Velha. " I'

,

vindo de Curitiba, Pavan

nega as acusações e não, I, I:
, quis se pronun.ciar ape- '

lando páca os direitos

constituciohais.Páginà 12
.

". (
, ,

ii
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CORREIODO POVO - ,2

EDITORIA� ,"
I

'

"

" , ,Carta aberta
Minutos que equivalem a quatro anos'Apslcoloqla nas ernpreaa•

.', I
.... ,

,
,

N� últimos 30 anos, a tecnologia em descobriram 'que paralelamente é necCs$
,

geral e; principalmente a ligada às a melhoria das relações de trabalho de s
;

.commícações, vem sendo desenvolvida de próprios funcionários, pois uma ação
tal forma que tem diminuído as distâncias e

' interligada à outra. ,Da mesma forma
o tempo. Hoje, 'através de um computador 'el;tiste umbom atendimento ao cliente

-ligado àrede telefônica, têm-se como entrar muito tempo, quando o funcionário trab
,

em contato com o mmdo todo 'Da mesma num ambiente com' dificuldades "

bora, com alguns simples toques de botões. comunicação ou -relaciona�ento c

Toda essa tecnologia'nos faz entrar em ,colegàs e chefia e sem material apropri
"

, para que,possamQs 'uma nova era, a da globalização. Pode-se e Bem como,' torna-Se absurdo o in'
escolher bem, o deve-se ter .críticas a respeito.tmas dejeito atendimento quando o seu ambiente e

pröximó adminis- " nenhum ignoi-á-Ia. A empresa que cometer 'relações estão harmoniosas.
-

trador de Jaraguá'; tal equívoco" logo será engolida e Essa mudança de comportamento, ,

'

do' Sul. ° ato de ultrapassada pela cóncorrência, , dos clientes quanto dós funcionários ,e ch

votar, algum IÚW-, ' Junto com a globalização; proporcionada é na realidade uma mudança na forma

tos, éuma decisão /� J..:.,.,
, pelos novos meios de comunicação, e pe.nsar, no plano psicológico. Assim"

-

importantíssima _..,. transporte, vem: a mudança do,' psicologia vemdesenvolvendo-se no�enti ;

Pára o futuro do manícípio. Nest,.a ti C9Il1'Qrtamento das pessoas, firmando ürila de compreender tal-processo e de intervi
, governadores e presidente daRepäblica nova cultura e Uma nova forma de para que as empres'as consigam estabilizar

quinta-feira, 'estaremos dando uma são eleitos, SoIllO$OS feSporisáveis diretos
'

pensamento." 'I'
se, obviamente que não défqrnla estâgnadâ

procuração� paraque um,deles gerencie 'I"" ...I_:"':str'
,

N '�bl'I'''!:a ärredida
' "

petaCU11.!llll açao pu 1-.-' II,E;W que Num verdadeiro processo dialétice de como, encontramos em muitas empresa
.a cidade nos préximos quatro anos. B. elegemos alguém para gerenciar nossas criação, no qual cada nova invenção ditas "famil iares" , ,

mas de manei'
se realmente temos preocupação e amor cidades e Estados, Não temos como nos

'

influencia na cUltura e esta, modificando-
.

dinâmica, levando �m' conta o processo
por nossa Terra,MO va.ms entregä-la furtar da respom,abilidade. Somos co-- se, influencia nas próximas invenções, SiJrge relações e o profissionaliemo do,
a alguém que,piO, tenha condições de responsáveis pelas erras e acertos de

'

um mundo em constante mudanças,' funcionãrios. Conduzindo a'empresa para
'

conduzi-la bem ou 'que não tenha nossosgovemantes.,enãohácomonegar' exigindo das pesso�s, pr.i�c�pahnente futuro dinâmico tá! qual o mercado vem

compromissos,cotnacomunidade.Não nossacalpa.porqueforameleitospornõs, daquelas: que estao. dirigindo um moldando.
,

"

podemos .abdicar de um em favor de tão lá
'

6'·1' empreendimento, uma reciclagem constante Quando olhamos para Santa Cataria
es porque n s,��. ,

de conhecimento. e.sua localização,'entre o sudeste brasileiro"outro apenas por .interesses prõpries ou Ante!l' de ser uma obng�, é,�o, A permanente.luta das empresas por um e todos' os países do,Cone Sul, a vemos
desavenças pessoais, não Ievando em deverVotar, escolher eparticipar davida espaço no mercado oonsumídor desencadeia j com> uni ponto central que servirá tanto.
consideração a coletividade e sendo -políäcadenossopaís. Apolíticainterfere , um processo de busca da .melhoria do' de éorredor com�.de base de produção)
egoísta, diretamente emnossas vidas, indiferente produtorque sepassapcrfases decêrtificado 'Porém existe uma discrepância quanto.

Da mesma forma, a escolha do de nossa vontade. ° fato de não gostar de garantia e padrões de qualidade, Hoje nos condição das empresas; enquanto alguna
vereador émito importante. Às vezes, de política não justifica um, voto deparamos com uma fase na qualo cliente jãse encontram nesta fase acima descrita,
os vereadores ficam em segundo plano, inconsciente,�critério eittesponsável. '

passou a ser mais exigente, Foram criados' a maioria ainda' se move segundo Q�

.esquecidos. 'É preciso rmita atenção "O pior castigo de quem não gosta de instnim�ntos co�o; o cód�o de defesa ao modelos antigos, embora �á t�nhaJ'
quanto. aos representantes no políticaé ser govemadopor urramínoria _con�u�dor, hãbitos fora.m mudados, começado a despertar. Mas o t�po nao

Legislative. "Os vereadores' fazem as ta" O to al' 00'
. consunudores passaram a venficar Pn!ZO de pãra e, .ou as empresas catarjnenses

• quegos . nossovo ov emu mus,
alidad Ih di" b

- .'

d
"

I
., .

'i" f' I' "
�', .

,

'

� I e, querem me or aten mento no
.

uscam esta reestruturação .vrsan o uma;
eis que regem omuuc pio, ISca izam dQqueumapres�,umexametmdico, momento da venda e no pós-venda do melhoria na qualidade dó produtoei

, os atos 'do prefeito e decidem os um eletrodoméstico ou um eJl1>rego produto. Não mais uma simples assistência principalmente nó atendimento ao clienteJ
critérios dostributos, dos loteamentos pdblico. NossO v� vale hospitais,�as técnica, mas um atendimento cortês e :com ou Santa' Catarina' se restringirá,
e das obras: Devem "ser dotados de populares. rede de água � esgoto, qUalidade.' simplesmente li corredor de escoação 'da,
percepção e terem um mínimo' de iluminação; ,asfalto, investiinentos em Nessa nova fase, ao a�rem Para UOl--- produção do Sudeste para -() S�l e .'vice-'
conhecimento de leis pan que não' edu'caçãoequalidadedevida.Pr� melhor aten,dimento ao cliente, as empresas versa.

sejam ludibriados numa votação ou deixar o. egoísmo de lado e pensar na
aprovem algo prejudiciaÍ àcidade por cidade como um todo. Na pr6xima
falta de conhecimento ou por quinta-feira, vamos entrar na sessão

"inocêI}cia". Màis uma vez, a nossa y ele�t?ral consCientes. de que es�aremas
participação é importantíssima e exercendonossacidadaniaembenefício

, fimdainental no destino 'de nossaTerra.
" de toda"a sociedade.úuiad� pelo bom

Por isto precisamos éonhecer os senso,'epelavotÍtadedecolaborarparao
tandidatas e escolher o melhor, capaz progresso de Jaraguá do SUl, livre de
de nos representar -cóm dignidadena . 'pre�nceitos e de tutelas ideól6gicas ou
Câmara Municipal. ' 's6cio-eéonômca. Vamos escolher bem

É através do nosso voto que os para que telÍhamos uma Jaraguá do Sul
.vereadores, ,prefeitos, deputados, cada vez melhor.

' '

A DJenQ§ de uma
semana' para as

eleições munr

cipais, chegou .o

momento de fazer-
mos uma análise
séria e desprovida ,-o

de emoções de
quadro -eleitoral..

EXPEDIENTE . '
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ESTADO J)E SANTA CATARINA - PODER JUDIriÃRIO

Jutzp DE �IREITO,DJ\ 28VARA DA, COMA�CA DE JARAGUÁ'DO SUL,

EDITAL DE LEILÃO "

A DOUTÓRA IDLDEMARMENEouZn DE CARVÀLHO, ru1zA DE DlREITODA
ZaVARA DACO�RCkDEJARAGUÁ DOsut, ESTAOODE SANTACATARINA,

. .'
- r -

. ,

�

NA FORMA DA -LEI, ETC...

FAZ SABER (em res�o, art. 687 do CPC), o seguinte: �, VENDA em 10 LEILÃO: -

DIA 16/10�6, às 14:00 horas, pelo valor sUperior ao da avali�çãõ, devidamente corrigida
no dia 40 leilão. VENDA em ZO LEILÄO:,-'DIA 31/1086, � 14:00 horas, por q'4e1n ,

'mais der e maior lance oferecer. - LOCAL: - Edifício do Fónim, .
- EXECUÇÃO N° ,

,

3694000Z11.J. -'Requ�eDte: BANCOITAÚ S/Á. Requeridos:INDÚSTRIA DE ESTOP·f
J. MENEL LIDA e JOSÉ MBNEL., - BENS A, SEREM LEILOADOS':, - 1) vint;e (20)
toneladas de fiado de' álgodão a\talia(lo ,em RS 3.200,00; 2) Uma linha telefonica de nO

371 5964, ,avali�do ,em RS Z.664,t'0; 3) Duas in�uinas'denominadas Tesourinbâs
Esgassàdeiras.dê Resíduos Têxteis; marca Resi-Tesch, ano 1991, cor verde, equipadas
com mQtor de 30 cy, marca WEG, instalada na sede da requerida; avaliada em .R$
.15.000,00; total, da,avaliação RS ZO.864,10. Nos autos lião constam qÍJalquC! ônUS ou

,

recurso pendente. - Dado e passado nesta cidade de}araguá do Sul, aos viIite' e nove'

dias do mês de ,agosto do -ano de riril novecentos e noventa e seis. Eu, Claúdia JetlÍcben.,:
Escrivã Judicial, o subscreVi., ,

" ,

'

mLDeMA�MENEGUZZI Dß CARVAfJ;IÓ
Juíza de DireitO
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OlftICA CORREIO 00 PoVO � 3

�aulo Afonso visita Jaraguâ do
..,_, .

' ...

'-uI e ôonfirma apoio a IvoKonell
•

I f'
•

vemador cumpre'
Irp .de apolo 'a

.'

Jdatos a prefenó
.. '.

regllo e participa da

,"
,

ugÍJraçlo dtIJ uma
dra de esportes •
,'gUTS .

,.tnboileamf'nte o

·,..Ielo

:' I

, .:

'. j�ragu' do Sul - o
.

vernador Paulo Afonso
'.
eira (PMDB) esteve na

'dade na última segunda
,ira (23). EI e es tava COmpro_,O:Ptu40A/tRIlO,..C_tlocllllUliito liIIieitmulo1IUIÍ6'"
eompanhado .: .do naescola

ecretãri o
.

de
I Meio pergunta sobre I,' a" convêníos com-o Estado, o

mbiente e inauguração doe, uma "obra que 'poderia trazer maís
esen'volvimento Urbano, nrelevaete", às vésperas das .Jnvéstimentos fi melhoöas à
dhemar .

Duwe, e do . eleições municipais, da cidade. Coatraditoriameate,
eputado estadual Ivo próxima: semana, Paulo ele Prometeu cerca de R$ 8

onell, também do PMDB; Afonso disse que "todas as' milhões .. para serem

tlêm de assessores. O obras são importantes à empregados. em melhorias
hefe do Executivo medida que contempla a no município, apartir do ano

.

,ta.d�al, inaugurou uma' comunidade". Ele que vem.
uadra coberta, no-Colégio desconversou a respeito do

.

'CONTRAPONTO - '0 .

}oséDuarte Magalhães; na presídio estadual e se límãou prefeito' 'DUIVal' Vasel disse
Barra 40 Rio Cerro, mas a dizer que o Estadojã'tem que não' foi.convidado para
adiou aInauguração do autorização para a

'

a cerimônia de inauguração
'resídia·estadual alegando contratação de pessoal e da quadra de esportes, no

.alía .de tempo para fazer para nomear o Colégio José: Duarte
as duas- co isas, Paulo administrador. "Esta é uma

.

Magalhães. EleIamentou
(: fonso,

'

no entanto,". obra �é:> E�t�do, feit� em que o governador .tenha
'firmou' que estava .parcería com a Prefeitura, vindo"'a cidade parai \ c

r nau gur a n d " Ainda não temos nada inaugurar uma obra onde o
�imbolicaniente o presídio. programado, mas vamos Estado'contribuiu. apenas
; - O tempo é'exíguo e' inaugurá-lo", prqÍneteu.'.I com a cobertura. "É

.

Ptamos pela Inauguração '. O governador negou que' lastimável que O governador
�a escola' porque é sempre e adiamento dainauguração venha ao terceiro município
ptais cativante � despistou. .

', do presídio esteja ligado'à do Estado para inaugurar
> A visíta do governador campanha política, Segundo uma obra deste porte. Isto
foi 8COmpanqada por cerca oiprefeito Durval Vase!" prova que 'o' governo
ide loa, pessoas, . entre (PTB), há' cerca de três:' estadual nada' fez pela
,�UllOS, . professores,' meses o municípío'entregou cidade, já q,..e não tem o·que .

fand'idatos a vereado,r, ofiCialmente o-prédio ao inallgurar", criticou,
;tnilitantes e assessore�� o Estado,' que se 'recusa a acrescentando' qlle� não
secretádo 'estadual �'de colocá-Io.em operação. N� considera inaugurado' o
Educação, João Batista' opinião de políticos ligados presIdio. "Foi falta de ética
.Matos, foi representado:peia .

a outras coligações, .
a fazer u'ma inauguração

,prOfessora Leonir Pessate solenidade· de inauguraçãO simbólica sem a presençado
!\lves. A maratona 'eleitoral do presidio. trará mais governo municipal. O.'

. � go�eQlador ini�iqU-se em benefícios';ao ,prefeito' e, .
Estado bancou, apenas 25%

apema" onde· Inaugurou. , conseqüentemente,. ao seu do custo daobra e o restante'

:rnaagênciado Besc (Banco candidato" o atual vice� coube a9" muniçípio",

C: ,�stado �e Santa prefeito Alfredo'Gu��ther. infonnou .. Na .opinião dele,

fc,otanna). SegulU�se para AdhemarDu�e�ntlcoua, 'a demora do gov�rno
, l'Upá, Jaraguá do Sul, atual admInIstração. estadual em assumH o

�Qdu�, Guaramtrim,. municipa1� afinnando que a. presídio se. deve a falta;' de
.biIlhas .e.l>�,rto Belo. ," Prefeitura não 'tein sé. reçu.rsos pari equipá-lo e,

�fendendo-s,e �e url\..a empenhado em firmar tnais aparelhá-lo.
"

�." .

/.

, '

Co'_gação "Juntos porJaraguä"
.

,Ivo Konell - ftefeito
'

,
.

,

' Mene) - Vice'

" Konellmostra,segurança
,

.

"

'durante o debate

.

o candidato àPrefeitura de Jaraguá do Sul, Ivo Konell
(pMDB), demonstrou plena seguranÇa durante o debaÍe
de terçá-feira promovido pela RBSrrV de Joinvílle,

, .. ) .

transmitido' depois do jornal da RBS. Konell, 'que foi
atacado ferozmente por dois adversänos, manteve â: linIli
e apenas retrucou as ácÚS3ÇÕes injustas de que foi 81vo.9·
postulante peemedebísta'estava mais inclinado a expor-o

'

seu Plano ,'de Governo, esclarecendo. dúVidas e tecendo
comentáriOs sobre as metas básicas. ße lamentou o f�
de que o eleitorado jaraguaease perdeu a oportuDi�ade de
ouvir propostas concretas de ação de certos adve�os,

.

que pareciam. preocupados em lançarprov�'
Satisfeito. com o resultado do debate, por' considerar

qUe conseguiu se comunicar bem .com.o.público, Konen
passou á atender dezenas de telefonemaS já na manhã de

�::reira: (25), que o parabeniZaram pela sua atuação,
consistência do Programa e, principalmente, por ·não ter:
permitido queo debate descambassepama "baixària": "SãQ

.

manifestações como essas; espontâneas, quê gratificiun a

nossa, Juta", declarou, �ocionado, o prefeiturävel da t

. coligaçãe "Juntos por Jaraguá" ..Mesmo. assim, Konell tem ,,'
.

cODsGiência queé preciso· intensificar esforços pSpl se
alcançar a vitória em 3 de outubro.

.

.

Jaraguá�
Um fantástico piíblico de 800 pessoas participoú do

, comício no Salão 25 de JUlho, no bairro Jàraguá 84. ,A

presençamaciça de símpatizantes. empolgou os integran�
da coligação "Juntos por Jaraguä". Konen, que antecipou
o s� pronencíamento para às 19h3Omin. de ter'Ça-feiÇl"
saiu moävado paraa grayação do debate.

Sbnia,Pi/Ion de Figuer,j - assessora da cougação
'(DRTIRS 7.094)

VEREADOR

p
,P

.
. /

·8,
\ r'

p,
p
B

VITORIO' '.
ÄLTAIR'�IS

NSI' ".'"604

15
.
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�osaico Dionei criticapropostasocialdoPFLe afi
,,'

" ,:" �
"._ ',,'

'

que ti WEG· nãorepassa dinheiro ao F
, Explicando I, .,

"

Pres/�te do Conselho nunca repassou o

.

oU

A coligação "Acerta Jaraguä", PFLIPSDB, negou Munlc/pal'dosDlreltosda dinheiroparaoFf'A",
, divergê,ncias 'entre o coordenador de campanha, Luiz Criança e doAdolescente e x p I i c ou','

declara que a ethpresa vem 'acre�centadó que é
Alberto.Oppermann, e -O candidato a prefeito, deputado repassando o valor sabedor que, apesar '

estadual Geraldo Werninghaus, em' relação- a ação regularmenteeapresenta da lei de incentivos
'

...

,.,' "'b d J. .A:-It .

ao fundo sejafederal,cautelar contra a pesquisa do Instituto Perfil. u",morec" o evep� o
não h'á'

. Werninghaus, em entrevísta 'à Rádio Studio, negou a 7. obrigatoriedade dos

ação! Confirmada.depoís porOppermaIlJl.' Jaraguá do Sul,:, O candidato empresários fazerem
a prefeito pelo PT, Dionéi Walter' o repasse.
da S�lva, acusou a WEG, de Werninghaus
propriedade do postulante ao rebareu as críticas d�
Execut,ivo Municipal pela petistae afirmou que
co ligação "Acerta Jaraguá"; a WEG sempre fez

deputado estadual Geraldo os repasses. �
Werninghaus' (PFL), de não .

discussão ficou

repasser o 1%,de4uzido,4o iIfiposto acalorada'. e o

de renda da empresa para o FIA ',deputado, agrediu
(Funde d� Infância e do Dionéí vFbaímente,

.

.

Adolescente), conforme lei federal. chamando-o de xiita er/lie,,: Di."ei . g"r""te' file WEG "io,
A declaração foi. feita na noite da e bademeíro, o que rep"sse eo FII"'iló iie l"/â"ei,, e Ad.leseê

"

ältíma quarta-feira (25), durante foi r�pon<lido com' .

.

.

.
.

debate .entre os candidatos, na ironias. Após o debate, o diretor-' Crtan ça e do Ado
í

esce

Escola Técníoä Federal. I. presidente daWEG, Décio da Silva. LeO.nidas Nora, confirmou,
segundo Díoneí, que .é více- foi conversar com Dioneie disse que ,declaraçl5es"do diretõr da,

presidente doConselhoMunícípal ele estâva mal informado a respeito garantiu que a empresa tem t'
dos Díre ítos da Criança e do do repasse daempresa para o fundo. regularmente os depósitos pa

"

Adolescente, o assunto foi "Ele (Décio da Silva) veio muito ,fundo. De acordo com ele, a
levantado apartír do momentö que' 'educadamenté falar comigo, disse-

.

depositou R$ 13.113,00 P
•

o' . deputado- Werninghaus lhe que não estava lá para levantar .fundo, no dia 29 de março d:
apresentou o projeto social da calnnías. Se provassem o 'contrário" ano. "Os depósitos' poderão
aliança, para a admínístração 97/ seria o primeiro a ír a pnb'ltco comprovados na contabilidaM

, 2.000, onde contempla o söcíal, "O confirmar o repasse", declarou, empresa ou no Tribunal'
que disse foi 'que, considerava um acrescentando que gostaria de ver o Contas dó Estado", afirmou ..

, contra-senso a proposta, já que recibo des depósitos. dísse ainda 'que respeíta'Díe]
,

quando a empresa tem oportunidade O presidente do. Conselho mas q ue o can didato
dé colaborar com o social, porque Municipal dos Direitos .da enganado".

E�plicando II
Oppermann garante que não houve interferêncía da
'aliança para impedir a publicação da pesquisa. De

'. acordo com ele, a Intenção foievitar que o 'eleitor ficasse
"

.

"

. .

confuso com números que não cumpriram determinação
legal. , j

•

.' ,

,

, Explicando III
Sobre as, declarações do deputado, Oppermann disse
que, no ßl�smQ bloco da entrevista, ,Werninghaus
explicou os motivos q�e levaram, a coligação a entrar
C9m a ação cautelar:

'

- Foi utilizado apenas uma parte ela: entrevistá para fazer
a matéria ''; acredita

..

Doação'
QMused do'Éxpedicionãrio de Jaraguä do Sul recebeu
do major reformado do Exército, Rui de Oliveira
Fonseca, vice-presidente da FEB, uma pistola Colt 45
mm, de 1937.

/'

.
.

A doação, é fruto de contatos feito's durante as

comemorações 'do aniversärio da cidade, em julho,
quando 01 ministro do Exército, Zenildó Zoroastro de

Lucena, e ó major estiveram no município. "

Em campanha
o embaixador JorgeBornhausen, ex-presidente nacional
do PFL. visita nove cidades da região do Alto e Médio
Vale do Itajaí e região do.Vale do Itapocu,,.

I

Borohausen, estará�companhado pelo ,presidente'
estadual do PR,' deptltàdö Pedro Bittencourt Neto, e
comitiva. Na noite de hoje, eles estarão' em �aragu� do
Sul.'

Perguntinha
A pQlícia não tem um esquema de, segurança para os

,estUdantes, quando estes deixam as escolaS?
"',

,I ", •

, 'I

�, METAS DE'TRABALHO

I Educação:,
' . ,)

,

.) Aesegur.r .0. Pro(e.sores, curso de .espeelaNzaqio.
. objellvando um.melhor vàlOlfzaçio proll88lonal.

"

b) Arnpl.çlo do .tendmento às erian�i 'de O • 6 !lnas ..
, l:iabitação e Ação Comunitária: .

.) Construçlo da, c... Pr6pri�, "" regln:-e de mutirão, cail,
lInanciamento do m.terial de constJUçlo peI. prer.ltura.
b) Cri.çlo do PAI· Prograt:la de Apolo .0 Idoso, ,e<rll ..
mplantÀlçlo da Ca.. do Idoso com .tenclm....to rMcIeo, dentáriO;
jurfdco e de ....�cI. social.

.

Esporte e Lazer:
'

"

.) Eaporte elazer nos bairros, com orientação téaliea.
b) tncentlvo.o projeto de eaportes exlaten�, com valorização�;
.1Ie" jaragua....... .

'

Saúde:
.)mpl� do p�nàma Méclco � Farnli., objetivando iÍ; �;

vislta,doméclco.s fàinRlas.
'

Agricultura; ,

','

.) G,arantlr .os agricultóres, • patrulha' mecanizada pennanentt."
I Obr. e T�.ilspórtes: . '

"

"�
.) Progl8lll. Ant1-p6 • Conservação ds ruas, com'aplicação eIf:

brita e pintura .afáltica. '

"

,

b) Impl.ntação, do Grupo, de 'PI.nej.mento e Control. dei
Tr.neporte Cdetivo. J

.

•

'.

c}C".çlo do PROC • P�m. de Prlolldade8 Orçarnerítáriaf�
da Colllll'lidade, com objetivo de' "'volver os 'cldaclAo, n.. ··

,
'decIe6ee orçamentá"•• no municr",o.

•

. I' _.' ,i. •

Na D/CC""S'MOVEISvocê c(Jmpra tudo com uma ßntrada, mais quatro
•
.' I

prestafões, mas se v(jcêpre�isar de mais pagamentos, 'Cé só negocia�
" Temos: M�veis sob medida - Cozinhas. e quartoS planejados ao seu gosto. .

Salàs de jantar - Estantes e peças avulsas em geral -, "SITI-NOI I CONFI.A

DICC"S"'lnd� e Com. de Mó'veis Ltda.
,

�
..

'"
"

.� .
. "

, .'
,

.

BR�280 � Km 58 � Foné (047)3:73-0077,e 373-:-01-31 - Guaramlrlm - SC, - �róximo ao viaduto
,

I

,
.

,
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CORREIO DO POVO - 5

-
'

,Pesquisas divergem nos números e alternam favoritos à sucessão em Jaraguá do $ul
, I

estímilada, enquanto que Dionei da,
Silva tem 2,83% na espontânea e

4,16%, na �timda'tla.
'

Anteriormente, o mesmo '

instituto realizou outra pesquisa,
entre os dias 14 e 15 de setermro.
Konen lidera com 29,34%, seguido
por Weminghaus com 23,78%,
Guenther com 7,76' e Dionei com

2,53%. Indecisos são 36,59%.
A pesquisa realizada nos <ijas 21

e 22 aponta ainda o deputado
'peemedebistà Ivo Konell com
23,29% de rejeição, seguido por
Guenther com 11,81%, Dionei da
-SilVa com 11',48% � Weminghaus
com 11,15%. Os votos brancos,
.nulos e dos indecisos somam

38,94% na pesquisa espontânea e

19,8%, na estimllada.Weminghaus
mostrou confiança. nos mlmeros

apresentados. KoneH, entretanto,
afU'lllOU que vencerá as eleições com
um índic� superior a 10% sobre o

segundo colocado. Pesq"isado lllSÚlJlto BolJÜ/ra, retÚi:lllÓll"os tIia 21 e 22 4e ,.m.bro

deputado' estadual
'

,- ra/do Werninghaus, da
_,o/igação PFUPSOB; J

-

-

prece em,pfimeiro -

,ar em duas pesquisas,
quanto que seil colega

IJAssemb/éia
.gis/ativa Ivo Konel/, da
fança PMDBIPPB, lid"ra
outra

PDTIPL, e Dionei Walter da Silva,
do PT, também aparecem .com
nnrreros díferentes. A margem de

erro é de quatro pontos .percentuais
para cima Ou para baixo.

Dc acordo com a pesquisa
est:im}1lada (quando é apresentado ao
pesquisado os nomes dos

candidatos) encomendada ao

Instituto Benilha, de Curitiba, pela
coligação PFUPSDB e realizadanos
!lias 21 e 22 de setembro, cem 300

pessoas, o candidato pefelista,
Geraldo �erningbaus, está

errpatado com o tanilém depufàdo
Ivo Konen, da aliança PMDBIPPB,
com 33,28% e 33,78%,
respectivamente, Na espontânea
(quando o pesquisado é convidado a

responder em quem votaria para
prefeito)Werninghaus é o preferido
do eleitorado jaraguaense com

27,79%, contra 23,79% de Konen.
Guenther aparece com 6,66%, na
espontânea, e com 8,99%, na

, -

"

Janguá do Sul - Os resultados
.

'três' pesquisas, realizadas na
,

nda quinzena deste mês pelos
itutos Perfil, Bonilha e Ibope, e.

blicadas nos principais jornais do
ado trazenrnürreros distintos,
in 4� alternar a liderança entre os

putadoà estaduais Ivo KoneH

i{PMDB/PPB) e' Geraldo
',Werninghaus (PFLlPSDB), nas

,intenções de voto: Os outros dois

'candidatos, o atual vice-prefeito
"AlfredoGuenther, daeoligaçãoYIBI

23,79
27,79

2,83

...

Perfil apresenta outro. Iider e

terceiro.colocado o dobro do indice
jaraguaenses,
o índice de 'rejeição do

deputado Konell continua
sendo o maior,' 22,2%.
Confirmando a tendência

divergente, há'uma alteração
na segunda colocação.
Werninghaus tem 17,1% de

rejeição, seguido por
Guenther, com 10,4%, e

Dionei com 9%.
A pesquisa aponta ..ainda

que, 11,3%' dos
entrevistados afinnaram que
poderão mudar o voto até o

dia da eleição, mas 88,7%
dizem que a .decisão é

definitiya.
Konell também lidera a

pesquisa espontânea com
. ,

32,7%;Weminghaus vem em

segundo com 22%. Guenther
com 16,9%, está em terceiro

lugar e Dionei tem 2,5% das

intenções de Voto. A margem
de erro é de 4,54% para mais
ou paramenos.

RE--'EIÇ�C>

Pesquisa do-l",tituto Perfil realizada "OS dias 23 e 24 ih setembró

Encomendada.pelo"lOplal
A Notícia", a pesquisa do

Instituto.Perfil apresenta
índices muito diferentes que
-os publicados pelos outros

dois. De' acordo -cöm a

enquete estimulada, realizada
nos diàs 23 e 24 de setembro,
ouvindo 500 pessoas, Konell
continua na liderança das

intenções devoto cotÍl37,8%,
também nove pontos
percentuais _

à frente .de

Weminghaus, que aparece
com 28,8%. A divergência
maior, entretanto, fica por
conta dos índices apontados
para 'Ouentber. Enquanto
que näs duas outras

pesquisas ele oscila entre 6
e 9%, nesta, o petebista
aparece com 18,3% da

preferência do eleitorado, O .

postulante do PT, Dionei da
Silva, aumenta seu'

percentual, conquistando
3,8% . dos eleitores

ESTIMULADA

,

Ibope dá 9pontos
de vantagempara
Werningh!zll:s
A pesquisa estimulada

realizadapelo Irstituto Ibope,
entre os dias 19 e 20 de

setembro; que _ ouviu 300

pessoas.. traz uma surpresa
ainda maior. Nela, Wernin

ghaus lidera com 33% das

intenções de voto, nove pontos
de

-

vantagem sobre o seu

principal-concorrente, o de..

putado Ivo Kone1l, que aparecé
com24%. Guenther tem8% da .

preferência- do eleitorado,
seguido pelo candidato do PT,
Dionei da Si'lva com 2%. Os
votos brancos, - nulos e

indecisos são 32%.
Os nurreros não se alteram

muito quando a pesquisa é

espontânea. Werninghaus
contima na frente com 28% •

Konell com 23%, Guenther
com7% eDionei como IlESDlO

índice, 2%. Os votos brancos,
nulos e dós indecisos atingeD\
40%.

O deputado Konell continua
o catq>eio de rejeição com

29,%. Dionei tem 24%,
"Guenther 19% eWerninghaus
aparece com apenas 14% de

rejeição. A pesquisa aponta.
ainda que, 21 % dos
entrevistados admitem que
poderão votar em um dos

quatro candidatos, enquanto
que, o mesmo número não

I

opinou.
/{ pesquisa surpreendeu-os

políticos locais:que apostavam
. emperspectivas adversas.
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'·Exan:ze-
·

� \ '

.

'.

, (' \. .

Nacional de cursd
/ /

..

'
T

'1
Objetivos doExame Naeionaí-deCurso verificar -as seguinte� habilidades '1) Bconomía observatíva, criativa e empreended
de.Administração;

,
,J desenvolvidas peldgraduando:" .

2) Direito douessoproâssionalformadopeía
a) Contribuír para a realiza:Ção de um '1) éomunicaçã0 e Expressão,

"

3),MlI1emática . Com à globalização diplomática
díagaôsticodoensinade admiaistração. Deverá' ser capazvde estabelecer 4) Estatística ,

f. ontem e comercial.de hoje, se verifi
6) C,��tribuir para' a melhoria' dê �mJ1ilicaçãOmterpessoal� � expressar- 5) Contabilidade

-,
.

que o perfil do acadêmico não pod
· qualidade -, na formação' do' se corretamente nos documentos 6) Psicologia prescindír nunca 4e sólida forma
administrador, cuja atuação efetiva nas jécnícos específicos e de inteq:,retai a' 7) Sociologia conceitual, no sentido de melho
'organizações, como cidadão' e reaíidàde. .interpretar a realidade do momento!
profissional, colabore para uma. 2) Raciocínio L6g1�b, Crítico e . Matérias oommaís facilidade se ínserír no sen "

elevação de vida em soeíedade; Analítico. de maís palticipar do seu cóntrxtó.
'

c)Subsidiaro�elecime1ito'dénoVQS Deveráset�de·oper3(�mv8I()res., Profissionalizantes Verifiea-se também que a atua
-

�tros,eoredicionam:êntócóntínuo formulaçõesmatemãticas, além .de ,1}'feorias daAdniinistração interdi�Ci'pli�ar vigora com extre

elo processo �'ensinO'-apfén4izàgem. � estabelecer relações formais e casuais 2) Administraçãó Mercadolôgiea ênfase, originando/com isso' o estf·
d) Integrar um processo deavaliação

"

entre fenômenos. O graduando deverá 3)AdministraÇão de Produção ,.' participatívo e também depermitir
conrínua da formação pessoal e também ser. capaz de expressar-se de 4) Administração de Recursos outros póssam participai com ames"
profissional peopícrada pelas" modo crítíco e criativo, frente, aos

/

. HutnanQS I

'

empenho' na. realização das taref
·

instituiÇõ_es.,
I'

,.diferentes contextos organ'�onais�e 5) Administração Financeira e eliminando aquela atitude tótal�
sociais. . OrÇamentária.

' esclerosada que' acompanhava
Pe�'fil ' 3) VISão Sistêmica e Estratégica: .6)Adnii1iistraçãodeRecurs�Materiais

. 'adn1inlstraOOtes do passado, no (jJ
,

,/. "

'
. . Deverá demonstrar a compreensão dó s<?IDente a súa atitude Particular etá

O perfil ·do gr:aduaitdo doS CWiSOS de
todo, de modo integrado e sistêmico, .Fo.....ato,do Exame: correta, cerceando criatividads

admini
.

straÇ.ão, a ser considerado pelo . '. .

.

,bei!l como.: s,uas
.

relações co�, Ó 'Á forma.·
.. ") 'terá a duraçia de 4.' 'quoafro) crescimento pessoal e fortaleciIilen�

.'éxame nacional, tem as seguintes .

\:
, "

,
. i ambiente externo. horas, e deverá: ser co�osta de três sentido' comum de vida pessoal',. características: 'i

�) Criatividade e-Iniciativa, �

.

parteS:' t"", profissional:''1) Interiorjza:Çã..
� de y"alo�es ,de· . \

.'
" .

. Deverá ser capaz de propor e 1) A primeira, com uma hora=de Vemos uma profunda 'cobrança do�
respons�ili�e'social;Jus,içade�ica . implemeptarmodelQS d�gestão,inovâr duração e, no máximo 10 (trinta) .crescimento dá postura. ética do;
peofissíonal;»: - 'e demOnstrai umespíríto empreendedor. q.uestões obietivas Olifoc,'hadas.. "

formando ê -também .da buscá .d",
• 2) Sôlídafotmação humanística e Visão :J

global que o habíhte a compreendes o
5)Negociação.' J

.

2) A segunda. com duas horas de ,re.spopsabilidade pessoal, onde 86tud
, Deverá ser cap�de demonsirar atitudes 'duraeão é, no'mhimo 1'0 Idez) questões não condizentes serão selecionadsmeio social, 'polítiéo, eeenômico e cul- . "r""'T \: '} , .

\ tural oadeestâ'ínsendoeromer decisões
flexíveis e de ádaptação aterceiros e a . abertas óu\disC1,lfSivas� .,

.

. .

pelos' meios sociais, -procurandd
em um mundo diversificado .e

situações diversas. 3) A terceira parte, com uma hora de eliminar possíveis meios nocivos-ar
·6) Tomadade Decisão.

.:

.. du.ra,·ção", deveráser empregada na-: desenvolvímentó humano. . "�ointerdependente. '
.....

.
66't"

Deveräser capazde oriéntar atividades abordagem de . töpicos 'e ques..

tões Portanto' a realização do Éxam
'.

3) Sólida formaçãó técnica e científica . . .

. 'e programas, assumir riscos e decidii emergentes da administração,•. e.. no' Nacional,dy Curso tratá benefíci
, para ,atuar n'a' ã.elministração das' . , ,

.

. entre altemativás. .pree,
.'

n
..

chimentóde umquestionârio AUe gera,is asodedade poi.. s gerará n
organizações, além de desenvolver ,. ,

atividades!'�sp'ecífiéas 'da; prátieá_ 7) Lideran� permita traÇar o perfil sóciO'-�nômico graduandó necessidade 'de preservá[
'.'

· De.'.' vetá ter cap."acidade de influenciar·o
J .do 'grupo de gnidu.an..dos., bem como.

.

seu çonhecimento e não somente tê-
J

profi�iopál .
,

, ... '.

. comportame.nto dó' gí1lpQ.•

'

com em.patia... '·. lêv.antar infonnaçoes'
-

-sobre a inStiuução.. como. meio' .de elinlinài;. disciplin4) .Cpmpetêncía para �mPree,nd,er, .

.

analisando
I.

çriticamente>' _ as
,e eqüJdade, visando

I
interesses - cUrriCUlares, esqueçen40daeterml,aÇ�

'interpessoais e,inStitucio1ijlis. ·e· ·d
. -" do aprendizado.oyganizaçõ�s�'

;.

antecipando e
8) Trabà)ho emEqwpé. '.

. onsl eraçoes ,

· nI1.orn,ov.e.n.do SUoas.'. transf�""�". . De'lo prm'Cl'p"
,

I' tad
'

ra "•••�. Deverá ser capaz de atuar de formil . .r' S
. lOS ac�a evan os se � --"----'--.,........-----.'--....,,..-/----::5) . Capacida.de de atu.ar de forma interativa ,em Prol de objeuvQS comuns veriilcà que a abrángência letal 40

iQtêr�sciplinal.:" I,,' J

e' compreender il
.

importânciá da e)tame,'fica loCalizada em sua essêrici'a ProfesiorJaime QiáJ1io�WutaczÚC "

6) Capacidade.de ç:óm�reensão da
'. 'complePlentandade� ações coletivas.' concei.tual do Poder do. graduando em, ,Chefe do

(

Departamento
" tI

n.ece��idade
"

'Ao,' 'cont,ínuo. Conteúdo: �

I discerriir �, operar:.·com conceitos 'Administração. '

anetfeil('o"a.mento ,p·rpii.ssio.na.1 e do 'I, '

fundamental's- d'aadmim''strarJin
. -Esn,t!c;n.l,'.,ta.· em�Aii-,.m.,·n',·str.nção..'" T Pe acor4o co91 o Artigo 3o, ,Parágr.

'

afi.o '

, ,... , .' . r-,
• r

.

K+ ., , ..

des,.·.envQ.lvime.Alto da. aut9-confiança·.. As .ç.; li _.r.; . _.... Emp' li'Ds'no tT";sul'
, 10 I daLei 9.111195, oExame 1"facionàl. :

SIm �Jca ,e ���o o�"'�puro e -. ., ......... l),.. .

,

'. '.

•
,•. 1 refer�nte,aoanode1996seiáreâIizado '�Imples, de um� fepro.d�ça� das tEspêcia�ifta'em AdmilJistr,!-ção"e:

'.
.'.

'.Habi,li'la«les \, junto aos' graduados "'do � segundo informações recebIdas no aprendizãdo. RecursosHumanos - Ferj/Fae. ,,';,
Para éorresponder ao peifil definido e 'semestre,."com'base nos conteúdos' O a,speêto articulad�r e·criativo do - Mestrando em "Gest-ão �(
alcançar � abral1gên�ia determinad�por ,míni-fflÖS estabelecidos para o curso de . �aduadQ teJB fo.rté pres�n?ª ,rio. :x�e, Negócios'" e Formaçqo .Profissio ',j

" essa comissão, <> Exame �a�ioõal � �nis.tração'\ vmd� de �ncontro ao objetivo pl1}lÇlpal pa,ra a Integ'ração 14tind-America
Cursos de AdníiQ.istração deverá ,Matérias Básiças: do curso que é sensibilizar a. veia ._ Unis141.

.

.,'
. ,

, ,

1',· '. .

.

\-

..

J _-'
,

, \ /

1",'0,

.

{

, r

", Breithau,pf
"

" �
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'Trabalhadores e patrões :fonge de um acordo
•

•

, N

"r-----�----------�------------__----��--------�--------���------�------�----�--�

\

''O endereço onde á qualidade tem bom' preço, fa-
MALHAS :LTr>A. bricaiIacquard, So�, Cotton, ,Moleto�, Meia'Ma

POSTO DE VENDAS JUNTO À FÁ�RI�A. Iha lisa e estampada, Stanflex,- Xadrez, Listrado, '.
'

ROD. SC-416 N° '2727';' RIO'CERRO II. ,',
.
.,

' ,

•
.

/."
'

"

"

"

"

,FONE: (047i371-0099'; ,�para atender confeccêonistasdo r�mo de malhas.
FAX:" (047) 371·1045

,
. JARÄ(;UÁ,DO SUL'" SC

DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS I�M ACABMft�:\'T() PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA. FIA.�ELADO E ESTAL'\fPARIA.

Autllnc/a conc'/at6i/a propostas dos patrões e

hio consligue chegar a
'

'illsiSteÍn em'�deÍ1izações 'por,

,." acordo ., ex- .

.

"

d�no mor�l. A primeira
funcionários Insistem ,a�diência conciliatória entre'

,

"" receber . .patrões e ex-empregados, no
\,lndInlzaç6ft por danos "

início datarde de segunda-feira
morais, enquanto que (23). não conseguiu chegar a

, aS empre..s' um acordo.

,\ofereceram vaiare. .

Os, ex-funcionários
"

multo aquém, dO.
r' decidiram manter � pedido de

reivindicados reparação� danos morais-as
,

erppresas . os demitiram

Jaraguá do Sul';' 0s,.}7 ex- ,alegando ",ipreguiça' e

funcioaãrios- demitidos por insubordinação no trá.bâlho"- e
justa>Causa, em junho, pelas exigem. indenização e

, empres�s Jaraguá Fabril e ,retratação pública. "Os'
. Guaratex pão aceitaram as trabalhadores foram ofendidos

Restautante ltajara
Agora, abnndo aos domIngos
para almoço o-lo-caste e

fechando no 'sábado à noite ,

Rua Expedicionário Gumercindo
da Silva, 237 - Centro - Fone: 371-317)1

/Ren�vação com' responsabilidade.•.

,
'

�
!__"R"

, I,
,

, '
/

,j
i

(ONOMIA'
.

CORREIO DOPOvo·7

Sé'lIÍo

, .

.

. \'.

PI', ,
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"EcONOMIA
'

CORREIODO POVO - 8

Florian6polis :' A

distribuição regular de
merenda escolar niQ émais um

'

problema para as escolas
catarinenses. Häum ano e neio
o governo do Estado tem

conseguido garantir o lanche
,

diärio aos 480 mI alunos das
redes municipal. estadual e
entidades filantrópicas.

'

O secretário daBducação e
do Desporto. joio Matos.
afirmou que a merenda do

segundo semestre taIÖ:)éni já.
está. garantida; destacou que

•

. nenhum ,governo conseguiu
assegurar por tanto teq,o. a ,

=

distribuiçãe regular . -da
merenda. 'Além disso, .a

secretaria eStá coloêa:p<i9 em
"

pratica .um novo, projeto,
chamado "Cozinhas

Experimentais". O objetivo é
oferecer'aos estudantes novas

altefI)31ivas de lanchecapartit
da cóÍminaçlo dos produtos e

sem autnento de custos. "A

'garantia damerenda e � busca
de alternativ,as" pára
incrementar' as refeições,
mostram na pratica que o

projeto Viva Bducação com

Qualidade não é apenas uma

_ promessa de campanha",
enfatiza o go:O'emador Paulo
Afonso.

Merenda escolar estâ garantida até o final t!o an
. -

I I
'..

inclusão do�l de abelba, :&.
800. apartir do n_& de ago

, está.acontecendo a distribui
.,� de 550 mil pães,

'(

.

Outro produto que .e

.sendo introduzido ao lan
àinda este mês,�será. ab
desidratada.

Para garantir a variedade
'

,lanche sem aumentar os cus
,aSecretariaestá.iIq}lantando
Flcríanõpolis o projeto
"Cozinhas Experimentais,

. A1ravés de sugestões dapró'
..

epmmidade, sob asupervisão
.
nutricionistas. serão tes

novas alternàtivas· de car

aproveitando os produtos que
escola dispõe�'

,

As receitas aprovadas'se
sugeridas à todas as escolas
entidades filantröpicas 'do

� .ecret4rio i1a,EdilctlfÍÚ' e doDe.porto,JãMato.,parlidpOlltla tlüttibplifilo.""'''''l1li Estado.
'

Escola EstadUal PTesi4enteRoosnelt,.em FloritJn6polis
,

'

\

Outra' novidade é
De janeiro de 95, até o mês produtos passapor indicaÇões de melhor, aceitação pelos, realização de' cursos

de agosto deste ano, o governo, de nutricionistas e anälises em
' álunos e com maior valor . capacitação . .para

já. distribuiu 8.5 mil q-8ilós de laboratórios da Universidade nutri'ciQnal, é um dos projetoi
.

merendeiras. A idéia é de q
alimentos, o que representaum Federal' de Santa Catarina. que a Secretaria. da Educaçio .

elas recebamorientações sob.
investimento ,de RS 11,5 Cada refeição atende a 15% , vemdesenvolvendo para Ó ,ameJbormaneirade.aprovei
milhõeS. Até o final deste ano. das .necesidades diärias dos setor. Bm9�� a :novidade'fol a os alimentos.
vão' chegar às escolas mais 1,3 alunes de quatro a 14 anos.

. .

milhão de quilos de alimentos. Cadarefeição temumcusto de
A qualidade da merenda RS 0,13 e representa cercade
escolar, é uma preocupação· 350 caloriase nove gramas.
constante da Secretaria da CozinhaExperimental-A
Educação. A escolha dos introdução de novos produtos'

'Pela ortação de,condlçõ8sPú�llcaSde;sobr.vivâncla; ,-""'--""
at"v. do trabalho comunitário e remunerado. já que
e;, comércioe alndústrla nio são capazesdeabsc)rver'
toda a mão�e-obra que surge·.

.

VOTE 'JOÃO LACERDA
Vereador n213.696� PartldQ dos Trabalhadores

QIONEI PARA PREFEITO
Vice Laurlcema a mulher na prefeliura

,(
,

" Fone:973-3796,

·vEREADOR-13.696
":' ., -.'

.

. PARTido dos TRAbAl�AdoRE5
, "

,
.

. tr ,371�1422

A ••A.AÇAO DO TIA.IlfO' DI
'JJÁIAGlOOÂ,!DO �OOIL í rPOlD�fwl1L8

" IAlDTA IAWI'I' QlJMA '

.

'.

<eOIM<eIJl�IIZA'ÇAO DI AA\IA� A� .

"AI'ilD:-IPINlDTill� I MOTOR.TAI•

!: o/JA· @}g '�'�lIl!.o.o"

, \-

\ "
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'Enctlrte j017Ul1 CORREIO DO POVO Jaraguá do Su_l" 27 de setembro de 1996

•

",

,
.

"
"

.
' , ;

'
.

.

e

" -r

'0$ • �>�.

,

Dia 25 de setembro foic;m�;"orado o Dia Náciondido Trânsito. Hoje, o Brasil
,

"

coleciona números desastrosos, onde90% dos acidentes urbanos são causadosPf!T'
imprudência dosmotorista�.· . I

.

'

I
"

,
, " '_ '

Hoje, as leis dotrãnsito 'apenas'punem'aos infratorescom penas leves; multas e
,

liberação aos'motoristas, quando: o assunto é-cadeia.Enquanto as leis não vigoram
i" " "

, '

,

e a reeducação do trânsito está constantemente sendo anulada, o país lança nas ,

<,
,', \ - I, .

.

'

ruasmilhares de infratores que acreditam que as leisjamais funcionarão. "
,

.: .

- JoãoM�tcosPetry
. Presidente ).

'

', .' .... '......". '( ".'

,

"Evite transtornos, contrate um despachante ".,

, .

.
,
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�CÖRREIO DO POVeO
I

Jaraguá do.Sul' suporta Empresa faz controle rigide
....um fluxo tl.e'�Omil.carros par? tr�?spo�te,�e.seu�.roduto
. . .Vãeías mudanças no trânsitp de �

JaraguádoSul aconteceram neste 'ano,
, 'com.aremodeíaçãó de todo .o sistema

urbano dacidade, Conúuncrescimento
populacional de 6% ao ano" a cidade
já convivia há 15' anos com o antigo

,

sistema e nãosuportavao fluxo (le50
,mil'carros quehoje a cidade cQmporta,

,

necessitando demudanças urgentes,-,

A concentração de'carros em ruas
/ centrais' .como a'Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, forçaram as

,

mudanças que o município recebeu,
inclusive o calçadão qaefoi construido-;
naAvenida Com i:> novo planejamen19"

'

Ttan8pfl'* tia Urbatío investe em s""frota e 1Iil numutenç4_o de�erls vekulos
,

as' ruas ficaram ma:is· .Iargas, Se�ret4rio de Pla�ja",in� ajiima
A UrbanpAgroindustnaltrapspörta carga, aulas de direção defensiva e :'

beneficiando o comércio. ' queJaragud do S.ulpossui projetos
seus alimentos através ,d�a:. condução econômica do'veículo. J,

Apes
.

ar da' ,n'o,va ,:,.strotura'�wb'ana'", ter"
.

para ,D;s ptõ,ximos ,50 anos
, .,.', !. '.,' ,

•

á' dy ...,� TransportadoraFtazaer, queatUahá.19, Segundo 'o' propríet no
.

a
cansado .maior difiéuldade aos 'Pamplona, 'estes ajustes incluem a '

.

anos efaz a distribuição de arroz em transportadora, Dorval Frazner, a
pedestres, devido' ao' abuso de

.

distribuição de mais semäforos,
. quase todos os Estados. A ,empresa 'eID.presa percebeuumaqueda de40%

veloeidade.queos motoristas circul� 'redutoreS de velocidade em frente as '

possui 85 veículos e motoristas �o nívelde-acidentes com os veículos
\
(apermitida é de 60 km/h),

.

o projeto "escolas; pt;Ognulla de carga e descarga" disWnfvei$parao transporte, seguindo ría empresa.
"

"

'

'

está sofrendo vários ajustes para a aplicação da Zona AZul pára os
as normas de segurança e equipando '� A empresa também é rigorosa na '

finalização .de todo planejamento estacionamentos, reestruturação do todos osseuscarréebõescomtacögraíos
"

.pré�seleçoo)dos can�datos,.à vagasurbano. Segundo Ó seeretärio de transpettecoletivo ea,aplicação demais (controle de rotação dosveíeulos) que. para motoristas, que passam 'por um
'

Planejamento, Octaviano Eduardo,' placas desinalização.
"

,

'controlam a velocidade em80 kmI1Í e controle ríg:ido,' 'com. exames,

c0rt u,m diärió deb�do, que registra psicotécnicos realizados/por uma'
todooprocedimentodeurriaviagem. psicóloga e .a manutenção destes '.

A1émdeseguiréstasnonnas�háseis' exames-aos antigos 'motoristas. A'
anos está sendo, desenvolvido cursos empresa acredita,que' 0$ .cuidados

, para os motoristas, ministradós ,pelo tomados, além de apresentarem urna

Sindicato Patronal, onde recebem quedanos acidentes,poderáajudarna ..

treinamentos como o 'manuseio da
.

'bumani�,dotrânsito nas estradas,

,

:TEil' IED",CAÇÃO NO
� �,.,,'!>. ':

TltANSITO, E TAO
•

< "

�IM"'OIlÍTANT•.QUANTO TE"

Ciclovias da cüliule oferecem tiUJis �eguralÍça para os pedestres,

" .

,\
'.

'.'

.

. A" \ "

,UM TRANSITO, E'DUCADO. _',
,

,

�PARA.í:NS 2S DE

SETEMBRO. )"

/-
.

-

"

,-.....

,'DIA NACIONAL DP
� A _

" !,
_

;I

..
.

.

TRANS I�'O ',' ; lifiiiíiiiii_:iii__•
."," ,,�rlIfJ(e_�,ee-,: '

EXPEDIENTE '

.�ti\]��
i; -} :1,

NIJiJpode sér vendido�ep4Tadamente
I

.

, CoMPO$IÇÃO: GRÁFICA E; EDITORA CP,
ADMINI$TRAÇÃO: FRANCI$CO-ALVES
DEPTO. COMERCIAL: TANUI FILHQ, ,

ARTE QRÀACA: ADRIANO TRENTINI '

'-

REDAÇÃO: ELOISA P-'E1'ERS,

,

���t'%tR1uYtESD�:�A
AV, MAL. DEODORO DA FONSECA, 122 ex.p. 18
TELEFAX: (047) 371-1,0'18 • .f'ARAGUÁ DO. SUL • !:Ie ;

·BANCO:DO····BRA·.SlL
JARAG·u.A· D'O, SU'L - SC�'

,Trânsito Resposnável - S{nal,ver.de para � Y���'�j
; "

,"
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Projeto de no"as,.!ejs�trânsito Reeducação 'Ja: trânsito
foram aprovadas pelo Senado a alternativa qllue�,L resta

,

' o .Cádígo Penal, qu,!! foi' deputados às eleições de -

redigido' na década de 40, não outubro: ß_lém,das modificações
incluia um capttulo especifico nas leis, passará a ser

� sobre crimes de trânsito, agora obrigatório o usa do cinto de

'terá�randesmudanças de acordo segurança, a, utilização, do
I

"

como növo projeta do Código airbag (colchi{o protetor para.'.
,

Nacional deTrãnsito.jâ aprovado amenizar o impacto de .uma
,

pelo Senado. Aprevisãoide q� ba�ida)" e a 'aplicaç�o diz
'�, aprovação final fiqüe disciplina. de Educação:' no
'estacionada' até ofinal do' ano, Trãnsito 'desde a 'pré-escola até

I, devido a prioridade dáda pelos a unitersidade.
'

PROJETO DO NOVO CODIGO
�

NACIONAL DE TRANSITO
lIomicídio culpO$O, ':' Pena de dois a quatru anos de cadeia:, podendo .ser ,

auin8ntada em mais dois anos Caso baj�agravan�,como einbriagu�z" -, .'
-

I -,' "__�.'

Dirigir embriagado � seismeses adois anos de cadeia. -

.
-

,

' , ( ,
,

'

, <

'Participar d� "rachàs'�- seis meses adois anos de cadeia. ' ,

,

\
Lesãe Corporàt.- s�i�,meS� a dois anos de cadeia. -

,

Confiar o veícUlo a'pesseasnão babilitad� (incluindomenores) - seis
meses aum ano de cadeia.

(
,

. Omissão de Socorro - seis meses a um ano de cadeia,
, 1-

-; ...-1

Fugado 'ocal do acJelente que,�nllaprovOcado .. seismeses aUnl ano de
'

detenÇão. ,

" '

, Dirigir sem habiHtação - seismeses.aum ano de prisão.
Fonte: Transfex

. . .'

{,', ..

, (

,

" ,'::.. '". • eoito V()rÔ" tMtl
,I.

,"',lJnSI•O ,

"

, I
'

t.'·;
, ,�'S_ton$tl_. '. "

,

-: bé�S 25 dé S�te�bro
,

Para .,',' TrânSIto. '

, Dia Na,cw,nal' do
" ;

�.

"

b' ,]araguá.•.. .

'

, Para ,e,ns ," ,

, ,,". d" uem quer-A
o desejo, e q,' '," ,," .,

...n " I<ndos ',
'

h', ara li" •

o mel orp. ,

'",
, ,Vereadora Ja

Juntos por Jaragua PMDB/PPB".Dra� ,Regina"
'-15�684, ,

-,

Prefeito
IVO KONELl15 '

'Vice,
MENa

A, ViolincÜJ ,'� ,ttamitO 'aponta �'1�e 90%, d_os' acflentes sOó causados pOr '

fàlha ,hU1lUl1Ul; -

" I' " ,', ,
,ê

'

Com QS aumentos dapopulação ' d�f�itos .mecânicos OU dos,
e .de reada nos últimos teptpols, a ,'problem-as da estrutura' ,do.

, ,circulação' no. 'espaço. urbano : trânsito. Hoje o' .excesso de
tornou-se caótica em todo o velocidade�, uma infração que
mundo. ,.,'

'

acarreta, no máximo, umamulta
"OS planejamentosnas cidades sem maiores eonseqüências.

_ "

tem aumentado, 'devido 'ao A educação no trârisitn já é

descontrole do fluxo de veículos: tema e disciplina ein escolas para
motos, � 'pedestres :e bicicletas. As crianças de .19 grau, onde o
leis para melhorias apenas se objetivo ,:,é ,O' respeito e a

restringem âS proibições que pouéo conscíênda. destes fu turo s
\ modificam a .instabilidade do", motoristas. No Brasil..já existem
trânsito e que namaíoría dás vezes, aulas de reeducélÇãó do trânsito,

>

nãosão cumpridas.
'

-

promovidas I pelo
.

Detran
NoBrasií, não há um mínimo (Departamento Estadual de.

de horas para aulas
1

de direção 'Trânsito), destinado à' todos
,-obrigatórias por' lei, para que a motoristasque infringem asleis do

'

pessoa tire, a . carteira .; de trânsito, desde entregar a direção ,

habilitação, nem unia avaliação a pessoa. não habilitada ate
, ' " ,r

antes de fornecê-la. Em países , provocar acidentes graves.Esses
como .a Alemanha e .Japão são,

, tipos de cursos podem .motivar
nécessäríos 90 dias' parar as aujas, e -conscientizar os infratores que'

"

,

e. fazer os exames teoricos,' diariamente estão nas ruas. A,
, médico-s e práticos. No Brasil: reeducação aplicada em todo O'

.pode ati estender-sé no máximo -

país 'poderá'ensinar as noções de
,3-6-äias.' - legislação dó trânsito:, direção

A falha humana é, là niaior ,defensjva, direito aplicado uo

responsável por quase: 90% dos lrân'sÚQ e psioologia e primeiros
acidentes �e trân�ito' no país, söcorros� ,antes. da 'modificação

, ficando Q restante pôr conta dos ' das -leis' dO' trânsito,.

, \Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. USO·do cinto de segurança, por quê? ::a�:::��Tl;:::Vi�l:

,

A obrigatoriedade do USo do 'erro no trânsito, .que geralmente 'Em torno de uma campanha que
cinto de segurança começou .no são graves e muitas vezesfatais. -envolve alunos, empresas e policiais,"
Brasil em 1985 e durou apenas três

,-

Diante de tantos casos que já Joinvilíe vem tomando o trânsitomais
meses. "Somente em 1'989, o serviram de exemplos práticos, seguro. AComissäoComunitáriapara '"

Contran abriu nova resolução que ' alguns prefeitos e vereadores, â

Humanízaçãodo Trânsíto.tomou a

passou avigorar nas estradas em decretaram Ieis municipais na educação no trânsitö uma disciplina
1 () de janeiro daquele ano. tentativa de desobrigar, o uso do, obrigatória para Ó 1o grau e para as

O uso do cinto nas cidades Cinto"em seus municípios; come a empresas abordaremo tema em suas

'

,

começou a ser praticado COPl alei aprovação do projeto. de um campanhas. Com o programa, a
,

, municipal, de São Paulo, desde vereador, do Rio de Janeiro, em cidade teve redução no número de
, novembro de 1994, onde alguns Cin'to de primeira votação. Mesmo co� acidentes de trânsito: Criâda' por

Estados e municfpios aplicaram a garantias da -diminuição . dos voluntãriós em 1989, a Comissão
mesma lei, co�o o Rio Grande do Sesurança acidentes pelo uSQ' do cinto de também colocou em ação o projeto
Sul, Paranä, Mato Grosso e " 'segurança; esses prefeitos e Aluno Guia, que reúne estudantes e
Espírito' Santo, Belo Horizonte, segurança como obrígatörio.vãnos 'vereadores,' indep-endente da 'po)içiais mílitares no controle de

'

Brasília, Rio de.Jaaeire e as cidades ,motoristas continuamrecusando o existência de uma Iei, jamais 'trânSito, e travessia dos alunos. São
de Blumenau e Criciüma, em Santa mesmo. MuitaS vezes, por acreditar. poderiam dar livre-_arbítrio para um cerca de mil alunos -guias que,
Catarina. que estará desafiando sua motorista causar prejuízos à\_ colaboraram, no ano de 1994, p�á

. Apesar -, destas cidades habilidade no volante,' sein sociedade, quando nega-se a usar que 'nenhum estudante tenha sido,
,colocarem o uso do cinto .de considerar as consequências, de um o cinto. envolvido-em acidentes,

Obseruar OS smats de?'
.. trânSito e dirigir com

, -:
.

educação é aeima doe, tud�
. respeitar a urda. .

,

O gotJerno'muDlclpàlplaneJa.

.

.. e executa os seruieus e
.

"

Jl
'. .

_

"

" •

-.....

mel�orla5 para humamzar O··
nOS;iO (rifeg.,de veíeúlns, •

-" -

"".
, ,..

, -,

25,.QOO bdsileiros J.Ilorrem em addentes de trânSito por�o.
\.:

-

'350.000se ferem e �10:.000,fiCàm com alguntalesão,permanente.
"

28% des mortos' em acidentes são os motoristas e 72% são
,

v

passageíees, �'
:

", -

, 95%- dós. énYolvidos em acidentes são homens e' apenas 5% são
, :mulheres.

I

-,

� \ "

90% dos acidentes, urbanos 'são causades por imprudê!:,cia dös
, ' ,

motoristas.
"'

,

Se o motoristá tivesse a prudência de se mànter à dJstânéiamínima II
recomendada; 33% des aci«tentes com ·mort-es não aconteceriam.

i-( _f
,

\
:\

.

, Fonte: Revista,Veja (Ministério'dos Transportes)' ,i
,

"

t
"

,

.

.

No'dia Nacional.âo
trllnsito desejoao

,

' .povo jaraguaense a:

SABEDORIADA
, A

·PRUDENCIA. )

,�Dimifluir riscos é
. �.

.

mulüplicar vidas" ,

Juntos por Jaragua PMDB/PPB

Pret8ito
IVO KONElL15

Vice,
MENEt

r ,
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Classi�Emprego
uma Parcetia

CORREIO DO POVO - HUIIANA
�

,

. ,.
, ,

AUX. ESCRIT RIO
GIOVANI 372.1923

VENDEDORA '

SILVIA '973.5530
.

AUXILIAR CONTÁBIL
- I..<'

LAURI 372.1452
CONTADOR

LUIZ. 634.0568
AUX. DE ESCRITÓRiÓ
SIDAMARA . 372.i999

, ASSISTENTEADM.
WANDERLEY 371.3829
TÉC. ELETRÔNICO '

ELEANA , 371.1054
CRONOMETRISTA

NEULSI' 973.8068-
.

.AUX. DE EScRITÓRIO
OSE "973.3771 ' ,

J)ESENHÍSTÀ TÊXtIL 'LABORATORlS.TA
;ÂNGELO 374�0228 '

@ CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200 .

· '.

CONTADOR i INF.ORMAÇÕES NA HUMANA .

LUIZ . 634.0568 .
.

...• AlJX. E$OUTÓlUô /'-:---7--�-;;;;6Iii/i1i-----��'\·

ARLA 3713864 .] I Uni,
.

"

'.. ':
MOTORISTA' :.

'

A humana listá I'fIcrutsndopessoslp/
.

'

:
(.. DOMAR 312.2804 ' :

'

'- BorrachasWo":
.

:
:.� SERVIÇOS GERAIS �, 6 Vag� auxiliar de produ�o '!I_cu/lno I

"IMONJA ' 374.1180", �����'!!.!�I!!_d_e_p!�,!���'!.��_�..:.;,/

:1' ,OUTRAS VAGAS·
, ",

ABE'RTAS NA
HU.ANA·:

. ,

r: AUX. PRODUÇÃO
. �, COLOcADOR DE CALHAS

.

COSTUREIRA
LAVADOR DE CAMINHÕES

MARCENEIRO
, . PRENSISTA,
r 'PROMOTOR DE VENDAS.

,AUX; ADM. DE VENDAS '

· ·REPREsENTANTE
,

-ÃNIC� DE MANUTENÇÃO

Sim, amáquina a serviço do Homem, quando
entenqemos Homem -como Humanidade e não alguns
pr.ivílegiados.

.

. .

Causa espanto toda' vez que' se houve falar
em diminuiÇão do' quadro" de funcionárioS' ou

colaboradores, em' beneficio .a àutomatização de
setores.,'

_
'

'

.'

'.:

.

.

,Desde os primórdios da Humanidade vemos

grandes, inventos, criadOs em prol do Homem, sendo
usados contra ele de forma direta como nas grandes
guerras .ou indiretamente C.Om o que, está se· vendo
desde o infcio da Reyolução Industrial.

,

,

A máquina foi inventada' para substituir o
'

. trabalho braçal; repetitivo, que n40 precisa da ação
,

criatiVa do' ser: huinánoi contudo, muitos interpretam
�á idéia como "a Máquina veio para substituir .0

... ..... ...... ...... ' Homem", e os resultados sociais e ecQnômicos estão
sendQ,no mfnimo desastrosos:

\

.
'-"

Se imaginarmos' esta' ação na sua fc;>rma.
primeira' poderemos compreender· faCilmente, que, na
compra de uma máquina que gere a dispensa de um

funcionário, não necessariamente precisamos demiti-Ia,
mas. podemos de' forma lógica 'reduzir o tempo de
trabalho de ambos' pêla .metade, para que' possem no
período Ilvfe instrumentalizar-se, desenvqlver-se e viver
dé forma mais sadia e equilibrada. ,

.

.

Muitos perguntam ,díante desta explanação: E"·
o custo envolvido? - Orá, este custo será ressarcido'
pelo, mesmo sujeito que além de trabalhar também' é .

seu consumidor. Pessoas sem salário, desempregadas
: não consomem os produtos prOduzidas pelas fábricàs.
'Ao contrário, / Pessoas tr�balhando, aS$alariadas
consomem e/ mantém a economia viva.' Engana-se

,

quem, acredita que a miséria', e exploração pode gerar'
'êrescimento eoonõmico ,e' uma sociedade onde as

pessoas .possam usufruir de seus bens sem medo de .

serem invejadas, assaltadas ou mortas.
.

.

.

"

,

'

É' preciso, ao adotar-se umà ideologia, .

compreendê-la na sua int�ndade e não captar· dela,
soment!! as parteS que nos tragam' retomo' imediato e

" insólido.
.

� .'

COMERCIOEXTERIOR
ASSISTENTE,,'

" . edp-a'!:
I.OLIa' s' BSPARHOL I'LUBlITItS B
·VIVi.CIA .,À ÁREA COMBRCIAL

"

@ ÇURRicUlOS cAIXA POSTAL 200

",

·fill INFORMA
HUMANA.
JSSIftOOIIIl ....

COORDE'NADOR· ,

'DE:';
TREINAMENTO

A MÁQUINAASERVIÇO,DOHOMEM

: COM EXPERI�NCIA COMO tNSPETOR DE, '

, CURSOS .DE DESENVOLVIMENTO êERENGIAL
,

INFORMAÇÕES NA HUMANA�
,

@' CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200

ASSISTENTE TÉCNICO DE "

,

VENDAS·,'
CONH�.EIfÍ'O CG,IIERCIAL E FACIUD�DE NO CONTATO COII PE880M..

INFORMAQqES NA HUMAN�

ADMINISTRADOR DE LABORAlÓRIO
ANALISES fÍSICo-QUÍMlCAS

Curso Superior,
.

.
'i , .

..@ CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200

AMBULATÓRIO, MÉDI,CO PARA'EMPRESAS .,)

'MEDic'IN� DO.'TRABALH9 (.PCMSO). AUDIOMETRIA (PçÁ)
.: RECRUTAMENTO E SELEÇAQ • CURSOS N� AREA DE RH

, RUA'HENRIQUÉ SOHN, 33 - CAIXA. POSTAL 200 - CEP.-89.25!>-240 - JARAGUÁ DO SUL - sc
, ,Fone: (047) 371A311 ,

.

#'
Fax: 372.1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR "

.

,

AHU.,ANA E'PARTE:DE SUA EMPRESAI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVo-2 CLASSifiCADOS
FONE

371-9165 '

ClllSUL1EipS
SOBII OUIHAS
BIAS OPÇÕES

, ,

VILAROMANA· Casa alvo com Ú"ea de 120m'e terreno 420m2· RS 57.000,00
VILANOVA· Sobrado com úea de 176m2 e te�DO 752m2· RS 58.000,00
ANA PAULA· Casa IÍv. coiu suíte, Z donIlS; sala, cozo bwc,lav. gar, dispo •

RS 32.000,00
CENTRO • T�DO RuaOuilhenncWccge com 1.300m2· RS 280.000,00
JGUÁ ESQUERDO. casa áIv. c1l17i;nSe terreno com 598�· RS 35.000,00
CEN1RO . PRdio com 3 paVÍlOcDtos cl Ú"ea total de 852�. RS 200.000,00 "

JGUÁ ESQUERDO. Te(W;Do cl 1800ß12 siluado Rua Joio J. Ayroso. RS 60.000,00 ��
CENTRO· 'Ierreao clúea de �001)1fSltualio Da Rua Epítãcl0 Pessoa- RS 48.600,00

_

':
..
:�.....
:�VB..A LALAU . CjlSa alv. DaRua Bernardo Dornbusch - RS 42.000,00
:

SCHROFDER· Tcmmo cll.849.312m'· RS 66.000,00 (30% entrada+ 24 parecias)

Apto. 3 dom, sala, coz, bwc, lav, gaJ; pr6x. WEG I.:� 450.00
Apto 201 RuaEJcODOraP� 125 com 3 donns, 2 bWç, sala, lav. gar. BI!f'· RS 550.00

Apto naRua JoioJ�oAyroso, com 3 dOlJlB, 2 bM; sala, coz, lav, ga& • RS 380,00
Apto. naRua 25 de Julho - Vila Nova com sule, 2 donos, sala coz,lav.. RS550,00
Casa IDStacom 4 donos, s� coz, bwe, lav, gar, prox. WEG n . RS 330;00
Casa alvenana pr6x Cóval, com 1 dorm, bwe, lav • RS 100.00

QuiI:inctc pr6ximo a WEG I • RS 180.00
eu. demadc:íra pr6x. M6veis Pradi, c/3 dorm.s,� eoz, lav� gar., . RS250,00
Casa demadc:íra VilaRau ç/ 2 donns., Bala, caz� lav., gar� lDda IIDrada· RS 200.00
QuiI.inck naRua Jo86 NadocheIl dorm. sa1a, coz, bwe • RS200.00

Rua Reinoldo Rau, 144 - Jaraguá do Sul- SC

.

Jaraguá do Sul, 21de setembro de

CONVERSA COM JESUS
Converse com Jesus durante nove

orando: ''Meu Jesus, em võs depo
todaminha confiança. V6s sabeis de

'

Pai e Senhor do universo, sois o Rei
Reis, vôs que fizestes o paraluico
o morto voltar a viver, o leproso s

vô« que vedes minhas angástiasr.
minhas lágrimas, bem sabes Ditii
Amigo comb preciso alcançar de v6s

grande graça (pede-se com fi):
conversa convosco mestre, me dá :

e alegria para viver. S6 de vô» e8fl.
coibfée confiança (pede-se comfé): F,
Divino Jesus, que antes de terminar
conversa que terei convosco dur.
nove dias, eu alcance esta que peço
fé. Com grat/dÕQ publicarei esta or.

para que outros que precisam de 11

aprendam a ter fé e co�fiança na \f>

�iseric6rdia. Rumine meuspassos, Q8
como o sol ilumina todos os di
amanhecer e testemunhe a' no'

\ .

conversa.
.

Jesus tenho confiança em võs. Cada
mais aumente a minha fé. •

- Terreno c/ 1.147m2 - 35m de frente, lateral da rult

Francisco dePaula. ValorR$15.000,OO

©��17��©I]
ORA. DENISE MULLER T. OLMOS\

� Ginecologia e Obstetrícia '
•

,

__p_reve_nti_vod_OC_ân_cer_-F_one_:37_1-0_94__,2

ORA. ELEN C. D. J. bE MASI

Otorrinolaringologia
Cirurgia Plásti(�a da Faêe - Nariz e Orelha

Fone: 371-8446

DR. NELSON EICHSTAEDT
OUVIDO ;" NARIZ - GAR�NTA - Microcirurgia naso·

sinusal- cirurgia do ronco - Otorrinola�ngologia
Fones: 372-0617e 371-0942

DR. DOUGLAS F. C. ANJO

Angiologia - Çirurgia Vascular

Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais
Fone: 371-4935

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�nHAB"AT
COMPRA. VENDE • ALUGA • ADMINIS!RA

IMC)r3llIÁR A
cPtcla;W

TERRENOS
Terreno_1'250fTl2 - R. Treze de l\t1aio
Terreno 450fTl2 (15x30) - R. I.,eopoldo Janssen
Terreno 420m2 (14x30) -Lat, R. Joinville próx. Posto
Becker

'

Terreno c/ 420m2 - Tifa da Mosca
Terreno cl ,.0�fn2 R� Procópio G. de Oliveira
Terreno $/460mí Rua. João Januário AyroSo
Terreno c/.44Om2 Bairro Água Verde

.

Terréno c131.0ÓOm2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno cl 2.600fTl2 Rua Joinville - ótimo ponto,
comercial

.,

Terreno cl 430m2 Loteamento Versailles
Terreno cl 589m2 (esquina)'1lha da Figueira
Terreno c/400fTl2 Rua I\t1arcelo Barbl
Terrenoc/532ln2-EstradaNOvapróx.Postol\t1arcolla
terreoo cl 500m2 fte,nte pl Lagoa - sarra do Sul

.

Terreno cl 10.000 e câsa de alvenaria, ótimo pl
I

empresa - Rua Woltgang Weege (Rio CArro II)
Terreno 3.600fTl2 Rua Marcelo Barbl - Vila Lenzi
Terreno cl28.000m2 frente para o asfalto em Nereu .'

Fiamos.
Terreno 15.x45 (ótima'vista da cidade) Vila Nova
Terreno 1800m2 - R. João Januário Ayro.so
Chácara 1,15.000fTl2 Ríbeirão Grande

.

Terreno de 37.000rn2 - Vila Amizade
Lotes c/400m2 - prox. São Lurs Gonzaga
Terreno esquina c/598m2' - Lot.. Papp
TerreriO 850m2 Lot. 8ehling. .

TerrenO 450m2 Loteamento Dalmar
Terreno 600m2 Lot: 'Campo Sampiero
Terreno 450lJI2 Nereu Ramos

ICASAS
,Casa em alvenaria c/260fTl2 - terreno c/1540mZ -

Schro e.der
.

T
'

Casa de alv. c/1Oornz terreoo cl538m2 - BairroÁgua
Verde
Casa de alv. 215m2: Praia de It�juba
Casa de alv. 220fTl21 surte +3 dormitórios - Rua l\t1ax
Ziemann '"

,

Casa'13OfTl2 e terreno 52QJll2 - Emrada Rio da Luz
,,;. pr6x; Malwee. '

" !.

;; •• Casa àlv•.120fTl2 c/ � dorm. lo,t. Res. �uiS Kienen
,',. Sobrado alv. 170fTl2 Barra Velha - permuta 'casa em
•..•• Jaraguá

'

;"'e Sala comI. oornz- - centro

':E' '. APA�TAM�,NTOS
,

• Apto. 3 dorm.," Edit. Gardênia
�:. Apto. 1 dorm. Edit. Virginia
� • Apart. cl 2 dormitórios, Edi. Juliana - Rua
; • GUrí:ler�lndoda 'Silva .

l:','::,APart. cl 3 ,dormitórios, Edi. Juliana - Rua
,> Gumercindo da Silva '

. "

;,): Apto �d. lsabela c/1;23rri2 - 2 do�mit6rios +surté e

,i,. demais dependênolas. ,

: .,Apto. 155m2 - Édit. - Edit; Sehiochet entrada �
,

• financiamento. '

, II Apto. 96m2 - �dif. Imigrantes (parcelar)
L. Apto: 3 dorm: - Ed. Miner. '. .

'

o:: Apto.1 do.rm,. - Càmboriú.,

'..... \
"

.. ALUGA-SE
a Sala tomer�1 30m2 � R. Francisco' Medeiros.

; 'II
Sala =O�I. • Edit Picolli c/35m2 ,

�
, .

,

ii Galpao Indl. .13Om2 - Rua �epoldo Janssen.
, .. Casa mista cl 3 dorm. Rua Max Doering.
• 1 'TELEFONERESIDENCIAL. PREFIX0372

, RU.RUPESCJIMID',l', 157
tAo'J..M)OnA1'" I'ERRAOENS)

,

·FONE: 371-8009 .

,

,

: CLASSIFICADOS' CORRElODOpovo-3

·�m.e)
CREC11873-J

EMPREENDIMEN;I'OS IMOBIUÁRIOS LTDA.
.

. '

.: APTOS: EM CONSTRUçlo
- ',

Edit. "lIInia - R. Joa4 Em_nd_'"
,

·Apb. c/lllma • 20 andar.c/2 qtos. demais dep .• garagem. portio.portaria
.....õnica· R$ 25,000.00 + saldo'paroelado em CUB. en...ga chav.s einjánlD7

.

Edit. Dilinth.. - Rua Mari".' ffUtUC»O
'

.,

· -CoberUaDuplexG04c/3G7.8Om". c/380hts. demai8dep.lareira-durascpira
hd.. 2vagas. ga-&gem. ErW'ad8+parcelasde c<:ndoriIlrioaparlr d..R$1.823.68.
r.ajualadoe p.1o Cle. ,

'

- Apto 502'.802 c/214mR• sul. + 2 qtos .• sacada. cluruq. inCIMckJaI. dep,
empr.gada. 2 garagens. salão d. f.stu. pl8dna - Entr'- + p�c:élas de
!lOfldomlnloa partir d, R$1.f02.01 r.ajustildoe p.loCle

'

- Apto 304 c/214ma••n"ada + paroeiud. eondomlnioa partir de R$ G81.46·
r�ajuslados p.1o Cle

.. ' ,

Edit. Amaranthu. Rua Adolfo sacari - lat da Rua Amazona.
(SCAR)

.'

• AplQ c/300ma• tatnos disponlvel8 apartamenlDS nO 301. 302.SOl, "

Entrad8+parcelas oondomlniod. 3.65 Cubs(R$1.523.18)hnis.
Constuçio: Prema Constr.• t'_tan, Uda, em 8i8t� d. oondomlnio..
R_idendal Amitrynia - Vila Nwa .

• Aptos c/123JnR· c/l sulte+ 1 qto. demaie dependo (eacada c/cturuqueiru
gar4(lem)- R$ 12.673.00+888...nr<lOl"ldomWod. 1.8t4 cUle (R$873.53).

,

CASAS
.

- CuaAlv. cl1581Jf- R. AIvinoS..in.Geo -SioLuizR$40,OOO.OO. trQcaPor apto.
- Cua4le aIv. Newa 3 pailim.ntos c/450mRde ".a <lOI"Ietulda. "rr.no800ma •

R, TemázF, d. Go•• c/lindavi.la- R$160.000.00
• Cuaalvenarlao' 200.00mR.naRuaOlMactiodiniPradi. 33�Jaraguá·Eequardo .

·R$80.000.00
-

.
- Casa dé ch�a cl 270"", .m aIv.naria cl�a infra...truturà. pi8cIna. �e
galpõ••• llerreno c/31.OOOmR " R.�mardoA. Schnldt (p.rto do .alioVit6ria) •

hdaFigUeira·R$110.000.00
'

• Cuad. alvenaria 123ma• BalneérioCflmborj(J • Troca·•• por apto.m.hiraguá
doSU.

' . .
,

.

� Cua em alvenaria cl 80ma - Rua José PicoIIí - R$ 25.000.00
-Casaalv. c/130.00ml'· 3Cf181'tos.demais'dep. troca-.. porapto.· R$55.000\00
• CasaAlvenariac/32OmR. R.JoioWiestJr. 53(BR 280. Km72) ·R$55.000.00

TERRENOS
.

�TerrenoeI 28,289mR• notevoquevaia 8Umenauc/l85m d. frente p/BR 413;
CQIllando urna casa d. mad.ira c/l�iÍI" '" galpio de alv.naria c/200mR • R$
1'70,000.00 ,

,

·T,rr.no27,000m". ChácaraemÁguasClaru.P.dmetroUrbIWlO· R$45.000.00
-,T.rr.no· LolChampagnat· 3711mR- R$21.000.00 ,

- Terr.no c/7.350mR.'à,50 m.tros·,� R. Jos' T, R�.iro (ap� tevo) R$
32,OOÓ.OO ,'., ...-
• T.rr.no.m Naveglint.•• com.400mR• central a SOOm dapraia· murado. fundos
com cobaruaPI4garag.ns· R$15.000.00. .

.

- Terreno cl 45OmR. R. Am6ia Fischer Enk••Vila R.. - 'R$13.GOÓ.00
GALPAci INDUS'TRIAL I COMERCIAL

.

·Galpiolndustrlal ••'tlÄlramontad8.Coberklrapaga.com".ade400.00ml',.
oten'enocom654.0OmR.AJaJoAoFranzner.emten.àlgr.jaSIoLuizGalzaga.
Pr'co R$.3G,800.00, ,

• Pr'dio coriI.rciai • 312mR - R. AcURa Fl8cf1.r. 720 , R$ 80.000.00 • _ita

�am.n",ou ..oca parcial pl ap"n.rr.no,

LOCAÇlo I

. ·Lojas- R. El.onoraS. PradiEd.Anlpio c/42.24m2• R$300.00·c/53.47m2•R$'
400.00

'

, .' ,

,

.: Loja c/35mI- R.�enne Hering. 70 - Edif. &ica - R$ 300.00
• Loja CI-82.0OmR. RuaMarina Fru�o,GOG Ed. Asll.r - R$ 400.00
- Ap", C/3 qlos - R .. Eleonora S" Pradl (Centro)-. R$ 550.00
• Ap". 2 quartos· R. GuitIerme H.ring. 70 ' Ed. EriCe. Pr'dio NOIIO com 6lima,
infr....trutura. portio II porUria"'trônicos. gu encanado. Iocaizaçio central
- R$450.PO

.

'.

'

-GaljÍioC/750",R·llo1m2de ••erit6rio- Rua Er'winoM.negoti. 1460.Alug....
k)taI. ou parcial.

'

:
• Lojàs c/72.00mR• Rua.lOs'Th.odoroRib.iro. 355 - após Indunak· R$ a30.00
,Aptoc/ 01 quar" e demQis dep .• R:.lOs' Emm.ndoerlfer.154G· Ed. H�ncia
·_R$358.00 "

,.. ,

• Apto; cl 02 quartos. d.mais ,dep: - R. Jos' Emm.ndoerfer • Ed. b.,nis'· R$
380.00,
• Ap", c/ 02 quarlo8 • d.mais d.p. sigarag.m· R: Pr.�. �itáCioP.'.OB. 421
·R$380.00 '

" .

- Càsamisla CI 3 quarlo8 • a.mals d.p. - R. Ana Émilia Enke - R$ 350.00.
: ApIQ. cl 2 quartos. demais dependlnciu, R, Elé6nora Sall.r Pradi - Edit.
AnUio - ,R$ 480.00

"
' '.

R EPITACIOPESSOA,421 SALA103 FONE 371 &&14

Parecer Comerciai

Incorporaflo
Vende - Admlnlatra

.

Compra. - Aluga
DEFRONTE, NJ.FóRUM· CRECIOO1770-J

.

FONEn:AX (047) 372·2990
CELULAR973-9089· JARAGUÄ DO'SUL· SC

TERRENOS
- l.oteImato H«da.m, VdaR., 420m2 - R$ 7.000,00 • NegociAvel -

Parcel.lDOs. .
'

.

- Rua Egldio Durs.ello • ao Iacio do cemitáio 599.00m� - R$ 16;000,00 -

PllCelamos
.

- Darra do Rio Caro. '

,

- Area 1*. instaI�io de-Empresas - lateral da Berdla Weege " irucio e .

6.QOOm1- R$ 35.0Il0,00 - Negocilvel. "

- Área �a instabçio de Empesas • R!aa 555 - J-al da Benha Weege
• 2.900m2 - totalmente plana - R$ 35.000,00. '.

.

- Rua 1o� T. RibeirQ - 4Z7,SOin2.�-..... ur. pbnta _inada • lU
13.000,00 -,I*celamos: ,

- RuaWalter MarqJ.<l- pr6x. 'da Aryj. - 840m2 ..rom const. iniciada· R$
6OIX)pIm2 - 8«),OOm2 - 2 pisos. •

, ,

- Área p:óximo .,divisa de GM, lateral SOO.OOmL R$ 12.000,00 - Aceita.
se carro.

,

- Área de H.600m2 - Rua lAwe� KaMler - R$ 3SO.00 - �ioci�el �

aceita·se troc..
. '

»:

Tarem ru. JOão fr_COlD 46S,OOm�(6tlmo) R$15.000,OO�i"'el)
Terrem ru. 555 - I ... Dertha Weege - 4OOm� - R$ 1.500.00 a 9.500,00
(negociAvel)' .. .

Tareno rua Adolfo PiUcbel- - lua 495.00m� - R$ 35.000.00 (negoci6v.el) ,

Teaeno ao ralio Vitória - 4SO;00m2 - R$ 9.000,00 (negociAvel) •

reaeno rua Walter MarIJl.<l - v.ios teneoos • escolher de R$ lSO.00 a

'R$ 100,00 pOr metro lJIêado - próximo ao 'AaJopecu.io.
. CASAS.. .

- Casá Estrada Nova de alven.í� terrenos cl '2.185m" - R$ 55.000.00'
negociAvel. '

- Rua Walter M.IJI.dt, terreno .6� .�m" - é.sa lDista de 180m2, .ea
reridencial e comercial R$ 90.000,00 negociAwI - ao � do Posto Mime
Uda. ,

'

,Troca-se casà na Rua EIpidÍo� rom ,217m2. cl3 quinos. v.1Ilda,
copa, allte, 2 bmheiros, portãoe�. cerca Ioda em alumhO ' aceita-,
se: Ap4o •• ClmO, casa na praia - F....,iamos M6 48 meses cl uma edrada.
- Vende na COAJAS - casa packão - R$ 9.000.00 atada mais R$ �,OO
de mens.lidades.

" .

,- Vende RUa Luiz Salier - DMfa do.Rio Certo • sala" rozinha - 3 qua1Ds
g..agem - Enttaia de R$ 25.000,00 o Jertanfo! I*celado • romba. Total
do imóvel de R$ SO,OOO,OO

•

- Casa Jl!)va nos nmoosdo 1uvegtus - cl3 qu.tos - oopa-c»zinha - lavancléria
• bomeÍlÓ·- g.!'Iem' � R$ 25.000,00 - n..gocíAvel.
, Vende casa na rua An&elo Sdtiochet, 137. mista; 3'qu.ms, �a1à, oozriia,
copa, lavarderia, aceita-SIe chie.à, c.ro e negociAvel - PARCELAMOS

•
- terreno 582,S0m2 - Rllte de 12,SOmts.
- Cas. mista em o.co de Paula - ótima com:ervação. - 3 (Judos, salas,
copas, roZÍlila, ..agem, bmheimi. Ioda' amada, excelente - R$ 25.000,00
- Parcel.....s - negociam6s. etc.
- Casa II> lIIOIrO do Ac.al - �� Jegular - t.eneno • 420,00m2 • R$ ,

25.000,00 - NegociAvel -P.celamos � etc.
'- Du. casas no 1.agu6 84, Estracla do fuIwo Presidio Mußcipai - �
R$ 13.000.00 outra R$ 16.000.00. Aceita-se c� .-;"
• Casa na Rua Goiú • Vila I.errzi - 2 pillOS'. oom ",Itesc, rala de TV. sala de
jatUr. 4 �k>s, escá irterna, piso São .T�.e lDItDIOré, etc. excelente
casa, residencial R$ 75.000.QO ; PM'CeI...,s - neioci�.. " etc.
- -Casa no Feo. Pau" - Ana P.la 1, esqum madeira - gr.-.de, excelede
ponto com). R$ 25.000.00 ,.... ,

,

63 casas defronte à Weg II - �venatia - 8O,OOm2• 60,00112, 140.00m" -

terreno 2.SQ9,oom2 • R$ 70.000,00 - verde-se individuallilem, ou total.
'

Rio Molla Lot. AIciovlllfi - 2 Pisos.- terreno 315,00m2 - R$ 15.000,00 alv.
Galpão em condiçõe, de

_

instalar uma confecção, c0!D todos dador
necesdrios. escrit6[io, depósitos. mesa de corte. 'mesa de� 2 pisos .

todo nÚrado excelerte .pr�dio. pt;Óximo o &apermercado Franza - São
luis - ,••guÁ Esqu«do - R$ 31.000,00 - Aceita-se carro - ·negaci6vel.

APARTAMENTO
; Ap4o. Camborill - k>do mo�iliado - 3 qu.ms; sala-c:opa • 3· aodar - 100m
de praia '. Rua 2300 n· 741) ace�se imóvel'em Cur·itiba.
-Edißciio Sta. T_zinha -3" aadat,1l6m�. 3 CIOs. 2salu.rozinha, g.agem.
2 banheiros•. copa, de ..R$ 65.000,00 ., Negocilvel - CaIIro, .'

" Edißcio �tenUio - 2· Bndar. 3 lJI"tos. sala cozinha, 2 bmbeiros.
garagem - Rua Waldemiro Marallechen • R$ 65.000.00
, CoodoIÚlÍO.Amizô - bloCo 01 - ap_O; lQl - 2IJ1.tos.l:a1.. copa, bmbe«O.
lavancleri'.. etc. deixa rozinha instaI.aia ao preço de R$ 25.000.00 e ISlNIIIir

. filllDCÍ8meno de R$ 310,00 pOr me.. -'Aceita·se terreno.

ALUGA-SE
03 casas defronte a Weg n - Galpão central - CISa res, + rom. Dominaos
'da Nova

lín'ic'a. São Camilo
-

. ,

Dr. Marcos Fernando F. Subtil

�llsll�I!��lei!III!!1111!�!�IIMil�t!!I,IIII�l
Medlc.lna do Trabalho - Fratura. - Urgancla� ,.
Doen,a. de,Cqluna, Lesae. do eàporte -:Vfdeo Artroecopla
e C.rurgla. do Joelho
·Exame.: adml••lonal.,deml••lfJnal. e periódico.
Hor6r1o. atendlniento: 8:30 I... 11 :30 e 14:00 ,.. 18:30h••

",

Vende-se
.

Casa na praia de Itajulla, perto de

EriveltQ ImÓveis com 3 qpartoS,
sala, cozinha, .BWC, área de

serviÇo; dispeIl$a, cob� para
dois carros, toda imobiliada,
terreno cl 300m2•

'

Valor R$ 13.000',00', aceita-se
éOntra-proposta. Tratar pelo fone:
973�j728c1 Carlos.

'

Vende-.se Rest. ePizzarià naB. Rio
"

Branco próx. PolicHnica cl. boa
clientela ínot,ívo de mtid�nça.
Valor a combinar. Aceita-se Carr()'.
Tratar�047) ,338-0279.

'
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N5!: 11678,

I'.RE'F�ITO 'JÚnto. p�r Jar.guá
IVO KO,NEL PMDB/(lPB'
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.rvao fique 'andando,'
Procure:seus'
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.
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,n:egoczos 'aquJ,_
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;
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l' 372-3363'
I

'

.1,

POSTO·.�,MA,RE,CHAL.·l_tDA.. . .

J
.

.

'.
., �- . " .

.

.;
.

"1-,
I

CtASSIFiC�DOS DE VEfcUlOS
, , .

Para alcançarD;I1lagraça
Numfugar mais alto que sua cabeça, acender 3
yêlas brancas.� 'rato d água e açúcar: para
.os 3. �jos protetores: Gabriel, MigueleRafael.

, : fazer o 'pedido, em 3 dias você alcançaräa
graça, Publicar no 30 dia e ver, o que acontece
no 40 dia:. í\gradece C.EL.

Vende-se título do ClubeAtlético Baependi.R$
,4QO,OO:Tratar dDarciánO pelo 373-0160.

'Vende-se�Sav�iró·SllIl1lllfi/96;�$,11.0ÓO,OO
+ '�x US$ 800,00. Tratar com Darciano fone: !

�73"()160�
"

'

Faço tratamento. de depilação definitiva. ,

Eletrólise. Tratar.fone: 372-1922dCristiana.

Procura-se moças paradividir aluguel em cima
, daLukísa, Tratai' n locäl após as 18:'oo.SÓImIite
ComHeike ou Cleide ou pelo telefone 372-0406
com Heike, •

.

\ �.,

CO'M'BUSTlvEI:S
,

:,·,'TR.OCA, DE" Ó'L'EO
l':O '1>. "'.- .#

.

.

,

* LAVA" ,RÄPI',DO
* GÁS ,

'

!

'Avenida. Ma�.cha,l'tD.odoro da F�n,.ca" 961

jaraguá dO Sul, 27 de séte"'br� de 1

·lld@fNlbít@ .'
Omega CD coniptetõ gU. '93 preto.ajx
Corsal.0 95 'bordo

"

Pasaat 81 . , brlllCO
lkIo 8.X 4 pts. ' 95 . -,

. grafifa met
'Eacort )éR� oonveralvel 87 brlllCô
f'.1000� 95

. prata
GoIGTS

,
88

' bordo
Monza Cl8ssic ,88 grafite
1!p01.6 "Pis. 95 ánza
TipO 1.6 4pts. COI11Pleto 94 preto
Kade! SL 'lAdro ele.. ' '93 'prata
Opala Comodoro

"
90 Gralite

Chevette SL '83 branco
Dei Rey GI:. 87

.J
aZü

FIOIirio RJrgio 89 braoea
GdLSA.P.1.8 86 ,

brlllCo
Fusca 1300 L.

'

78 ,_". marrom.
AJsca1600 75 azU
GoI CL 89 f brânco
EscortGuia 87 'azU
MOnza SLE. ' 90 . aZ!.I '

Esc«t 84'
Uno 86

Opala Diplomata .88
';:.

TDR180 90

Today' '. 92
Today III

,ÂUTONOVO
VEíCULOS

, •

- ,J .
"

TpQ 1:�:"Pt$ 95 gas prata �

·

; ; 14.500.00

'"
PO'inter CU 1.S 94 pts gas �atà ; � : ,.;1�.SOO.00
Fusca·1600 94 :vetde mel alc , :.. : : ; 6.600.00

.' \1 ,
'

•

GO'I Cl1.S SS branco alc:., : : : < ,.6.000.00
UnQ �.5 R(cl rodas} SS azul mel al<:.:.: :

: 6.500:00

MonZa Clas;ic' S7 (completO') chu� alc , ,
: :; 7.300.00 '.

Fusca 1'300L S1 ,branca g8s , : ..
: .. ., 2.500.00

�usca 1.500 73 aZul gas T : .. L:.�
:

\ 2.000.00
.

UriO, Mille 91 gas. branco ;
:
.. ,:

; , .. é.300.0�
CQrCE!i II S1 gas. �ge , :.: , ;:'; 2.300.00,

. . . .'.

Ho�da SpacY $14 gas. verde:., :.: '<) , 2.500;oe
"

.

�rêmiO' CS"S5 g.s. branco :
; 4.300.00

0$1 Rey eure, comp"t9 S4 cinza : 4:900.00

·F-�O� 95 gas.. prata.� ..�,.:.; : : .. ; 14.000.00 +�2 x71Ó.OO

Vendo apatelho Compact Disc (CD), Sony, digital cl :

controle, capacidade para 5 CD's. Semi-novo. R$ 600;00 \
,

OQ 2 xR$ 330,00. Fone: 986-3488� _.
,

.

1 '

Vende-se ESc.ort GL em ótimo estado, ano 85, alco�l cor J
. .•. 'I, .'. ,,"

.

.
I

dourado. Tratar .376-0621. Faiar com Marcia (horário •.

comercial) ..

sc
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iUrnà coleção Igostosacorpo-'Jrrla1?�çol ... _

,

, 'iii
, \ .

A 1w.vacoleçãoAlto:Verdo 96/97Malwee. opções.todas munoconfortávetsegostosas,
i-está realmente uma beleza. A 'coleção semcontaraquàlidadesemprepresentenas
.,' emprestou as tonalidades das frutas para MalhasMalwee. ,

'

>Jazer suas roupas super colortdas :

Vale a pena conferir. e usar esta nova

-,: âcompan!ÚJndo. as terdênctas. "
. coleção que irá tomar conta do seu verão,

J." Desde a linha .bebê, até a adulta; a. afinal ela é 'gostosa como um abraço'....
} .colei;ãó é compostapor tops, shorts, blusas,' Eporfalar em 'gostosa como um abraço.',
;': bermudas, camisetas, regatas evárias outras es te continua, sendo o conceito de
-\ ; " .

�,\

,

)

\

" «Ô

,

.DSLlCIS:-SENAS ONDASDA

"
'

"

campanha, ganhando mais emoção com um

,

comercialpara a televisão, que utiliza.como
trilha sonora a música "Outra Vez" de
Roberto Carlos. Esta músiça será camada
por um menino de 8 (mos que relembra o

grardeamor de sua vida.' "

,

,

A
. campanha continua também com

anúncios nas prtncipais revis tas do país.
. ,

· "'sjj";NI�I:QI_Êçlo,
,

... . . . - .. ..... .

..........•... ,
,

!

Saboreando'buffet de sorvetes,
.

Taças frias e quentes;'
,Café expresso"

" Chocolatequente e,

Capuccino
'Rua Procópio. Gomes de OlIveir., 664 -,Jaraguá do Sul- SC

t« Fon,e: (047) 371.;6611

--WBRm, . .

,
.

Il«)IJII C,. '

, .

. ,
.

.'

PREVINA-SE ..

j

.,.�

-

'I

.

1

SEGUROS ',GARCIA
.

.

, Fone!FàX 371-1788

'.
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Colifira a História
.,

'.' .(
,

,

"A H,istórill de "os$iI gente "ãopodefica,só "a
l""�"'"

saudade". O PlISsado só é" Unpiirtante stl\ ,.,. "

o sé" tempofoibein empregado.

BlII(ãóde Itapocu
IlI'

Em 1876; (: ..) o emprêsrtmo: de 30 -eontos de 'l878 rendia

eonsiderações núma escrititra d� 07-.02.,1884, entre Tavares Coimbra
,& ci« e, o Co�de d'Eu. Abordavam-se temas como cumprimento a

diversas' encomtfndas que lhe foram fei�as po; Jourdan para o

Patrimônio de SS.AA., nas Províncias de: S. 'Catartna fl Paraná, que
aehasam-se sob a respo1l8abilidade e�clusiva d�, c(tddo, Jourdan e,

não tendo a Casa do Conde d'Eu autortzadô tais encomendas, nem,
tomado a me,:'or r�sponsabil;dade direto ou indiretamente sobre o

",
seu pagamento, não se considerava devedor de soma alguina aos

outo�gantes e sim seus eredores por dinheiro que nesta daia
entregavam em depósito judicial; para restabelecer a verdade.
Outrossim, tendo os outorgäntes Tav�res Coimbra ti Cia., em 03-

05;..1878; com.iifiado�es e, princtpais pagadores de Rs 3Ó:OOO$000,
ratificavam aquela escritf,lra subsistindo assim' á sua obrigação de

I� • ': I' c, -

... ."

•

fiadores ,e"pagad<?res na falta de fagamenlo por�.Jour�a" ?u pelos
coneesstonârios da Estrada de Ferro São Francisco ao Rio Negro,
não só dá 'quantia acima como de juros acrescidos ,até ftn.a1 embolso.

" ;";li,#a;ii!?
- Em 1926, parlosHafermann e PranciseoDutraJénior c�municav,am'

'

,à Praça a organização da sociedade pOTRA JUNIQR & C1A.,
vendendo calçados: perfumarias; .c'haJHus e dem,ats artigos.

I. -.:iI. 'Gazela de Joinvi!f:e', jaZÚ:i '�nju,stas, e graves a'C��ações.', fi �m

� padre'alemão, coadjulor da Paróquia de J,aragu,á. O ,CORREIO D()

'� �OVO ,:,spondiá ao s!gnaf{l;';O' da carta, 'pom/o os p1n�os nos "iii':
� "Quanlos padres Já foram em Bananal chacoleados ,e insultad6s pelos

'In�smos individuas? - i incrível, ;"qs;quase todos! U,!, houve q�e ati
jOi espan.cado, por ler pedido ao proprietário de um bo(equim �m '

frenle à igreja, e':'qú�/o'durqsse a $t:(ntaMissa, suspendesse os ba�/es ,

,

e ftzes'Se cÖm que, os �lientes amimtes conlumazes' da ,ibr';"'quiliha", ,

.

I'
..

." -.. * " .

_ ..
ficassem ,um pouco mais quietos ,e ,respeitosos� O p(Jvo ,de Bananal;.
dó qual ta;"bém jaço'pgrte, :é em $Uá quasi' totalidade, dig�o de
tncômios pel(J seuprocedei; religiosolJ e honrados, Sendo'que open'as
um pequeno grupo e;"penha-se ,aqui, em faie; aos 'padres uma

campanha q'ue não 'Se justifica,,: 'levant�ndo calúnias que nãp'
encontram· éco e caem peja bas,e". Concluía que a nota do jorna/_
erafá/sa.'" , "I»�'"

,

�'
\,' ",/!i1!i{1.1,;(!�

.
- �

; .

- Em 1936. o Schuetzenvereln "Co'flcórdia", da,vila já elevada acidade
'realizpva a fesla do Tiro de" Rei, sagrant;to-se RudolfKlitzh, çomo" �'rei",

{oão Batista RudolJ, como ro 'cavalheiro e ficlor Freygálig, coino 2"
cavalheiro.

,

;.. E�a fecháda,a sede Intég,.dJlsta' de Floriancipolis" por �rdem do chefe de
polícia; dr. Clariball� Ga/von, em ßict dê, rúmons de :q�e o 'dr. O{hon
Gfl1"a 'D'Eç'à. chefo provinc_ia/" d" A.J.B., iria propor medidas .colltra o

géJv,erno do dr. Ne,eu de Oliveira Ramos.

,ii

�i.ê���?,'
- ,Em. :1986,' a Empresfl Kohlbach S.A., pelo seu ,direlor at:lm,inistratiVo
Wilson KohT6ach 'e a Prefeilúra de Schroeder, pelo seu titular Aldo Posolil,
reaiizQVaffl, um acordo que;resullol! na aquisição de uma.área de. 70;mil
'.melros quadrados. onde a�e",pt:esaja1laiuaens� iri� i1l8lala� no próxbtto
,ano, uma nôva unidai/e fdJ'rÍl; figu-rando ,em primtiro plano a (;duaçãQ na

, fina de ßsmalttição e infllação de Ji�" divisão técnica necessária pár.a
agilizar � sémpri cnsce'ilte produção, A empresa colm:,àva seils pródulo,s em

vário� países. ·enlre eles os Esjados Unidos:' Equador,
•

Peru, Uruguai,
Paraguai, Canadá, Chiie. '

Puerto Rico. Nicarágua e Filipinas, "

\' 1 \._
.

','
/

,,'
, ,

'

..'" ,

Sextll- eira, 2'7 de'setembro_ 4,e1996,' ,:

;,!'!!!!!�!!!!!!;;i "

)
, .. ,

'
,.

,;

O problema com essa (aqui em jaraguá apenas estava Francisca - História de

interpretação - continua- o uma parte)" invadiu o Paraná e Joínville - de Carlos Fieker;
professor JoãÓ R. Sanson> é

'

,

se envolveu em" duas tiA '13, de outubro, o dr.

que.' os historiadores de verdadeiras batalhas, em )\bdon Baptista, q�e se.
.

JaraSuá 'dizem que o único 'Tijucas, (próximo a' Campo .enconftava, ,em' , São
caminho JojnviUe a Blumeneu Alegre) l: na'legendária Lapa' - Francisco do Sul, anUfici� ,;�

, passava por Jaraguá É mais
'

PR..A jomeda de Curitiba foi a chegada de 5-1 homens"
uma questão a ser investigada "uma mera entrada triunfal. armados com uma. :
.pelos estudiosos da história - Planejou-se a invasão de São "Mitrailleuse", (metr.alha, '<.
jaraguaense, em parte, 'agora; Páulo., Formaram-se até' dora), a bordo do "Pallas" ';'

-,

já revelada anteriomlente; no -batalhões de :

voluntários vindos do Desterro, para"
Capítulo 31. O quebra-cabeças it8Iianos, poloneses e alemães. proteger' JoiniVi)le contra a

de saber se o local onde No entanto; desentendimentos ínvasão de forças' armadas ,

estavam Torquato Severo', e iniernos e Q fiacasso' da Revolta proeedeütes de Curitiba".
Estáeio Azambuja era Jaraguá da Almada -levàram a, Coluna C'.) ,�9, .' serviço de:
ou Sertão ,t� implicações Saraiva de v6lta ao Rio Grande patndhalnento era-duplicado

,

para o período exato qua a, do Sul. Ao longo de lr"894, :as.' em dias , de maior
Coluna Sáraiva esteve em trápas 1l0rianistás, degolaram movimento de : tropas.
,Jaraguá. Segundo Emilio da grande núft1ei'ó de revolucioná- Assim, a 23 de novembro ',,
silVa', eles, chegaram no dia �os. Dé certo modo vingarapl , chegaram, sob o comando I,
13-12;..1893 e saíram J:lO, dia Né«.fI'hoD e Sm.uIz, embora .de _. Serafim: C3$tilho,';
29- I 2..:93, Há: porém, um. o nome de DéSre,TO ten4a sido, apelidado, ti Juea Tigre", ,

telegrama de 06-12-93, no 'no fundo, uma humilhação a Perto de trezentos gaúchos.�)
'llvTo de frei Aurélio Stulzer, Santa Catarina, Gumercindo Constituírem a, vanguarda do .

, falandó sobre a prisão de unt morreu de um tiro perdido e 'General
.

Gumercindo'
alemão por: tropas avàriçadas Aparície assumiu o comando.' Saraiva. Durante a noite "o

em' Itapoeu. Se ISso for Ele; 4r. Dourado e Jacques "acamparam no cais do porto
:Jaraguá; então a chegada das Ourique conseguiram fugir e houve ent�o verdadeira

tropas daColuna aconteceu para, países vizinhos e migração do povo; pera ver

mais cedo do que Emílio da, sobreviveram, Dourado e; os bravios filhos dos
,

Silva registra. Assim,
.'

'Ourique.
.
publicaram livros 'pampas ,. vestidos. com

-Torquato Severo estaria em sobre 'suas façanhas. E, através bombâchas e paJas, em meio
J�aguá pelo menos desde o do 'livro do dr. 'Dourado, de mulheres e crienças, que
dia06-12-93. Poderíamos daí laraguá e a progressista �ão mals parecia um acampa-,
adicionar que Aparicio íçria- de Rio Cer:ro 'entrou ,para· a mento,' de ciganos.

. É!D
se juniado a ele e ordena4ó a 'história da Revolução princípios �e "dezembro,
execução no dia 16-12-1.893, . Federalista,' derramando ,o passaram por 1.oinville o

de fredcrico Neghernon. ,Em sarlgue jaraguaense. por uma General Gumercindo S.araiva

'segui��� 'Torquáto /teriá, càUsa, embora,nobre e cheia de e seu irmão Aparicio, Com \

voltado para encontrar-se, ideal, foi um fracasso.
,

"

o ,grosso do" exercito
com, G�mercipdo, em Itajaí.

'

Quanto ao "'quebr,a-cabeças" revolucionário". Alexandr:e
,
CQIR tal expliéação'�,possível antes mencionado, em face de Doehter, em.'suas m,�óri. ;\

compatibilizar toda a' novas pesquisas 'por cstUdi9S0S' conta-quantos eram: cerca
'

informação disponível. daQui, em parte' se r�pondeln de 500.
'

Dias ap,,$ deiXar -laragu� cöm as,inforín�ões contidas na Fritz v.on JaragllÍl'
a Coluná Sat�va, completa Crônicá da, Colônia Dona 09.96, '

�'

Esta c_a de_di"., (emplll'kpostm�e,re6OcadO), BalÚJoséDe"",n:hi, IIIfIIJ__ ,
"

antigas do lJio Cerro 1, IIIIiIIlRIUI: HorlÍCio Jh.bilú, n·97�, o� tWut. vivea vilÍvÍl, frtl. Nm•.
Re",.'D..�hi, velUlo-.ve no alto ti moddna,eo�iio� sàlfdJilJ

.
,

, ',.

ALlÄTECNOLOGIAEM
Mro'ÉRIAS-PRIMAS PARA

ALt.ENTOS
'on. ,(0.7) a71�2277
J....... do 8111 - sc

, À comunidade'crescee se
, ";r

tra�onna pelo tÂlbalho:De,
cada um e 4e tOdos.
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$�/11 t1e.dem/Jro tIe IIJ96·
• I!ÁÂ�;_����:=:============'=l=VARl=='E='D.=�=iß='S='='_3=

, por Egon. Jagnow ,

Lembranç(iSdopassado\ ,

.
.

, '

.'
-

ue que, época são estas

jotos? senão é possível
� precisarcom exatidão à ano,' .,',
não sefica longe dele. Só que' "

'

, ,

I. ';

'. '_ '_

preasamosjuntaras pedras '
.

;,do quebra�cabeça. As duas

fotos' que trazemos hoje
. devem retratar o centro de

Jataquá do Sul com uma

diferença de cerca de vinte e

ci!1CO onos.
, A pnmeirafoto deue ser de

.
f920, aproximadamente. Por

,
,

,quêiVejamos 0.5 detalhes: já
havia; Q ponte metálica,

, �

construída emt 91 3.; o Hotel
'

,
,

j
tstast) (a construção com " '.

,
" C8r'WdoArquivo Istónco araguádo ui 1,1

_.I r ta • ,1

arcos,' no fundo, à direita) parece novo, as telhas ainda estavam claras; e, os Breithaupt ainda não �:
..
linham construído nc;i esquina dq Av. Getúlio \kJigascoma RuaEmíJio C. Jourdan.

r. •.. .

. iii
Na segunçla temos os seguintes detalhes: ainda exi-?,tia a Capela S. Emília; o Colégio São Luis ou I ii

-
�-��. _..

" "'. ."

N t-

estava em construçao ou ; !

. '�

,

I

estava' recenremenre
.

, I'
concluído (telhado claro é:,:

,

\ • 111

sinal ele construção nOJJa "1 ii

. com �enos de três anos � i
• I •.

_ :

de. existênciat e também (It
já ,existiÇ1 .

a " 'atual ;,1
preiettura. 'Quem� dos !!J

.'
"

:'1
.iettores quer arriscar um .<1

, palpite de quando é esta
\ fi

foto?
'

. \f
,

I;
Você-gostaria de colaborar, ' ::;

� comentar, critica;', 'ligue 1 f!
para . 'I:::

372-13'�9 e fale com Egon, :�
,

ou para . '.]�l
371-191'9 com Beatriz. :i ':l1

,

Se preferir . ii!
"'IJ.i,�.,I Ir

"ßJ
'I.ßI
,::!�

.escreva para 'a
w, ii. ,.' ....

Caixa Postal 19.
Será' um prazer para nós.
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4: VARIEDADES - 4,
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-

...
,-

t ,.�

C�
a
111
d

, ,

pl o caso 'que vamos

li narrar 'aq'ui foge' ao
..

.. €f'
•

CI convencional
'

da

nt sociedade 'jaraguaense, ..
,

�'e"m todos os tempos.;e
Di mesmoaqueles casais'

SJ que tiveram numerosa
Ei' :

'
"

"
"

�, prole, já re?�trados na

dr htstárta- local, es ta

q: mostra o quanto pode o
;.r,

"

! amor 1e _,mã�,' .queci'
pÖdêriqmos .arrtscarcom

perdidamente por ,um',
,
"homem' de, cor" na«

pessoa de 'Matias Rosa;',:;
com' o que nãoí;

concordaram os pats.
Como não houvesse/,

,outrá solução.juntou..se':
•

, f "

ao ,Matias R�sa,'o':
, apelidado de Salem, e';'

, -, -.'�

foi morar em Jaraguá
do'Su{'noMorrodaBoa "

", .., ..

.."
. ..

.. -.

'Vistà. Não:era' omelhoy':
,li,' comparação des ta lugar' do mundo, mas o

'

, I
�.

J .mulher como-a ROSA' amorremovemontanhas .

�" d�s, !

vinte ,e
.

quatro e os fllhos : ,foram i
i,; ,

" •
'

A sen/úJ,r,'a M,'a,.,'ia Ereiner R'OCl,a' m-,o'ra'·.:ne,'CIta
'

, ,,'

,J .lJital!'s,' representando � � ,casa, em terras ,aparecendo: ,i' ,

I" i;��;1!mtit1as peças' da ' at(q�;r;das 3e MenegoÚ;, , ,

.

.Matias Rosa morre�
,� 'éi/fdla,daJlor.�omo um' sentido} e fraterno: que acontece realmente 'que aparece aina foto e em 23 de novembro de

I ';�b'en!o seu; �jemea a :-Amigo Frederico na hora-exata e quando entramos emumalonga ,19'90, aos 69, anos, ,
,

éntregar-se de corpo e
, Mathias de Carv�lho saio do carro gri,ta do conversa comperguntas como pedreiro e caseiro

�" �lma no amor aos seus Júnior' que" está, em ' quarto andar - "Já v.ou
'

e respostas que saem: 'éuidcl11do de jardins.
r fil,hos" . , �'ca;r'iCill?do, companhia deseu neto, descer, comandante'. cada vez mdts fácil, à Juntos tivera"! 18filhos,

� ,(1 g ��, a l ha-n. do ,
,

vindo de Porto.Alegre. ; "Comand(mielEu?Nem medida que ela confia' e só regularizaram a •

abrigando, alimentando "Eu preeiso -falar soldado fuil.:
"

em nossas especulações situação ',' f�mtiiar,:,
I:

'

e .ensinando 9 caminho contigo ,- tenho uma", Rumamos para a sobre a 'sua vida. '
' casando-se em '1953,

'

I r!-tJ
'

. retidão, da história paro,'por na�·' Nova, BrasUia e no ,Na Cédula de que será' comentado "

� integr.j�a�e do caráter e tuas mãos", diz'e�e � "e Supermercado Lenzt, Ide�tidadeäpáYec.eQSéU mais adiante, com ó"

',I."
dos= c,:,/umes, p.�ra. tenho certeza d� "ue nos dão' a primeira, nomeM4R/Ä FIlE/NER. produto da pesquisa em

, encaminhá-los na vida. vais gostar". .",,' 'pi« ta, "ue. fica mats ROSA; 'o, Rosa'do .

Cartôrto. .

.'

'r -� Cerca das vinte e ,'Depois das brinca- além. Estamos na marido e' ó nome 'de Mas dMciriaFnriner,
"

u�a horas e irlnta' d�iras,' tomo conhe- Francisco de Paulo, e solteira, nascida em 9de, ,ítalo-biasileü:ajoiligar-se' '\

m inutos de 17 e de cimento de -quê ele sabe' na casa do candidato 'abril de ')926, filha- de ,qo Matias, que por- sua)
1 setemq�o -âe�te �noj de de u�a' m'�lher 'que Pedrottt recebemos a> José. e sn« Co�rêa ;'Vez também é "pessoa',

� Nosso Senhor Jesus 'mora aqui em Jaraguá i".for,inaçáo que é só' Fretnenlem Ttmbá ., o' ligada ao passado dê
'

" Cr�to de m� novecentos
" do Sul e criou cerca de subtr ío morro. Nova pai, José Freiner veio jaragUá; Pois,'o seu pai i

,e'noventa e,seis ..

' saio da trirzfa filhos. ,
indf!gàção, .

e com seils pais d�Itt/llià era Domingos'Rosa, um'
" reuniãO' s��ànal do

.

(J',assunto· inferes'-, 'encontra71ÜJS a pessoa e ele naScia em alto mar dos . integrantes qu�

� Rotary; 'n� R;�tauranle sava, realmerte, e ,procuradá.... ,;uma - um tlpá,trida' � que. àGotnpan�aram: o

Ilf It,ajara�, f!:" flinda, marcamos para QS � senhora com todos.. os depoís foi �gularizada " engenheiro e �oronel.,

��ti comáltan�oósprimeiros ,

hp�as da', m'anhã, um tta�08 de q�e, quando 'a.qu{ no BráSil. Os pais ,Emilio Carlos Jourda1),

��� passos di.l fundação de encontro no edificio quç jovem, d.evia 'ter SIdo vinham· depois para o,
'

que re!ataremos,com tJ

m i:'m ',' novo "ct'{Jb� de leva o seu ,nom"e, �nCl uma bela mulher, eis 'qu"e Jar'!guazinho, e quando auxilio do, 2° LiVrq do i�
:1,

�ervjço,' quiin,do ',he 'E'x p ,e d i c i p n á r i o ainda é bonitá. tinh,a· 'i4 anos .. JARAGUÁ, do m'êstre,J
abrÇlça o v?ÍhQ (no bom<Gumercindo da SjÍvá, o Recebe-nos rui ,casa, c/p ,a i x o n, 0-': u - S e Emílio da Silva� (segt,le}_,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"

VARIEDADES - -S'

Centro' Cultu'ral·de
. ,

.

'aarag(lá do "Sul··.·..
o reinício das' obras de

, CQnst:ru9ão do Centro Integrado
; etC'Cultura

-

de Jaraguá do Sul,
,

plan;éjado pela Sociedade de
«,

Cultura 'Artística - "Scar;
;;, começa no próximo dia 7, de '

[ outubro. Depc>is, de oito anos de
; _ espera desde que a obre foi
........1� .....4 ..

.�.I""'�
\: .

O .projeto que tem ':10' total
.. \IJl terreno de 25.890 metros

,quadrados e 6.977 metros .

t quadrados de . área ütil
J.

íd.

COnstrui a; com orçamento
r. previsto em RS 5,6 milhões.

A construção do'Centre)
;. Culhral ooméça a se ocma:dizar.

'r graças aos ICC\DOS aa:eoad8dos
'

:'

junto à Comunidade, especial-
: ,mente a classe �resarial,

rewrsos esses que àJcgam a RS 1,5
milhão, equivâlcote a qwa::ta parte
do Qrçamalto. '

Várias ,empresas' já
depositaram:.·o seu voto de

oonfia:n9a no projetQ� dando' a sua

colaboração, entre elas: Duas
Rodas Industrial (RS 100 mil),
Franzner Alimentos, Malwee

Malhas (RS 90mil+ RS 90mil em,

97}, Marcatto (o concreto da l

�tapa no valer de RS io mil),
Mariaol�doVestuário (RS
100 mil + RS 10 mil pormês em

97), MeinegottiMalhas (RS 40mil
+ RS 7 mil por n1ês cm 97) eWeg
S.A (RS 200mi1+ 25Dnlpormês

-

cm 97). _.

.

A primeira .fase das obras
deve estar ooOpluida cm l5-meses,

\..
I

•

PERSONAGENS
CARTAZES

.CRIATIVIDADE

I LIGUE 873 �1'8� I
,(

I� 'VOCÊ NÃO,VÊ
,FUTURO NA SUA 'VIDA?,

Já está na hora de você ver o seufuturo com outros

Com o Mapa Astrológico' Ornar Cardoso Filho,
elaborado a partirde.valiosos estudosdeixados por SeU pai,
vOce vai dar 'uma no�a ótica à sua Vida'e ter. .uma visão
,muito mais clara de como o d�stido pode 'lhe ser favorável

,
;, no amor, nos negócios, na saúde e muito Ínais! '

.

',Pre�ncha corretamente a ficha abaixo e envie pelos
-,

Correios ao INSl1TUTO OMAR CAR/)()So. Em poucos
dias você estará recebendo 0$ dados completos do seu

Mapa Astral. '

, ,

Não perca o seu futuro de vista!
'

JUNTO AO 'CUPOM-RESPOSl'A, MANDE UM CHEQUE
,NOMINAL D,E R$9,90 "AO "'Nsrrruro OMAR 'CARDOSO,
CAIXA POSTAL 5.067 CAMPINAS - SP. CEP 13_03�970 OU
FAÇA UM DEPÓSITO NA CAIXA EOONÔMICA FEDERAL
PARA A AGÊNCIA 2.554 PARA A C/C N° 03' OOO.OCN$-9,
ANEXA�DO UM X�ROX DO MESMO•.

'

"

,

}: Nome:
'End��--o-;----�--���--�--�----�--�
Çjdade Estado: Cep
�l);lta na-s-c-,

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

hora nase

---"---

t\�ade nase. '

'--, '

Apaepromove Lanche
.

- da Primavera
sendO que até março deve estat
OOncluida toda a eStrutura latcnl

'para assim oomeyàt a oobcl1:unL
Toda a diretoria da Soar,

através ' da Comissão de

, COmtrtíyão, está otimista com o
I, ipíoio da oom1ru9ió desse "marco
da serayãQ jaragUaen$-C", e

espera que a comunidade
cOntinue cOlaborando através da
Lei Rouanet de Incentivo à
ou1tura� que perini� através de �

inoeniivos fisoaii,' a dedução do

Imposto de Renda de doaçõeS .

mi dinheiro,' ein materiais ou

serviços, desde, que destinados à
obras culturais;

,

� ,

A' Apqe promove neste dia 2_"de outubro,
,

:às 15. -horas, no Clube Atlético �aependi,
o tradicional. Lanchtda Primavera.

Cada convtte es tá' a venda ao.preço de

R$ 15,00, com' direito' ao delicioso

'lanche,.a renda será'revertida,para a �

. obra da nova sede da Apae.
Na oportunidade haverá apresentação'

das. debutantes de 1996 e desfile de moda

das, Lojas Breithaupt. ,

Partictpee 'colabore com aApae.
1
,.' :" '

-

HOROSCOPO
tnctituro Omar ünrdoco

Árles - Fase de maior Leão.-Aindaumperiodo' Sagitário - Negativo
isolamento, masfavorável posittvo para o amor-as fluxo .astral para as

pora a meditação e o artes, a criatividade e' o mudanças de emprego,
contato -com aspectos trato com as crianças.. -atividades ou"'residêricià.
profundos de seu' Melhoria noambiente de Tendência a depressão
psiquÚmo. trabalho graças a sua psíquica o que viria a

Poderá:' haver certa criatividade 'e prejudicar-lhe mais ':

oscilação emocional e ·versatilidade.· ainda. Controle-se em

melancolia, 01ém da ' todos os sentidos e cuide
habitual. Permanece, Virgem:' Influência -de.sua saúde.
contudo, a confiança no favorável para as

trato, com (J dinheiro e o finanças, as viagenspor' Caprlcór.t:J/o - Muito'
trabalho. <águae rodovia. ,

bom fluxo astral às
Contudo, se ascoisas não: transações relacionadas

Toúro .;. Melhora de correrem bem pelas com
,

I terras,
,.saú,de,e das chances de manhãs, esteja certo de propriedades, 'as

sucesso geral. Aja com que durante as tardes, ou viagens" 'mudanças e à

,� inteligência e co,!, perícia pelo menos durante .às compra e venda' dé
.que conseguirá chegar noites, as 'coisas estarão' metais, jóias e pedras
ondepretende. maisfavorectdas. preciosas. Contudo-não
Sucesso pessoal, social, ,

descuide de
,
seus

elevação do caráter, e Libra'.;. Amigos lhe familiares e seja mais
'eltctdade íntima e darão alguns desgostos, arrojado.,

'

amorosa.
,.

,ce a pessoa amada ')

, poderá ressentir-se. de Aquário - Período em
Gêmeos Período falta de atenção. Fluxo que enfrentará .algumas
benéfico, Favor�vel em astral muito benéfico as 'oposições e dificuldades
tudo o que pretenda viagens aéreas e. aos': impostas por parentes,
realizar ou conceber: Faça negócios atinentes à familtares e vizinhos.
deste periodo, um marco família e aQS meiós de ,Não se preocupe, pois
da esperança, otimismo e trasmissão de id�ias: com a,uto.:confiançà 'e
elicidade. Procure vivê-lo Sor.te nos jogos. inteligência 'sairá',
intensamente. Fase, ideal ,vencedor.' Bom ao

,Escorpião - Os estudos ' cos(lmentiJ ou união:
eleva,dos e a. vida

'

,

Câncer "Fase cultural e'sta,rão -

,Peixes, - O fluxó da'
excepcional. Benéfico favor,et;idos, assim como L�a, mUlto deverá
para amizades é amor. o.' contato .com o beneficiá-lo, neste dia.
Boas, chances para estrangeiro. \Haverá Aproveite a influência'
cmnpetições, recebimento continuidade no seu, -para por em dia seus

de pres�ntes ou quiJlquer . sucesso profis�ionaf.. negó�ios e compromissos
c,oisa que lh€!, traga Você deverá' agir no 'que eStão em atraso.

alegria,. Obterá favor de_ sentido de. consolidar as Exito sentim-ental.
pessoas-religiQsas ou de conquistas feitas nos amproso, profissional e •

autoridqdes.
.

,

. 'períod�s-anteriores. em viagens. !I

"

�
I
"

'I

. para o amor.
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4 - CORREIO DO POVO .. Jaraguá do Sul, 27 de setembro de 1996'

ASSINATURAS:
Folha de,São Paulo e

GazetaEs ortiva
.. . '. .

Giseie Re� Tubbz, ft/IJa
de Taäeu AparicÜJ e Neiva

JUfdTubbs.

. DEBUTANTES DE1996DO

,

Jt1ana Breith,aupt, fil"" Ik
BTUIUJ e Janice Haffernulnn
BreithlllÍpt

.

.

Naia,a :'.6lüJ, /iI"" de
. Jorge, Orlando e Sódi
Antu.. Ám6t1úJ.

.

E.elise MfIriaGtrcia,Jilha
4e Alfeu TtII'C(Sio e Etlilia
I.áu.arisGarcüi. .

'

CENTRO 'DE"DIAGNÓSTICO' POR IMAGEM·
- ._,. ',I

Dr. Ed�on Carlos -�chulz

ENDOSCO�IA DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL E DOPPLER COLORGASTROE�OLOG"
Rua Jorge,�Czern;ew;cz, ,84 Telefone: (047) 371-1109

,- ---� .. -_'_

/

.

Jaraguá do Sul, 27 de setembro de 1996 � CORREIO DO ,POVO -.5

DiJyane de A. 1'.: Hansen,
fdha de Amaldo e Cintia

, Maria deA. P. Hansen.
'

.'f

,

.

�"

Ta.Ma Ktvintl, ETse�ng Maysf' Heinecl de CampOs; NtIÍ!IIUISou;sPereira,Jilha, CIII'OIúra A. P: MaJfouolli, PIlIo�M_t1eAssisPereira,
Ntlge� jilha de �Iso Luir. e jilhade Josllknedito eNfdia de Jos' Amaral e Vi"ian flIhade JiIlüJ c.are Vi"iane,.filIr4tle Luir.Sbgio tIe ÁSsis e

IWvtlReginaEnehingNapL TemlnhaHeineckile 0Imp0s. Me" SoUza PereÍTtl.
.

A. P. Maff.euoUi. ROsane ltmM.Ptnn.

Rua Marin� Frutuoso, 391,

FOI\E: (047) 372-0081

�GUÁ DOSUL- SC

, '

O Clube Atlético Baependi, apresenta neste soo'
o (28) asdebutantes de 1996, em seu Baile de Gala

\

. ",'

SENTIDOS AGUÇADOS, EMOÇÕE� A FLORD PELE, LEVAMAO CORPO TODA AVIBRAÇÃO E

.
,.

ENTUSIASMO,QUE,
VIDAFAZRENASCER., '

. j
" .'

NO ESPAÇOEXTERNO _ ANATUREZA SUBSTIT : AS CHUVAS PELOREI,SOL - QUE ENALTECE AS '

CORES E, ABRISAF�CHEGAR,O PERFUMEE AINDA;DEIX1-CORRERL";RE PELO ESPAÇO, O

• 'SOMDOSPASSAROSED CIG�S�EPRIMAVERA•.
E,NAEXISTÊNCIAHUMAN ,ESTA,VOCEMENINA�MOÇA.

J, .

'

OBÁEPENDI TEAPRESENTA, JARAGUÁDO S
TE ACo,L.HE, COM TODAARIQUEZANATURAL E

,

: COM TODAAG
NDEZAHUMANA.

,

NOSSOAFE�?NOSSOAPL
USO - DEBUTANTESDEl996!

e-mail c.lnagel@netutto.cotn.br
'

LUBE ATLÉTICO BAEPENDl

Mariana Mtll'Catto,A"'" tk
.

CristineM",uartIt,fiu.a.1k Maria I...uiZJJDonüüSoares,
.

Renatll, da Sil�4 Janssm, lrJlile Í.4z:r.aris';};o.a deMtII'
JoiJDC""1se S�niaMtihfud RIIIl e S8� Maria G.be filha tIe JoiJÓ eLúIiaDoaini tUhtl .de Walter Neto' e Luiz e Roftemary A.6mo

.

Mtll'CaJto. Marquortlt. Soans.
. Solànge tia Sil.tI JIIMlI.en., l..tIuPris.

'

lf!ridúmaAtandsÜJ,filha de
Cláudio eAnete To Schleck
Atan4su,o

'

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO' ,

PREVENÇÃO EM CARDIOLOGIA

Dr. Cássio Fontoura
• Dr. CarlosA. Beltrami

,
,

RuaDr.WaldemiroMazureche"; 26"(' 'Fon�: 372-0814
'

Jam.guá do Su,l

,
"

RuaJoãÓPic(ÇJlli,235-Sala01:..,Centro-Jaraguá,doSul-SC ... , '.
. DR.__FLÄRE;S BARÀTTO FILH� � CIRURGIÃO- DE,NTISTA

',Ir
'

HORARIOi'DE
',' ��,'.ATENDIMENTO' I_

._ '.

( 2-'a 5- - 8, as 12h .

lt
.

Emergênciâ - FoneS: 3727'3747. I'
. .

, ..

2- a 4.- - '18 15 as 20 30h ( 975-0741
, '" ,

� .

-

Dr. Fiares, nos ("mais de semana frequenta Curso de�Espê�ializaçãoem ENDODONTIA em Curitib1:l
-

.

.

.. . .
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o CHIMARRAO
o chimá"tJo éo_olo da hoSpitalidadegaikha,

pois quàNIo alguém chega à C(ISa de umgaúcho, este
logo �(U oferecendo um mate-amargo, o chimarrtJo, ,

.
ao contrário de outros regiões, onde, é oferecido
cafeziirho, chã ou ap�ritivo. Toda vez que um gaúcho
estender amão oferecendo uma cuia de chimarrão,
estará também oferecendo o seu carinho, a sua

'

hospitalidade.'
.

.

Pàrapreparar um chimarrão, precisamosde ágU(l,
que deverá esta» entre 70 a 80 graus (quando
cot1Ú!çar a chiar), daícuia, que éfeita doporong;, da
bomba (feita de" ouro, -prata e platina, capaz de

esterilizar em alta temperatura, em torno de 40

graus) e da erva-mate, que vem de uma árvore bonita
de copa alsa, parece uma laranjeira.

,

Quim começoucom o hábito de tomar chimarrão

foram os indios, mas o gáúcho não toma chimarrão
,
apenas por ser gostoso,

,� sim por ser saudâvel,« '

,!.
pois ,1 altamente dig�stivo. diurético,' afrf!.dlsíaco�

, estimultinte, ctcatrizdnie e ainda contém vitaminas
i A, B, C, D�iósfo�o, ferra emanganês. Quas� amesma:
composição da 'leUUi real". Bebé-se chimarrão
'coletivamente como uma manifestaçõo e uso social;

: sendo considerado uma das maiores tradições 40s
.

gaúchos: "
(,

I Ó,

CULTURA
,

,

Vote sabia, que 'os imigrantes 'alemães muuo '

coniribtdram com sua cultura e trouxeram a indústria
para o Rio Grande {lo' SUl? É, foram não s6 no Rio
'Grande mas, também no Brasil, os pioneiros �

r indústria de tecelagem, além da de calçados, que hoje

I. éoff)rtedealg� reg�ó!s desteRio Grandequerido.

Nestefinal de semana
1

_

[. estaremosplu:ticipando' demais
"

. 'II ...
'"

...uma etapapara dispu.ta da .

I
�
",

' -', _
_ • _

"

Seleção de Laço do Estado de
Santa Catarina; que acontece
na ciâadeâeBarra Velha. "

.
'

I.' •

RODíZIOS DE CARNES
BUFFETPORQUiLO '.

NOVIDADES:
'

�AVAlJ; BÚFALO
, 'OVELHA

BR 280 N· 5.249
.

>

JAQAGUÁ'oo SUL· sc
AneJ:o"ao'

Port. de Jara,u'

\ .'

( .'

,
..

A Patronagem convida você amigoia) para participar do 30
"

RODEIO CRIOULODE VACA PARADA.
.

'A·.sua,presença � motivo desatisjaçãQ e orgulho di tê-los em . .l"
.

�" ,�
.

.

nossoParque -de Eventos.'

Sexta-feira: 27/9
Sábado: 28/9.'

, "

- Recepção dos piquetes e casas campeiras.
- 10:00h ' Prova surpresavalendo um carneiro (inscríção gratuita),
� 13 :OOh' In.(ciq laço individual e outras provas .

- 18:00h Show nativistano Parque de R.odei.o com Edson Copette
-

- 21 :OOh Apresentação do grupo de dança PorteiradoHorizonte � .. ,

-21:30h .

Bailecom.ogrupoSARANDEIO.déCuritiJ)a-.PR(n.o'sà1ã.o
.

. junto ao patq�e de rodeio).
Prova de laçomirim a cavalo

,

Prova de laço einduplas
Missa crioulà

.

Armada de patrão
,

Laçomirim apé e outras provas
-16:3.0h

'

D.omingueirac.oinogrup.oSARANDEIOdeCuritiba-PR
,

Show�,ativista no Parque de Rodeio com Edson Copette •

\

Domingo: 29/9 - 07:00h '

- 08:00h
-l0:30h'

)
1 -J

i '.
( '\

PREMiAÇÃO: �,OVINOS, CAPRINOS • SU(�OS

,��fuM4 eeeIliI'ÚI"����.e
,

.
.

�út/'ut--�� ,

.' ��-IUJ.·��-.tÚ� e�"IIâ6�«ücJ.��.
"

A patronagem agradece sua presença
'

". ." •

L'
•

I

COMéRCIO
DE CARNES

e
---------

'

, E' FRIOS,
- ,A melhor carne da cidade -

�'.,
I

Ruá Joã
.
., Planl..check.. 407

Fo...: (047) 372""24-371-4147 -371�27S

J�GUÁDÓ SUL.:·SC

, C�'::'QU�:=:�=U�:��
Rua Jorge Lacerda, 169 - Fone: (047) 372-21'79

, ,JaraguádoSul-SC
Filial: Barrada RioCerro,RuaAngelo Rubíni, 972

Fone: (047) 376-8421
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VARIEDAl)l1S .. 9

, i

.

I
_----------- BeatrizSasse ---_.------

, r
.f\maCfl-tit:\gemaWnves·da histó�ia!

Ant� de se h-�nsfot"W\cu" em Wt'\ insf:r<�n�o d� v�lo...i2Clçao
d� b�lez� fe""i",in�, � MC\q",i�geJt'\ (do p.��ês MQql.olille ...,

'ql.o\e �igt'\ifiG� f'int�... ;,: toesto) teve �nçõ� bem, intel"eSs�ntes.

HA ""t.\ltos ""ii �I'\OS'�ntes de c...isto,. os st.\J1'\é...ios, d� �ntig�} ." �

.-egião d� Meso,.,ota""i� �i�), f'�sst:\v�"" o kohl, W?" tif'o
�e co....vêí.o, 4:;lO �o ... dos olhos� t::'��� f't"Otegef" � i"egião d�s
f'icAd�$ de ihsetos e dos ...aios sol�t"eS. N� MeSM� éf'oC4?', os

eg�f'cio�,�f'�v�it�...� o kohl 'f'�"'� �Iong� e
.

deli�... os

olhos e �ind� d�nvolve��"" so""b ...�s esve d�d�s, c.. b�se
de ",,�I�qt.\it�i (""il'\e...�1 ""Ol'\Odíti\ico v�de i._. b�se de c,ob�),
� (,,�tons VerMelhos c.. b�se do. C�ffl\!iti\ (f'ig�t:'fo e}(fr,G\,do de
,k"" 1��tO), �d"".� objeti�6 �e dife.-encia ... d�ssesJ�oci�is ,e de
e""bel�� ... as s�ce....doti2.cts. k' " .,,'

'

-. ". '

'

, ,.

. Oef'ois os �hi� 'iti\ve;ti\ta...p."" 'o r:'é).:.de-�f"f"()z, �, .:1d�de
. Os, egipeios usavam carvão }.v1édi�, os j�f'0ti\es'es tive ...�"" � -idéip. . d� t.\sA-lo' f'�"'�
para alongar- e delinear ,os t.\nifo�i�... o rosto de st.\�s ""t-(I�f"es, dei}(�ndo-:-as bt"O.��s

. olhos 'cO""o f�nt�s""as. Co",,' tod�s, igt.\�is, evit�v�",,-se �ovtfrontos
e Cit.\Mei ...�� entre. os ho�ns.

ênqt.\Anto isso, 1'\0 o�idente., ",,�q�i�geW\ erCi sinôniMo de

�c�do, de li9�ção 'CO"" o d�_ôti\io, f'0t"(;j� incit�v�'Ct;d se"o .

.
-

. �� .

.

. .

, 'Pint� ... o rosto c�bi� só �s f'rostitt.\t�s.
O te""f'0 foi f'�s's�ndo e o 'conceito de ""�qt.\i�ge"",

""t:'d�ndo. Neste: 'séct.\lo el� jA MO se.�viQ. �e f'�teção confr�

o sol, neJt-\ sefo-yi� de f'...ivilégio f'�"'� � I'\Ob.-e:z�. ,]A. p� ...ti ... d�
'década ,c:t� 20,'� ""�qt.\i�gem f'�ss�t.\ � ct.\Mf't"i ... o f'�,.,e.1 '�e

, eW\belez� ... � ""t.\I�....As'w\e.1,indros�s 1"e�lç�v�"" os olhos co""
tOti\S �sê�ros � );?iti\tciv�"" bOqkiti\hAS eM fOffl.\� de. �o ...�ção�

.
As div�s do cine""� M� ... leti\e Piet... iéh ,e a ...etp. a� ...bo.
a...t"�sp.vQ"" cot"�ções nos �no,s 30 co� �s' so""b ...p.ncelh�iia
fin�ssi",,�s e os olhos �ft.\�dos.

'

'.

Nos �nos 4Ô, st.\"'ge o f't"i""eit"o ",,�qt.\i�do ... oficí�1 do

ci��, Met;< r-�cto ..., ql.o\e� al�"" de te... ct"'i�do o p����e,
st.\�vizot.\ os ,esf",,,,,�d.os co""o mcsfri(:\"" os. olhos d� 4:;lfriz 'Beth
!)�vis, definindo ��. fra:ços e &ei}(�ndo � ""t.\lh�t"�is fCW\ini�:.

r-e""ini,�� �êo""o � 'inesqt.\ec�vel MQt"ilyn Mon"'oe, qt.\e
""�t"co", 'A déc�dci. de 50 e �nlo",qt.\eCet.\ os hOMenS �O"" St.\Cl

, boc� v�t"Men\� e, st.\� �ele �"'f�it� (os cot"l"e.tivos �t.\�g,ft"��
neSs� éf'oCQ).

'

As déo�d�s de 60 e 70 fo ...�,,",' c�t"�ctet"iz�dCi.�, f'e!�
libet"d�de de e,cf'l"essê\o e �Io �,cc.ge�. As' top ""adels' d�
éf'oco., 'rv:;igy e Vet"t.\sk� dit�a"" � �oci� CO""- dc::.liti\eQd�l"es,
cílios f'ostiç:os e co""' so"",bt"�s de v&t"i�s cot"e�.

,

'
,

. ·N� déç�d� de 80, Ci. ""O�� dividit.\.-�e. Ve Ii\� I�dô; vi�",,

s� ,""t.\lhet"es st.\���q�i�dC\s/ co"" o. blkSh b� ""� ...c�d�, e:
de o",fro, lt'\t.\lh�t"es co""' "".�q·�i�ge"" 'de�n, �co""'f'�nh�ndo
� tendência c:Jo ct.\lto �o ,cot"�o e d� v�lot-iz�ção �o �tt.\t"�1.

,Nos anos 90" nao hA ...eg��s f't-'é-�ete.t"""in�dp.s f'�t"�

""ci.qt.\i�"':'se.,�viveMOS ,co,,", eql;:\'ilíbt"io e·' com bo..:\ gosto.l t.\�

�ot.\co ele c�dC\ é�oc�. $ã,o pet",,",itidos c.ílio� f'ostiços, '.

delineCidol"es e bC\tonS de:. t�d�s �S cot"eS, o i""'r-"'t"tc:�nte é ql.o\e
, " ),

você se ,�intCi.· be;t, co,,", o qt.\e. estA ",s�ndo.
A &'t\ic� obt"ig�ç&o é fic�t" CC\d� vez ",,�is 'boniti:\f

, ,

/[Marilyn Monroe teve sorte; na
{d�cada de' 50 já, ex;stia:m
-t....

.

, ,.. ;

orret;vos é pancakes pára
'.

iXar'a pele perfeita

Na década de 70, a modelo

'fwigy' eXagera ,,0' nÍake-llp�!rt,
us�ndo. �u;to de�ineild.,or �.�l'.}cfliospostiços

' '

" !!�1
I. I;:;

," ..

.
,

Adaptado 'da Revista Claudia nO 41
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'O,Noviço'já levou 2,5.
milpessoasparaa Sear
Este é o último final de
semana em cartaz na

. Scar, fia comédia '0
..'Noviço', de Martins ..
·Pena.,

'

A peça já foi assistida
'por 2,5 mil pessoas e.
não há quem não saia
de lá sem dar uma boa

gargalhada.

Os atoresmuito bem

caracterizados, 'a
maquiagem perfeita e o

cenário colaboraram

para osucesso do
. espetáculo;
Qliem ainda não
prestigiou, não perca'os
últimos dtas. Você dará
boas gargalhadas.

. .
.

.

Vamos construiro

.
o Jornal CORREIODO'POVO vem mais uma

. vez convocar a população para a' campanha
'. ,..

. Vamos construir o Centro-Cultural
Sabedor 'da importânoia do prédio .paraa -.cultura

,
.

.

.

[araguaense,
.

;,. CORREIODO POVO abraçou esta cousa
mais do. que jUsta.

Todos podemospartioipar: A Lei Rouanet permite
que as pessoas físicas

e jurídicas possam transferir
10% dos impostos devido a projetos culturais.

Procure. se Informar a respeito,
nos escritórios de. contabilidade,
e participe da construção do

,

Centro Culti;lràl de JartJgllá do Sul

. ,

VIDEO

'. !(ingKong 2. (aventura)
Ele dormiu durante anos com balas cravadas em'

seu corpo. Mas uma espetacular cirurgia o 'trouxede
volta à vida.:

."
.

�
..

,

Os heróis nunca morrem. Mas se isso acontecer
.

um'dia, os avanços da medicina podem trazê-Io� de
, volta à vida. Este é o caso deKing Kongque, duranie'
anos 'em estado de vida vegetativfl, recupera suaS::
capacidades. vitais graças a uma espetacular cirurgia'
cardíaca comandadapela competente equipe daDra.
Franklin (Lima Hamtltons'assistida por milhares de
j&'comoo acontecimento

.

. do . século. O mais

importame, 'porém; é que .

ela só foi permitida com

.a chegada de sangue
idêntico 'ao seu, vimo de
uma· fêmea recém

capturada naAfricapelo,
.

Cientista Bank Mitchell

(Brian Kerwin) .. Se um

King Kong abalou um

Estalo 'norte-americàno
tnteiro imagine. agora
dois deles.. .l

oMundoEncantado
tiaM�sica (dese,!ho)'

Prepare-se 'par_a viajar na imaginação e 11a·

criatividade das eanções de músicos consagrados"
,

como Cher, Sonny, Bob Dylan, Stéve Wonder e muitos
outros, produzidas e'

.
_.

dirigidas .pelo mago
John Wilson e animadas

por, John . Sparey,
Reunidas nessa rara

coletânea, as canções
que fizeram a cabeça de
toda' uma geração
transformaram-se em

mtntmustcats.. e vão
encantar a todos sem

limÚe deidade com' a
-bela. interpretação
gráfica dada. as ;ua$
Ieiras: Venhafazerparte

.

desta festa j
.
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t•••WtJlt·· 'Na.llAHEaI
rr E pra você que ainda não Q/FAs> comando do piofess�r nO I da juventude de Jaraguá do Sul,

aSsistiu a comédia O Noviço, de Silvio Celeste, a Marrakech abre as ,SUas portas, hoje, pata a Noite dO', Martins Pena, terã a' sua última
Quero-Quero. Haverá sorteio.de CDs e �setas. Rno sãbado, uma

�dade nesta seXta, sãbado e 'noite totalmentediferente e rrsritointeressantaÉ a 'Ihe l4adies First
domingo, ãs 20h30, na Scar, O .

chegando pela,primeira vei em Jaraguá. :Até a Ih da manhã só entram as
�rulo é. de qualidade.Prestigi·e!.' .

'"'y-- gatinhas - com a birita liberada até este horário. Querdizer, os ':barbados"
.E.a..... til, ' entrarão 'na boate com elaS já pra lá de Bagdá,

.

.

rrSerá n� sábad� (28), a .

partir' das 22h30, no aúbe À�ético .

Baependi, a realização do tão

espera� .Baile de Debutantes. As
patronesses deste ano, �ã� as

senhorasDilmàOppennann eDenise
· Meri Zimmermann' da Silva. A
lt1USicalidape da noite de, sonhos

·

estará a cargo da SCQq>10ns ,A
Banda, de Criciúma e, fotos é

fi1mI!&ens, da colll'etente equipe-da
.

,Arteàiçk. . .

.

.

.1IIN&1PE1IA
.r:Jr Aeb;ãortms�do

'. � tml começoue oMfral damoçada
"

já andqu �indo alguris pontos, No
<k>!iingo, praças,.parq.res e batziMós,
estavam 'floridos" dêwna juv�

, �niÍa e animÍda.
'

'

"-

_., NM.
.JA.·GlJÁ

rrAami�FabianeE'Y<ÜdSaad
·

confessou recentemente à coluna

que "viver" em São Paulo é um

, arande teste para os nervos; É ntWta
violência, poluição e' ,

· congestionamento. Sente saudàdes
da tranqüilidade de Jaraguá do Sul.
O retorno para a sua terra natal
'deverá acontecer embreee.

ÁL"�. '

qrRecebendo"�lltos
. pçIa nova idade; amaDhi, o amigo
ÁlvaroPiseltaJr. conhecidoDJdambe.

.•MAtE II •• '

"

...",,,.m.
WAcoluna Expressão faz um

apelo aos seus fiéis .leitores: em
hipóte:s,e alguma, por qualquer:
rmtivo, jamais conceda a venda de
sc;u precioso voto, para quem quet'
qu� seja. E se' ·você tiver

CODllecimento dealguém qu� real�e'
'

tal,tl'ansaçip, peça ao' indivídtl() 'que,
,ao 'I:nenOS seja coerente. Que nie
venhll reclamar depois, das ações
dós nossos polítiéos" e' da

�ergoÍlhosa corruPção brasileira.
Afinal, ele está sendo, Com eSte.

· gésto; ummeco aliinentador de toda
essa sujeira que impede o

desenVOlvimento deste nmavilhoso
PaíS; cltamado B.:asil. P�nse nis$o!

,

Cl)'••DI800S • FITAS
"

A:v.MaL�406
FONE: 37'-24147

.

. anSE.&HE.,
erA'Notre Dame faz, hoje, unia verdadeira viagem musical péla

Europa e E.U.A emanda ver com a FestaVoItaaoMundo. Já amanhã, é a
vez da banda oypsy Dream; de Curitiba, dttar as ,nonnas sonoras da

, Noite Avante Jarag,gat. Os ingressos sãogrãtis,
.

FÁII�.
lJrNeste sãbado .a rapaziada que cUrte' ''batê 'lata" �tará invadindo

'. a FáhJ:ica II, em Joinville, pra conferir de perto o swing e a voz da
. carioqufssima Fernanda Abreu, Início-do show: 22h:

.,&UM._. :
r::írO Camorra Bar, da loira B1umenau, promove logo mais a Noit�

das Decisões Pouco tticas, promoção dos alunes do curso de:

Admi�çã'o, da-Furb, .,

A BmuItz IRA!momo" ,,,. último ,6btulo� IUJ Notre lJtRne, IH!'fI" I
COII,itl"_.una_melhó,n btDuIas tk ,oeldoBrtllil

A Ioirinha
lWiane Gu-,nz
�Mo'
uü:o"por .

mellOla

ptIIstigtlln do seil
IIwer e rellll",a

"telulnna",110
rí1timodom;IIP,
ptITtl "".

. •

_ei",traúúJ '� ..

ta/IM ,

rnitlêllc;a de
,ftlSpaU .

.

J
,'� ", • í " IH .' -

.-

.
Maria A. Alves (27/09�,Cr.istina R.Dencker (28�9)" Luciane d� .

\ Souza (29/09},CarlaZunermann (01JIO), e AlessandraLombardi
" Pradi (02110). . .

'

I'.' _

. "SE VOcÊ.,OONTiNUAR fAZENdo O QUE SEMPRE.fEZ, VAi CONTiNPAR
ObTENdo O QUE SEMpR� Ol>._TEVE".

fARMAcnUR

VAJUEDAD�·'l1·

.� �.

,* Os mds�os André Pereira e Bdmãson FreitaS, sempre,
(

presentes nas' quintas-feiras na .Chopería da Praça, andaram
entÍ'ando em estädio esta semanà 'para .a gravação de .três

. composições próprias que certamente' farão sucesso iÚ>
'proxm,o verão. São elas: "Pensamentos e .I'.antasias" (balada),
"Por que?" (samba) e "Se atrtar ao Luar" (blues). É a som.

. do ritmo baiano' do Bdmilson com a diversidade de

instmmentalizáção do André - ex-professor de baixo 'do'
Paulo, do Sepultura � que nos faz acrédítar 1;10 sucesso desms

feras, dotadas de h1W,idadr e campetênca, aCima 'de tudo. I

InformatIvo CENTER SOM

Títulos mais vendidos: F�is .Acesos (O'. Fim d� Semana), As 7
Melhores da Jóvem Pan (Vol. 5), Humberto Gessinger (frio),
Anjo de Mím.Nacional, alf}'Stia� & Ralf (Sozinho em Nova.

.

York. ,Prin�ipallanç�to: O ft.ei do Gado 2. '

. -.' "/

G R ,U P

Av. ÇJetúliöVargas, 158

Fone: �72 .'3469

\

EH
'

C'N""N'�
�Já que umpouqainhó de irreverêacia não i�mal aningu'ém. a
Notre Dame entra no clima e, recebe, no dia 5 de outúbro o soril
"forro-core" dosRaimmdos.

' , ,

.

'.
'

�E vem áí a já ',tfadic�onal festa d� aniversário da boate JMarrakeoh, Os' sete anínhos serão comemorados no dia 25 de ':
/

.

II

outubro. ,� iI
c • NEM A- .. i i

___

lJOINVILLE
I

-Gine MÜ8I/er '1- striptease (Iançament� nacional). HOrários: 14h, I ;,
16h30, 19h, 21h30. .",'.

I'-.ÇineMÜêller2
- O PFo�..sor��&dO. Horários: 14h, 16h, 18h, I20h,22h. r-

I -Gine Mü8l/er 3 � Fenômeno.' Horários: 141130, 16h45, 19h15, ,I :1,21h30.· ,
.

'làLuMENAU
...'.. .'. I ':'

I· �Gine Shopping 1 -

, Strlpte� . (Iançame�o nacional). Horári��:c'll 'i14h, 16h30, �9h, 21h30. . Li

I'-eine Shopping 2 -Fen6meno • .Horários: ,14h3?; 161145, H!h30, I'21h45. .

'. : ,.'. I

I .. Pr.ogr.",�jo válld. /Mnt o período de 27� .. 0S'10. I
j

)',.
• _ •• __ ,III. , __

'

____._.__..__--'_I..;...""_...... ,

I
"P.

.

Filmagens'& Fotografias !l

FON.E: 371�5309
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAM'ENTOS

fPOOD[fY)lrE,.q_
.

FORMULÁRlOSCONlKJos
.

NOTASFISCAIS,:DlipUCATAS�RECIBOS, FORMULÁRIOS
PERSONALIZADOS,ETC.

ENTREGA EXPRESSA EM SUA EMPRESA

OU EM SUA RESIDÊNCiA

...................'

DIS1RIBUlllOR'PÄRAJARA�Á'OOSULEREGIÃO
Rua.P....ident.J..celino,188
Çentro - Jaraguá do 801- SC .

F.one: (047) 371�9999.

TRATA,PLAN
$e';'I,o. d. AJ�rdlna910 Geral ;

Execução. de Projetos com três.
.

meses de garantia
'. .

.

Manutenção .com ac;Jubação geral,
..

poda, cort'e'd,e gr�mQ,· re�oçÖo.
de entulhos

Pagamento com cheque para 30 dias

{ -,

AtendemosJaràg� do Su4 .

..
Ensead!l, PÍf�"as,.Penha e Navegànús
Contate f�ne 987-0914 com Renato

MWúcípiodePenha sc -.

.' . .�, ',. ,

.. ) .

�-=�-=----�--�--������----����--------�------�------�----_'�----�'�' ,��--�----�\_'----------------

CORRElOOO,eovo.s

VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10'

.Q9�'.Q7� • 'IMÓVEIS
371-7931

RuaAntonio ,C;Ferreira197
CRECI1741..J' .

<O.'U • VI.DI • LOlItA·· ADMi.ISIU •••COI'OU

.

Qtos Gar Bam �déreçolPODto R�. Preço

Sobrado 300 4 2 Versalhes . R. Herold Hesse, 30 75.000 Semi acabadolNegodávéis
Casa Alv. 84 3 1 JguáBsq. R OliviaPradi, 88' 38:000 fr6x.CondoxnfniQ AzâI6�
Casa Alv. 140 3 1 Lot. Papp R. José Papp, 357

' 57.000 ...15.000 financ. plSFH
Casa Alv. 190 4, 1 Schroeder ·R. Princesa babel, 547 ·80,000 terreno 6.56Zm2 • Parcela
Casa Alv. 130 4 2 Lenzi R. Elpfdio Martins, sm 34.ÔOO Aceita terreno/carro
Casa Alv. 2400" 4 2 Lot. Papp RMarcos V. GiroJla, 474 . 85.000 Aceita carro/l.mÓvel. - �ór
Casa Alv. fIS 3 1 Centro R. Perdinando Pradi, 118 80.000 Aceita, terreno até 4O.aOO

.

Casa Alv.. 133 3 1 AnaPaula. Rua634-103 25.000 Casa em construção/Troca,
Casa Alv. 180 4 2 Centro R. José Bmmendeerfer, 1�9 80.000 Troca pl apto em Blumenau
Casa Mist. 180

�

4 1 VilaRau R.Luís Picolli, 140 zsnoo Açeitacarro até R$ 10.000,00

Centro.
. ,

+F�c.CEP' ..

'Apto OK 166. 3 1 Ed.AnaPaola - 3° andar 27.000.

Apto OK. 153 3. J Cehtro Ed. Schiochet - ]2° andar 50.00@ + Financ. CEFlFicaCQ7Jnha:
Apto OK ]38

-

3 1
.

Centro Bd. Juliana - 3° andar 55.000 Entrega em Agesto/96 .

SalaComl 113 'Centro Ed. Florença - loandar. . .50.000 Sala comercial "., ' -

SalaComl 25 -' Centro Shoppiag Jaraguä Box 44- 23.000 + :2 CUB mêslMeita�frÖca,
.'

..

,

Lote 562 Figueira RuaAlagoas - 150m - Esq. 16.000 Somente em dinheiro .,'-
Lote 450 _- ------y- Amizade Res·. Versalhesm 11;000 Negociáveis
Terreno 11000 - Nereu Após Nereu- BR 280 8500 Negociáveis
Terreno '9000 Veira ' Ao lado do Posto Bogo , I()O.OOO Vende tudo ou áreamenor
Terreno 7000 Nereu

,

Pröx, ArrozZangbelini 35.000 IAceitá parcelar (

Terreno 2608 Nereu RuaAndré Voltolini 32.00Q Negoctäveís .

Lotes 4()5 Figueira ResidencialPiazera I 6.000 Ent. 2.000+48'x 225
Lotes

.

385 .Anrizade· Residencial Bebling 10.000 �,t 5.000 + 5 x LOaO
.

'Lotes 6'30 - " Vila Neva Pröx, F6rumlRádio RBN 33.000 20% entrada - Baldo 20 x
Lotes Vários - StaLuzia ResidencialGer3niiUn 7.000 SEM ENTRADA 200 pl mês
Lotes Vários - VilaRau ResidencialRenascença Diverso 40% entrada - Saldo pare.

.

. Lotes .

Vários - VilaLenzi ResidencialPiermann .1 'Diverso 40% eIÍtrá� - Saldo pMC.
Lotes, Vários - Barra ,

. Residencial Satler .

Diverso 40% entrada - Saldopare .

Chácara 18POOO -

. Gmbaldi' Estr. Garibaldi - Kin 15 80.000 Casa alvo - Aceita trocar - -

.

Chácara 111500 -

. ....

RibeirãoHúngaros - Km P Semmoradia - Troca/parce�GaribaIdi :?O.OOO

.

Terreno com 8.000m2 no centro de Nereu Ramos
(CENTRO),- Apenas R$ 35.000,00 ou parcelado

. IMPERotVgL.
'

. Res. Geraníum (Centro de Santa-I,.uzia) .

Lotes com toda infra-estrutura (Tamanhomédio de 500m2)
SBM BNTRA�A - R$ 200,OQ pfuIês FIXOS .'

.

.:.".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



RuaBarão'doRioBranco, 760 - Centro - Ed� Sehlochet

RuaWillyManhkenS!219· ... EdiffcioAthenas
RuaFerdinandoPradi, 45 - Centro - Ed. Vi'gfnla .

RuaGumercindodaSilva, 555 - Centro - Ed.Carvano

RuaBarãodoRioBranco, 760� Eciffcio Schlochet - cobertura

R�PresidenteEpltácio Pessoa, 111 - Edlffcio Jaraguá
BuaPresidenteEpitácio Pessoa,111 - Edlffclo Jaràguá
RuaReinoldoBanel-Resid .. Sartel-Térreo.em 30 das,

RuaBarãodoRioBranco. 760 - Edif ..Sehlochet

CASAS
. OBSERVA�ÕESTíPO�II;�QÊREÇO ,I .

. ÁREA(M2)
Construída Terreno

AN.A.AMnÇ)tto sIriS! - Lot.Dalmar .280,00 1.480,00
-.

AN.A.Adolfo Augusto Alfredo Ziemann -

172,16 434,40
AN.H.Henrich A. Lessmann,4n

.

6OP,OO 3.280,00
-

AN.A.AlvinoSteln,1012 . 90,00 392,00.
/W.RJoséMenego!ti,zrt ,233,00 82'7,58
/W.A.LuizSatler, 63 140,00 , 330,00
/W.
.

R.·Adão.N�!OskI, ,113 183,00 394,10,.
Mist.A.Marcelo Sarbi; 340 120,00 420,90,
.Aiv.A.Aorlano Freberger, 70 , 530,00, 530,00
AN:A.JulioTavaresda Cun�a Mello, 150 .200,00 f 1.083,�
/W.-R.Abano Fadllnl s/nS! � VilaNova 140,00 .675,00
/W.R.JoséNarlof - AÍla PaUla 195,00 468,00
/W..R:Alberto SantosDumont, 325 160,00

'

429,00
Alv.A.OttoMeyer, 66�� Vila Lenzl . 205,15' 617,50
AN.A.Chlle,20- Czemiewicz 100,00 520,00

NR

'QUARTOS
00
00'
04
00
00
00
04
00

os
(6
00

00
04

,04
04

VALOR,

RS
100.000,00
110.000,00
300.000,00
·42.000,00
100.000,00
. 65.000,00

'

60.000,00
.32.000,00
250.000,00
150.000,�
85.000,00
70.000,00
60.000,00 '

58.000.00 .

. 38.000,00

CondÇÕ9$ de pagamento àcombinar
CondQÕ9S depagamento à combinar
Antigo Restaurant! Monjolo .

Condções depagamentoacombinar
, Entrada d8 RS40.000,00 +30X 2.000,00
Con<lQÕàS de pagamento a,comblnar
Condçõesdepagamento acombinar
Condçö8s$ pagamentoacomblnar

:Valore condiçõesa combinar.
, Valores e condiçõesà combinar
CondiÇõesàéon1>ilar

. Valores e condiçõesà combinar .

Assumlrflnanclamento de 108mesescom base cteR$ 30;00 .

EntradaciêR$2S.ooo,oo+ 12XTR+1%
'. ,

Condçóes de pagamento à combinar

«"

ENDERE'CO
�

_

APARTAMENTOS

00

04'

01

00

'04

a2

00

oa.. )

00

,35.000,00

270.000,00

15.000,00

,55.000,00
..140:000;00

40.000,00
.;'

.

�.OOO,OO
,

16.000,00
r

,90.000.00

OBSERVACÕES
AS$umi'filanciame,�tode 130mesescombase R$524,OO

.

'-

Co�lçõesàcormilar
'

Assumlrfinandamento de 153 mesescombase R$ 400,00.
. Assumltflnanciàménto de80meses combase RS 524,00
Assumírflnanelamento de 60meses combase R$ 837,00.' .. .

" .

Assumi'filandam,ento 65meses com�aseR$ 220,00
Quitado

, _Assumirfilanc. de .100mesescom base R$550,00 (1.4CUS)
Quitado

uat-'rOCóploli.ullve'ra,.1.360
.

RuaLot.Champagnat
BuaOttoMeyer
RuaWalterMarquardt .:

.

RuaTomázFrancisco de Goes - Vila Lenzi
RuaJacobBucknla137 _ centro
LateralJoséTheodoro Ribeiro -'llha da Figueira
-Rua611-Semnome

'

RuaWalterMarquardt
-

.RuaProfessorAntônio Estanislau Ayroso .

RuaC,àboHarryHadliçh - Centro
RuaMar\n(i\'Frutuoso _ Centro
"'$ptung� AgUa ,,� .�...

,.".�
.... ,

ÁREA(M2)

.

714,00
'

378,00
. 375,00

.

800,00
371,00

" 4.236,00
1.800,00
2.781,00
4.325,.00 .

704;00
300,00
736,44
.364

TERRENOS'
VALORR$
85.000,00.
20.000;00. .

"

1S.000,00
43.QOO,OO

.

_

"

26.500,00
640.000,00
48.000,00

I 85.0Q0,00
430.000,00
24'(�OO,OO
47'O()Oi,OO
55...000,,00

il.:1:

OBSERVAÇÕES
Com parcelàmento a comDlnar.

Com parcelamento a' combinar
� Com parcelamento á combinar,

.

Com parcelamento a combinar
Condições de pagamento à combinar·

Entrada R$ 33.000,00 + 6 xR$ 2.500,00 prestações fixas.
Com par�lamento a combinar
Com parcelamento a combinar
Condições de paga�to à cQmQinar'
Condições de pagamento à combinar

..Conctições� pagllmento �..comp!r1ar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Terreno: ruaAntoriio Carlos Ferreira de 19x30mts.
.

. "; -.' .

, 'Ierreno: '15x30ints na rua, João Plairinscheek.
'

Veßdade lo� financiados no Lot. Vicienzi ,eGadotti - Bairro StQ. Antonio
:Casa de alvenaria: com 113,OOntnaruaAlbel19 earlosMeier - BairroCentenärio

'Casa de alvenaria: 10,oo� no Lot.'Vicenzi eG�otti d financiamentc
.

.

.
.

,
.

.

,
.

,

I 'Casa de alvenaria Com 120,ooml na rua João Wiest Jdnior.
\

Casa de alvenaria I90,� na rua Antonio Gesser :- Bairro Czemíewicz,

Chácara: em Corupä, com 131.000,00m2 com toda itúraestru�a :

Chãcara; em�Nereu !Wms, com 88 morgos �ndo casa, luz, água.

pá do Sul, 27 de Setembro de 1996 CLASSIFICf)�OS DE IMÓVEIS CQRREJOOOpovo-7

VENDAS

lOCAÇOES
LOTEAMENTOS

Larlmóveis
.

.

.. .

-

Av. M.-,I. D.odoro, &83 i •• Ia 1

LOéÄÇÃO
Apartamento ruaDomingos Rosa, 85 (02 qtos, garagem) ,. R$, 350,00

�

Quitinere: ma ArqaimedesDantas, '80 (01 qto, si garagem)R$ 190,00
, ,

, "
, " ,', ,

,

, Casa de alvenaria: ruaPastor Alberto Schneider (02 qtos, ,sI garagem)R$ 230;00
,

�
,

,

câsa de madeirai Lot.Vícenzi e Gadotti (02 qtos.) R$ 128,00
� '. '.

.

.

.

(
.

, Casá de madeira: rua Lourenço Kanzler, ,637 '(02 qtos) R$ 210,00
,
1 quitinetedemadeirá - R. Adão Noroski, 19 - Lot, Giardin(LenziR$ 140,00

, '

Sobradomi$to com 2qqartos - R. Adão Noroski - Lot.Giardibi Lenzi - R$ 224,00

i
I i

"_

Novoen�: Av. mal.Deodoro da Fonseca, 583 -'cent.:o ao la�o da Die. Emp.:eendlmenfo,s

•
,

.

INTERIMÓVEI$
CRECI 0914';J

,'- Permute-se casá, mista
. com ,,140m2; terreno com,
450m2' todo muradó na Bue:. "' . '.

.�

Le9Poido Gorjes; Vila'Lenzi,
. , ,

por apartamento de 2 ou 3

dormitórios no centro.

Casa 'de alvenaria.com '

9.Dm2 terreno, com 400m2,
.todo mureao.

'Rua: João FrS?nef"
"

(Jguá-:-Esquerdo)
'Preço: R$ 40.000,00

(à combinar)

Terreno com ?3�04m2.
Rua 532'

'. '-

(Lateral:' Rua Bertha, Weege)
próximo. â Ma./wee

�$ .40.000,00" (negociáveis)
. '

,

VENHAVER!

"

I

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
, , ! .

,�;- - _"',.,__ -,,'-,- - _
.

.,....--...............-.......---..........:...----..._......._---_,..._......,;;_..-.-,-------_......_ _..;.;-_......_---.....;......;.----
,
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CORREIODOPovo-8

, ,
'

PUBLICA ,OES lEG�IS .

Jaraguá,doSui 27 desétembro ci;,"

FONE: 372-3349

,',ALUGUEL'

"DE, 'TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CA�LOS,�ERREIRA, 184

PROCLAMAS'DECASAMENTO'
MargO'tAdeUa ,Grubba LebmaDn, Qfici!tl do Registro Civit;do .0 D,istrito da Comarca de

,JlU'aguá do Sul, Estaêlo' 'de santa Catarina, faz saber que compareceram neste CarJ'rio
e:xibiódo seus docum�n'tos pela lei, ..fim de se habilitarem para casar os seguintes:

-,

,

EDITALN· 20.731 de 19-0,.1996 .

CARL()SALBERTO�WEm'EFÂNL\M:iOLLER lERRAZASÓLMOS
Ele, brasíleiro, sólteiro, médico v_inário, natural de Itoupava - Blumenau, nesteEstado, domiciliado
e residente naRua Brasflia, 361; emDoutor Pedrinho-nesteEstado;filho de Udo Alberto Germano
Ramlow e EdleRamlow.

Ela; bfasileira" so1te� arquiteta, natural de Taquara,Riockanru; 'do Sul, domiciliadll e residenteDáRua
BleonoraSatterPradi, J25, apto. 104, nesta cidade, filha,de Eduardo TerraZas Olmos e OlíndaMaria
'Te�Olmos. '

, ",', "

'

,

'

.

EDlTALN-20.73Zde 19-0,.i996 "{
JAIR NUNESDASILVAE�CIA EDENICE�OEHLICH

Ele, brasileiro.solteirc, comerciante, natural4eAm6po& .:AlfredoWagner; neste Estado, doniiciliado
e residentenaRua JO!Íé TheodoroRibeiro, 2.988, Ilhada Figueira, nestacídade, filho de Antonio Nunes '

da Silva e de Doralice Machado daSwa
'

. '

'

EJa, brasileira, 'solteira, do Iar,.natural de JaraguädoSul, domiciliadae residente naRua JoséTheodoro '

Ribeiro, 2.988, ObadllFigueira,.nesta cidade: fi.JIía de CurtFroehlích e de TraudiFroehlich.

EDITALN·,20.734 de 19-0;:1�96' "

ÓDIL�.,LUlZFACIIINIEDELINDE�IRO
., '

Ble.brasíleiro, solteiro, industriário, natural de Mandaguarl, Paraná. dónílciliá.do e fesídénte na Rua,
PadreAlberto Jacobs, 730, nesta cidade, filho deLeandro Fachini e de Dele! Fachini. " ,

Ela, brasileira, sokeirá, vendedora, nàtural de Doutor Pedrinho, nesteEstado, domiciliada e residente na
RuaCarlos Nielz.64,ViIaNova, nesta cidade; filha de LuciaM��eiró.'

'

EDITALN· 20.735 DE 20-09-1996
MÁRCIOHOEPERSE NEIVARECH"

BIe, brasiíeiro, solteiro, meflliürgico;natural de Armázém"nesteEstado, domiciliadoe residente riaRua
, EogelbertOeschler, ÁguaVerde, nesta cidade; filho deLucas.Hoepers e de Nelsa Hellmanil Hoepers.
I
E}il, brasileira, solteira, vendedora, natural de Cbopinzinbo, Paraná, domícilíada'e residente II!IRua
EogelbertOescheler, ÁguaVerde, nesta cidade, filha deAr!-éliíldb'Rech e de CatarinaRech.

"

�ITALN· '20.736 de 2O�."1996
'

mMELINOOSCHULLEE�OS�PEREIRA
Ele, b�ileiro, solteiro, auxiliarde escritório, nàtural deTai6, neste Estado, domiciliado e residente na
RuaAvelinoAoriano de Borba, 263, Oba da Figpeira, nesta cidade, filho de Eogelberto SchUlle e lzabel
SchulIe.'

'
.

,

Ela, brasileira, solteira, auxiliar dé produção, natpral4eP� Paraná.d� eresidente naRua
Avelino Ploriano de Borba, 263, Obada Figueira, nesta cidade, filha deAdãoPereira e ,Valeria Pereira.

(

I
, ,

.

,
EDITAL 'N· 2O.7:r1 de 23-09-1996

ALMIR KREU'lZFELDEIVONEIQlEU1ZFELD
,Ele, brasileiro, solteiro, retificador, natUral de,Jaraguá do Sul, domiCiliado � resid�te ein Jaraguásiriho,
nesta cidade, filho de Nelson Kreutzfeld e Dalila Towe Kreutzfeld.

,

Ela, brasile!ra, solteira, operária, natural de Jaragllá do S� donnciliada e residente em Garibaldi,'nesta,
'. cidade, filha de 'Ev·aldo Kreutzfeld e MariaMokwa Kreutzfe:.i.

, ,EDITALN· 20.738 de 23-09-1996
'CLAuDlR DIAS E,CLEUSADEOLIVEIRA

Ble, brasileiro, solteiro, operário, narura:I de Corupá, neste �tado, ,domiciliado e residente � Rua

ÁguaS Claras, ,Ilha�Figüeira, nesta-cidade, filho de Concilio ArnaId9 ,Dias e Catarina,Dias,.
'

Ela, brasileira, solteira, operária, n�tural deG�iaçú, Paraná, domicili.àdae residentei1laRuaÁgUas
Claras, Ilha da Figueira, nesta cidade, fIlhade AntonioValdir de Oliveira e Julia daCóncéição Oliveira.

,� .

,

'EDITM.. N· 20.740 de 14-09,.1996
VALDEMIRMA.1EUS DASILVAEMARIAAMALIA DESOU1A

Ele� bràsileiro, solteiro, op�ário, natural de SantaMôJ,licà - Santa Isabel do Ivaí, Paraná, domiciliado e

residente naRuaJosé Bauer,VilaRau, nesta cidade, filho,de Franeisco Mateus da SiIvae Maria José de
LimaSilva

Ela, brasileir.a, solteira, natural deGaruva, neste Estado, domiciliada e resident�naRuaJosé Bauer, Vila
� nesta cidade, filha de Paulo Le,opoldino de So�a e Clementina Zen de Souza.

'

. '. .'
.

-.

,-

.

,'.

E par� que �hegue'ao conlaecinaento ,de todeIs" mandei passar o prese,nte Edital, que será'
publicado pela imprensa e em Çartório, onde será afixado por 15 (q'1inzé) dias.'

>

, "

,
,

, "

"EDITAL
:,.., .

PATRICiATAVARESDACUNHAGOMES TabellãeOfieialdeTftulpsdaComarcade
,

dó Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a todos quanto eSte ,editai virem. que se acham neste Tabelionato'
os Tltulos,contra:

'

"

Auto· Mecânica Burges Ltda. - Rod. BR 280 Km 71' - Nesta; ,

Antonio Giovanl da Silva - Á. RolfAlb.' Balock, frente 117 - Nesta:
Adtiana MarqUes - R.,Estrada Nova sln próx. CTG - Nesta;
Com. InStaladora Elétrica RudaÜda. p R. Roberto Marquardt, 165 - Nesta;
,Cristal TêXtilltda. - Estrada Schroeder 1 Km 3,� Schroeder;

,

· Cello Planinscheck - Av. GetCllio Vargas s/� - Nesta;
Com. de Tintas MC Ltda. - R., joáo Picolli, :57 - Nesta;
De Laton Com. Met. Lav. e Ban'l. Ltda. - R. João Januário Ayroso, 1189 - Nesta;
DeniSe AParecida Bayer - R. Claudlo'TQmazelli, 97 - Guaram,irim; ,

Darci Manóel Gonçalves ME Uheus - R. José Theodoro Ribeiro, 921 - Nesta;
Darci Mànoel GonçalVes ME Uheus - R. José Theodoro Ribeiro, 921 .. Nesta;
Edenir da,Silva - R. Hénrique Marquardt, 605 - Nest�;
Escola SID - Á. Reinoldo Rau, 330 - Nesta;

.

Everaldo Batista de Oliveira - R. Pref. José Bauer, 2520 - NestS;
Elisaldo Leutherecht - R. BR 416 � Nesta;
Edson Douglas Schalinski - R. 103, n!! 158 - Nestà; ,

Gilmat Zabel - 'À; Antonio Bernardo Schmidt s/rt!! - Nesta;
,

limar Marcos Alberto Jacob - R. 3 'de ÓutubJO s/n!! � Schroeder; ,
,

Ind. e Com. de Móvei� Strelow (tda'. - R. Estrada Rancho Bom - Schroeder;
Ind. de Artefatos de Borr. BM Lteta. - R. João Marcalo, 40 sl5 - Nesta;
Ivane Lucia Binda • 'R. Antonio tunardi, 253 - Corupá;
Interrogação Ind. Vestuário Ltda,\. - BR 280 Km 60,5 ,sl,502 - Nesta; ,

Jua,rez prva - R. José 11heodoro Ribeiro; 4308 - Nesta; ,

,

José Pereira / Merclldo Santo Antonlb - R. Três Rios do Norte sln!! - Nesta; :

José Luiz Machado - ,R. Lateral R. Aldano José, Vieira - Guaramirim;
José Schmitz � R. �oinville - Nesta; "_

'

�
,

José Luis de Moraes Girardi - R. Fideli$ Stlnghàn lote 3 - Nesta;
Joã0 Vilmar Puff - R. 28 de Agosto, 02 - Nesta;'
'Jorge Sampaio - R. Estrada Nova, 227 - Nesta;
Leoniee Torezani Moser - R. 350, n270 - Nesta;
,Luanda Hepp Alves � R.' João PicoUi, ss - Nesta; ,

Luiz Antonio Alves '- 'ME - R. José Theodoro Ribeiro, 2882 - Nésta;
,

LavacAlVorada DevalditL V ME - Á� MaxWilhelm, 299,- Nesta; "

, Mini Mercado Dois Amigos Ltda. � R. Manoel FranciSco da Costa, 973 � �Nesta�
Me,talúrglca:WillI Zippert � R. ltapocuzinho 'sIn2lot. Dalmar - Nestêl;'

,

Mini Mercado Decksler Ltda. - R. Jaime Gadottl, 269 .:Nesta; ,

Maria do Carmo dos SantQs - R. Àngeio Rubi'ni: 120 - Nesta;
Marlene Maria liidoró da Costp • R. Arthur Gulnther, 220 - Nesta;
PH Têxtil Ltda. - R. Marechal Castelo Branco, 4015 -Schroeder;
Padaria e'Confeitaria Tecnopan Ltda. � R. 'Bernardo Dornbusch, sn!! - Nesta;
Padaria 'e Confeitaria Tecnopan Ltda. - R. Bernar,dO DOrnbusch' S1n2- - Nesta;
Paulo Ayton Buchmann - R. Servidão, 129 - Nesta;
Refrigeração Tex Frio Ltda. � R: Cei Bernardo Grubba, 290 - Nesta;

,

Restaurante e Lanch6het� Kallech L.da. " R. Jos$ Theodoro Ribeiro; 415 .! Nesta;
Rosa Maria Padilha dos(Santos,� R. 329 n2 274 - Nesta;
Super Som Eletrônica Ltc:ta. - R. Mal. Castelo Braricq, 3434 - st:hróeder;
,Supermercado Dois Amigos - R. Manoel F. da Costa, s/h2 - Nesta;

. Têxtil Maq. e Equip. para Cereais Ltda; - R. ,409; s/n9. .

'

Wanderlei Klitzke.- R. FranciSco Mess, 545 - Nesta;
Waldemar Reeck, R 578. n!! 269 � 'Nesta;
Verdur.eira 01ivio Schopping: Á. 'Bernardo Dornbusch, s/n!! ,- Nesta;
Verdureira Flor da Terra - R. 28 de Ago�to s{n2 LO 1064 - Guaramirim

Z�nàide'de Souza D�arte � ME - R. Avelino de Borba s/rt!! -. Nesta. ,
.

\',

�.
_"

LS/Jaraguá <do Sul, 26 de setembro' de 1996

IIton Hoftmann
Tabelião Sub.tit�to

,

E, como os ditos deveclpres não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a
• intir'nação, faz por intermédio do presente editai, pára ,que os mesmos compareçam
Tabelionato' na rua Ar:thblr Müller, �, no ,pra;z:o da Lêi a fim de liquidar o, seu ��ito, ou ,

· dar razão porque nãoo faz, sob apern. de serem.os refer:idos,protestados na forma da
etc.,

'
' '.

,.

.
'

. DEClARAÇÃO Ä PRAÇA
'

."

Declaramos que o nosso coonteCONSTRuTORAfIANE,LTD';'.: CGC: 82.639.s� ,

'0001-50 -lhscriçãoEstadual250.149;249.' RuaItajaí, 642,- Blmneoau - SC - fone,

(047) 326-0677, eDl momento algum deixou de' cumprir seus coinpromiSsos [:
financeiros e que a .tentativa<le 'ProteSto se deu por, desencontro de informaç�·.A,
fim d� resguar<làr a idoneidade 'comemal e financeira do mesmo, publicamoS'.,
.presente.

'

PßlREI,RA RIO BRANCO LTDA.
CGC: 83'.61.8.975/0001-05
.Inscrição 'Estadual: 250,634.686

'

RUIl: Estrada Ilha da Figueira
Fone: (047) 371-8522 - Guaramirim 7 SC "

Jaraguá do Sul, 27 de setembro de 1996.
,

.
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CORKEIO DO POV<> - .9..

, • .• •• VIDA ROTARIA
I

.pae vai InIClar·GovemadoresdoDistr�tö-
bras da nova sede 4650, em Jaraguá do Sul

�••...... c••• c .,.....�.............. :JI", ..

-aeai.oSaI-AApào(� dO. eload.."" àtu81metite, ,à Apae está com. O RotIÍÍy Club Jaraguá do Sul, recebeu na reunião 40 d� 17.40 eorrente, 'a honrosa
.

•

oAmi9»s do�Exoepci�) daráioício ii 'capacidadeeilgOtada, ateade 160 peaáoas, entre visita dos governadores do Distrito 46�0, Ruy C.dozo (1992-93), Pier Lorenzo Marcbesini
dec:lOlllltruçlo deIUaDOVasede�4' cIiaa. maoÇ88. adolesoeotes e adultos de.Jaraguá do (1979-80), que junto com o governador M:8r10 SOUss (1987-88) e os sócios ao veterano
do serão inat'aladoa os três primeiros' Sul, Comp6 eScbroeder. clube de serviços examinaram aspectos dõ clube, da fundação de um nov� clube e o,'OI, a ofic:iaa, o gia_o de esportes e a' .. O prédio onde está iiistalada a Apae pode, redlstritamento.

'

)IiIaàa. ADova aede teráUm. total de cinoo u;ü eervendido e 888Ím arrecadar aproximadanJente
'

A foto mos1ra a mesa principal" sob a presidência do rotariano'RolfHermaon e o protocolo '

� quadf8doê de área 00II8truáda. o terreno RS�4� pára serem investidosDaDova sede" Hélio Gat'cia fazendo a saudação.(E::VS).loi doído pela prefeitura e.tá aitoado à Rua ' etópOll8Ui91811lÓtrosquadradoseo terreno 3,4, ' '

,

,

;1oinviI1e, próximo ao Portal de.Tangoá, cIiviaa mil metros quadradolL
'

"

comGuaramirim.A nova aede dopoiadepronta A eiltidàde conta também oom 18
podcri atender até 400 peII08I portaaor. de funcionários eatáduais. 14,m.unié:i.pais e outros.
doficiônoi.. física ou ment81, já que,.. 14 profilBiOnâis entre terapeutas, paicólQßo"

..

iutal.,. vio eer to.,.. adaptad-.
"

fiaioterapeutas. �própriaApae.
'

Para a oonstr1J9io da nova IOde, que tem :'A entidade sobrevive Y'8988 a�
llUItOIoatimados emRSImiIhio, aApaepo-m " nu pr�� doaçaes da comunicJa&" d-.
.q. parte e para o reatante,� oonÚll' emPresas e aJgmnas� feitas atraVés de
90m a 'oolabora9io da comunidade • d.. pe8I08Imultadas DO trânsito.

'

"_prOIIllJ, como já ve.. aoonteoendo na ,- , RosàneTelJzinhaialmkev.aattilembnlque
"

"Adote umExoepoiOllal". ," Apae exiáte há 23 aDoS om .Jaraguá do Sul, "

&pado a ""dente da eatidade, ROIaDe _de lOO9f, dos portadores de defié:i.ênoias e Ó
.-02I·iaba.Jabnb \WIatti; o ... Prédio tem oonaickinda uma d..melh0Rl8 doEstado. p..

ximadamente 12 ano8, <niG' ofer_do , que esta entidade oontitiue funcioiJaDdo com.
'

"Idi'giosdemelhorarouampliaro ateadimeoto, tantaCificiência, e possua iuaBovaseele, 6preciso
' .. ooma já virou sala de aula,'e1e.tá que .. p088088 ae oonsé:i.entizem da necossidadO

do em local inadequado Com mUitas de oolaborar comaApse.
"

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER JuDICIÁRIo
-, ,

, cOMARCADE JARAGuÁDO SUL
"

"

,

EPIT4L DE, LEILÃO

'",DouroRÁ IDLDEMAIt"MENBGuzZI DE CARVALIto, JUÍZA DE DIRBlTO' DA
·lA VARA DA COMARCA DE JARAGVÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA,
'NAFORMA DA LEr. ETC...

-, ,

,

_

"

'

,

-PAZ SAB� (em resumo;'art. 687 do CPC)� o '-.ainte: - VENDA EM 19 LÉ[LÃO: Dia
07110!J6, às 1�:30 hons, pelo valo..da�, clcwidamente corrigida. - VENDAEM 2°

,�O: - Dia 22/10196, às -U:30 horas, por quem mais der e maior lance oferecer. -

LOCAL:' - Edifício do Fórum .itQ âRua GuiJhorme C. W80kerhagen, 87.;ExEcuçÃO n�
,,)696000S42.7 em quo 'ó CredorUNlBANCO - UNIÃo DE BANCOS BRASn.ElROS S/
,A e devedores CONFECÇqES:MÔNACO LTDA E IRINBtHVO DIDZIAN. - BENS A

,

SEREM.L�OApOS: -l)46-(quarenta e seis) leg de tecido veludo colete marrom; 2) 61(8elaenta e um) kS. 'de tecidoveludo:coletc-azul-marUmo; 3) 31 (tririta e um) leg de teeidc
veludo colete bege; 4) 38 (tririta e oito) leg de teoido veludo colete preto, avaliado cada kg

- -.RS 38,20 (trinta e oito reais evinte centavos), totaIizandoRS 6.713,2Ó (seismil8�
�� e três reais e vinte centavos); 22 (vinte e doia) leg,de' ..aIba oonfeccionadà, tamanho ,

��.emmoleton, avaliado cadakgem RS 7l,40 (setentae doiareais e quarentacentavos) _

�do RS 1.'92,80 (hum mil quiuhentos e D"".OIlta e dois reais e oitenta céntavos).
" 0CaI ela� RS 8.316,00 (oitomil trezen� e dezesseis�). Nos autos não,cQll8ta
'�ônUl ou reour8opendente. - Fica alra'és do,pre8ente editalintimados osdevedores,
k� -1!JCsmos não sejam encon1r8dos e ,inlÜ)lados 'pelo Sr. ,Qficjal de Justiça. - Dado e

'

"�D08� cidade de JiIl'IIgÚ, do Sul, 808 vinte e um dias domês de agosto do ano demil
tos e noventa '., seia; - Eu. (Cláudia Jenicben), EscriVãJUdic" o subsCrevi.

'

,

HlLDEMA'& MENEGUZZI DE CARVALHO
: Juíza dO Direito ,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, T�ento: Klein e Azevedo ein fr� ao Ilmq"e'jü�o·lJIlfmico � NllIiele

.
Jaraguá'do Sul- AfudUstria têxtil, sete _ neutro. Organização Regio�al·de 'Iurísmo

Nanete.devolve.ao Rio Jaraguã ãgua Ap6s'0 tratamento no tanque
,Os integrantes da O�T (OrganizaçãoRegional ,de 'Iurismo) tom

com índice melhor' de pureza que 'físico-químico" as águas seguem para posse oficialmente, na última sexta-feira dia 20, em Pomerode, cidade
"

retira. A informação é do responsável o decantador. No final do decantador da ORT. O presid�nte é Francisco 'Canela Teixeira, secretärio de'Turlsoi:
pelo sistema de tratamento', de é

corrigido o PH: que fica entre seis e -de Pomerode� o diretor de Promoções e C?munic:açãó Social da ORT"
efluentes damaíbaria,ValditKlein. De . oito. Saj.nd� do decantador vai pata '_l-oreno Hagedorn? diretor da�visão de Turis�o da Pre�eitura de Jarag ,

acordo' com ele, o tratamento evita o tanque biolõgico, .onde recebeos do Sul.
que selahce diariamente no rio cerca microorganismos, "que dãovida .a ,Segundo Hagedem. a posse oficial des m,tegJ;antes da ORT é u

de 1,5 tonelada de .rresíduos, ,�a".-N�te tanqàe, a água fica com 'garantia de espaço pata a concretização das ações de turismo volta
,

resultantes dó processo' de uma cor barrenta, resultado da ação 'para a região. Salientou ainda' as recentes conquistas dotrabalho 'dê'

industríalização e tintura das m�as"
'

dos mícroorgànísmos. '"Se a água não formação e desenvolvimento da ORT, como o .selo de mutllcipalizaçãO:.
que são 'eneaminbados para o lixão. ,fica com esta cor é porque os '.

do Turismo, concedido pelo governo Federal, além dapartícipação d"

Antes.de usar a 'água retirada do microorganismos estão mortos e é Fórum Permanente de Turismo de Santa Catarina.'
-

Rio Jaraguá a empresa faz um preciso.recomeçar todo oprocesso",
tratamento específico para que sejam afirmou ri gerente-industrial, Júlio
eliminados alguns resíduos. Depois do C� Ázevedo, acrescentando que
t�ento i,nicial, é distribuída para 'qúanto illais barrenta a água melhor
a fábrica. As águas das tinturarias vão . o resultado.

.

prímeíropara ctanque de equälização A água barrenta vai para o

para a homogeneização.. onde são decantador secundário, quando os

misturadas as diversas colorações, microorganismos são. decantados e

.Depoís seguem para outro tanque:'o bombeados para o .tanque ,físico- "

ffsico-qaímico, quando recebem três químico. Por fim, a água está com,
..

produtos químicos: sulfato' ferroso, cerca de 95% de pureza e é lançada.
cal hidratado e polímero. Estes. no rio.. Klein explicou ainda que,
produtos separam as tintas da ägua, apesar da Jndústria melhorar a

,,'.
-

.

clareia,' acerta o PH, que está em quahdade daägua, elanão reaproveita
torno de 12 e 13, e faz á decantação' po.rque nesta fase a ägua coniem
dos resíduos. muito cálcio e ferro que prejudicam

- Com o PH entre J2 e 13"à ägua ne tingimento; "Norio, aäguatratada
está fortemente alcalina, 'que' mísmra-secom aoutraevaipeeíendo.

.. representa a quantidade de soda a quantidade de feno e cálcio, devido
cáustica, prejudid� oo'rio:: explicou àOtrajeto e-aoxigenação'vesclareceu

. Klein; lembllUldo qUê (.) PH noimal é AZevedo.
'

.

, -

, '

,

'.

� ------ �----__am���___

,

Nanete devolve ao Rio Jaraguâ
água: com, ,,95% dê

I:
I,

·Notas ..

Reclamações centra imobiliárias
.

A cobrança de uma taxa ilegal nos (X)ntiãtos de locação e aplicação .

juros, ilegais por admínistradoras na compra e vendá de imóveis, sãó \
\

principais reclamações registradas no Procon de Jaraguä do sui.·
. Segundo José Carlos Rossato, advogadoe coordenador do Proc

.

aconteceram 25 denüncias nos últimos.30 dias, apesar disso.Rossato
.

que a maioria das imobiliárias estão seguindo orientações do Procon, ln
.

p�e que os usuários de serviços de_qQalquer naturezabusquem informo
sobre os direitos do consumidor e sempreexija nota fiscal, �ecibo",'
qualquer tipo de documento que oficialize a prestação de um servi

�

compra ou. venda de qualquer produto.
.

O Procon também tem recebido ·denúricias centra à cobrança de j
multas nos casos de atraso de mês, que de acordo com a novà lei

opêräções de crédito (lei 9.298), "as multas decorrentes da inacÜni,ple \:
não poderão ser superior a 2% do valor das prestações".
Qualquer dúvida ou reclamação ligue para oProcon (1512) que'funcio

,diariamente das 8 horas às .16 horas.isem fechar para o almoço.
'. I

" •

, ,

-

VEREADO·R',

\
.

pr�.�".····
.

NJ
�(.

, ,

Pedro Garcia, Natural de Jaraguá do Sul ,

>

Formação escoíar.
.

.

Pfimájjo: Vítor Meirelles -.
12 e 2ll Grau Colégio São Lufs
Faculdade �e Administração - F.urj
Faculdade de Eg_onomia - Furj
Pós-graduação d.e Adm. de Empresas
pela ESAGIUDESCIFERJ.

.

Sócio-Gerente de Com. e Repres. União
Ltdâ .. '

Participàção ativa em diversas dir�tpJiãs
.

de ClUbes'e Igreja.
Vereador desde 1993 ..

cem um trabalho sério, transparente,
honesto conseguí o reConhecimento da
'COmunidade pelas mInhas atividades e

.•novamente conquistei dos eleitores
.

entrevistados ,(32 ano consecutivo) o l'

lugar na ,p�quisa de opinião pública.
realizada em nossa cidade pela empresa

.

Master Pesquisas: Isso vem confirmar
que estamos no caminho'certo e o nossO

tr��alho, é. comRrovadament�'
, reç,onhecido e prova tamb�m que a,
polftica alfotada desde 'o infcio do meu

mandato' efõlá correta.
. ,

I

§ P'
M
"D'

B B
. PED�O GARCIA

I\P 15.643
A MARCA DO TRABALHO E
CREDIBILIDADE NA POLíTICA

.lunto.por.l.ragu' PMDB/PPB'
.

,PREFEITO I

IVO KONEL'
VICE

MENEL,

O_ODEIMITACATAII� ,

I·,
\.
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mpreiteira é autuada 1111 FALECIMENTO'
<

irregularidades ,a tl�FüomenaKamerSpezia
f

' "

,

"

:ll�����l�Il1�����f �f��1����I��Il: .

'

, '

'

"

Jaraguá do Sul-AEmpreiteira ' Alessandrose enc�nträva'na obra :�:�:�:�:�:�:�:t�:�:;: �:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:� Faleceu em sua residência dia 16 do
ßeMão-de-Obra:Solar foi autuada 'acompanhado do tio. liSabe �omo é,

,

lia' tarde' da última segunda-feira a gente tendo que fazer uma hora

(23), por irregularidades extra no, sábado, mas ele trouxe o

Jmbalhistas e falta de segurança no rapaz para buscar alguma coisa" não
trabalho. 'A empresa, responsável foi, para trabalhar" , .disse o

ê�;��;�§Ê[f; ��{;:�'!:��:F::ª;I� ·1.I�Z:��:�:�7:�=��.·
:fespohsá�eis 'o secretário de Märcía.

.,

I

;?J;mejamento Otaviano Eduardo " O empreiteiro da Solar, Altino
plonaBdson Luiz de Lima e 'Giacomozi, disse que-nem sabia,

',�onaldo 'de Lima. A fiscal do ,que o rapaz'estavana�bra.. "Como
,rrabalho, Märcía Vieira, multou' a podem trazer alguém aqui. Menor
,empreiteira.

.

de idade e senÍ registro; sem o

; No sábado', por ,volta 'das: 8 , senher saber?", perguntou a fiscal.

:,horas', Alessandro Ferreira dos A Solartem nove trabalhadores na
.Santos, de 16 anos, caiu entre as 'obra do edíífcio Maximum Center,
im�eir3;S de armação do elevador
'de' serviço, 'do, terceiro constatou . irregularídades .na :�:�:�:�:�:�:�:f��:�:�:::�:�:�::::::�:�:�:�:�:�:�:��:� ,

o<
" .'

-

"
_

,:
.

_

.

_

I

.

.

'

-

.,. � ::::::::::::::::::::::::�::�:::::::::::::::::::::::::::::::
pavímento, de uma' altura' proteçao do elevador e falta de ::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ap�o�imada ��, �it� .metros, do registro de alguns trab�lIíaa.or��, '1!111!11111111111�1111!�lilll!11111111111�IJ�III�111predlO em construçao. entre outros problemas. .' ::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
,

O jovem sofreu afundamento . A reportagem do' CORREIO DO 'ii:::::iii:::�iii:::::'iii::::::iii:::::iii::::::iii:::::iii:::::iii!:::::iii:::::iii:::::iiIIII�'

__----_----..._'.'.'---..

'docrânio., fraturas nopunho e no POVO tentou contato 'com o

çot0V�o e teve que ser submetido secretário <;Ie· Planejamento,
.

a uma cirurgia no braço e só saiu Otavíano Eduardo PampIQua,.
�àUnidade de Terapia Intensiva durante a tarde de quinta-feira e na
na manhã da ültima .segunda- manhã de hoje, mas não Conseguiu,
feira (23). ,. ,

"

.

-'. encontrá-lo.'
,

I,

,

.

-. EsTADO :D� SANTA CATARINA. PODER JUDlc1ARÍo"
.

JUÍZO DE DIREITO D,A za VARA DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE l-ElIio' -

A DoUrORA HILDEMAR MENEGUZZI DE eARVAUlO, JÚfzA DE- DIREITO DA ?
'VARA DA COMARCA Da JARAGuÁ DO 'SuL, ESTADO DE sANrA CATARINA, NA,
PaRMA DA LEI, src.. ".

, "',,,-;

'e FAZMBHR (em reSUJD6, art. 687 dO'CPC), o seguinte: - VENDA em 10 LEIlÃO: - [j1A 30/

) 09196, às 14:00 hWaS, pelo vafor superíor �o da avaliação,��evidamente corrigida no dia do
.

:' leilão. VENDA em 2° LEll.ÃO; - DIA 15/10/96, às 14:00 horas, por quemmaíorlançe oferecer.
'

"
. LócAL: - Ediflcio do 'F6rum, à Rua Guilherme Wackerhageri, n° '87. - EXECUÇÃO No' ,

, 3695000809.6. EXEQUBNTE: - BANCO IfAÚ S.A. - EXECUfADQ - TEND�ClAS·
! MAlHASLTDA E LVANIRTEREZINHA CHIODINI PJ\ÇHECO. BEM A SER LEILOADO:

f

.- Um terrenc situado nestacidade, contendo-à área de 420,OOrn' (quatrocentos e viDte metros

quadr�!los), sem benfeíterías, constante do lote n° 9, localízadõ no.ladoünpar da rua �24 -

,Amábile Tecila Pradí, distante,Ui,50mts., da esquina com a rua 8, - João J�uáßo Ayfoso,
fazendo frente em 14,OO'mts. com a rua 324 � Amábile tecila Pradi, coincidindo com o

alinhamento predial, Iral\ressão dos fundos em i4,00 mts. com.terras de Vanifdo Pradi, extrema
do fado direito em 30,OQmts. com o lote n° 08 de Iyanete-Pranzner e do Jado esquerdo em

>\ 3?,oo mts. com o lote nO 10 de João Junkes, avaliado eil) R$ 8�OOO,00 (oito JOiI reais): 'Em �

�de do que foi expedido o presente edital, que será' afixado .no átrio .do Fórum. Dado e

"

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos oito dias do mês dê agosto do ano de mit novecentos
� e IlI)venta e seis. Eu, Cláudia Jenichen, Escrivã Judicial, o subscrevi. '

,
'

,
'

{iIl,DEMAR MENEGUZZI DE ,CARVN..HO
,. , '

,

,

-

Juíza de Direito

CORREIO DO rovo-rt

- .

VEREADOR' PRE,STA
,

'

� "

'

CO�NTAS DO SEU
" TRABAL'H'O·

Um gesto louvável do
,

vereador Pedro Garcia
apresentando ,à -comuni
'dade o informativo,

,

"Prestando Contas" com
" ,

24 páginas" relatando as

principais atividades. Um
.

" trabalho reconhecido-pela
comunidade através -de

pesquisas de opinião
• _pública realizada em

nossa cidade :

pela
empresa' , Master

Pesquisas. Na opinião do
vereador; isso é o'

resultado de umapoluiea
nova, honesta.' com'

, muito trabalho '� valorização do eleitor jaraguaense.
No informative consta diversas obras registradas pela
imprensa, fotos de trabalhos em parceria, apoio e incentivo.
'às comunidades eprincipalmente nas trabalhosdeprimeira

" ..

necessidade, aos estudantes,' ao esporte e as diversas
')

,

,éntidades.'
,
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, \ , POÚCIA'
, '.

',' ,

. i.
, "

"

...
'

,

"

'

.Irmão de-candidato aprefeito acusado', Estudante e esfaque
de comprar votos- com notas falsas p'or desconhecido
Departamento de

investigação dI( policia '

apreendeu 34 cédulas
tá/ass de R$ 50,00, que

.' estavam num dos

,apartamentos do' ;

.comerciante Lauri
"Pavan,

; Balneário Camboriú -

Policiais doDeic (Departanmto
Estadual de InvestigaçãoCrini
nal) apreenderam. namanhã de
quarta-feira (25), 34 notasfalsas
'de R$ 50,00, que estavam em

poder do irmão do candidato.a
'pre.fei�o pelo PDT; Leonel

,

:Pavan"Lauri Pavan, 46 anos, .

.natural -de Sarandirno Rio
:örande do Sul. De.acorde com
o delegadoAciODÍ SouzaFIlho; .

. o dinheiro estava escondido 00
bolsode um paletö, no'guarda
)"oupas, num apartamento, no

,

centro da cidade.

"0$ paSSos de Pa;V311 eStavam,
.�o seguidospelapolícia, que
tinha informaçõe� de que ele '

,

... estavarepassando dinheiro falso
,

no Sul do&tido,O'cormrciante
foi preso, nanoite de terça-feita
.(24), nacidadevizínhade-Bérsa
VeJha, depois qaeapolícia teve
informações que ele �stari.a
vindo da capitalpar�e com
ursaremessadenotasfalsas, No escondido o dinheiro. Agora, a' , Na.delegacia, 'Pavan negou '

��qÚ�vtáj�\-a:plaaLS , 'polícia investiga pessoal! que .' as acusações e apelou pata os.

LXG '-'06449,' a policia não manti$ameontatOçomPaván, direitos 'constitucionais,
'co�gwu,enÇQlltiâr Provas que " nas cidades do -Suldo Estado, afirmando que só se

pudessern ittcrin,1in� Pavan. "

.D dinheiro falso, 'R$ 1,7 nil, pronunciaria na presença do
'O diretor 4Ó. .Deic, Eiói foramcerspradosporR$ 500,00 'advogado ê emjuízo. Pavan foi

Gonçalves 4� .Azevedc, disse verdadeiros.ÖDeicacreditaque autuado em flagrante, no Artigo
que, no déi?ói��to� .Pavan estejapú;endo distribuídos mais ',289 (faISificaçã<;> de moedas), a
,�ego� � acusaçã,?, tnas foi dinheiro falso no Estado e penaprevista

é defrês a Iê anos

dén�éiado por 'Utm: parenta, repassaram a inf.�nilação para de. reclusão. o crime' é

"que 'revelou onde" estava' aPolíciaFederal.' inafiançável.
,

< \,
'

.

. � -,
,

\ '
'

..

"

.Bebê de.sete dias pode ·ter· sido violentado
.

. "

.. "

,�boriú-Anténi,naA,R.,4e _

apenas sete-dias de Vida, morreu '

no sáb�do,(21)� Vítima de violência
sexual. O bebê chegou ao Hospital
Santa Edwlrges "com infecção

, .generalizada, mas o médico José
.

Mafia Costa, que, estava de
" plantão, ao examiná-lo constatou

que o ânus estava dilacerado. O
laudo dos exames necropsial e de

"

.
,

conjunção carnal, realizado por
legista! do !ML (Instituto Médico,
Legal), de ltajaí, 'confirrreram as

suspeitas do médico,
A partir da eonfirtnação" foi

abertó inquérito po'ticial pelo'
, <Jelegado Pedro BiUencol:llt, para

Falsif�:Pa". estápresoporporle de nottu falsas
� .

. ,

investigar a autoria do crime. Em .

princípio; a 'morte de A.'R. foi
atribuída, à falta de cuidado: Ela
havia sido intern�da; com infecção
generalizada, 'causada pelo
apodrecimento 'do cordão
umbilical. AQ ser constatado os

,

ferimeatos no ânus, a suspeita de
abuso sexual foi levantada. A policia
,foi acionada e a criança levada ao
IML, A menina teve ruptura 1\0
sfincter anal, sangramento -e

ferimentos causades por energia de
ordem mecânica e Pela introdução
de objeto contundente no ,ânus. OS

exames, errtretanto, não apontaran1
restos de espermas no çorpo da

,
"

menina.
OUTRA VERSÃO - Na

quarta-feirá (25), o médico legista
.. SebastiãoWestphal, que examinou
,

o corpo do bebê, discordou da tese,

de quea menin� pudesse ser vítima
de violência sexuaI.· Ele acredita

, .
'

"

que a cnança pode ter sofndo de
uma doença rara, que poderia ter,
causado QS ferimentos anais.I'Essa
doença é rara, mas pode ocorrer",
afirmouWes1phal. O delegado que
preside o inquérito,' porém,
mantém a suspeita de abuso sexual
contra a meruna, 'Ele inforrÍiou que '

vai pedir reavaliação do� exames
aoIML,

"

Ja"àguá do S�I, - O 'e urn pontapé, quand�i
estudanteGerson dos Santos, ,tentava se levantar)
de 19 anos, foi esfaqueadona golpeado com urna f:

r

, noite de qainta-feira (26), por perna esquerda, na alwrâ
volta das 20 horas, quando .vírílha

saía do Colégio .Märio Um:� professora.,
Krutzch. De acordo .€om o preferiu não se identí

,

, depoimento feítona.Delegacia avisou o • Corpo ,:'

. de Polídà por, José Alves, Bombeiros, que soco
'"

companheiro
I

de Santos, e, vítima e a e�caminlÍöt{'
aluno do mesmo colégio, eles hospital. Alves não s;
estavam caminl}ando pelaRua 'info,rmar, as razões
Tufie Mahfud, no Centro", patentado. Segundo ,o
quando foram abordadös por Josmar Batista, a políciar
um homem moreno, de cerca' investigando o caso: "11' ':
de 1,65metro, trajandojaqueta informações que' pode"
de couro.' O homem, -que levar ao culpado", rev

Alves, não ,conhece� Eleacredita que o scusad

perguntou se um deles era apresente à Delegacia
,

. \.._ .

" Gerson. Com a confirmação, Polícia, nos próximos ,�
agrediu Gerson com um soco .acompanhado 'de advog

. Sindicância inocenu
.

capitão dá PM
,Rio Negrinho -, A porque

sindicância instalada para centra ele".'
.apurar o envolvimento do O CQmaooanie dó 80 B

capitão PM João.Carlos (Batalhão'de Polícia ,

Fernandes Gazela, na Pedro Roberto Abel,
;

" \ J
•

apreensão de uma carga de entanto, puniu Gaze
60.500 cigarros roubados; .sãrmando que o capitão
oconida no dia 30 .deagosto, a 'ética e comprometeu
quando 'tentou evitar.a prisão ' instituição, quando ten

de $00 tio Osmar'dos Santos ' in�erir naS ações daspoH
.

Fernandes, motorista do Civil e Militar e d0S fiscaiS
caminhão que transportava a Receita Federal, ao te�

·carga1 inocentou' o militar . evitar a prisão do parenta:,:

TECNO CALHAS LTDA..
-

-

.
.".

.
.

.�

Franqueado exclusivopara Jaraguá e re
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'Jaraguá do Sultermina em 50 lugar nos JoguinhosAbertos
-, -,

, Foram diSputadós em cqchlma, os Joguinhos Abertos de Santa Catarina na súa
,,' 'edi�o. As co.mpétições encerraram-se no último sábadodie 21. Jara�, do Sul

/tevc uma �xcelente participação na cOmpetição dispútada no Sul do Estado de 12 a

,.-21 de setembro, melhorando �.100% suaparticipação em relayão a 1995.
.

: Omunicípio fez-se representar por.12 equipes nos Joguinlios Abertos; obtendo a
.

� c�ifica�9' por modalidade; ."

'

.

- Tênis de mesa masculino :.6° lugar
- Atletismo feminino � 5° lugsr
- Xadrez feminino � 4° lugar
- Basquete masculino � 3°' lugar,
� Ginástica 0�ic8 1 .. 2° lugar
-' Volc:ibol masouJino ; ' 2° lugar
- Voleibol femiinno :.: 2° lUgar

-

- Xadrez masculino 2° lugar
li

.... Futebolde salão : 1° IlJS9l' .

Ap� o tênis de mesa feminino, natayio mascUlino e feminino e ö atletismo
. masóu1ino Dão "pontuaram, Com estes resultados a delegação de Jaraguá 'do Sul

''conquistou 5 troféus, sendo 1 de campeão e 4 de vice-campeãQ:' Já no quadro de
:. edalhas, iaraguá do Sul ficou em 6° lugar� 4 medalhas de ouro,' 8me�
j.dcprata e 2 medalhas. de bronze, DUm,total de 14., No ano passado,.nos Joguinhos
�ertos. foram conquistadas 11 mC(fa�, quando Jaraguá $Jo Sul, Conqtäs�u: apenas
28 pontos. Este ano a delegação jaraguaense conquistou 57 pontos, t�inando a

�iÇão em; 5° lugar.
'. ..

".. Ao CDcerr8l'mais estap�cipação, JeanCarIo !--eutprecbtpresidente da Fuodaçã9 ' 1>�/egç� }iII'ag"ae"se p�rliciptl"te dos' J�glii,,"os Abertos em Criei.

Municipal de Esportes, ressaltou que'"o esforço .conjunto da delegação, técnicos,'
atletas, enfim de todos, foimuito importante para estas 'conquistes",

Jean destacouainda a·partipipação dos patrocinadores _

"tais COD,lO Dalcelis,Darpe,
Escolas Sid, Colégio São Luís, Instituto Educacional Jangada, Colégio Divina
,Providência e ao Poder Pooli90m�cip�, <WC juntos, confiaJ;mn no trabalho de toda.

. á equipe e na�a de todos. os desportistas jaragwienses", .finalizöu,
.

"

"

...'"

'Campeões dosJoguinhosestõo em CuritibanosparaoEstadualdeFl:Itsa '

.

'. .

.' .

,
" A equipe de futebol de salão Chapecô e lxI Tubarão. terça-feira dia 24,e é desfalque Caçador x AABB/Curitibanos Mabinha, Drayton, Jean"

;. de Jar:agoá do SUl, çonqui.stou de Já nas semifujais,� duas
-,

.. certo da equip.e· que está em - sexta-feira 27/09 - �9:30 Ramon.'
.

fo�a invicta, o título de vitórias, 7x·r em Joinville Curitibanos. Naquela cidade a hs. - ADI x Qljmpico/Caçador .

- �ursAiMIRIM: AADJ
carDpeão dos Joguinhos Ab� . �arimbando o passaporte para ADI di�putá o returno. do '

, '2(): 30b,s.'
.

- Apaina de ��o conquistou uma das
, deSama catarina, dispWdos'afi a grande'final cQnka Tub8l'ão., quadrangular do Campeonato Bltmenaux AABB/Curitibànos vagas no Campeonato Estadl,J�fJ'J9
�ciúma de 12 a '21 desetc:mbro. Outra vitória c<msagradora por CatarincmedaPrim�aDivisão :' - sábado '28/09 � 1'9:30 hs .

.; Mirim em Chapecó. Tendo j: ;
; O tinie comandado tecnicamCilte. 7x2, conquisiando'assim o de Futsd No turno an Jaraguá olímpiéo de Caçador xApamal. vencer dois jogos no Oeste, o ii '

; por Manoel Dalpasquale, psssou
.

troféu de campeão de futsal dos do Sul: a ADJ ficou em 1°,Com Blumenau
.

v"garotos" de Jaraguá do S
.

.

:por cima de seus adversários Joguinhos Abertos. Um dos '9 pontos;' 2° AABB de '20:30 hs. --ADJ x AABBI conquistaram a'vagavencea
.

:\Dlareando 27 gols e sofrendo destaques de Jaraguá do Sul foi Curitibanos com 6 p�s, 3° Curitibanog
"

a Perdigão de Videirà por 5:x3
',!8penas 9, em 7 partidas o goleiro NinhO que fratu(ou lDIl. Olímpico .� Caçador. com 3' e - Desta chave- classificam- o Colégio Coração de Jesus-

.

i�disputadas. Foi uma campanha dedo da mão direita logo na· em 4° Apama de BIlDllenau. Os .se duas equipes que, cruzarão . Florianépölis por ,1xO,
'

I!��quecível da equipe terceira part.i� 'da faSe inicial jogos do returno em�tib.anos " com 'São Ludgere e Campos perdendo" pata a AABB

;?jataguaense. 'Os resultados dos da competição. Mesmo com lDIl serão:
". '

Novos que já garantiram a vaga Rotesma de Chapecó l?or 4x3
'

>Jogos de Jaraguá do SUl nOs' dedofraturado,NinhocoDtinuou - quinta-feira 2.6/09 -' para as semifinais, no � �cou em 1° do. SfUpO �,"i,
.

:,� foram; joeamo até. <! final do torneio, 19:30m. - ADJ x Apama de cru.zameoto olímpico. aADJ ficando em 2°. Enq' r,1 J'

) '4x1 Orleans; 2xO na cidade tendo passado poruma cirurgia Bluinenau &tão em CUritib,anos além.. o" futsal dà ADJ/São LliÍ;
:� 'Crici�; 3xl Lag�;- 3XO já em Jaraguá do Sul na wtitna 20: 30 hs. - Ol:úri.picol.' do téCnico Maneca os' sesuintes clisputa neste final de semana

étIetas: Paulinho, André, ChiCo, Ginásio Artbur Müller a 3a fas :.'

I�Dão, AlC!Dlão, Sehel, Jaison, , do tumo dQ Estaduál Infanto. li'
I

"DEPENDENDO
,_ SEUS
DIREITOS"

Partido dÔa
,
Ti'abalhado.ea
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A primeira ,rodada do municipai de
• '

futsal "PetaciAo" acontecerá neste
sábado, no Ginásio de Esportes
Arthur MUller, com &, seguinte
'programação: \

13h45min,.: Center.Som 'x, Behl,ing,
Aut.lOf•. Roda,Bem ,

l4h45min:: Verde Vàle xLojasCalce
e Leve

1,5h:4�min.: Ana Paula � Bletro Som
Power " "I

16h45min.: BeiraRioXAooiMIlkler '

17l'i45ijlin.: Cej'a x Art,e� .Vidrosl
Churrascaría MUller

Campeonato, ·"Pezadão,"r' .de Bicic�oss deJ�r't�á dQ,S
,

i
':"" ,', "

, '.,",.', • ,;,. :
,', c0l1lJ.U1Sfß19tro/eus11OB �HIII:fIl

futsalcomeça.ne�te.sa.bado .,.te�DuosRodàs.de
,

Bicicrossparticipou, nosdias , etapa., ,

Num t�taI '4é 15 equiPes, eStara:o disputando, a partir deste sábado (8)" o, 14� 9ampeonato MuniciPal 'd� .

ife 22 de sete,mbro, d.elnais '

. '-AndersonRe;s;2° c .

Futs� "Peladlo". Os Jogos serão sempre diSputados'no 'sábado, à tarde, conforme ficou decidido 'n� reunião dos ' , , \

dirigentes, que �spu�o a competIçlo. Classificam-se nestà, prímeíra �,as tr.ês melhol'es equipes de .cada uma etapa da Campeonato '- 25129 anos. '- .

grupo, meís-duas por fndlce técnico, que ficarlo divididas em duas chaves, ,�a2a faSe do campeonato. A Brasileiro de Bietcross. na .

-

-BarbaraBiehr; 30d
.

coordenadora geral do "Pelad�o" dê fumai; Natália Läcía Petly, informou que, até novembro o campeonato cidade" de Sorocaba/St: ·12113 e '11113 6� etapa.
déverá estar encerrado.Natália confll'Dla ainda "queo ndmero de participantes do P�l�dlo de futsaJ" é 'bom e o ',Valdir Moretti, coordenador :�,JoyceMoretti,' 4"Dfvel deverá ser melhor do que i!DO passado". A formaçlo dos grupos da la fase:'

,

I
" , da equipe de Bicicross, 14/15 e'14/15 6Getapa: ,

GruPo"A": Grupo"Bf' GruPo"C" destacóuquea5'"e6'"etapaS '-RiamMeirelles;5°,júni(j_�
i -LecimaMaIhas .l-ExpressO Cidade

'

1 _ CoJégio�Ev�gélico'Jaraguá (Ceja) do, brasileiro tiveram um 16 anos e 60 cruiser !6111
2,-CenterSom 2 _ A,ssociaçlÇ).Ana Paula 2�Arsepuni

,

grande nível tecnico, anos-e 16/17 anos6"etapa."
\ 3 - Verde Vale Fl�éstal

• '

'3 _ BeinlRiQ .
3 _ Conservas Ver� Vale

"

" demostrande que "Os pilotos
,

.,.RafaelKóning; 6°Jt1nior�
4-LojasCal,ceéi.eve. 4-ADDIM8kIer "

4'-Arte'Vidros/ChurrascariaMUJIer vem cada vez mais -se .J7a�se8°janio�J7an(J8/
5 - BelUing Automóvei§lOf; Rodá Bem

,

5 -Bíetro Som Power,
'

5 -'Bangu preparando para este tipoäe': O cootdenadqr -,

competição", Q' dirigente' Equipe Duas Rodas d
. elogiou ainda '0 alojamento Bicicross, Valdir Mprett
onde â DU4S Rodas ficou, 'informou .que: para
faietuio com que os pilotos conquista 'destes 19 tr:ofé \

. conseguiss,em descansar, ao "foi importante o Ptllr:o.dnl6'
coturãrio de outras etapas jd da empresa puas Rodas �"
realizadas.. ,Em Sorocaba apoio;. do Sindicato 'd�'i.

"foram,conquistados um total
.

Alimentação;
,

qUI:
.

de ·19 troféus: "
colaborou com as refeiçiJes:i'

,

- Robson Telles; 10 lugar .

da ," delegação, e, dos:
no cttâser 16/17 e r',no cozinbeiros da equipe":

/ j�nior acima de fJ. OMS, 70 Agora;' ti equipe se prepar(1':
,lugar Jw cruiser 16/17 e 7� para panicipar; nosdiasß'
lu�ar no janior 17:anos. " �

e ;12 de outuõro, �o� oito'::
- Salete. Moretti; 2 ° lugar,

.

'pilotos do Súlamericdno em "

no cndser 35/40 e 60 damas Sim;tlagq; no Chile.
.

, 18h45n:íin.� ve_rde Và1e xArse�
Os jogos' aéonteeerio senlpre no

Ginásio de Ésportes. ·�thur MUller,
,

ôoÍn entrada gt'$ita

"

EMFT
IntelJJrtÍ.f

RS3S,90
ti vifta5%

·
,
1+1

RS 17,S�'1

Pl'lmio
�itel/Jrás'

'

RS'_J7,OO
, �', fi-"vlStaS%

: 1+1

RS18,SO

S�me1($EY11
c/10 1iIemõrills

RS40,OO
ti vista 5"
, 1t1
, ,R$19,lJO

Noldtl
131

, .Dbáico

R$4IIJ,Oa
.visIII

.Jt+1k$lj;_$0
99111t1111Ííri4r

t4foI�o cC "",.meo

R$.ß$,f)O
.visIII

l+:1R$l$i,OO '

·30'*"'IÍrÜIS
'

J·t

M�,
PT-� .

ßb-':o
Kitbáico RUgO .

RUJO,DO ".ü.
,

."/si,, '

"

1+:1R$13$,DO
J+ZR$lt1,90

'

99.........:
3,0"""'_

,
tIlfollllllllirico

�

,

• 'MEXITEL.
"'- �; ...,1..

Comércio ;'e Consertos)
.,'

,de T�lefoÍles lLtda.
'\ v, '-

.. '.

'COIis.erlos',de aparelhos telef6,nicos �m geral '.
"

,
Venda de Central PABX e KS. Celular,

"

telefones $Ifit!, ,secrêfária eLt:trô�ica, lax,
I \ '

, aparelhos tel(e[Ô:nicQs,. convenciqnalpeças e

;'
/ aces$ór;os em geral' /

"

J_nfi!:"tIo,· ,

" ,(' "

:Cjtl�titIs .

(BINA)
ItS 360, fifi
" vistllS%
1+2
8$180,00

Fone: (047) 372-1902

'KS-Joo'
,M�'

. R$:JOO
"

"'�
!(+Z

,R$173�0
,

' 1 .

'
.

Ma'. Roriano' Peixoto,' 103
Jaraguá,doSúl-'$C'

I,
"
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icolor perde .para Jo Atlético e

omplica situação no brasileiro
.' o Jarap Atlético ClUbe�o�eguiu seu
;
... 'vo no primeiro jogo em São Pa,ulo pelo
_!:ODal<) Brasileiro da Série C. Durante a

o 'técnico S�gio Lopes afirmava que o
.

,lorprocurariajánapnmeirapartida a vitória
_equentemente a' clessificação para a

.

C'_ fase, no entanto saiu de campo CQDluma

No início da partida disputada quinta-
26, emSorocaba, no Est84ioRuiRodrigoes,

:tricolor foi melhor e chegou. perder chances
'gol, mas a par:tir dos: 18 miJmtos' o Atlético

·

ou em campo e mandou na partida. �
eirà etapa terminou em OXO. No segundo .

o tricolor parece que deixou o fqtebolnó
. .,

io, Sem vibração, perdendo as divididas.
·

meio de �o, :sem criatividade, foi s�
'.,

.

do' pelo time sorocabano. As várias.
ações'não surtiram o efeito desejado.

I •

2xO, placar final da partida. Aliás, não
o goleiro Rogério que atravessa grande

, o placar teria sido mais dilatado ainda. -'

: Tadeu, ex-Bhznenau e Crici� .. teve Uma Sbgif' LtlpG CIÚpO" Ubitrtwe", pdiJ derrot" em
I',

apasada no JarasWl, que agora enfrenta So1YJCllb"
'.

.domingo 29, às 16 horaS a Sãocarlense em São Carlos, no Estádio Luis A Oliveira. No último
. ,.

o deSta fase do Brasileiro, o técnico do JAC �á todos os tindares disponíveis, com o
•

lóc não �ó precisando de uma vitória, mas também do saldO de gols. A vitória tem que ser com 3
mais gols de diferença, caso contrário entra o 'Rio Bránoo 'que iem 2 . gols de saldo Contra zero do .

C. O Atlético com esta vitória J& carimbou� vaga.para a próXima fase <tO BrasiÍêiro da série C,
tan a seguinte classifica9ào no grupo 14: _

" ..

I

I'

\ :/'

,
I

EquIpe: - PG J ·V E 'D GP SC só
, 1- Attético/SP 12 6 3 2 1 lO 6 4' ,

,

2- Rio BratlC()/PR 9 6 2 '
.

3 1 10 8 2
.,_

3- Jaraguá 6 5- 1, 3 1 5- s- O
4- Sãocarlense 2 s- O 2 3 1 7 '.-6

-

A.expectativa é de que a Sãocarl�e desmotivada� a' pior Camp. de toda a competi�o�
.

seja uma presa difícil para. o Jaraguá, que no entaJoo precisa Jogar bola, �o C0Dtrári� nem da
, )eose Sapba o j,ogo; o �êO Sérgio Lopes, ao fiDaI da partida culpou a arbitragem de:Cléb� .

·

N

GonçáIves 'pela derrota.· Segundo o téonicó� o á:rbitro teria invertido' algumas faltaS, e só
,

a favor do Atlético.
.

,

" .

.

;'�.icba técnica da parti&
.

".

"

.'
.

.', .'.
;�,ogo:, AtIético/SotOcaba 2xO ,Jaraguá, gols de Altair contra .aos 18 e Tiãozinho aos 28 do2° tempo .

.� Estádio Rui Rodrigues em SorocabalSP.
.

.

}\tbitro: �léber A$St;mção GOnçalves.
.

.

Equi,pes:
Atlético: Vitor; 'Gilson.,

'Ricardo ,Rambo, Editar eBarros·
(Eder), Leandro,. B�táta,
Tiãozinho. e VaDder; Edvaldo e

,

Docival (Br8$ília)�, .

Técnico: Nénê..��

JAC.: Rogério, Daniel

Perélra, Wésley, Altair

,(Scbarles) e Geo�aDi, Toninho,
�, Reóêe Jairo (Ricatdo),':\.

"

Tadeu (da ,�i1va) e Renato.
Técnico: Sérgio Lopes,.
Copa' SC:: No. domingo dia

.

'22, <> JAe��de insPirada
vence o·Atlético de Rio dO sui
pela C�a Santa Catarina por
3x2� conquistando a�sim sua

.

•
-

-. I. ..

PI'i:meira vitória n_9 returno da

co.mpetiçãö. Na ,estréia o,

Jaraguá havia pa-dido para o

--.;..........;;...._;,_;_----+--__..____,..:...-------...;;,__,J'
, Bi'usque por 2xO..

.

'ento'_I' 'Fran-ge/-
." . .

". '
.

13.605"
:"f'ara tomar
'faguá dó -Suf'
uma ·cidade
mai�' feliz"

.':2":Partldo doa
,ltabalhadoréâ
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,

-Qae J: ntdáDIa.,....
4 e."""epratàeide aze,_teäl.e 14.EaÖe
.e......,...., epeuMi.e.p.te,..ttunm.......
.....'<ikIáJQa; _1"%a .........ha,�à'5.

,
'

,
.

.

/ .

:
.!.
."'

- Parabéns especial'ao futsal do téooico Maneoa que venceu todos os

• jogos disJN;Wlos no tomei�, conquistando I
dC"fonna "metnC)rável"' o

título de olq)Cio namodaJidade;O goleir,oNinho,mereOe UlDaDlCl1Çio
espeoiál, pois jogou pratioameote todos os JQSUinos oom um dedo
fraturado. Mesmo l88im continuou defendendo e bem o.gol da equipe'.
jaraguaense.

. -'), "(
-Ji. fatIaI....,.lhwar '1maChapeeé adauUleaçie,...
a ....muã Íaie •• Eataa.t Prediana.tle ....� a

eq1dpe ...� e .tlnteu aPrilch .te VIaeIn e • C.JéIle
C...açie .e Je81D .e Ji1tir.IIpaé,...., .c:eilqa.lstaDd.' a vaca ,... II

, �DD.IaIe."�.\WeaI"'taaa!·
- As meninas do'voleibol feminino etdarlo �ste :fmai de semana

�putandd em Blumenau o quadrangular da chave "R." do Blttadual. .

Dêsta fase semÍfmal partioipam além de Jaraguá. a 13tuvôlei, AD:
Guaratuba,e SERSio Ludgero. A equipe de Jaraguá é oomandada por
\bbnirElói.

. ' .

,
-

- V.._ Fipe'_e. O presI.ente cl. C....eIhe DeDerat1v••�

'�lIIÓIIldeu esD '

que•• equipe Irá .ea -se aa'
· ÄI�.e aues Pnftu E.ta••• Elta elaÇãe
.......s.itu-,.. .Ii1pä'CUle,..aWa� .....

,

....... e"'e, • JelMÔle. Pnva ..... é a c:••vI"ê.da à. FeF,
heDetldaDa•• JetDvme'que dmp�ente .........e .......... a

I
.

'

,"

fIDÍd••�
.;

•

-.Mesrpo assim .o·JEC podefá' ser déclarado campeio'de 96. Uma
vergonha para o ßJtebol de DoMO Estado. Pela primeira vez na histórla
do futebol mundial, conhevo uma equipe que negá-se a entrar em

clIÚpO, e __ pode, ser decl� ·oampei.
.

,

Onde ':.begamos o� os dirigentes do nosso futebol, heinl Por. estas
,

e outras que o ,torced9l' se afasta dos' estádios.
.

- Nie aeoteeeâ: • JuJcaàleDte •• J••• que Die adilteCeu:� .

J..... e 'lb'b..,. eata....eJ...IftIoPweceq,a.e .. ..aiteJ:es
, I

..TJD........._._,...j1IIpmaItL� ......,
· BIumeDau,""'_eeJ.lD.vBIe tkamíemJ q.....-tu-ae-.
.... '1Wva .eiaaaà..."........Ja.IpIileate�

.

- O Jaraguá voltou' a jogar mal �, ,Brasileiro.'A olassifioavio que já
poderia ter sido garantida nO jogo contra o Rio Branoo no empate em
0x0 no dia IS, em pleno Joio MároâUo, pode'mo aoonteoer. Jogando
maio JACperdeu quinta a tarde para o Atlético �m Sorooaba�r 2XO .

, ::. AIéai .e precIs.. Vft.ar .'Si.airleble ......... cOa 2?, • JAC
PrecIs••e·omaatrà-eaç. d�3 ••Ja,.....a1cao.�. daa�dfteaçione

�
.(

"

· el.Ja.�.�! Aeap�� é queaSie�e cem

apeal2 ,.......,.. ..,.,.14, �aprida.Eu. acredIt.
,.... fJme .e Si. C..... Di. te eq1lCl' ....... vItérta De

Brulleb, e val qu.era- eacar.r lUa pII'tIdpaçi. De auopeeaate
. eem�vItirJa..

- Quem diria, Altair fez'o primeiro gol·do Atlétioo oOllÍJa, � foi' BaOado
do time. O téomcó Sétgio' Lopes talvez querendo p{eseivar o seu:

éapitio, tirou o .zagueirO para. a. enttada' de ,So�les. Uma pena pois
/

Altaii-, é.gqeqeiro, e sua a oatnisapelo ttioolor. PaiJsou por,sérios
probleinas rm'DoeirOs oom 4 meses de atraso no seu salário, nleSDlo '

l88im dentro de campo, "oomia srama�.,
I . 'l

..

-.1Weà eaÚ'eleu eDie 1.1 hem.A.men..1.1. que cemeaanm ••
...... ce ,.e .......a .e�""c..L 'leve ama p...tldpaçiol

'. es....a' lmaiWJ.I• .;. -.AtIétke. O queDie dá,...
eateadtr, cas••J edaa a.e,cem.équece..-c.am
....J�,...JeI Éqae1Wfttqu.edevtria

i
t.......aatea,DieIdâ.rá COPASC,'.... ,.... .e ....ai�
IleItaeemp�.�e.

' .' , .
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Mais duas virotias e Ivan Sacht conquista o- Jacques.ViHeneUve tit!k' aß',""

,

, Catarinense de Automobilismo ',' prometidaporDamonHã
1I!E

I, !'.. ". ,.+' � z" ,�,

Jvan Sacht'vence �,8IlrprestlS em Rio do Sul .O Mundial agora fica Artows-Hart, foio úni .',
'campeonato. 'Con.quistando o que está bem perto, de adiado para o GP do Japãé : concluir aprova.chegané :

estas dUas' vitórias, Ivan será o' acontecer.
'

,qtie�rádisputado em.Suznka 148 posição. pedroPi(
campeãO Catarinclise de 1996. AZAR: Sacht mais uma vez' nó ':dia' 13' de outubro; num Diniz, parou na volta.

, brilhantemente conquistou a autódromo que tem ,5.864" quandofoifechadole
, " 'pole-;-position também na .metros'de extensão e teráno porRosset.

categoria Marcas 1.600 (A). totalSâ voltas.,' Rubens Barriebelle
Nesta categoria competem

.

O v�ncedor do GP de Jordan-Peugeot parou]
pilotos mais gr�dos, alguns Portugal, Jacques Villeneuve, volta 41 � com problemasdos quais até competem ria

largou em 40 lugar assumindo 'câmbio. Rubinho BarrichéOme8a Stock-car, Na primeira .' . .,.' .
_

', .'

bateria, liderou ate a 10metros
.a pnmerrapoaçaona SO- volta 1 terá uma 8eJ)18D8 decisiva' ,

dabandeirada, quando a rodá de
' e não dando mais chances vai decidir se coatiD.uará:,'

seu carro �bro:u Na se� para seus concorrentes. ' FórmulaUm, onde está'

bateria, largou em ú1tiino 1tJS1ll' DamenHill culpou desta o emptego 'em risco',
e 110 decorrer: da prova se v,ez otráfegoe problemasna Jordan; ou se vai par.
envolveu em acidente com um. .' embreagem pela derrota,' ou, 'FÓrmula Indy; :Hill perdeu',
piloto, retardatário, não sej a, a' cada corrida não emprego naWJlliaD1�, q

.
e

completando .a prova. vencida DamonHill arruma anunciou que não reno :,
Apróxima etapa do Catarinense tun culpaAO. O piloto ingl"ês contrato com o piloto pa .

i Sacht preparando�se para a r etapa do, Camp�ona�o rleAutom.obiÍismo' será em 6 de
agora som: 87 pontos Icontra=, próxima temporada.'I-,Calarinense de Aut.ómobilismo outubrona cidade de Chap,cOO.

I
'

I ESTADODESAN'.fACATARlNA-PQDERJUDICIARIO
COMARCADE.JARAGUÁDOSUL

"

{! ,Rio do Sul - Quandq o resultado
I, é o esperado, não há smpresas.
: Efoi o que aconteceti:na ú1tiJna,
etapa do 'Campeonato

: I Catarinease de Automobilism.Q.
,I Ivan Sacht, piloto jaraguaense;
'participou da 74 etâpa 'do,

,

Campeonato Catarinense de,
automobifismo e não'

, decepcionou SI sua torcida,
I venceu de ponta a p�.,

'

O piloto de Jaraguá do Sul,
largou na pole1>o�ition, a S4 da

,

ätuai temporada.
'

Seu .maior adversárro do
,

campeonato, Alexandre Finardi,
'chegou em oitavo, após sofrer
grave acidente no sábado
dyrante os treinos Iivres,
Ivan Sacht '(Al Motorsport),
depois da prova disputada em

Rio do Sul no domindo dia -22
,

,

continua. "liderando . �
Campeonato Categoria Marcas

'1.609 (N), e precisa de duas
.

vitórias nas três etapas que ainda,
, restam para o' témlino do

"

... .r :

mlTAEDEPRAÇA

IAOOuroRAHII.DEMARMENE�DÉCARVALÍIo,JUÍZADEDIREITODA2aVARADACOMARCA
DEJARAGuÁDO SUL,ESTADODESMffACATARINA;NAFoRMADALEI,EfC .. "

'

FAZ SABER.(ein r�s:umo, art. 687 do CPC)" os�: - VENDA EM la PRAÇA: - Dia 16/10/96, às .14:30
'

.hores; Pelovalor da avaliação devi�imte con1gi�. - VENDAEM2a'PRAÇA: - Dia 31110/96, às 14:3Q ho�,
, por quem�is der emaior lance oferecer. - LOCAL: '-,EdifÍti� do Fóriunsito àRua GUilherme c. Wackerhag�n,
'87. - EXECUÇÃO N°' 3694000129.8 em 'tue é Credor BANCO rrxú S.A·e Deve'dores COURTIEiR
REPRESENIAÇÕÉSE SERVIÇüSEfDA eLINCOLN SILVEIRA -BEMASERPRACEADO: �Umterreno,
parcela nO 1 S, situado no perímetr» urbano desta cidade, no lado par da rua Jacob Gesser,' hauró Amizade,
cofil,ár�de S70�OOm2, fazetÍdo frente em IS,OOto. com terras daUnião Catariliense de Edlwação, lado esquerdo '

com 38,0Qm. com parcela-n? 14de Marina Gonzaga dosSantos e lado direito em 3'8,OOm. comparecIa 16 de
José T&ncon. Sobre o imóv�l está sendo edificada Uma 'construção residencial� alvenaria dedois paVimentos,
com área de 329,24m2, atualmente em fase inifial de acabameJlto, avaliado em R$ So.OOO,OO. Dado e pjlSsado

,

nesta cic4de' de faraguá do ,sul, aQli vÍDte e.noVe dias do mês de'�osto dO ano de mil noveçentos'e noventa '

e seis: Eu, (Cláudia Je�ichen), �çrivã Judicial, o subscreVi.

,
,

lllLDEMARMENEGUZZI DECARVALHO
Juíza de Direito

,

.

Ö,piloto inglês prometeu 78 de seu companhei]
.masnão conseguiu vencer o 'Williams, o canad;
grandéPrêmio deEstoril, em, Villeneuve. Para'Hill"
Portugal, no domingo dia 22' campeão deste ano

:

de setembro. Caso tivesse' que some umponto�:
vencido, Hill, já teria de Suzuka, última eta'
comemorado o título' de ,competição. Hillnãop "

C�mpeão .Mundial de 1,996"
' vencer a corrida ous �

mas seu, companheiro de pontos, contanto'
equipe Jacques' Villeneuve, Villeneqvetambémnão

, adiou a festa prometida 'pelo, a prova, pois sua vanta' 'J

inglês.
-

, de 10 pontos. Caso os.:
JacquesVilleneuvevenceu empatem em número"

o GP .de 'Portugal deixando pontos, Hill ser. 0'C8JD :
seu companheiro deWilliams pois tem. 7 vitórias<c0n4a:
is segundos atrás, e t:1ão foi Jacques. Se:aID 'CQD� ,

só. O canadense �ue estreiou .campeonato, será
'

na Fórmula ,Um este ano primeira'vez campeãc. '�,
também passouhumilhante o Já os brasileiros na

o
"

" ,'I
campeão Mundial de'>95� de Portugal.não fosam

,

Michael Sehnmacher. O novatoRicardo Ros ,:,

'Lorena Ort'iz"
. ..

-

, .

.

. . ,

'.',

13.622
"Educação -

Trabalho - Saúde" -

Com esforço'"
, ,._!,

Vote certo - Vote 13

Partido doa
Trabalhadores
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