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Bordin é cotado
.
HospitalJaraguádeixará

para assumir (1.' Secel
. de atenderpelo SUS

INSSinicia 'Arrastão
.

Fiscal' na cidade

Tem s�mpre um

jeito de fazer
melhor

o presidente da Câmara de

Vereadores, Valdir Bordia (PFL), é o

nome maiscotadopara ser o futuro
secretário de Cultura, Esporte e Lazer.
As especulações em torno dos

possíveis secretariäveis apontam ainda •

para dois recém-eleitos vereadores,
Vicente Caropreso (PSDB) e Maria
Elisabet Mattedi (PFL) .. Página 3

Desde segunda-feira (7), 21 fiscais do
.

INSS estão em Jaraguá do Sul para
IlspecDnat" cerca de 360 empresas, além
de construções civis, deniro do projeto
"Arrastão Fiscal"; que tem como

objetivo combater a inadimplência e a

sonegação. A ,expectativa é 'arrecadar

algo em tomo de R$ 1,2milhão amais
no trimestre. Página 8 .

o Hospital e Maternidade Jaraguä
pediu, esta semana, o descreden
çiamento do SUS. A direção enviou
comunicado ;lOS secretários estadual e

municipal informando a decisão.,A
direção alega que a baixa remuneração
paga pelo governo federal e 6S atrasos

nos repas�es prejudicam os

atendimentos. Página 11

Die Originalôíottener contagia
"

.

,público e dá inicioa VII/Schützenfest,.��;t,do
Sul, Durval Vasel (PTB);

.

creditou à vitória do deputado
. estadual Geraldo

Weminghaus (PFL) a opção
do eleitorado pelo voto útiL
De acordo com ele, parte dos
eleitores do candidato da

situação, Alfredo Guenther,
votaram em Weminghaus
para impedir a vit6ria do
também deputado estadual
Ivo Konell (PMDB). A

rejeição de Konell foi, na

opinião de Vasel, o principal
.

'argumento para o voto útil em"
Weminghaus.
Para o prefeito, a votação

.. dada aos candidatos a

vereador pela coligação que
apoiouGuenther, cerca de 14,
mil, enquanto que o candidato
majoritário obteve poucomais
de quatro, reflete a jnÍenção
do eleitor em votar úÚI.
Página3
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to: Público invadiu a Praça Ângelo Piazera para acompanhar Die OriginalMottener

?Odimadefestajácomeçou
Jaraguá do Sul. Na noite de

'.
ntem, a banda alemã Die

. riginal' Mottener
.

se

.

�e.seritou na Praça Ângelo
'. lazera, dando início � VIII

Prefeito Durval
Vaselatribui voto

Correio da
'. Informática

Schützenfest. os ingredientes. Se depender
A banda, .que participa pela. da. animação.demonstrada '

sexta vez consecutiva da festa 'onte� pelo público, a festa

dotiro, embalou as centenas de
.
deste ano deverá ser, sem

pessoas que foram para a praça. . dúvida nenhuma, um grande
Muito chope e animação foram evento. De hoje até domingo

dia 20, a cidade vi verá a

Schützenfest, uma da·s, traz nesta
maiores manifestações da .

preservação das tradições edição muitas
germânicas do Estado. '

Especial novidades.
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Ernpreaas farntltares, um
negócio em extinção?

"'Jacob HiII11I:Umn

PINIAoJ CORREIO DO POVO - 2

J EDITORIAL
'

"

.

.)

.

,"
"

,

[I O leitorpor testemunha
I' Durante o processo eleitoral deste ano, a iônica do CORREIO DOPOVO

I primou-se pelo distanciamento político partidário, limitando-se a divulgar os

II fatos e cumprir o papel a que a imprensa se presta:, o de informar. As críticas
:
I
feitas pelos comitês eleitorais foram concebidas de forma positiva, porq�e , ' A abertura do mercadc como proprietários no comando, gerando 1,6'

.

vieram de todos os lados, sem exceção. Cadaum, a sua.maneira, apresentando proposta de governo .implantada .por milhão de eiqJregos diretos. Erguida(
"argumentos eomprovando o envolvimento do jornal com-uma candidatura". Fernando Collor ficou. Mesmo com o ' predominantemente nos anos 50, eid

,

A coligação PTBIPDTIPL declarou que "sentia uma certa tendência do, afastamento dopresidente, a abertura, vivem, em sua maioria, um prOCe&90 '

jornal em' apoiar, mesmo que discretamente, o deputado Ivo' Konen". continuou com, Itamar Franco e é um de sucessão. Isto significa dizer qUe
'

, des pitares mestres do governo se. a família não se prepararCorreligionários deste, entretanto" ap�tai:am que a reportagem sutilmente ,v ,,- ,

Fernando' Henrique Cardoso, Esta adequadamente pode vir a enfrentár
. fazia apologia das ideologias petistas. Um núcleo do PT afirmava que as

"

.,
" transforrnação de um

.

mercado dificuldades internas. que poderão
J matérias refletiam o status burguês e direitista. A aliança vencedora, fechado, protecionista à produção: gerar tränstornos empresariais.Nossa
[. primeiramente, dizia que as matérias beneficiavam o candidato .do PMDB. � nacional e muito restrito a produtos experiência em algumas consultorias'
I Depois, afirmava que a reportagem tendia para o PT.. Isto contirmou a estrangeiros, para um mercado que a, indicam que, primeiramente,
disposiçãodo jornalem mantero apartid�smo., todo dia assíste.ã chegada de novos preservar as relações familiares em

O posicionamento adotado não significou, no entanto, que o jornal tenha ' produtos, mexeu com as empresas
.

detrimento dos negócios não é

se (Urt�o a divulgar os fatos jornalísticos que estiveram ligados, positivo ou .
brasileiras. garantia da manutenção das boas

.negativamellte aalguma candidatura, e nem deixou de cumprir o compromisso' A virada foi tão grande : que relações familiares no. futuro.

I com o público leitor. As críticas, que por ventura foram feitas à atual começamos a assistir turbulências em Se a empresa vai bem, .

as relaçõe8;'

administração, tiveram caráter jornalísticos e, em nenhum momento, teve a grandes empresas. . familiares tensmaíores ehances de Bt;

l intenção de prejudicar o' candidato da situação, mas apenas informar os
Musas delas foramvendidas e outras 'mostrarém sadias e harmoniosas.

1 I passam por um processo intenso de Assim, pode-se concluir que é

I
contribuintes sobre a gestão. Até por uma questão de princípio. O maior

reorganízação interna para disputar um . interessante priorizar os esforços deuma, ,

.
interessado em conhecer e se infonnar sobre a administraçãomunicipal são os mercado onde o consumidor, mais gestão profissional competente é'
consumidores dos serviços pú�licos que pagam pór eles, esclarecido, com um poder econõmíco qualífiöada, familiar Ou não, para quee

Adespeito dos demals candidatos, ri tratamento do jomal'�oi o mesmo � mais elevado que anos atrás, procura negócio prospere e se alcance a

tentou-semantero profissionalismo, inclusive, distribuindo defonnaigualitária produtos de qualidade com bom preço. harmonia entre os famítieres-
os espaços, embora nem todos concordem. Por não ter optado Grupo Haurem, Fundição Tupy e empresários.
preterencialmentepor nenhuma caadidamra, 'o jornal se sentiu a vontade para Corporação HB (Plásticos Cipla),

' É triste constatar que empresas
fazer as críticas que julgou neceSsárias. A apresentação dos candidatos ede paraficarmos em exemplos estaduais; tradicionais, que sobreviveram por

'seus programáso,bed,eceram o critério de avaliação, segundo a 6,ticado jornal,
Metal Leve e Lacta, como exemplos exemplo, a �eces�ões -e planos

. nacionais, mostram que,' econômicos, não sobrevivam a,
sem no entanto, comprometer-se com ideologias ou posições tendenciosas. A principalmente as empresas familiares desgastes familiares, tais como a

posição assumida vai permanecer, independente da vontade ou dps parâmetros estão sofrendo mais neste novoBrasil, . ambivalência 'que acompanha a

de terceiros. Isto nãoquer dizerque.uma empresa relação.entre o sucedido (geralmente:
. Na realidade, o que se verificou durante á. campanha eleitoral foi a dominada por um clã familiar corra o pai) e e sucessor (filhos e genros),

.

cornpetênciae adisposição das assessorias dos comitês ení divulgaro candidato mais riscos de sofrer: com a resultando numa disputi de poder e
e suas propostas administrativas. Sem entmr no mérito da questão, cabe cômpetíção/Mostra, isto sim, que o' espaço entre pai e filho. Ao notar que,
esclarecer que, toda reportagem é fruto de alguns procedimentos mercado não se incomoda em elimmar a relação entre os familiares d�

indispénsáveis:anoçáodorep6rtersobreoqueérealmenteumfatójomaIfstlCO, quem quer que seja,.mesnio a empresa.não vai :bem, que os

aS fontes que o municiam deinformações, avontade das pessoas envolvidas' tradição. interesses estão se confrontando, o

emdiVUlgá-laseaprioridadedadapelaeditoriaàsmatérias.Orestoébobagem,
A globalização está mudando o melhor para a empresa e para.s

comprometimento, ''jabá''. mercado, deixando-o mais aberto à preservação do negôcio, é se buscar.
concorrência. Buscar 'e colher um �oderador,. normalmente uJD

As declarações feitas após o resultado das urnas refletem o desespero e a
informações rapidamente e tomar' consultor, que vai analisar e indiciU'0.

disposiçãode encontrar um bode expiatório que justifique os malgrados. "decisões sem hesitações,. .são melhor caminho par.a a convivência.
Mesmo supondo que o jornal tenbà se prestadoa este jogo tão arriscado à sua, condições essenciais à sobrevivêacía. pacífica e produtiva.É amelhor opç!O
credibilidade, ficaria diffcil explicar algumas reportagéns não favoräveis aos Por isso, maís importante que se àquela que muitos empresários e

candidatos ..Os aprendizes' de feiticeiros devem fazer uma análise .do ,di�cutir se o gestor é ou não da familiares que estão no comando de'

comportamento. do CORREIO DO POVO, antes de divulgarem as besteiras família; acionista da empresa,· é empresas fa'miliares tomam: não.,

costumeiras e creditarem ao jornal suas derrotas, ou a independência para a colocar, o foco na forma, no instru- desagradar pessoas dafamília (roes�
vitória mental técnico utilizado, tios critérios que resultem em importantes,

e veloéidadé �

das decisões; _na prejuízos à empresa) às decísões que
liderança e, fundamentalmente, na possam melhorar os resultados 'da

capacidade depromover as mudanças empresa. As empresas familiares são ,

necessárias às' empresas. a grande maioria no mundo �nteiro e

, Um dado qu� Impressiona é que assim continuará. nepois da

cerca de 95% de todas as empresas turbulência, certamente elas sairãO
mundiais ainda continuam em mãQs mais fortalecidas.
familiares. No Brasil; dos trezentos

,

maiores grupos privados, 280 são
controlados por fanulia', com seus'
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Vasel acredita que vitória de Wemínghauséfruto ·de voto .útil

J.raguá do Sul .. o 'centi'alizadora de administrar

prefeito Durval Vasel (PTB) e, as denúncias de

disse que a vitöria . do irregularidades contra a

candidato da coligação PFll gestão 89/92. "O próprio
PSDB, deputado estàdual Tribunal de 'Contas não

Geraldo Werninghaus, s6 foi' 'aprovou &S contas dele de

possível porque uma parte do '1991,'o que foi confirmade
eleitorado simpatizante à pela Câmara. E isto o povo
candidatura de

.

Alfredo não esquece", discursou.
Guenther, que ele estima em ' O atual vice-prefeito
tomo de sete mil.apostou no Alfredo-Gueatàer, candidato .l1.c:

" lásel: "Eleitor optoupor Geraldo Weminghau,Spara impedir vitória de 1"0 KoneU"votoútil paraimpedir avit6ria ,
derrotado a prefeito, afirmou

do também deputado estadual que as pesquisas de intenção candidatura e publicou' uma às vésperas da eleição. dep�tado estadual Ivo Konell,
Ivo Konell (PMDB). Vasel de voto apontavam um pesquisa, onde aparecia com" Eles (comitê de Para ele, a virada de Geraldo
afinnou que a rejeição de empate técnico entre ele e o uma votação muito baixa e campanha do PFL/PSD'B) Werhinghaus atestaa decisão

Kone11, que em todas as ,candidato Geraldo sem chances de vencer. �te colocaram um batalhão' de do eleitorado em impedir a
pesquisas de opinião eraalta, Werninghaus 'até há um. mês foi o motivo que levou o' pessoas nas ruas 0,0 dia da vitoria de Konell. Guenther
foi o principal motivo para a. antes da eleição. "Cheguei a ,eleitorado a optar pela eleição e conseguiu reverter confirmou que existiu uma

opção do voto útil. ter, 23% nas pesquisas, candidatura do Geraldo", ,o quadro> e conquistar os . -tentativa de negociação com

Vasel se
' : baseou, nos ficando em segundo lugar. diagnosticou,' acrescentando indecisos � acredita Guenther,

.

o PFL para uma desistência,
resultados da eleição, para Depois caí para 18%, mas que o poder econômico Ele também concorda com o' em favor de Werninghaus.
fazer a declaração. "Os" ainda assim permaneci num empregado pela, coligação, prefeitoDurval Vasel sobre os "Fomos procurados para um

candidatos a vereador da índice bom. O PFL 'investiu PFIJPSDB foi importante na motivos da rejeição do acordo, mas não passou de
, coligaçãO - PTBIPDTIPL - forte contra a minha, definição doo quadro eleitoral eleitorado à candidatura do um telefonema", revelou.

Composição do secretariadopode alterarformação da Câmara de Vereadores

somaram cerca de ,14 mil

votos, enquanto que o

Guenther teve pouco mais de

quatro mil. A diferençá
migrou para o candidato com
chance de vencer Konell",
afirmou. Na opinião dele, a
rejeição do' deputado Ivo'
Konell se deve a forma

preteito aflnnou que a

,.,ação entre a votaçãQ
dos candidatos a
vtreador da coligação e

di Alfredo Guenther

provam a Intenção do

e/tItOr 'em Impedir a
"'Içlo de Konell

Jaraguá do Sul - Embora, A especulação em tomo dos
Ilio exista nada de oficial e os futuros secretários aponta ainda

,

Iícleres dos partidos vencedores o advogado José Benedito de
• PFL e PSDB - neguem, dois "Campos, para a Procuradoriado
recém-eleitos vereadores estão Município. Ex-presidente do
lendo cotados para compor o PTB, Campos foi secretário
secretariádo 'na gestão Geral na atual admínistração.
Weminghaus, a partir de janeiro Ble, ex-funcionário da WEG,
do ano que vem. O médico coordenou a campanha vitoriosa

, neurOlo,gista Vicente Augusto da aliança. Sua amizade pessoal
',Caropreso, do PSDB, deverá ser com 9 prefeito eleäo lhe dá o

ea:olhído secretário de Saúde e 'status de secretarjãvel, O atual
a anaiSta de recursos humanos presidente da Câmara
MariaEisabetMattedi, do PFL, Munjcjpal, ValdirBordin (PFL),
JIOder{ assumir a Secretaria de que não se candidatou a

Bem�Estar Social. Neste' caso, "ree.leição, é o nome mais cotado

�lIInem Os suplentes Sílvio Ce- para assumir a Secretaria de
este Bard e Antônio Berns, Cultura, Esporte e Lazer.

outubro, o ex-diretor da
Secretaria de Obras e do

Samae, Gilson Grama, tem

chances de retornar à

autarquia. A postura discreta

, ,de,Grama durante a campanha
eleitoral pode assegurar-lhe .a

vaga. As referências aos

trabalhos desenvolvidos por
ele nos dois 6rgãos públicos
tem sido muito boas, o que o

credencia ao cargo. O fato de

pertencer ao partido
adversário, não o deixa fora do

Bordin: cotadopata SeTsecretório, '

,'páreo. O prõpr io prefeito
.

Apesar de pertencer aos 'eleito afirmou que vai
quadros do PPB, adversário do aproveitar "os competentes de
PFL na eleição de 3' de outros ,partidos".

'

Outro que deverá paräcipar
da próxima administração é o

atual diretor-presidente do
,

Samae (Serviço Autônomo Mu
.nicipal de Água e Esgoto),
Nelson.' Klitzke. Por enquanto,
são s6 especulações, Na tarde de

'

ontem', o prefeito eleito Geraldo

Werninghaus e o vice, Irineu
Pasold, estiveram reunidos com
o prefeito Durval Vasel (PTB)
para discutir a transição,
Werninghaus evitou falar em

nomes dos prováveis secretários.
Ele disse que a composição do

secretariado será discutida pelos
dois partidos que formaram a

coligação vencedora.

}

I
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Nossa gratidãoprofunda a todos os nossos educadores: professores, funcionários e Irmãs.
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Suas marcas deixadas 'em nossoColégio, através do seu trabalho, se perpetuarão-na escola da vida.
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CORREIODO POVO - 4 ,

lVIosaico
Mesma língua '

Pela primeira vez o deputado estadual Ivo Konell (PMDB),
candidato derrotado a -prefeito, concordou com uma

declaração do arquiinimigo Durval Vasel (PTB).
Ambos afirmaram que a vitória do deputado. estadual

", GeraldoWerningbaus, da coligação PPUPSDB, se deu pelo
voto útil e pelo poder econômico.

i,'
- Tinha a vitória assegurada até às vésperas da eleição. No

� dia da eleição, eles (a coligação PFLlPSDB) ocupou as ruas

11.".,'.
da cidade com centenas de cabos eleitorais e militantes,
conquistando os indecisos e boa parte dos eieitores de
Alfredo Guenther - avalia; admitindo que o adversário foi
muito competente.

Planos
, Ivo Konell revelou que tem intenção de se candidatar a

deputado federal, nas eleições de 98. De acordo com o

deputado, a votação que recebeu em três de outubro o

" credencia a disputar uma vaga dentro do partido. ,

Ele, no entanto, não descarta a possibilidade de disputar
mais um mandato na Assembléia Legislativa,

'

Agora é pari' valer , ,
,

'

Desde a última 'terça-feira jâ), a Polícia Militar está
fiscalizando o uso do cinto � segurança para motoristas e

passageiros, no péríodo urbano dosmunicípios catarinenses.
'A medida estende-sé também para caminhões ,,'

e

caminhonetes.
As crianças menores de dez anos não pode.m ser

transportadas nos bancos dianteiros dos veículos. "

Já que nem todos os motoristas são responsáveis, é preciso
o poder de coação,para terem consciência.

,Apertando o cinto
,

O prefeitode Jaraguá do Sul, Durval Vasel (PTB), reuniu o

secretariado para informar que o cofre da Prefeitura está
trancado e que guardou as chaves. O motivo da contenção
de despesas 'é, segundo ele, para sanear as finanças do
município.;
De acordo com o prefeito, as dívidas estão entre'R$ 2 e R$
3 milhões. Ele disse que amaior parte do déficit público se

"

deve "ao grande volume de obras realizadas, e

desapropriações, além' da queda no repasse do ICMS".
'

� Vasel garante que 9 pröxímo prefeito, o deputado estadual
GeraldoWerninghaus (PFL), não vai herdarnenhumadívida
eencontraráaPrefeitura saneada; inclusive com o 13 o salário

II pago.

Explicando
Do vice-prefeito Alfredo Guenther sobre as dívidas da
Prefeitura. "A administração seguiu o cronogramaplanejado,

H de obras, mas a receita diminuiu. Tínhamos, que continuar
'

as obras. Afinal, a cidade não pode parar".
Apenas 25% da receita do município são pröprios. O restante

!
vem do Fundo de Participaçãö dos Municípios, convênios
e ICMS, principalmente, que .segundo -informações da

, Secretaria de Finanças, tem sido menor nos últimos meses.

\ POúTlCA II, de outubro de 1

Paulo Afonso quer solução 'técnica'par.
"

o refinanciamento das dívidas dos Estadoi.
Governadorpropôs
ação política e

conslderQ,U
dispensável a
elaboração de um

documento final
, I

, sobre o encontro de

governadores em
Vitória'

'

negociar os débitos estaduais.
A reunião, que contou com

a presença de oito

'governadores (SC, ES, AM,
PI, RN, PE, AL e GO),

, II!

discutiu propostas para o

refinanciamento das dívidas

, Florianópolis - Propondo
inverter a postura
administrativa do governo
federal, que" considera

política, enquanto que DOS

Estados é técnica, para o

refinanciamento das dívidas

dos Estados, o governador ,PauloAfonso: "Posturadogoverno/e4.allpolltiea,enqu_
Paulo Afonso Vieira (l>MDB) que as administrações estaduais são técnicas"

afirmou, no final da reunião vamos submetê-las às
. Paulo, Afonso voltou a

entre os governadores, que respectivas bancadas no. defender o Proer dos Estados
aconteceu nacapital capixaba; Congresso", adiantou Paulo, � como uma saída para as

na terça-feira (9.), que não Afonso, acrescentando que, a renegociações. De acordo

adianta protocolar mais um partir daí, surjam projetos que, com ele, os Estados estão

documento no Ministério da
,

viabilizem acordos reais. querendo sair üa

Fazenda enquanto o governo Os ' governadores .Ingovernabílídade, "Nossas
federal não mudar a forma de pretendem se reunir outravez, limitações legais e

na próxima segunda-feira constitucionais são muitas e

(14), em São Paul?, com o� todostêmfeitoopossfvelpata
demais chefes dos Executivos honrar os compromissos'.
Estaduais. 'Na avaliação de assegurou. O' Proer

Paulo Afonso, SantaCatarina' pretendido pelo governadoré
estava 'numa situação' resultado da análise de cinco

privilegiada em relação aos· mecanismos, reforço à linha
, dos Estados. Paulo Afonso o�tros Estados participantes de privatização do BNDES

dareunião. "Sou oúnico que (Banco Nacional
'

'

de

governa com empresas Desenvolvimento Sócio
públicas financeiramente Econômico), ,à demissões

responsäveis por 91,7% da sadias e com, uma equipe incentivadas da CEF (Caixa
dívida mobiliária total, ,I?

. administrativa com projetos EconôÍnica Federal),
equivalente a cerca de R$ 35 ,inovadores, como o Inyest", ' agilização do Proer, cóaç!O,
bilhões, o dobro do valor da discursou. O Invest coordena de um programa de,
dívida contratual, motivo que o lançamento de ações de �inv�timento, para a geraç!O .

levou os oito governadores a estatais no mercado, com o de empregos com' recursOS
se reunireme propôrmudança objetivo de aumentar a dos. Fundos de Pensão e a

, .nos débitos das negociações capacidade de investimento garantia de recursos para,
em äreas consideradas viabilizar o desenvolvimento
prioritárias. homogêneo do� ,Estados.

. afirmou, que os quatro
Estados mais ricos do país ..:

SP, MG: RS, PR - são

'estaduais. "Reunimos as

sugestões apresentadas e
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281 ·1CâmaraMunicipal tem 80%'de renovação
Márcio Marquardt PSDB

Higino Moser PL 259 IOdair Antônio Berthi PSDB 257
Apenas três dos 15 atuais vereadores foràm r./eitos, além do .'

.

Norberto WeJidorf' PMDB 248
. suplente do PTB, Lio Tironi, que aS$umiu a vaga'quando Rosemeire Nilton José Campos PPB 244

.

Vasel ocupou a Secretaria �e Educação
.

Regina Potadoff PMDB 231
Valmor Dallagnolo PFL 225

Jaraguá cio Sul - A partir de janeiro do ano que vem, a Çâmara Municipal terá 12 Maria Rosalina Dias PSDB 216
noVOS. vereadores, 80% de renovação. Nem todos os 15 parlamentares, porém, se Ruben Fonseca Flexa PFL 216
candidataram para a reeleição. O presidente da Casa, Valdir Bordin (PFL), o vice, José Atalício Soares PFL 213·

,
.

Ramos' de Carvalho (PPB), e a ex-secretária de Éducaçâo, Reserneire Vasel (lYI'B), não Luiz Luchini Filho PL 208

apresentaram seus nomes para a reeleição. Os demais não conseguiram o número de votos Waltraut Nunes pMD:é 201
Rosalino UUer PSDB 198

, Ilficientes para mais um mandato legislativö.
'

Valdemar Dalsoquio PMDB 192
Adolfo Vitöría PL. ' 187

Vejaa relação dos candi�atos a uma vaga naCâmaraMunicipal João Mafra PSOB 174
Luiza Helena Rosa 'PTB 166

,

Partido N° devotos PPB 165Nome Walter Batista Falcone
Moacir Antônio Bertoldi *

�

, pm 2.156 Walmor Vieira PMDB 161'
Pedro Anacleto Garcia ** PMDB 2.004 Luiz de Oliveira Souza PSOB 158

11'Vicente Augusto Caropreso * PSDB 1.778 Uda Wagner PL 149 tMaria Elisabet Mattedi." ,PFL 1.463 Edson Luiz Bó.ries PL 148
Adernar Braz 'Winter * PTll 1.106 João Nelson Stavis .PFL, 139 I
Afonso Piazeca Neto .** PTB 1.067 Adalberto Frankowiak PTB 130 iAdernar Possamai * PFL 1.050 I Isolde Marqaárdt Sehmidt ' PFL 124
Gildo Antônio Alves * PMDB 1.044 Aro Ido Stein PMDB 116
Lorita Zanotti Karsten * PMDB 1.036 .

Adolfo Engelmann PTB 110
Carioni Mees Pavanello * PPB 922 Luciano da Costa PSDB 104
Niura S. Demarchi Santos * PL 852. Mário Marcos Reiser 'PL 98
Lio Titoni * PTB 1.063 Eunízio Horongozo PFL 94
Gilmar Men�l ** PPB 791 Dirson Wuerz PL 84
José AntôDio Schmitt * PMDB 914. Cristiàne Haffermann PTB 79
Alcides João Pavanello * PR 875 André Montibeller \. PFL 76
Silvio Celeste Bard PSDB 1.112 Luiz Panstein PL 74
Rudolfo Gesser PTB 9�1

.

Moacir José Dias PL 73
Maria Salete Patrício dos Santos PMDB 913 Sheila Jankowski .Redivo PSDB 72
Cláudio Finta . PMDB °913 Jussara Vicente Böries PTB 66
Ingo Paulo Robl PTB 859 Mariléa da Silva Rengel PSDB . 62
Wigando Meier PPB 765 ' Nelson Mafra PSDB 56
Paulo Ademir Floriani WB 747 Antônio Mahfud PL 56
Pedro João Pedrótti PfB 725 Denilson de SOUZ!l PSDB 55
Antônio Berm PFL 670 Valdir Malleheski PSDB 51
Margrit Marquardt J>L 625 Maria Angelita Gonçalves PL 47
Leopoldo José Bruch .PMDB', 611 Lincoln Silveira PL 42
Jaime Sidnei Gielow PMDB 583 Iracema Terezinha Maria' PSDB 41
João Márjo Rodrigues PMDB, 517 Ademir Klein PL 29
Ruy Derval Lessmann PFL 565 Eládio Rengel PL

-

24.
Albinó Wéhrmeister ,. PPB 564 Solano Samoel de Souza PL 2
Marino. Verdi Lenzi ' PMVB 525 Albano Aldrovaildi PDT 328
Anoberto Kopp .PTB 511 Jair Mussinato J7I' 285
Heins Edgar Raeder PL, 499 Luiz César Schorner

,

J7I' 223
Flávio Manfredo Hornburg PMDB . 479 Otílio Petry POT 208
Vitório Altair Lazzaris PPB 417 Arnaldo Lemke

. .

J7I' 139 . �
. Ivo Hass PTB 477 Osnir Pedro Fagundes

. POT 122
José Carlos Neves PPB 476. Pascoal Deretti J7I'

.

118
&rol Kretzer

.

PPB 452 Lourena Ortiz de .Souza J7I' 117
Edgar Sieves PTB 450

..Walmor Pereira de Lima PDT 107
lonas Germano Schmidt PFL 446 Gentil Frange J7I' 93
(ßlando Gilberto GOnçalves PPB 444 Celso Orlando Pirmann PDT 93Lourival Machado PPB 436 Clemair de Fátima Santos Corrêa J7I' 71
José Oswaldo Alves

.

PFL 431. João Olegário Corrêa , PDT 65
EVandro Tomazini. Liscano PTB 430 Marino Soares J7I' 57,Luiz Zonta PTB 429 Neldo Milto n.Steckling PDT 46

. Iolanda Benthien Riegel PFL 428 Francisco José Ramos J7I' 45João Prim
'

PSDB 417 . Rita' de Cássia Fagundes PDT 45Marinês Renchi. Ersching p,' PMDB. 404 João da Cruz J7I' 41Eugênio José Juraszek PFL 352 Adilson Brogni J7I' 34Edson MUller
'

PPB
.

309 Jéãe--José Lacerda J7I' 32Ingaberta Tribes PFL 305 Ataide Peres Camacho PDT 29Mar-ilze Y. Dornbusch, Marquardt PTB 304
.Bertolino Pellense . , PFL 300 OBS: * candidatOs eleitosJOão Luiz de Souza , PSDB 287 **, vereadores reeleitosJoão Roque Bertojdi ,PTB 286

ORÇAMENTOS SEM COMPROMIS80-
Rua Ferdinando.. Pradi, 34 - Centro - Jaraguá do Sul- SC .. Fones: 975-0119 e 973-5471

.Ji.JoolA.
O«lellzP(iIeJ e RepresertllJ(iJtJ lJ1JA.

Quúnico Responsável:'
Dt. E.dson Adllson Ferreira

CRQ: '133 O�5 98
XllI Região'

'

Vem chegando o verão, e com ele: baratas, moscas, pernilongos; aranhas, cupins '

edemaisinsetos.Tenha seu amblente higi�niza�o, átravés dos serviços..

prcnsstonats da IIDDSUlll•
,

Serviços rápidos, limpos e comqarantla,
, '.

.
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U
'I: FORMAÇÃO DE EDUCADORES
!. .

.

,iFerjmobiliza a
o 'encontro promovido pela ntvel de 2° grau.

Ferj sobre "Educação .de
. Não colocamos em dúvida a

Qualidade", teve a repercussão competência dos", docentes
desejadopelos seus idealizadores. qualificados a nfvel de 2 o

grau
I Em torno de 300 pessoas mas, 'no 'contexto dinâmico deste

reuniram-se 24 fei�a, dia 23 de final de século, 'a conclusão do
setembto/96, no Auditório do' curso superior representaria, sem
'Sindicato dos Trabalhadores na . dúvida, um sigflificativo ganhoH

I Indústria do Vestuário, para pedagógicopara o sistema, quase ,

debatera educação nosmunicipios uma necessidade. '

'

da Amvali, principalmente no Dados apresentadospela Feri

: ii enfoque da qualificação das. mostram que, nos últimos 3
docentes. Estudames.prefessores, vestibulares para o curso de

representantes do poder público, Pedagogia, das 45 vagas
I

� autoridades educacionais,' disponiveis; foram. preenchidas
:,

representantes da Appa e de apenas : 39, 32 e' 33,
diversas entidades representativas respectivamente., Segundo:
da comunidade, imprensa, foram

'

depoimentos levantatÚÍs ao vivo no
J estimulados\a participarem e' Encontro e manifestado s por

,

contribúirem para a solução de 'escrito, o .problema situa-se,
dificuldades hoje existentes. basicamente, na questão

Nos municipios da Amvali, financeira. O professar; com

temos615pr�es;oresatuandona formação de 2" grau, com a Educação Professora Jordelina B. desenvolvimento, onde se

Educação Infantil e no . Ensino remuneração que percebe não 'Anacleto Voos'ii imponãncia da privilegie não apenas o ter'ofazer
Fundamental (14 a 44 série). consegue manter-se e custear a - Educação: e do conliecimeruo no 'mas, principalmente o 'ser,
Déstes; '15!4% não, estão Faculd'ade,príncipafmenteosque mundo atualr.Asociedãdequeestá : 'enfatiiouapalestrante.
qualificados e apenas 14,1,% não recebem qualquersubsfdio., surgindo é a sociedade do A proposta da Ferjpassapele
possuem curso superior: Fo,i também destaque TIO conhecimento, e a Educação é o envolvimento da comunidade, do

Os demais tem qualificaçã? a Encontro apalestra da Mestre em
"

caminho para .o verdadeiro
'

sistema educacional, do poder
!

Professor, sim, com muita honra}'
. ,

"

A modernidade requer
eompetênéia, A competitividade

II'
.aceita apenas os melhores. O

maior recurso das organizações"
Q insumo estratégico que fará

diferença no futuro, é
conhecimento e sabedoria

I .acumuladas. A Educação é o

;r . passaporte do .Braail para o

t ,mundo da competência, da

; excelência. Pela Educação passa
a criação e a reprodução da

matéria-prima 40, sucesso no

século que aí vem: a sabedoria
e o conheclmente.

;'. Bem! Até aqui nenhuma
novidade. Nem vem novidade no
texto que segue, pois queremos

FEAJ n de outubro de 1

comunidade

'r�mbrara importância de uma boa Dia 15 de outubro é Dia do

Escola. proporcionando uma Professor. É uma datá para se

educação de qualidade. Muito pensar: o quêfazer? Que tal
menos é novidade dizer que o 'tentartnós também o óbvio? Diz
fator decisivo, o que faz uma crença bindu que Deus diz

diferença, o insubstituível para, sim, não ao que pedimos; mas diz
uma Educação de qualidadé é o sim ao que cremos. Se nem o

Professor. Sim" isto é öbvío. Por Senhor diz sim ao que pedimos
que, no . entanto, há tanta se não crermos, o que dizer dos
dificuldade em admitirmos tal políticos? (Não é comum

fato 'como sociedade culparmos os políticos de não

. politicamente organizada? Por atenderem os nossos pedidos -

"admitir um' fato" entendo algo óbvios! - quanto à Educação?).
que é base de ação e de decisões, 'Que tal, então, -praticarmos o

Infelizmente, neste Brasil tão óbvio?

maravilhoso, com freqüência o Que tal, Professor, antes e acima
Óbvio não funcíona.r) que fazer, de tudo, acreditar, crer em- nós '

.

pera mudai? mesmos? Se não cremos em nossa

público e de associações de
classe, no sentido d�,
valorizarmos ·0 papel dOI

docentes, fator mais sensivél t
decisivo neste processo. Não h4

educação de-qualidade stili

educadorqualificado.

, dignidade, nunca a teremos, pQ'
mais que a peçamos (ou ,�t';
exigirmos através de greves f
protestosl).
Professor: Acredita em

mesmo-e na tuamissão. Longe�"
ti imaginar-te u�

. "desprestigiado", muito menot
um "coitadinho", se assim creJts.
de ti mesmo, assim serás. Não �
vejas, nunca, como ulll

'profissional de terceira opçãó;
Dignidade e honra ninguém dá(
ninguém tira. São coisas que voc�
cria dentro de você.
:,
Dia 15 de outubro � dia esp�a[

para dizer mais uma 'vez: "SOU
, "

Professor, sim, com muita honra .

V��.�<Q)�V��OO @$

,�WJ�,�@.V��� (iJ�$���
I W<§)llWO��lWlT@G

, , , ' '" ','

o/l!JJ @� ��.���IL��I@CI�
a 371-1422,

, I
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, ECONOMIA·

Isenção de 'ICMS atinge cerca de .120
. '� .

"

'.
'. ,I

mümicroempresárü;JsdeSantaCatarina
fiorlanópolis . A Iei mão-de-obra empregada Fazenda" com o benefício, o isenção de ICMS. A. empresas

'

e,

que' isenta as no Estado. Estado deixa de arrecadar estimativa da secretaria conseqüentemente; novos'

microempresas
.

do A lei também amplia o . algo �em "tomo de R$ 3,5 aponta uma média de 15 empregos. "Com nenhum' I

pagamento de 'ICMS conceito de microempresa. milhões' mensais. Em mil novas firmas; gerando recurso e uni planejamento
.

(Iinposto sobre Circulação. Até, fevereí ro do' ano contrapartida, está deixando, a criação de 40 mil econômico eficiente,
de Mercadorias e passado, as empresas com de gastar o' equivalente com' empregos. , estamos conseguindo provar
Serviços), em vigor desde faturamento em até .50 mil reestruturação do setor de O governador Paulo que épossível gerar riquezas
março deste ano, já Ufir (Unidade Fiscal de fiscalização, além de Afonso Vieira(PMDB) disse para Q Estado, aumentar a I

beneficiou cerca de 120 mil Referência) por ano, cerca contribuir com a geração de que alei beneficia também o arrecadação e, ao mesmo

mi c ro emp re s ár i o s , de R$ 46 mil, 'eram empregos. Até junho deste Estado, apartir do momento tempo, proporcionar uma

segundo cálculos do consideradas micro. Apös ano, "mais 854 empresas que gera economia e qualidadede vidamelhor aos
governo estadual. a lei, o faturamento anual foram beneficiadas com a incentiva a criação de novas catarinenses", discursou.

Apr�dodaSec��a �hlu'pa�70mil'UFRs,:��������������������������������
• de Fazenda é' que, pelo . algo em torno de R$ 65

meno� 25 mil novas micros mil. A partir deste teto, as

epequenas empresas sejam firmas são enquadradas
criadas, nos pr6ximos como pequenas empresas,
quatro anos, devido ao que, de acordo com o

incentivo fiscal. As 120 mil faturamento, podem obter
mi c r � e m p r e s a s descontos que variam entre

beneficiadas
.

.

são 25 a 75%.
. ,

responsáveis. por, 60%. da Segundo a Secretaria de

Prof•••or•• 1
Àavezes eu me sihte> muito cansado.
E 1110 éporcausa do trabalho..
Canieira de trabalhar pode ser dor de corpo abençoada, amiga do sono,
quando se vai parà cama... .

.
.

Dep.ois d� lida.r com a terra, a gente vê brotar, na fantasia, as sementes
enterradas, � o preto fica verde e os canteiros, pOésia... Também quando sé

pega a madeira bruta: dedos martelados, calos r:I8 mão, cortes na carne.

Masnão importa. São pUI'4 alegria qual')do a criança pega o brinquedo e qiz:
'Puxa, papai, não sabia que você podia fazer estas coisas... • "

Reler uma página que se escreveu. Está ali, diante dos olhos, simples,
bonita, os outros pensam que éfácil, que ela saiupronta, daquele jeito, não
sabem do sofrimento, das muitas outras, amassadas com raiva, no lixo, a
luta com 'as idéias, a luta com as palavras, um enorme quebra-cabeças, o
prazer vai saltando assim, e o corpo aceita a canseira pela alegria que se

temno fim.
Pintar a parede,
fazer um vestido,
curar a ferida,
acolher uma dor;
fazer a comida . "

Há umà cansei;� q�e está cheia:d� segredos gostosos: Diz que dentro da
gente há vida escondida, que nossas mãos 810 capazes de fazer o mundo

. Ul'lfPOuquinho mais bonito, que depois'da nO$S8'passagem nada ficou como
era.

.
.

.

() nosso abraço a todos os professores.

Colégio Evangélico' Jaraguá

r-

.PROFESSOR)·
O importante, é construir, semear
a boe eemente, amara criança.
apostarno serhumano.
Omundo preciee de sue PRESENÇA
FORÇA
CONSC/�NCIA'

.

,

. \.

15 de outubro - Ola do Profesor

Uma mensagem .

PREFE�TURA MUNICIPAL DE ,JARAGuA DO SUL.

'!4mi90·é coisa prd se 9uardar
.

• '.
I

no lado est{ue�do 'do peito":
. I

��(JÇf.
,

Afonso Pi,az�ra Ne·to
, V....ador eleito· 'PTJI

�
O endereço onde a qualidade tem bom preço, fa-

� IR"· MALHAS LTOA. brlcai Jacquard, Soft, Cotton, Moleton, Meiá Ma
POSTO DÉ VENDAS JUNTO À FÁBRICA. Iha 'lisa e estampada, Stanflex . Xadrez Listrado
ROD. SC-416 N° '2727 -,RIO CERRO II. .

.

••
.,".. ,. .

. ,

FONE: (047) 371-0099' para atender conteccionistas.de rarnO,�de malhas.
---:... F�X: (047)' 371·1045 "

' ....

JÁRAGUÁ DO SUL· sc
DISPOE, TAMBÉM, DE SER\'IÇOS 1:.\1 ACABAMENTO PARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FLA' i-l. \DO E ESTAMPARIA

",
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Começa 'Arrastão Fiscal'do INSS em Jaraguâ do Sul'
,

'

" •
, ,

" 'César Juri(eo.tp,
, inadimplência.De acordo como. "Quando. se fiscaliza as obras

gerente regional,Waltnor Garcia civis, a intenção do. governo. é se
Filho, 21' funcionãrios do. órgão.' certificar de que estão sendo.
estão trabalhaado emtrêsfreeres assegurados os benefícios
na região.., A expectativa do. previdenciärios aos I

instituto. é .arrecadar R$ 1,2 trabalhadores da ,c�strução.",
milhão a mais no trimestre.

, explicou Garcia Filho,
Os 'funcio,nário.s acrescentando que no caso. das

administratives da fiscalizações das empresas o.

Superintendência 'estarão. instituto vai checar os atraso.s do.
,

,

fiscalizando as construções civis deposito. -Segundo ele, 50% dos
e 17 fiscais

,"
visitarão. 360 parcelamentos dos débitos das

empresas, quando verificarão. a .firmas estão em atraso,

folha de recolhimento e se esses O superintendente adiantou
estão compatíveis com 0.,porte que, caso. haja irregularidades no
da firmá, além de certificarem- ' parcelamento. das dívidas, a

se das cobranças e atrasos. empresa serãrmltada em 100%
do. valor do. débito, além de

perder o. desconto de 50% que
lhe foi dado. O valor das multas
variamdeR$ 563,27, quando. a '

firmá deixa de registrar o.

funcionärio, quatro 'vezes este

valor se for. reincidente, dez MtlI'COfão:GtlI'c;q,Filhoprom«efiscal.ir.ar todas as empresasJa regiíúI
vezes se não. apresentar a contribuam e assim diminuir o. resultado. do. processo direto
contabilidade aos fiscais ou valor de cada contribuição, entre o. INSS'eo.scontribuintes;'

, apresentar com irregularidades
'

sendo. mais justo. e eficiente", Caso. a Gerência Regional nãÓ
ou fraudulenta, podendo chegar aíirmou Garcia.Filho. Ele disse, consiga receber num prazo
aumlimitede R$ 56.326,83.

'

qae os débito.scomo.INSS,ho.Je definido, é encaminhado. ao

O "Arrastão. Fiscal" é urna numamédiade7,5meses,o.que Judieiärio, onde segue os

íníciaãva do. INSS nacional e garantiriam 9,1 meses 'de, trâmitesnoÍmaisdaLei",frisou.
estásenäo.implantado.emtódos, pagamentoaosbeneficiários,são Garcia Filho . atribuiu à
os Estados, cada um a sua duas vezes mais que amédia até, morosidade da Justiça parte do
maneira, obedecendo as hädois anos atrás. "Estes valores estoque de débito. O "Arrastão
características daregião. "Nossa são divididos em adininistrativos Fiscal" se estenderá até o. dia 31
meta é fiscalizar: para que todos ,

e,daProcuradoria, O primeiro é de dezembro.

,Operação foi montada
pela Superintendência
Estadual e deverá

, fiscalizar cerca' de 360

empresas pré
$e/ecionadas, onde há
'indícios de sonegação

Jaraguá do Sul- Apartir da
última segunda-feira (7), fiscais
da Regional de Arrecadação e

Fiscalização do. INSS(lnstituto.
Nacional dePrevidênciaSocial)
iniciaram a operação "Arrastão
Fiscal", que tem como. objetivo.
combater a sonegação e a

Arr�dação de agost0J96,
Jaraguã do Sul R$ 6.574.247,87
Gerência l3-egional de Joinville R$ 29,370.316,22
Santa Catarina R$ 124.li08:000,Öo

Benefícios pagos em agoatct/96 - PostO' RegiGnal
de J�ragulí dO' Sul
Quantidade

8.894
,

5.709 '

14.603

TIpo
Urbano

Valor
R$ 2:486.000,00
R$ 683.000,00
R$ 3;169.000,00

, "

Rural
Total

Débitos no Posto de Arrecad.,äo e

Fiscalização de Jaraguá, do Sul
TIpo Quantidade Valor
Administrativo 132' R$ 12.592.023,05
Procuradoria 281 R$ 20.275.840,96

"

Total 413 R$ 32.867.864,01

Parcelamento da Graf da
Regional de Joinville,, '

Posto de 8ITecadação Quantidade Valor
Mafra 85 R$ '65.413,43
Joinville

-t

690 R$ 1.167.594,44
Canoinhas. 118 R$ 87.500,28'
São Francisco do Sul ' 53 R$ 17.786,05
Jaraguá do Sul 173 R$ 235,332,91
Porto União ' 45 RS- 25.021,94
São Bento do Sul 165 RS 283.313,15

OBS: A inadimplência atinge 50% dos
valores parcelados - R$ 940.000,00

. A alegria da família jaraguae�é,

de 11 a 20 de outubro. '

,

Participe da festa e comemore � fato de viver
em oma Cidade com quaUdade de vida.

Um convite

,

�'c;�
··'4·�t �

Qllll1fdmfr dr r/dl'
. .. ,\

.
'

Prefeitura MÜl1icipal de J,araguá do Sul

'EcONOMIA 11 de outubro de 1

Embora' não tenha alcançado a vitória, em 3 outubro,
agradeço à todas às pessoas amigas que, incentivaram e

depositaram em mim, seu voto de "confiança".
,

Aos vereadores eleitos, meus sinceros cumprimentos!
Ao prefeito eleito, Sr. Geraldo Werninghaus, e. seu vice, -Dr.

,

Irineu Pasold.

,

"

Marilze Yeda Dornbusch Marquardt - Vereadora
J .. ' .' .

,

"Com .1063 votos, tão conflantes, certamente terei alguma dificuldade
em apertar a mão de tantos amigos .

O agradeclmento que faço, é um aperto de mão que dou, ã cada eleitor
jaragúaense, pols soube manifestar sua vontade com hcnradêz e

cidadania plena". ,
,

Darei de mim o que a fé de minha gente exige: 'Trabalho".
Pela 2! vez...

.:
.

...

.

.... ..
I 9\.1>0!

.. lcrool]31{JG. .

qv{l1, '. '

••• VEREADOR ELEITO - PTB '
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,

:�, ·Educ.a".',çiio,"·' I�H4RECIBOS, FORMuLARlOS '

PERSONAUZADOS, ETC. ,\ 1B.EFONA.E Ií'iãiíilTICA

infornatis;ada 3,71�9'59,'5�·
Rua Presidente Juscelino, 188

,

'

"

'

',' ." , .,' 372-1'922· ;
Centro - Jaragu6 do SUl;'sc

, Fone: 04 371-9999 Rua Cei.
� Procópio Gomes

,

' de Oliveira, 680 ,

'

. '.. ,

convivem ',,'

com a nova

,

era da

,

.

'

.

informatização.

... Hoje "',
'.

, .' considerada
um processo '

decisivo e
'

,

essencial

para o futuro
'

ENTREGA EXPRESSA EM SUA
EMPRESA OU EM SUA

RESIDENCIA

.�
Uno'. �

- /'

'.

Muitas I '

•

I, crianças e

adolescentes,

,

I'

_""

, sucesso',
'.

profissional.
"
;,

':>
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. nosso meio.

,
. A corrida contra o tempo
para garantirqualidade

.

na informatização
· está tomando, que sem a

.

injormatizaçõo, inclusive das
.

menor dúvida, segue Um

Internet e Intranets em todo o espantoso crescimento em

todas as áreas-. Negócio� que
·

vão de aplicações do
.

comércio eletrônico,
·
informação especializada e

vários outros tipos de

serviços possíveis de serem .

comercializados através da
Internet.
Assim, o Correio da
lnformâtica trará matérias
dos mais diversosaspectos
desse universo tecnológico,
onde até a astrologia é.

citada como um -dos sites
mais ocupados. Mostra
também, .as influências que o

, mundo 'ciber' coloca .nas
. .

.

roupas.das pessoas; Uma-
invasão de tendências na

· vida das pe�soas, inclusive
-

aos que ainda não se

conectaram com toda essa
.

tecnologia que invade o
'

•

o crescimento de toda

mundo e no Brasil, em
particular, vem

.

- surpreendendo a todos os .

envolvidos com o uso da

tecnologia.
.

O país e o mundo vivem uma

concorrência, onde 'linhas
congestionadas e sites \

ocupados por horas é o que
não faltam.
Para tanto, o Brasil já
percebeu á necessidade de

, novos investimentos na

expansão da infra-estrutura
para melhor utilização da

. Internet. A Embratel e a
Telebrás é que estão
agilizando este processo,
realizando. um -grande .

. investimento nestas

prioridades.
Todas essas necessidades,. .

mostram o perfil que o

mundo da informatizaçãa '.

I

Mt ,N U
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Educação via

computadorpara as

crianças e aâolescentes ' ...
..•............................•........•.................••

Melhorias na
infra-estrutura
da. Internet no Brasil
... � ..... � ......•....................•..... �.� .•......• � .....

J

�. As tendências cibernéticas
. invaâemos guarda-roupas

. ••...•••.......•.......••••......• � � �

SecretariadeAgricultura
.' .

implanta rede âemicros
••••••••••••••••�.! •••••••••••••• �.••••••••••••••••••••••••.•• �

A invasão da

astrologia no ciberespaço .

...... � .........• � ... � ..........•.•....•.......•••.....•.•••••.

'Lançamentos ,

....•...•........•.. � ...•.......• � �.� ,�

Feiras
.

,I
. � � .....•.....•...•..••••.•...•..•... � .

EXPEDIENTE .. .

. NÓ/)pode servendldo separadamenJe "

��.'.,.
COMPOSIÇAo: GRÁFICA E EDrrORA CP FOTOLITOS: ctSAR JUNKES
ADMINISTRAÇAo: 'FRANcISCO ALVES LUIZ DE MFlANDA

.. DEPTO. ·COMERCIAL: EDINEI NERES
.

ARTE GRÁFICA: ADRIANO TRENTINI AV, MAL. DEODORO DA FONSECA.
REDAÇÃO: EI:OISA PETERS 122 CX,P. l' . TELEFAl(: (047) 371·
REVISÃO: ARIALV.ES LAUS 1919 • JARAGUÃ DO SUL· sc

•
. It«)VAÍ;ÃONAÁREA[ETREfMENlio,�EMSlSTEMASESPeá�A\ÄAEM�SAS:

,

S Ig'm·a'
. Folhas·.de Pagarriento Ruxo de Caixa

.

Contas a Paga,.
.

.

. ,. .: contes a Receber Controle de Estoque Cadastro de Cliente
.

.
.

. Cadastro de Fomecedores Faturamenb, eMUITOMAIS...

INF·ORMA'T·'I'CA Ondeoalunosaiapto·earaenfrentaroilnercadodetrabalho
.

.
. PORQUE VOCE MERECE O MELHOR!!!, '

Matrículas �. R$ 30�OO
.

,

AVENIDA PRESo EPITÂC.IO PESSOA, 820 o CENTRO o FON'E: (047) 3710.9436 o· RUA ANGELO RUBINI, 66 o BARRA (PRÓX. A M4LWEE) o FONE 376-8321. .

MensalJdade_ a partir de.R$ 35,00:
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== do Sul, 11 de outubro de 1996 .:

o sistemaeducacionaldo Brasil está cada vez 'r�.,·:mais precário. Junto ao Jento progresso do país,
.

que ao mesmo tempo, é a oitava economia do

DJBk>, possuiumsístemaeducacíonalprímíävo para
�uilhões debrasileiros. Este quadro,mostra não
só aprecariedade do ensino, como a distância que
ele temcom a nova erada infonnatização.
Apesardos índices seremaJannantes, jáexistem,

várias escolasqueaplicamaulas de informáticaPara
. seus alenos e jáapresentam resultados positivos. O

.

Colégio São Luís possui convênio com a

Futurekids, de Florianópolis, que trabalha com

tecnologia de ponta, com aproximadamente 3000
locais emmaís 57 países, sendo amaior franquia I

0IIl1dial no segnento.
.

As aulas são aplicadas para alunos äpartirde 3
aoosaté aado1escência, eníatízandoaaprendizagem

� cooperatiVa em sintonhrcóm a filosofia educacional
'

Estudantes e as aulas de informática: incentiv(} e cooperação entre. os alunos
das escolas. A aplicação deste currículo vive em
coostantesmudanças, para evitarque oalyno perca
eimeressepelas aulas. Dentro de um laboratório

deinformática, quefoi instalado esteano, os alunos
,contam com '20 microcomputadores, quatro
impressoras elO scannersdemão.Auxiliados por
� equipe de profissionais, chamados de

facilitadores, formada por AchillesS. Silva JUIÚor
(graduado em Ciêncías daComputação na UFSC
eAdministração na&àglUdesc, pós-graduado em
Adninistração lndustrialnàFeIj),L� Schwa1be

(estudante de Computação da Furb), Juliana
Emmendöerfer (estudante depedagogia daFerj) e
Melissa Hentchel (estudante de Computação na

,

Furb). Com o uso destametodologia, que trabalha
com ,8 multimídia e o reforço nas matérias,do
currículo normal, ÓS alunos da pré-escolaaté o 2°
grau, são os maiores beneficiados, pois a

aprendizagem, estimula o trabalho em grupo, a
.

. capacidade de cada um, a troca de ínformações e
o interessepor novos desafios.

.

. FONEIfAX: 372-3166
,

RUA REINOLDO RAV,' 399
.' '.

'SALA 05 - CENtER 'FOCA .

. ,

-
. .".'

.

..

�..
.

··,lnfoware,·lnformafica
., ,

Equipamentos" Suprimentos, Assessoria e Manutenção I

51625-A (série 500) Color 37,QO
, _

�1�51�6�2���-A�'(��e�'r�ie�.���O���)���r��·t����3�3�,��·O� ���I �� Sh�·� �� � � 6�/��

51629-A (série 600) Preto. 35,50
CorelArt Show 6 .........•......... v.. � ••••••••••83,OO

5------=-·---____;�--.--+---=------1 Corel Print House � : '.6�IO�

.::-1�64_9�·-�A�,(.:._s-=-�_ri�e�6_0_Q..:._)_C_o__:__lo_r_'-I---:3�8_:_,O_O___:J. Master Clip �.� 35·.0�� .. � ris»

5:-1�64���-_A_(,..:,_s�é_r_ie_8_0_0_:)_�_r_e__,_�o�·-l---4_2_:_,0_0---l Fontes de letra (6.0�� fontesl 4�,��

51641-A (série 8�0) Color 4�,OO

Cartuchos.HP

Também ·dispomos·de
cartuchos das ·marcas

.

EPSON, CANON -e IBM
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,
,

. �. J.. ü sul, 11du_ro tk 1

" I"" L.....

" ,,'

%WHffit�@iMH;w.%Mill:t�:�: �� .� ,���.:������N*mtlffiqJ$J@@'.
Â>Duíicfar"D .

/
,

..
,

,1 �:slhorias '.". a infr{i:'�ra
"
iM. "

"'M' ."

,"
.'

..

.

da Inle'� o,. ,�� <lJrtlsiL:'.,�
A necessidade ".::' sis;;;�':' .;, ;'T�'lebrá;::::' <t.
investimentos urgentei .': expansão da infre ... ,

��pansão da infr�- i,estrutura enCQ"tra-se ne.

.ra para a melhor::: topo .....
4.lJ,:;·;·::;o;·:·,fsta 4et

Internet, terõ- prioriti'ádes' quandltise
'.'

as' niJ 'fala na desti=nltção 4..,./
...

," :/�:·, .{lpttiximada""en.tß�·:·::·tl$' 7
", ;.;.;�.. .;.;.;

...

'. �lJI..no b ilh�.�.�:�:. ;.;.;.{.:.: ;';';';'(i
,

serem

taxa
-

CPM
I

b "''It;;;.. ':'" .:;"'.
' -, te' , 'go Itj{lf�t�';:;':::':;nvesiidos pelo governo

por para annerspuu....-; .... .r:�m..!JDlga way.. ..:�:. ,

,

'

,

(portão de entrada) para outros sites•...... ··:·::"�,il;P.ip·6i:.:�J.g::jfcio ... �.. ..

.:
'e .'!.;�l4fnbratel federal no, setor de

oferecer anúncios especíãcos de acordo cb';:::·:
.'�

.....:.;.;.'

..

·......;,i��l:j::.:.� .: , 1J...e.:f!#:fterar este telecomunicações. ,

�CPMmaisalto.' '.
"

I' P ',"�""':""':::':" .:_.=:;::·::::::...:.:.·:'..::: :.. :�"B�afinalização 'O "ovo serviço deverá
, . .:.:.:.: "de um grande anel de atingir, na fase' inicial, as

Temas sobre 'saúde fibra ótica interligando cidaâesdoRío deIaneim;
, .

, PortoAlegre à Fortaleza, São Paulo eBrasüia, com

.tem espaçoo,
"

na Internet
com saidasparaconexão previsão de extensõopare
com outros sistemas como, 'mais novegrandes cidades

o Centro deHérnia, de PortoAlegre,mna clínica especíaâeada O Unisur, doMercosul e o do território nacional, um
emtratamentodehérniasiDguinais,eStácomumahomepage9na Americas J, com QS investimento em torno de
Internet.

A clínica tem cerca de 20 telas disponíveis paraos interessados;
Estados Unidos. C;S$ 10milhões e o use de

que mostra tudo sobre os sintomas e sinais, tipos de hérnias, Esse anel permitirá a canais de acesso de até 2

cirurgia e recuperação, pós-operatório, com orientações sobre 'existê_ncia de mais canais Mbps. Para os usuários, ti
alimentação e atividades físicas no período.' dê saída para o tráfego Internet começa a ficar

AI�m disso, permite acessar diretamente publicações .

Internet nacional a,
.

..

sOS
científicas do mundo inteiro, com trabalhos mais recentes sobre

maISproTlUSsoracom es

,

o tema, em 'centrosmédicos na Inglaterra e EstadosUnidos, conto'
' velocidade depelo menos, mudanças, . que começa ti

o da Universidade de Miami, em que o Centro de Hêrnía está 2 Mbps. ue acordo com a 'considerar seriamente a

. integrado. A bomepage também dá acesso a um Índice de site« empresa, a previsão é de . Internet como ferrametitIJ
médi�os, qu�encaminhapara o� m_:ais variados ass�ntos,desde, quadruplicar a 'para agilização e
resfriado ate transplantes de orgaos, sendo possível marcar· .'.. . _

consultas-com osmédicos doCentro deHérnia, ou atê esclarecer capucidade atual. Da realização de seuS

suasmaíores dúvídas.:
. , ,

parte do .hotâing do ' negócios.
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 1996

Classi-Emprego
,

uma Parceria
,

CORREIO DO POVO - HUMANA

AUX. ESCRITORIO
GIOVANI 372.1923

VENDEDORA
SILVIA 973.5530

-

AUXILIAR CONTÁBIL
LAURI 372.1452

CONTADOR
LUIZ 634.0568
AUX: DE ESCRITÓRIO,

.

'

SIDAMARA 372.2999
, ASSISTENTE ADM.
WANDERLEY 371.3829
TÉC. ELETRÔNICO
ELEANA 371.1054

CRONOMETRISTA
NEULSI 973.8068
AUX. DE ESCRITÓRIO
ROSE 973.3771
DESENHISTA TtXTIL
ANGELO 374;0228

CONTADOR
'LUIZ 634.0568
AUX. ESCRITÓRIO

CARLA 371.3864
MOTORISTA

ILDOMAR 372.2804

SERVIÇOS GERAIS
SIMONIA 374.1180

OUTRAS VAGAS
ABERTAS NA
HUMANA

AUX. PRODUÇÃO
AUX. ADM. DE VENDAS
COLOCADOR DE CALHAS
LAVADORDE CAMINHÕES

MARCENEIRO
MEC. DEMANUTENÇÃO

PR�NSISTA '

PROMOTOR DE VENDAS

'REPRESENTANTE
VENDEDOR ExtERNO

-

, # ,

'

COMERCIO EXTERIOR
ASSISTENTE

exigi-se:
INGLÊSB ESPANHOL FLUENTES B

,

vIvINCIA NA ÁREA COMBRCIAL
\

INFORMA

AMODERNIDADE E SEUS CONFlJTOS

A necessidade de especializàçio impõe o oferecimento de incentivos

____'_�_C_U_,R_R_íC_U_l_OS_CA_I_XA_,_PO_S_T_A_L_20_0 .. ' para assegurar a permanência do trabalhador no trabalho. Se

apreensivo q��o ao futuro, o- empregado somente permanecerá no
'

emprego até encontrar outro que ofereçamaior Se8unnÇ&.
�o interromper "o emprego"" interrempe-se o processe de
especialização. Além de levar consigo o total conhecimento dos
recursos profissi<>Dais especializados que h()uver &tlS enfio acumulado,
'aqu,ele tràbalho que exige alguma ,qualificação' técnica ou intelectual
não pOderá ser entregue em'mãos amadoras. que ao tentarem o

primeiro passo, perdem-se no decálogo inextricável do problema, e se

insistirem, serãó esinagados pelo rolo da concorrência, sem falir dos
danos inateriais e sociais decorrentes desta aventura.

' .

Denota-se a importância do homem no ,processo produtivo, cabendo a

ele coordenar, os meios e 6s fins, pata um equilt'brio harmônico no

desenvo�to das organizações. O, homem' como ser pensante
racional, tem uma conduta predominada, de emoções. Para Freud, o
homem pensá como' sente e sente como pensa. Os, sentimentos,

... ..,. .. [sensações e emoções detenninamos pens�ntos do houlem.'
A� na Hot&nda, mostrou ,que 70% dos problemas da empresa

,

.

são de örigem humana e não' técnicas como presu,miam. Por estas

razões vamos enfatizar a necessidade humana, que consis� na

"capacidade e'�cemimento para trabalhar com as pessoas, onde
incluem uma aplicação de liderlnça eficiente". A habilidade Humana
deverá existir em toda a organização, e principalmente exercida pelas
gerências dos mais diferentes níveis hierárquicos. .

Sem desprezarmos, a habilidade técnica e habilidade conceitual
ÍJldispçnsável, mas em gruas diferentes dependendo' dos níveis
adrnini$trativos; 'o denominador comUm, aparentemente crucial em
todos os iúv�is, é a habilidade humana. Roekfeller afirmol1: "Pela
habilidade para liderar com pessoas pagarei mais do que qualquer
outra habilidade imaginável". Num relatório a AMA, apresenta que a

maioria dos 200 administradores que participaram de, um '

levintàmento, acbnitem que a habilidade isolada, mais importanto num
executivo é'a habilidade de conviver com as pessoas. Drucker, já
disse: "Não existem boas ou más empresas, existem bons ou maus

gerentes", A empresa que tiver sem seus'quadros, gel'ent�s, capazes,
, provavelmente terá melhores condições' de. vencer a concorrência,

,

enftentat:, novas tecnologias, adaptar-se rapidamente ás �ançll$ do
meio aIl1biente. É uma função gerencial platiejir a org.tzaçãQ para o

futuro,Dem como suas rápidas adaptações, porque quantomais rápidas
as mudanças do meio ambiente, mais curta se toma a vida das formas'

organizacionais.,
'

,

.

.

"

O gereute tem que ter uma capacidade criativa de descobrir novos
,

sistemas e métodos que respondam ás necessidades de�tadas no

meio ambiente, trapsfo�' estas, necessidades devolvendo--as

novameate ao meio ambiente como produto de sua organização. O
gerente do futuro eficaz será aquele que souber' inte!pretar com

inteligência a :função meio ambiel\te, necessidade e ,produtos"
'

e

combater estes conhecimentos .em experiências prod*�',aliadas ás
ciências administrativas. .

"

, :COORDENADOR
DE·

TREINAMENTO
COM EXPERIÊNCIA COMO INSPETOR DE

CURSOS DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL

INFORMAçõES NA HUMANA "

@ cU�RíCULOS CAIXA PoSTAL 200

,LAB'ORATORISTA'
@CURRíCUlOS'CAIXA POSTAL 200

INFORMAÇÕES NA HUMA�

(ÄUX�-PRÕDUÇÃ-Õ'l
I .

,

'

- ',I

! 35'VAGAS !
I I
" I
, '.... 'INFORMAÇÕES NA HUMANA , ../
--------------------------------

, ASSISTENTE TÉCNICO D;E
VENDAS'

'. J
CONHEC.EN"rO COMERCIAL E FACIUDADE NO CONTATO COII PEaeoAL

INFORMAÇÕES NA HUMANA

,ADMINISTRADOR DE LABORATÓRIO
,ANÁLISES FÍSICo-QUÍMICAS

Curso Superior

rn CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) - AUDIOMETRIA ( PCA ),
RECRUTAMENTO E SELEÇAO - CURSOS NA,ÁREA D'E-,," ..

RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEP, 89,255-240 - JARAGUÁ DO SUL - SC
Fone: (047) 371.4311 Fax:'372:1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO,COM,BR

A HUMANA É PARTE DE SUA EM'PRESAI,
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C...LlE· Apto. 3 doms, sala, coz, bwc, lav, gm; pr6x.WEG 1- R$ 425,00
US S_E Apto202RuaEleonoraPaadi, 125eom3 donm,2 11M:, sala,lav. ga& saco - R$ 550,00

IUTUS AptonaRuaJoãoJanuárioAyroso,eom3donm,2bwc,sala,C07.lav,gar.-R$38O,00

IUS Casa alvenana pr6x Ceval, com I donn, bwc, lav - R$ 100,00
- Quitinctc próximo a WEG I - R$ 180,00

�_I....,"...,lEIr-'_� Casa de rmdara pnSx.MóvclS Pradi, e/3 donn.s, sala,eoz.,lav., gar., - R$ 250,00
ANA PAULA - Casa aIv. cl suite, 2 dono;, saJa, coz, b'M:, Iav., gar. dilp. - R$ 32.000,00 :�� Casa de madeirá VJla Rau cl 2 dorms., sala, coz.,lav., gar., toda nurada - R$ 200,00

::� Casa mista BR-280 após FERI, cl 3 dorms, sala, C07. bwc, gar. - R$ 280,00

��: Quitinete naVilaRau, eIl dorm, sala, e07. bwe - R$ 180,00
.'

I" :
CORREIODO rovo-z

{ CLASSIFICADOS

JGUÁ ESQUERDO - Terreno cl ma 1.066m' de etqUlna - R. J�o Frazner - R$
46.50,00

\
•

VlLAROMANA - Casa alvo com áIea de 120m'e tem:no 420m' - R$ 57:.000,00
VlLAPROGRESSlGM - Casa alv.'cl8Sm'e tem:no 312m' - R$ 17.000,00
ANA PAUlA I - Casa alvo com 146m' e tem:no 392m' - R$ 40.000,00
rass RIOS NORTE - Casa mista c 3 donns, saJa, bwc, lav. gar. dispo chor. - R$

16.200,00

CENrn.O - Tmeno na Rua Gw� Weege com 1300m' - R$ 280.000,00
CENI'RO - Casa msta cl 117m' 380ttí' Ja. R. Marina Frutuoso - R$ 43.000,00
ÁGUAVFlIDE - Casa alvo cl2 donm, sa1a, coz, cq>a, bVIC, gar. dJIl'. - R$ 26:500,00

GADO HOLANDÊS E
PARDO SUIÇO

VeIido ou troco lote de 10 cabeças
R$ 3.000,00 (três mil reais) ou tr
por veículo. Tratar pessoalmente
Rio Cerro Il, próximo Salão Alia0
lado pequeno, com IVO LENZ,
recado pelo telefone 392-3059.

Vende-se terreno próximo Nanete
Malhas - R$4.800,00 - aceita-se carro
ou moto no negócio. Contato: Rua
José Rosa, 120 próx. mercado Fritz
ou 376-0721 comZenir.

Procura-se pensão ou residêncif!- para
pernoitar. Telefone: 975-0431 com

Deolinda.

Vende-se uma loja de brinquedos e

presentes. R. Reinoldo Rau, 327.,
Fone: (047) 372-0162 (ànoite).

'

VENDAB:
Terreno o/590m2, r�aBertha Weege, Barra doRio Cerro.
ValorR$12.000,OO'parcelado.
Terreno cl 570m2, Barão do Rio Branco, com casa de
madeira. ValorR$55.000,00 (Ótimopara comárcio).
Terreno cl400rnt, lateral RlchardtPlske, ap6s o hospital
Jaragwl ValorR$ 14.000,00
Sobrado c/320m2., garagempl3 carros,piscina, 3 quartos
+ sufte, 2 banheiros, portão eletrßnico, intertone, roa
Leocádio CEirdoso da.silva,prôx.Agropecuário. ValorR$
120.000,00 negociávelaté 48meses. Ótima localização.
Sobrado c/ 281,66m2pl2 carros, 3 quartos + suite, cl
dependo deerrpreg. ruaLuizKlenen, CENTRO. ValorR$!

c

120.000,00 parcelado ou 48 meses, ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO. Para fins comerciais ou residencial.
Casa de alvenaria cl 100l1J2, terreno c/ 450m2, toda
murada, lateral da WalterMarquardt. ValorR$40.000,00
negociável.
Sala comercial no Shopping Jaraguá, térreo, c/ 21m2,
troca-sepor ceno, terreno, telefone. ValorR$25.000,00
+ flnanc.
Sala comercial c160m2 de esquina, rua reinóldORau. Valor
R$100.000,OO

Aptos. financ. em 48x, clapenas20% de entrada.
CARRO, TELEFONE, FGTS valem como entrada.

APROVEITE

çAO'L .. C A DEII.IAL
• RE8'

.a,.ERGIilL

©' [L�l7mD'�©� ORA. DENISE MULLER T. OLMOS

IJ Ginecologia e Obstetrícia
.

__p_rev_enti_vod_OC_ân_cer_-F_one_:3_71-_094---o2
DR. DOU.GLAS F. C. ANJO

Angiologia - Cirurgia Vascular

Varizes,. Tromboses e Doenças Arteriais
Fone: 371-4935

,

DRA. ELEN C. D. J. DE MASI
. Otorrinolaringologia

Cirurgia Plástica da Face - Nariz e Orelha
.'. Fone: 371-8446

DR. NELSON EICHSTAEDT
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA·, Microcirurgia naso

sinusal- cirurgia do ronco- Otorrinolaringologia
Fones: 372-0617e'371-0942

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI1873-J

EMPREI3\IDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA..
APTOS EM CONSTRUçAo

Edif. Pef!jnia - R. Jl!- Emmendoerfer

-Aplo. cl 11,1m" ·2· andar, «z qtos e demais dep., garagem, portãoe portaria
eletrOnica - R$ 25.000,00 +saldoparoelado em CUB, entrega chaves emjan/97
Edi'; Dilmth,. - Rua Marina FrutuOllO
- Cobem.a [)upIex904 cl397,80m", cl3 sultas e ciemaisdep.lareira- eturas<JJ8ira
'nd. - 2vagas, garagem. Entrada+ parcelasdeCOldoínlrioapartir de R$1.823,�8,
reajustados pelo Cl8

'

,

- Apto 502 e 802 cl 214m�- sultli + 2 qtos., sacada, churrasq. individuai, dep.
empregada, 2 garagens, salão de festas, pisdna - Entrada + parcelas de
oondornlnioa partir de R$1.102,01 reajustados peloCl8

,

- Apto 304 cl 214m" - entradá + parcelas de oondomlnio a partir de R$ �81 ,48 -

reajustados pelo ClS r

"

Edif. -Amaranthu. Rua Adolfo Sacari - lat da Rua Amazona.
���

.

,

- Apto cl300m", tamosdispoI)lveis apartamentos n" 301 ..302, 501.
Entrada + parcelas oondornlnio de 3,65 Cubs (R$1.527,05)hnlls.
Conswução: Proma Constr, e Plan, Llda'Iem sistemas de oondomlnio.
ReIIid."cial Ama!'Yl/;' - Vilti Nwa
'- Aptoscl 123m" - cl 1 suite + 1 qto e demais dependo (sacada cl crurrasqueira e
garagem) - R$12.673,00 -+ assuinroondomlniode 1,614w,s (R$675,24).

,

'CASAS
- CasalW.Cl158m"- R.AMnoStain,960 - SãoLuizR$40.000,00, trocapor apto.
- Casa de aIv. ��a àpavimentos cl 450m"de área oonstrulda, tarreno 600m2-
R. Tomaz F.:de Goescllindavista- R$160.000,00 ,

- Casaalvenaria cl200,00m", na RuaOIl\1aChiodini Pradi, 33 - Jaraguá-Esq48rdo
- R$60.000,00
- Casa de éhá�a cl 270m" em alvenaria cl Ioda infra..strutura, piscina, dois
galpões, tarreno cl 31.000m" - A.8emardoA. Sctrnidt(perto do salãoVitória) -

HhadaRgueira-R$110.000,00
- Casa de alvenaria 123m', BalneilrioCamboriú - Troca-se por apto em Jaraguá
��

-

- Casa em alvenaria cl 80m" - Rua Jos' Picolli - R$ 25.000,00
- CasaaIv. cl 130 ,00m"- 3 quartose demais dep. troca-se por apto. - R$SS.000,00
• CaSalWenaria cl320m"· R. JOiiQWiestJr. 53 (BR 280, Km 72) " R$ SS.OOO,OO

TERRENOS
• Terreno cl 28.26Gma, no trevo que vai a BlJmenau cl 165m de frente pl BR 413,
contendo uma casa de madeira cl 150m" + galpio de alven8rtacl200m.·
R$170.000,00
• Terreno�7.000m", CMcarumÁguasClaras, PerlmetroUrbalO· R$45.000,OG
• Terreno·Lot Champagnat-378m"· R$21;000,00
• Terreno cl 7.350ma, li 50 metros da R. Jos' T. Ribeiro (após trevo) R$
32.000,00
"Terreno cl450m·· R. Am'Ha Fischer Enke, VilaR..,· R$13.GOO,00 .

GALPAO INDUSTRIAL , COMERCIAL
• Galpão Industrial, eswuklramontada,COberklrapaga, oom área.de400,00m., e '

oten'enooom 654,00m". RuaJoãoFranzner, em hntelllgrejaSãoWzGalZaga.
Pr'co R$ 39.800,00.
• Pr'dlo oomerclal • ,312m·· R. Ad'lIa Fiecher, 720 • R$ 80.000,00 • aceita
paroelamenlo ou troca parcial pl aplolterreno.

'

Parecer Comerciai

Incorpora9ão
Vend� - Administra

Compra - Aluga
DEFRONTE NJ FÓRUM· CRECI 0017!O-J

FONEJFAX (047) 372·2990 '

CELULAR 973-9089 - JARAGUÁ DÔ SUL· SC

"tJHAB"AT
COMPRA. VI:NDE • ALUGA • ADMINISTRA

,MOBILIARA
CQ[CI4)b[)

TERRENOS
Terfeno 1.250rTJ2- R. Treze de Maio
Terreno'450m2' (15x30), - R. Leopoldo Janssen
terreno 420m2 (14x30) - Lat. R. Joinville próx. Posto'
Becker
Terreno CI 420m2• Tifa da Mosca
Terreno c/1.020rTJ2 Rua Procópio, G. de Oliveira
Terreno cl 460m2 Rua João Januário Ayroso
Terreno c/440m2 Bairro Água Verde
Terreno cl 31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno c/2.600rTJ2 Rua ,Joinville • ótimo ponto
comercial

"

Terreno cl 430m2 Loteamento Versailles
Terreno cl 589m2 (esq\.iina) Ilha da Figueira
Terreno c/400rTJ2 Rua Marcelo Barbi
Terrenoc/532rTJ2- EstradaNova próx.PostoMarcolla
Terreno cl 500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
terreno cl 10.000 e casa de alvenaria, ótimo pl
empresa· Rua Woltgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600mz R� Marcelo Barbi - Vila Lenzi
Terreno cl28.000m2 frente para o asfalto em Nereu
Bamos.
Terreno 1-5 x45 (ótima vista da .cldade) Vila Nova
Terreno 1800m2 - R. João Januário Ayroso
Chácara 115.000rTJ2 Ribeirão Grande
Terreno de 37.000m2 - Viia Amizade
Lotes cl 400m2 • pröx, São Luis Gonzaga
Terreno 450m2 Loteamento Dalmar
Terreno 600m2 Lot. Campo Samplero
Terreno 450m2 Nereu Ranios

TERRENOS
- I..ot.eamcno Herdnwm, Vila Rau, 420m2 - R$ 7.000,00 - Negociável -

Psrcela..,s. .

,
'

'

- Rua Egldio Bussarella - ao lado do cemitério 599,OOm2 - R$ 16.000,00 -

Parcelamos - BlWra.do Rio Cerro.
,

'

, '

- Área para irutalação de.�resas -.latera( da Bertba Weege - início -

6.üOOm2 - R$ 35.000,00 - Negociável.
- Ázea para irutalação de Eq>resas - Rua 555.- lateral' da Bertha Weege
- 2.900m2 - totalmente plana - R$ 35.000,00.
- Rua José T. Ribeiro - 427 ,SOm2, instalado-água, 1u7. planta assinada - R$
13.000,00 - p.celamos.

.
,

- Rua Walter M.",arcl - próx. da Argi - 840m2 • oom oonst. iniciada - R$
6O,(lOpIm2 - 8«l,00m2 - 2 pisos.

'

• Ázea JróltÍmo a divisa de GM, lateral SOO,00m2 - R$ 12.000,00 - Aceita-'
se carro.'

,

- Ázea de 11.600m2 - Rua Lourenço Karrzler'- R$ 350,00 - negociável -

aceita-se troca.
"Te.reno rua João Fr8lWl«COID 46S,OOm'(ótimo) R$IS.000,OO (negociável)
Terreno rua SS5 - lá. Bertha Weege - 400m2 - R$ 7.500,00 a 9.500,00

,

(negociável'
,
Terreno rua Adolfo Pitscher - 'área 49S,OOm' - R$ 3S.000,00 (negoci,ável)'
Terreno ao salão Vitória - 450;oo,n' - R$ 9.000,00 (negociável)' ,

Terreno ru� Walter M.",arcl - vários terrenos a escolher de R$ 150,00 a

R$ 100,00 por mo;tro ,..adtado - prÓximo ao Agropecuário.
'

CASAS
- Casa Estrada Nova de alvmaria, terrenos c/ 2.18Sm'< - R$ 55.000,00
negociável. •

- Rua Walter Mar",ardt, terreno 647,OOni - casa mista 'de 180m'; área
residencial e oomercial R$ 90.000,00 nego _ ao lado do Palito Mime Ltda.
- Troca-se casa na Rua Elpidio Martins oom 217m', c/ 3 quartos, varánda,
.,.,.. rulte, 2 banheiros, portão eletJônico, arca toda em alum.... - aceita
se: Apto., carro, casa na praia, Finah:iamo. até 48 me""s c/ uma etúada.
- Vmde na COAJA,l> - casa padrão - R$ 9.000,00 entrada mais R$ 47,00
de mensalidades. '

"

- Vende RUa Luiz Satl« - Bma do Rio Cerro - sala - oozinha - 3 quartos
garagem - Entrala de R$ 25.000,00 o restante percelado a oombinar. Total
do imóvel de .R$ 50.000,00
- Casa novI:no. fundos do Juvel\tll. - cl 3 quarto. - oopa-oozinha - lavanderia
- bameiro • gar8Bem: - R$ 2S.000,OO - negociável.

'

- Vende casa DI! rua Angelo Sdúochet, 137, JDista - 3 quartos, sala, oozinha,
copa, .lavanderia, aceita-.., ,clúéara, carro e-negociäve! - PARCELAMOS
- ioer�no 582,5Om' - .fiente de 12,SOmts.

'

,

- casa ÍDÍ..u em (llico de Paula - ótima corservaçãc - 3 ",actos, salas,
copas, cozinha, g.ageJ!l, bmheiros, toda murada, excelente - R$ 25.000,00
- Parcelamo. - negociamos, etc.

,

'

- Casa m'm-o do Ac..al - condições regular - terreno -, 420,00m" R$
25.000,00 - Nqoci'vel,-ParcelamO' - etc.
'- Du. casas no J....ú 84, Estrada do ,futuro Pre.ldio Municipal - Uma
R$ 13.000,00 outra R$ 16.000,00. Aceita-.., carro ,

,

- Casa na Rúa Gaiú - Vila I.emí ,- 2'piros, oom rultes, .ala de 1V" sala de
'_ jartar, 4 qu..to., esca iri«na, pi.o São Tom6 e marmore, etc. excelente
casa residencial R$ 75.000,00 - P..celamos - negociamos • etc.
- Casa no Fco; Paula - Ana Paula I, esquina madeira _ grmde, er.celeme
JlIIIlto comi. R$ 25.000,00
03 casar, dâ!OOle a Weg fi - açvenaria - 8O,oom2, 6O,OOm', 14O,OOm'< -

terreno 2.500,(lOm' - R$ 70.000,00 - vende-se individualmeme ou total.
Ri\) Molla LoLA1drovandi - 2pisö. - temno 375,OOm' -R$15.000,00 alv,

Galplo em .condiçõe. de inrtalar uma confecção, com todos dados
necé.sário•. e�tDrio, dePÓ'ito., mesa de COIte, mesa de estampa, 2 piJos
todo muradó exceterte pr6dio, próximo o Supermercado Franza - São
luis :. Jaraguá ESq_do - R$ 37.000,00 - Aceita-.., cmo - negociável,
Casa de Ilven.. ia, Vila Nova c/133m', 3 qtos, 2 salas, copa, opZ., 2 bmheiros,
lavanderia, ,•., churrUqueira; etc. Teaeno c/ 525m' - Rf 6S.000,00 nego

CASAS
Casa em alvenaria cl 260mz - terreno "cl 1540m2 -

, Schroeder
.'

Casa de alv. c/100m2 terrenO cl538m2 - BairroÁgua
Verde
,Casa de alvo 215m2 - Praia de ItaJuba
Casa de alv, 220rTJ2 1 surte+3 dormitórios - Rua Max
Ziemann.
Casa 130m2 e terreno 520m2 • Entrada Rio da Luz
próx, Malwee,
'Casa alv. 120rTJ2 c/'a dorm. Lot. Res. Luis Kienen

". $obrado alv, 170� Barra Velha- permuta casa em

• Jaraguá '

' ,

,

• Saia comi, 93m2 • centro
•

= APARTAMENTOS
!! Apto, 3'dorm, • Ed�, Gardênia
= Apto, 1 dotm. EdW. Virginia
• Apart. cl 2 dormitórios, Edi, Juliana Rua

• Gumercindo da Silva
• Apart. cl 3 dormitórios, Edl. Juliana -

.. Gumercindo da Silva
'

.

. = Apto Ed. lsabela cl 123m2 - 2 dormitórios + suite e

..
demais dependências,.

.. �Pto, 155mL Edlt. • Edlt, Schiochet entrada +
'

, li financiamento. -

• Apto, 96m2 - Edif. Imigrantes (parcelar)
,.• Apto, 3 dorm, .: Ed. Miner
.. Apto, 1 dorm. - Camborlú" -

= Ed, lsabela cl 3 dorm. - Rua Procópio Gomes

: ALUGA-SE
= Sala comercial 30m2• R. Franci�co Wedeiros.

�
Sala comI. - Edif. Picolli cl 35m2

'

..
Galoão indl. 130m2 - Rua LeDoldo Janssen .

.. Casa mista cl 3 dorm. Rua Max' Doering.
ti

"

'

.. 1 TELEFONERESIDENCIAL PREFIXO372

LOCAÇAo ,

·Lojas· R. EleonoraS. Pradi Ed. Anklrio cl42,24ma•R$300,00· cl53,47ma• R$
400,00

.

• Loja cl35m·· R. Guilherme Hering:70 .'Edlf. &Ica· R$ 300,00
• Loja cl 62,00m·· RuaMarin. FtulLlosoGOG Ed: Aeller· R$�O,OO
• Aplo. cl 3 qtos • R. Eleonora S. Pradi (Centro) • R$ 550,00
• Aplo. 2 quartos· R. (luilherme Hering, 70 • Ed. Erlca, Pr'dloNovo oom ólma
Infra·estrutura, portão e portaria eletrOnlcos, gas encanado, localIZação central
·R$450,00'

,

• Galpãocl 750m· + 4O,00m· de escritório· Rua ErwinoMenegott, 1460 .Aluga·
ee lotai ou parcial;
• Lojas cl 72,00m·· Rua Jos' Theodoro Ribeiro, 355 • após Indumak· 72,Oom.

'

·R$300,00
'

• Aplo. cI,02 quartos e demais dep .• R. Jos' ErTImend08rfer • Ed. Denie· R$
350,00..

'

• Aplo. cl 02 quartos e demais dep•• R. Eleonora S. Pradi, Ed. Anllurio· R$
450,00
·Aplo. clQ2 quartos e demais dep.· R. AntônioC, F.rreira· Pr6x:Arte Laje· R$
300,00
• Cas� mlsta,cI 4 guarlos e demaisdep.· R. Ana Emilia Enke· R$350,00
,Apto. cl01 quartoe demaisdep.· R. GlIlharme Hering,70- Ed. Erica· R$�O,OO

APARTAMENTO
- Apto. CaIIIboriIi • todo mobiliado' -'3 qua1hs, sala-oopa - 3' andar - 100m
de praia - Rua 2300 n' 740 aceita-se, iDióvel em OJritiba.
- Edißcio Sta. T«ezinha.- 3' andar, 116m2.. 3 qtos, 2 .alas, cozinha, garagem,
2 banheiro., copa, etc. R$ 65.000,00 - Negociável - Centro.
- Edi.ßcio Certten6rio - 2' mdar, g �arto., .ala cozinha, 2 bmheiro's,
garagem - RUa WalcleÍDiro M8'l.Urechm ' R$ 6S.000,00
: Coodomlnio Amizlde - bloco 01 - apo.101 ·2 ",artos, sala, copa, bmheiro,
lavanderia, etc. deixa oozinha in�ada ao preço de R$ :?5.000,00 e sswnir
financia_do de R$ 3010,00 por mas - Aceita-se telJeno.

, •
ALUGA-SE

,

03 casas deiroIà a Weg IT - Galpão central - casa res. + oom. Domingos
da NovaR EPITACIO PESSOA, 421 SALA 103 fONE 371 &&14

I'

DEPILAÇÃO
DEFINITIVA

(EILETRÓLI,SE)
Telefone para

,contato 372-1922
com Cristiana ou

Av. Marechal

Deodoro, 364,
apto. 304,

línica São Camil.o·
Dr� M,arcos Fernando F� Subtil

�ilgIR�§!1�lli!m�i?i?ftl�!�!�il!íl�!�!�IR�!�!
Medicina do Trabalho - Fraturas - Urgincla.
Doen9a. de Coluna, Lesõe•. do esporte - Vfdeo Artroscop-Ia
e Cirurgia. do, Joelho
Exame.: admls.lonal�r deml••lonal. e perló"lco.
"'or6rlo. atendimento: ':30 à. 11:30 e 14:00 i. 11:SOha.

I
I

,
RUA FEUPESCIIMIDT, 157

'

,(Ao lADODA soos FERRAGENS)
F�NE: 371-8009,

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIFICADOS' DE' VelCULOS
Vende-se Tempra Turbo/95 . Contato: R. José Rosa, 120 à 2.S00m do Posto Marcolla.

gasolina, grafite, em ótimo prâx. mercado Fritz ou 376-' ValorR$ 5.800,00. Tratar 371-
estado. Prelo' à combinar 0721 com Zenir. 4424 clBeto.

contato fone: 372-3287.
Procura-se pensão ou

Vende-se Chevy 500 SL ano 87.' residência pera p�rnoitar.
R$ 2.500,00 + financiamento. Telefone: 975 ..0431 c/,
Tratar: 372-2990/973-9948 cl Deolinda.

Denis/Isa..

POSTO, MARECHAL LTDA.
I . .

.

.'

Vende-se título Baependi.
Contato com Evandro 372-

.

3633. R$ 400,00.

Vende.,.se terreno prõx. Nanete
'Malhas"' R$ 4.800,00 aceita-se

carro ou moto no neg6cio.

Não fique
andando

�

por at.
Procure seus

, .
,

" .
-
.

negoctos aqut.

CLÀSSIFICADOS DO

CORREIO DO POVO
'

. aMAIS,
'4,íDO 'DA".
REGIÃO·
311-1919

"

,

372-3363

Vende-se terreno de 16x20m2

prôx. ponte nova do Clube

BeiraRio. R$15.500,OO. Tratar
371-4424,clBeto.

'Vende-se e '. Vende-se Kadett'SUE 89 com
,

.

"\.
trio elétrico. R$ 9.000,00.
Tratarpelofone 973-3725 com

lanchonete

pastelaria Prestígio na rua

'Reinoldo Rau, n" 63. Preço de
ocasião. Sr. Marcos.

�n4o ou troco por carro de

menor valar terreno' de

14x29m2 no � final ,
do

calçamento do Chieode Paula

Agradeço a Nossa Senhora do

SagradoCoraçãopelas graças
recebidas.

A.A.S.

DALPBA
·MOTOS

r>-

OO Titan
00 Tit,an
00 TItan
CBX 200
00 Today
CBX '150

. Saara 350
lieneré600
CG Today
FUI 135Z
CBX 150
,00 Today
CG 125
00 125
Ml 125
00 125
00 125
Ml 125

azul
vermelha

. vermelha
�nhó
vermelha
�nho
azul
,branca
vermelha

preta
vermelha:

prata:
'

vermelha
Vermelha
preta
vermelha:
vermelha

\
'

�nho

R$3.2oo,OO
R$ 3.200,00.'
R$2.4oo,00

"

R$3.6oo,00
R$2.4OQ,00
R$3,Ooo,00

. R$4.300,OO
R$5.900,OO
R$2.0oo,00
R$1�800,00
R$2.600,00
R$1.900,00
R$1.700,00.
R$1.700,00
R$1:600,OO
R$1.3oo,00
R$1.000,00·
R$1.100,OO
A$ 800,00

OK
OK

'

95
94
93

,

.92
91
90
90
90
89
89
88

,,87
86
83
'82
81

Mini BuggyWinner

*, COMBUSTíVEIS
"

.
' -

* TROCA DE ÓLEO,
* LAVA RÁPIDO

* GÁ'S

. .

JaraguádoSuJ, Ildeoutubro de'

Tempra 16VCQmpieto 113 bordo
SantalaGlS 88 &zU
Pr'mio 88 cin�
Escort 113 prata
Fusca 711 &zU
Fusca' 73 vermeho
Uno 88 Yerde

.

Paráti Cl gas. 92 Yerdemel
Corsa '.0 115 bordo
'Passat 81 brlWlCO
.EsCÓl't XR3 oonverslvel

'

87 lirlWlco
F-l000�ar' 115 prata ..

GolGTS 88 bordo
Monza Classlc 88 graUe.
TIPO 1.6 4p1s. 95 cinza'
TipO 1.6 4pts. completo 114 preto
Opala Comodoro 110 Gralte
Chevêtt8 SL 83

,

brlWlco
Oelf!eyGL 87 -. 8Zl(
RorlnO Furgão 89 br�
Fuscal600 75 aN
Esoort Guia 87 &zU
Uno . 86

Opala -DiplomatB 88
TOR 180 i>0
Today 112
Today III

AUTONOV
VEíCULO·

Tpo 1.6 4pts 95 gas prata .': , 14.500.

PoiÓtér CLI.1.8 94 pts gas prata : � 13.500.

Fusca 1600 94 verçle r'r)el alc : : ;; .. 6.600;
Gol CL 1.8 88 branco alc ; .. .' 6.000.

.

.�

Uno 1.5 R (cl rodas) 88 azul mel alc : 6.500.·
Monza Classic 87 (completo) chumbo alc

: 7.aoo:,
Fusca 1300L 81 branco gas óo , 2.500.

. Fusca 1.500 73 azul gas : 2.000�
Uno Mille 91 gas. branco., : ; - .. 6.300•.

Corcel II 8.' gas. bege 2.300.

Honda Spacy 94 gas. verde : 2.500.

Prêmio CS 85 gas. branco , , , 4.300.00

Del Rey ouro' completo 84 cinza , � 4.300.�
F-HlOO 95 gas. prata 14.000.00 + 12 x 710.00

finan.iamento de seu oarro.
I Informa,ies: 371-7043 � �73-6627

Avenida MárechaltOeodoro da Fon.eca, 961 - J.�raguá do S�I .;. sc
"

..
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12 de 'olfttbro :Dia dos Crianças

, Saboreando buffet de sorvetes,
Taças frias e'quentes, .

Café expresso,
Chocolatequente e

Capuccino'�, '

" '.

ir .' Ru. Proc6p/o Gome. de OlIveir.,. 664 - JaragulÍ do Sul:" SC
.

Fone: (047) 371-6611
'

, ,

,
1

.

�.
"ll()IJII (, •.

•
<

,

•

PREVINA-SE
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Confíca a,Historia

".A História de nosslI.gente naopodeficllr só nll
IWJ....�RN

slI"dllde". O PlISslldo só é importllnte se
ose" tempofoibem empreglldo.

Bariode ItapOc:u
�j;:i!�4r? .

- Em '1876, tio longo de 13 anos o Brasil passava de Império Real

para República .dos Estados Unidos do Brasil, voltando '" terras,
não comprometidas para a União e, posteriormente, para cada
Estado, Jourdan voltava à ribalta, constituindo em 09:"09-1895 com

o dr. Antonio Augusto 'Vieira, ambos braslleiros, num Cartório da

Capital Federal dos Estados Unidos, e que tendo o primeiro obtido.
do Estado uma concessão de terras para colocação de imigrantes,

, e bem assim para a expl.oração de madeirm e minerals, em 15-05-
1894,. constituía uma sociedade comercial, industrial e venda a'

colonos d", terras, oonoedidos ao Sul do' Rio Itapoou, superior a' 10
mil hectares onde se achava a 'Colônia Jaraguá� fundada em 1876

pelo Coronel Emilio Carlos Jourdan. com todas '" vantagens /utu"""
entrando o dr. Vieira. com &.25:000$.000 em- moeda corrente, para
o desenvolvimento da empresa. Ficavam reservados 1.600 hectares
da zona dos terrenos, .

os quais não entravam na sociedade, e seriam

dem.arcados quando o fossem os lotes para ç810nos. Não haveria
divisão de lucros, enquanto a sociedade, não tivesse capittil para
compra de. um navio. Tentava Jourdan descer pelo rio Itapocu e

alcançar o marde Barra Velha.
'

.

,

,; ./il.f,ê?:r,rt!? .

- Em 1926, era inaugurada na sede do distrito, à Rua Pres.. ßpitáclO
Pessoa" no prédio recentemente construido pelo sr. Jacob Andersen.
onde afirma Dutra Junior & Cia., com a placa ,�o Ponto Chie",

'

eram encontrados calçados, perfumarias, meias, chapéus para
homens, senhoras e crianças e tudo que se pudesse imaginar.
- Operavam-se modificações nos-serviços municipais: era exonerado

Affomo Piasera e nomeado fiscal de obros públicOs o s,r. Francisco
Alberto Voigt, tendo sido transferido para o morro do Rio Serro, a
barreira municipal, e era exonerado, também, João Raymundo da
Silva, encarregado da citada barreira e nomeado o sn Augusto Lehn.

,

Eram dispensados os zeladores Germano Peten Emil Reinke, Richard
Siewerdt, Roque Ferrasza, Ricardo Krause, Miguel Prestini, Hermann
Schmidt, Hermann Setter, E1Win Blank, Augusto' Volkmann, Germano
Wehrme ister, Carlos Spredemann, Ricardo Benkendorf,Rodolfo.
Spiess, Otto Kögler, Ricardo Bruch, José Bockon Emílio Horst, Luiz
Barte, Paulo Theis, Augusto,Schwan, Symphronio Rosa, Guilherme
Bast,' João Adam, João Sehiochet, Guilherme V;ebràiltz e GUIlherme
Risohbieten

. �!i!.;::!.�?
- Em 1936, Plínio Salgado, Chefe Nacional da "Ação Integralista
Brasileira" criava o DIA DA FUNDAÇÃO DO INTEGRALISMO NO
BRASIL, em homen�gem à data dafimdaç&', em 07-10-1932. Mat qller/a
quefosse a data comemorada com acerimônia d'A NOITE IXJS TAMBORES
SILENCIOSOS (Die Nacht der St"",men Trommeln), em todos os .núcleos

.

municipais, distritais' e sedes provinciais, com 11m ritual que seria

desenvolvido nos mínimos detalhes.

éIii'-·!-�_"'�w...:�M"';"_.·.

.,.
........

, ..u----"-".'
-: Em 1986, o prefeito p,,;.;"aI V",ellinha n(l sua agenda"", conlafo com o

CEDATEj órgão do Ministério da Educação., acerca da reivindicação,
encaminhadapara a instalação de "",a escola técnica para aformação de
proflsaionais nas áreas elelrÔnicCl; eletro-mecânica, visandosllpr/r omercado
qUe então btlScava a mão-dé-obra em outras cidades.
- Seria também inaugurado até o final de OIIIlIhro, o prédio do lAPAS na

Avenida Getúlio Vargas, ao lado do SUPfrmercadoRiachllelo, qlle dJr/garia
na área doada pela.municipalidade, além do INPS, INAMPS e () PAM. O
edifíciO de 1500 m3 de área, em dois pavimentos, obra reivindicada ao ex

presidente Paulo Macarini, pelo prefeito Durval Vasel e deputado Llliz

...... .': .:::
-

.... /itÊlflÍííV,scllVcIJlS'( ,
::: :::: :::::'.

··········IUÔ··:·�::·SERRO··:E::·SUA:H.sTóIUA·:(i4)·::�:::APôNTAMENT08

A comunidade cr�ce e se
transfoma pelo trabálho.De

cada um e de todos.

Para Concluir o capítulo da 'Janaro, dizendo que, ao tomar "Pedem com lágrimas nos

REVOLUÇÃO FEDERALlS- o governo em.01l08/1893, olhos, proteção, os grandes
· TA, com o episódio <Ja "Coluna afirmava ter encontrado em criminosos políticos, OI

Saraiva", que adentrou nas' palácio grande quantidade de individuos que mais pc:rscglio
terras que hoje �cem ao. armamento, provavelmente ran, mais injuriaram, quer ..
progressista município de passado por contrabando, adversários políticos desle
Jaraguá do Sul,: cabe Eram armas do sistema Estado, quer ao govc:mo lqpI
acrescentar ainda ligeiras Comblain; mas diverses das qae do hontado marechal F1orilllO
infonnações sobre o modo de possue o Ministério da Guerra, Peixoto, Não há como
como deixou de� a Coluna., e haviam sido fomeeides por qualificar·o procedimento
seus integrantes e como teve fim ele ao corpo policial,

.

como desses aventu-reiros - qué
a revolta dos.pa-Iamentaristas - também caixões novos e sem anarquizaram, tudo PUZCl'lll
os "mar�sos" ou "�os" vesúgios de terem pessado pda em desordem - e que boj�
que foram perseguidos arrcicadação daqude ministério.. com as faces arrochadaS .•
ferozmente pelos "pica-paus" Voltava' o governo' entr� soluços pedir pelo sal

governistas, no albor da catarinense aos lcg3ljstas, fiéis passado, pelos crimes
República Bras�eira. .ao governo da União, com a cometidos à luz do dia, III

Nau tudo foramllorcs para presença do almirante praça pública, arrogantemClló
os catarúicnses, como no caso Jeronymo Francisco Oonçal- te. É preciso que haja JUstiÇlj
da deposi� do tenente Láuro ves e seu estado maior que é preciso que nós não DOI

Müller, da subida do tenente nemeia governador provisório esqueçamos do dr. Lauro
Manoel Joaquim Machado, o o tenenteAristides Vill�-Bolti Severiano Müller, etc. etc.·
seu rompimento com o Mal. e, em seguida, o cel, Antônio Restabelecida a ordem COlD

FIorianoPeixOto, viOé>-presi� Moreira Cesar.. este o pleno exercício doa
da República no exercício do restaurando a Constituição .poderes executivo, legisla1iw
cargo coma renúncia do Mal. Estadual de 11-06-1891. e Judiciário, esbarrava

·

Deodoro da Fonseca, a O jornal REPUBLICA - Antonio Moreira Cesar nat

"Rewlução Catarinense" dentro Orgão Oficial do Partido famílias que sobreviviam ao
I. da "Revolução Federalista", o Republicano Catharinense - tempo do império e as morta

..

engenheiro Hercílio Pedro da fala dos criminosos' políticos, até hoje não esquecidas. É
Luz saindo de Blumenau para aventureiros. que anarquiza- outro capítulo.

.

.

marchar com seus homens ram o Estado Barriga-Verde: F"'vonJ.,.u4-101J1
sobre a Capital, com o teneate
Carlos Alberto Camisão,
comandando a guarda cívica e

iso alemães (1). Tolentino;
Richard, Oliveira e Blum

teI� a Carneiro e amigos
(do Partido Republicano): .

"Desterro, 31 de julho de 1893·
-Às 8:30'hs., recebido às 11:06
- Depois de forte tiroteio entre
republicanos e federalistas
encastelados: em palácio foi

suspenso o fogo' à pedido de

Elyseu que declarou evacuar o
palácio. Os federalistas tiveram
3 'mortos, alguns feridos,
saindo incólumes
republicanos; ato seguido foi

deposta' a Intendência,
'. tomando Tesouro, Câmara,
tendo aderido respectivas
guardas que desde logo
ficaram substituídas por
pop\J1áres. lIerdlio assumiu

govén,to aqui, incontinenti -

Viva República! Viva

Revolução triumfante! Viva
soberania popular! VIVá povo
catharinense! "

Como. era ilegal a tomada
dá força pela for9a, JIercílio

·

Luz sofre pressões do governo
da União e volta o vice-.

governador Guilhenne E1yséu.
Hercílio passa telegramas

'para 'a imprensa do Rio de

EsIIJ foto foif.a OlIM _lWtI 6ibuuItI ti IIIfIigtl potite """,.
Weeg. ", constnúdtllUJ tUciuItI de vinte, lItIB"".tI tio RioCIIf'
Em 189J IÚÚJ hIWi"ponte, rar)ioportpU os federlllistllS�o último IICllllfPtUnento,do UuIo direito como ""'" s�'_'
tJIUInIo 110 1IV1IIfÇ(} dos ti'optlS gOVemistllS, que se enc�
emBlllmenllli Asf01'ÇIIS dosen. MlIChtulo to",.,,,,,,outrO.�
e os fetkrlllisttlS volt.,,,,,, à 'JoinviJk, de ondefor"", "T�
perto de CIlllfPOAúgre e, depois,p""LIlpa..PR

' ,'-

AL"DtITECNOL�at
t.WÉRIAS-PRIMAS

I

Au.ENTOS.
'on. (047) 171
.....uáéloaul·IPuas

!todas
Indastrlal
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Você gostaria de colaborar,
comentar," criticar, ligue '

para
372-:1300 e fale com Egon,

'ou para-
371-1919 com Beatriz.

Se preferir
escreva para a

Caixa Postal 19�
Sirá um prazer para nós.

��:::::f===="=========ttLIá !�;:::!�!:�::��I Eg�n Jagnow

,Lembranças dopassado
. .' �

,.
.

.

.

VARIEDADES,. s

Lembro-me de um

ensaio feito por um,
,

,

artista, acerca das

transformações numc

rua äe uma cidade
alemã, intitulado: "Hoje
uma casa tomba' aqui,
amanhã ali e depois
acolá". ·Comparando-se ,

a primeira pintura .corn
,

"

a última,
.

não há mais

tiaaa ql!e identifique
que ambas retratem o

mesmo lugar.'
,Um estudo acerca #frUS _E I}tI. ntFiIi"ttJlI.

das transtomiaçoes äe (Acervo dö,Arquiw His�órico de Jaraguá do Sul) , ,

Jaraguá do Sul, tomando-se as' quatro últimas décadas, não ficaria diferente. Um

exemplo são as duas jotas que trouxemos nesta edição. Quem curá, não connecenäo

'�passado, que elas são o retrato do atual centroäe .taraquá.cto Slil nas décadas
��

. . . .

de sessenta e setenta? 'pouca coisa restou! Compare você mesmo..
v '. Acredito, inclusive,

que está na tiora de

refletir acetca destas

transform ações.
radicais e galopan
tes. Fica Q pergunta: .

Será que desenvol

cimento e preserva-
'

ção histórica não

podem andarjuntos7

i

j
.
'/
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FERTILIDADEFEMININA

·�24··
"A contraente, dona em Rodeio, falecida '- Sebastião Rosa - Irene

Maria Fretner, de neste dis trito, em Petri Günther.

n a c i o n a I t d a d e dezessete de dezembro Observação.' Em 23/lJ/
brasileira, profissão .de mil novecentos e 1990, faleceu o

doméstica, estado civil quarenta e um. A contraente, como consta

solteira. L-egitimam os contraente, em virtude no termo n" 12.04�, às .

seguintes filhos: do casamento, passará fls. 129, do Livro C-17,
Vitório Rosa, nascido a ��aro nome deMARtA .

deste cartório. Jaraguá
em quatro de julho de FREINER ROSA.· O do Sul, 27/11/1990.

mil novecentos e regime adotado é o de Oficial: MLehmann. Era
quarenta e -cinco, comunhão universal de o que se continha em

Conceição Rosa, bens. Exibiram os dito documento que bem
.

nascida em nove de documentos' exigidos e fielmente pára aqui
abril de mil novecentos pelo artigo 180, transcrevi do proprio

livro em meu poder e

cartório. Eu,
__._�__ ,

Oficial, o datilografei,
subscrevo e assino em

� quarenta e nove, Luiz números um; do is , e

Carlos Rosa, nascido 'quatro do Código Civil,
em vinte e oito de, a saber: declaração de

"forço de . mil' estado civil, profissão,
novecentos e cincoenta domicílio, residencia e público e raso".

e um e Alido Rosa, filiação dos Indagamos a Maria

nascido em onze de contraentes, certidões Freiner Rosa da forma
; fevereiro de mil de nascimentos dos de como manter a casa

novecentos e cincoenta mesmos e, um atestado com tão poucos
Maria Freiner Rosa nos .,.eceb�u na sal.,
pedindo ao menino que a acompanhavtl,'
que desse uma' volra parq atender tiS

perguntas dos visitantes

e tres, todos nascidos

. neste distrito e

registrados neste

Corrêa Freiner; nascida

de duas testemunhas recursos, ela meneia

afirmando não existir com o corpo) numa

impedimento algum. Do dúvida que ela mesma

que lavrei este termo que
.

"

lido e achado conforme
vai devidamente assina

do, pelo senhor Juiz, ,

" ,.

\..

contraentes e. testemu

nhas do atoHilarioAlido

não sab� responder.
Cla ro está que a

I

que trabalhar: da Ruoesquina
- Presidente EpitáciO

cartório. A contraente

de vinte e sete anos de

idade, nascida' em

Rodeio, neste Estado

aos nove de abril de mil

novecentos e vinte e

seis, residente e Schiochet, serventuário vida junto dela, subia para o morro da
.

Luterana, onde o st:

domiciliada neste da Justiça e Sebastião repartindo o pouco 40 .

antena e de lá trazia 21 . Heinz tinha Oficina de

distrito à estradaMôrro Rosa, operário, monte, não recebendo peças de palmito que Rádios. Dona Ilse não

da Bôa Vista, filha brasileiros, domiciliados 'assistência ou ajuda ela vendia na prJlça, . podia me
. "er

legitima dos lavradores e residentes neste dos poderes públicos. negociando, também' carregando uma cesta

José Freiner; nascido' distrito. Eu, Irene Pedri 'Tem teta, no \ chão laranja e tangerina que cheia de frutas e u1ll
. .

em Brusque, em data Gimthen.Ofioial Interino,. comprado doMenegotti.
.

eram comprados pela já filho no braço,

ignorada pelos o escrevi, subscrevo e Mas foi de'muito falecida Onétia Horst, c a m t n h a n d o

did e c I a r a n.t es,' assino. (ass.) Waldemar trabalhar, os filhos esposa do sr: Maurício, .quilometros
domiciliado e rf!side�ie Rau - Mathias Rosa. - ficando sozinhos, iam . dono da' Farmácia distância. Os filhos são

em Indaial e de Ana Maria Freiner Rosa - para a escola até a 7a Nova, ou, então, p'ara a todos cat6licos. '(segue).
Hilario Atido Schiochet série, e, depois tinham sra. Ilse 'Kohlbach, na '(EVS.;.10;-96)

Dormia pouco
maioria já é adulta, que recorda ela - nas mais Pessoa com. a Rua

casam e passam a ter das vezes levantava às Estherta Lenzi

v ida própria e os tres horas. da Friedrich, 'aí perto do

menores. vão levando a madrugada, quando Igreja EvangéliCO',
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StxJII-!eirll, 11 de olltrlbro de 1996
,,_ -

Casa da Música do Colégio Evat18élico Jarasuá
sedia' IV·Enoont.ro�ul Brasileiro �uzuki

\

público:
Dia 12/10 às

10hSOmin., Abertura

Oficial e Concerto, com'
Bárbara Barb er, na

Igreja Evangélica. de
,
Confissão Luterana no

, Brasil - Centro.
- Dia 12/10 às 20

,

Dia 1Sl10 às

20hSOmin�, Recital do'

Grupo. de Jaraguá do

Sul, no Ginásio do

Colégio Evangélico
Jaraguá.

Dia' 14/10' -às

20hSOmin;í Concerto de
Gala. Todos os alunos e

não serão esquecidas.
A partir dáAssociação

da Educação do Talento
do Centro Suzuki, de
Santa Maria, RS, o

Método 'Suzuki - como é
conhecido .: chegou à
Casa' da Música" do
CoIégio Evangél tco
Jaraguá em 1988.
A Casa da Música do

Colégio Evangélico
Jaraguá promove o IV
',Encontro Sul Brasileiro,
Suzuki, haverá curso,'

palestras e concertos com

a presença de Bárbara
Barb er, viol tntsta e

professora. asststente de
Violino e Diretora do'

Programa Pedagógico
Suzuki, da Universidade
Cristã' do Texas.
Conhecida v iolin isto
concertista 'proferiu
vários cursos e werkshops
por todo o mundo.
Além 'do encontro de

vários músicos, acontecerá
concertos' abertos ao

o Método de Educação
do Talento foi criado pelo
professor doutor Shtnichi
Suzuki"no Japão, vidinista
e pedagogo, percebeu o

desafio de ens-inarviolino a
'uma-criança dequatro anos.
Desenvolveu seu método

dirigido à educação
musical, o aluno ouve a ,

mUSica, através de

gravações e depois repete o

som.

,E assim como as

palavras aprendidas desde
criança, as mrí.sicas também

horas, Palestra eRecital orquestras. Na Igreja.
(Grupos de PortoAlegre Evangélica - Centro.

.

e Ivotí), no Ginásio de
"

- 'Dia 15/10 às 9

Esportes do Colégio, -horas, Concerto de

Evangélico Jaraguá. encerramento.

-

HOROSCOPO
tncriruro Omar Cardo::o

Áries - Dê- importância às poderá fazer agora será Sagitário - Não invente,
conveniências sem se. buscar a companhia de -coisas novas, neste

esquecerdautiltdadepràtica pessoas amigos que, período. Deixe para.uma
das coisas.A construção, sem saberão apreciá-lo. Está épocamaispropicta. Tome
estabilidade de qualquer sob umafortemfluêncta de cuidado com actdentes,
assunto, pode trazer sua família e isto poderá causadosportrflamâveis e
aborrecimentos imediatos. beneficiá-lo. corrosivos, e cuide de sua
Pense, aja, e fale de modo saúde ereputação.Neutro

PEÄSONAGENS
CARTAZES •

CRIATIVIDADE

I LIGUE 973 51.821 ,

mais agressivo para Virgem - O excesso de ao amor e as viagens.
, conseguiro quepretende. .confiança em st e de

otimismo, prinotpalmente _,-capricórnio - Criaturas
<aolidarcom seu dinheiro, ou ocorrências dispersivas,
poderá lhe acarretar poderão desviar sua

sérios problemas. Faça atenção dos compromissos
tudo dentro de suas e problemas mais impor
condições. 'Êxito, tantes do período. Não
todavia, ,social, .

em permitaque isto acomeça.
viagens e na vida Fluxo excelente para o

amorosa. . trabalho e o amon

Touro - Sua união com os

nativos de gêmeos e libra,
uvorecem suas possibt
lidodes de êxito. Grandes
chances de destacar-se nos

'ogos, na vida pública, nos
esportes, na

'

loteria e nos
sortetos.

'

,

VOCÊ NÃO. VÊ
FUTURO NA _SUA VIDA?

Já está na hora de você ver o seu futuro com outros
olhos.

Com 9 Mapa Astrológico Omar Cardoso Filho,
elaborado a partir de valiososestudos deixadospor seu pai,

'

vOCê vai dar uma nova ótica .á sua vida e ter uma visão
muito mais clara de como o destino pode Ihe ser favorável
,no amor, nos negócios, na saúde e muito inais!

'

Preencha corretamente a ficha abaixo e envie pelos
'

�orreios ao fNS77TUTO OMAR cARDOSO. Em' poucos
:
dlas você' estará recebendo os dados completos do seu

Mapa Astral.
'

,

Não perca o seu futuro de vista!

JUNTO AO CUPOM-RESPOSTA, MANDE' UM CHEQUE
�OMINAL DE R$9;90 AO INSTTTUTO OMAR CARDOSO,
';:U(A POSTAL �.067 CAMPINAS - SP. Cf?P 13.036-970 OU

PA2: UM D�POSITO NA CAIXA ECONOMtCA FEDERAL

'AalE
A AGENCiA 2.554 PARA A ' CIC N° 03 000.00.-9,

...... XANDO UM XEROX DO MESMO. )

Nome:
Endere-ç-o-:----------'----'----�-----

Cidade Estado: CepData na-s-c-.�,-=--=--_��-_-_-_-_-_-__hora nasc
-----

Çi�ade nase,

Gêmeos Período Libra - Fase em que
promissor: Seja otimista e conseguirá realizar boa
aproveite as chances que parte de seus anseios e

surgirão agora. Pleno êxito desejos, principalmente os '

inanceiro, . público, que estão 'ltgados ao

particular, ,adicional e campoprofissional. Fluxo
legislattvo. Bom para os . propício, também, ao.
'ogos, sorteios e loterias. .

amor; ,tis diversões e as

Aquário - "Notícias
aparentemente exage-'
rodas ou formuladas com
o intuito de pressioná-lo,
deverão ser pura e sim
plesmente desacreditadas.
Faça ouvidos de merca

dor. Esteja alerta para o

e que der e vier. Bomfluxoreuniões sociais

festividades.Câncer - Fase em que fará
muitas, relações ma;
encontrará poucas pessoas
que o compreenderão.Emre
tanto, terásucesso emnovas

,

empresas, nas especulações e
nos.negáciosdé vulto..

ao amor e ao casamento.

Escorpião - Faça tudo ,Peixes - Boas relações
com ortgtnaltdade, sua com parentes, vizinhos e

melhor qualidade,' amigos, poderão ser'

conseguirá influenciar esperadas. Pode solicitar.
pessoas importantes em, favores e necessitar e por
seu progresso. Muito' empràtcaasnovas idéias.

, Leão - Nãopermüa que o 'bom fluxo para obter, Êxito ',profissional e

esgotamento fisico ou as, sua independência financeiro. Grandes,
emoções fortes, tirem suas finan-ceira e a liberdade �hances dejogarna loteria
energias. O melhor que deespirtto. , e nossorteiosEstado

.._--_...._-----...;.------:....:.,_---....:._�=------Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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..:d �. li
01111,,6, IJIUamorzilllul!taI..arilsaAliM
SchmÖ,CkeIAII1es, tpU completou seusHs
aninhos IUJ rUtimo stlbadO (05). A data

foi comemorat14 com os papais corujas
Frtl1U:isco e YI10nneAliee Sch17ÍiickeIA"'es
e com�guinhos.

, .

ade· ��WO do �Iak. �O
� W7u4 �ado 7W d&nw dia' 28 'de

.�,r�,. Q/Va coluna <iek;je,
.?mU6�.� dá GVVode.·tk /§aIa,

A senhora IreM PedriGünther comemol'Ou IUJ rUtimo dúJ 6 tio conut.,
úIo4e 1UJI1a.A tIotafoifest.jadacom um almoço iroResÚlf!l"IIIIÚ doPtInJIU
Molwee. Irene, ao lado_doJiIlw engenheiro Oamare danóra; trabalhou
por longos tJ1UJS nO Registro cwiÍ� Comarca de Jaraguá do Sul.

NOS MARES DO SUL - a comissão organizadora: liderada pelo diretor
social do clube, Amo Henschel, prepara a grande noite na pérgola da piscina,
no pr6ximo 23 de novembro, I" NOITE 'NOS MARES DO SUL. A animaçlkí
será consagrado Pop Band de Joinville eMaiinhodo.Tr.ombone de

.

Florian6polis. A decoração estarâ por conta de DAE e sua .equipe de Itaja{ e
será um dos pontos altos da festa. Mesas e ingressos estado a venda a partir
do dia 4 de. noyembro, com preço especial pára associados. Com certeza, será
a festa das fe8�1

'

FROM MEXlCO· - EstA em nOSSa cidade, revendo familiares e participando
do 4° encontro Sulbrasileito Suzuki, Adriane Mata FischerVargas. Traz consigo
boas nodeias da Cidade do México, onde �side, com o esposo AlOMO Vargas
Reyes.

'

,MULHERVEsnJARlSTA - o departamenlD
da mulher do SindicalD dos Trabalhadores
nas Inddslrias do Vestumo 4e l.-gul do Sul,
promoverá no pr6ximo dia: 19, a partir das
IS horas, uma super festa para:;U crianças
até 12 anos. .

'

pala participar, básta comunicar no Sindicato
até segunda-feira (14), quantas crianças
participàrlo.

.

Sucessomrerge"t� tltJ,,01lagmlfiio, Mtiym LiuianeReil..,
�o espleJUlorde seus 15 aJlOS. ElafoifottigrafatÜJpelomago
MaoelGuÍIIU:I:I"ÍÚs.

'

FESTAS DE OUTUBRO .EM SANTA CATARINA Co' NIVER - aniversariou quinta-feira (11», Nilda BerIDldi, esposa dó conceituado
médico pediatra Moacir Bertoldi, Ela foi muito cumprimentada pelo esposo,
filhos e amigos. Parabéns!Jâ foi iniciado o ciclo de festas de outubro em Santa 'Catanna,

A Oktoberfest de Itapiranga, extremo Oeste do Estado, começou ne dia
S e se estendem até dia 26. Nesta 18" edição, espera receber um público
erp. 1Drn'0 de SO.mil pessoas. Foram iniciadas também a ga Fenachopp de

Joinville, que sö termina no dia 28, e espera receber cerca de 400 mil

pessoas. A 11" Fenarreco de Brusque, que se estenderá até o dia 'IT, e
espera um público de 200 núl pessoas. AS" Tirolefest, em Treze Tilias,.
que espera um püblico de cerca <Je 10mil pessoas, de 10 à 13 deSIe mês. A
'Polst;ifestyn, em S� Bento do Sul, de 11 à 13, em sua 4", edição, espera
um público de 20 mil pessoas. A Oktoberfest de Blumenau, em sua 13' .

edição, deverá receber cerca de 900 mil pessoas: até o dia 'IT. A lO"

Malejada de Itajaí, que acompanha o Oktober de 11 a 27, espera um

pÚbfico de 300 mil pessoas. E finalmente a nossa ii" Schützenfest, de:í 1
a 20, espera um público em torno de 100 mil pessoas. Escolha a festa e

prosit!

REI DO,GADO - a novela daGlobo,
que atinge, os maiores Indices de
audiência de todos os tempos, vai
;9udar a "Vênus Platinada" a faturar
um pouquinho, mais, A e,dsora d9
Roberto Marinho licenciou três

empresas para vender produtos com
a mÚca da novela. CmIQs, sapatos,
botas e chapéus com a marca "Rei
do Gado", deverá revolucionar, o
comércio.

ARY TOLEDO - um dos humoristas
mais consagrados do Brasil, Ary
Toledo, com SS anos, 3S de ceneira, ,

60 mil piadas catalogadas em

computador, jâ foi faxineiro. Ary
contou que 'começou no leatro como
faxineiro, depois promovido a

bi1he teria, contra-régra e mais tarde,
estreou como ator no seu local de
trabalho, o Teatro Arena de Slo
Paulo.

o gartJtio Fer"ando fle"aUi Neto
c01f!emoraseu1°�naseguntla-feirrJ
(14), com os poptüs ÇlairJOil e Katken
Benatti. A, festinha para familiares e

amiguinhos serd sdbado (19), no,
Baependi.. FérntJfUlo lo xod6 dos I10l16s

corujasArM e Trautli HenscheL
'

O espertIJ Thiago RophaelMtJJtos
Francisco, completou seus 10

tllUJS, ontem (10). Recebeumuitos
presentes e foi cumprimenttlllt)
pelospaisMauricio eMaria Luci
Mattos Francisco, e tambimpor.
todos os seus amiguinhos.,

Rua Marina Frutuoso, 391

FOI\E: (047) 372-0081

JARAGUÁ DOSUL- SC

DIAGNÓSTICO -TRATAMENTO
PREVENÇÃO EM CARDIOLOGIA '.No Dia das

I .'
-

Professoras, dê
'" ' .

Agua de Cheiro �

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA. Beltram;

TIIIIfQItJ
,

•

ErschingNagel, comDIpiltliilthOsGilberto
e CéliaGiith , Venilton eMarkne da Sil1la.

.'Folha de São Paulo e

GazetaEsportiva

e-mail clnagel@netuno.com.br
Jaraguá do Sul, 11 de outubro de 1996 - CORREIO DO POVO - S

Bnuro eJturiuHaI""""Brd'lttulpl, com
afil1ta Joana e o filho fJru"o'BreithaÍlpt
Filho.

LourittaleKarin JtIIIIse"Conti,.comafilha
Julia"a, acompa"hada do par Julio
Cordeiro.

.,0 amigo Arizinbo, está novamente

servindo a deliciosa e inigualável batata
dos atiradores, a Schützenkartoffeln.
durante a Schützenfest, no Parque de

Eventos. Vale Conferir!

• Comunidade Nossa Senhora Aparecida.
Ilha da Figueira, realiza sua tradicional
festa, hoje (11,) e amanhã (12), com
muitas atrações. Amanhã (12), baverá

.

carreata com saída na Igreja Matriz São

Sebastião às 8 horas e chegada na Igreja
da Santa Aparecida, com celebração de

Santa Missa e bênção dos carros.

• Recanto Turístico reabre amanhã (12),
suas piscinas-é o tobo-ägua. Um local

privilegiado, em meio a natureza, no Rio
Cerro I, com completo serviço de bar,
restaurante e sorveteria. Informações
pelos fones 372: 1863 e 371 :4798.

• Amanhã (12) será realizado mais um

Torneio de Pesca, nas lagoas do senhor
Marine Rosä, ao lado do loteamento
Rosä, na rua Pastor Alberto .Scbneider,
1.200, na 'Barra do ruo Cerro, Inscrições
pelo 376:1232 a R$ 20,00 por nupla.
concorrendo a farta premiação.
• Uma grande novidade ua 8" Schützenfest

é o buffet de comidas típicas que está
sendo servido pela Ciluma. Nos anos

anteriores o prato típico era especificado
e servidoseparadamente, agoranão, cada

-

um que. serve, .escoíbe e pode montar o

prato no próprio buffet. Excelente idéia!
• A tarde especial para os idosos na S"

Schützenfest, está marcada para a

próxima quinta- feira (17), no pavilhão
A, com animação da banda alelD1 Origi.nal
Mottener. Cerca' de 1.800 idosos'da
microrregião, deverão participar.'

.

• A Casa do Strudet', também será um dos

pontos altos da SchUtzenfest. Strudel
feito na hora, quentinho, como nos bons
tempos, para ser degustado pelos
apreciadores Geste excelente prato da
cozinha húngara-alemã.

'

• A violinista Barbara Barber; da

Orquestra de Câmara de Da1las (EUA),
estará se apresentando amanM (12), às
IOh30 min, na Igreja Evangélica-Centro.
Ba fará o concerto de àbertura do 4°
Encontro Sulbrasileiro Suzuki; que
acontece no ColégioEvangélico Jaraguã.

.·A equipe Junior do 'Jaraguä disputa o

quadranguíar final do campeonato
catarinense de Futeból, com o' primeiro
jogo marcado para amanha (12), às 16
horas no Estádio João Marcatto, centra
a equipe do JoinviDe. Portões abertos

. para o público.
• O desfile das Sociedade e.aubes de Caça

ê Tiro, que participaram da S"

SdlU1zenfest, será atração espeáal neste
domingo, a partir das. 10 horas, na Rua
WalterMarquardt, <lesde o Supermercado
Breitbaupt, até o Parque de Eventos.
Domingo (13), desfilam 1,3 Sociedades e
dia 20, � outras 12.
• Os Grupos Folclóricos farlo ,suas'

apresentações no Pavilhlo C, local
3IJIP10 e que merece excelente público.
Além das danças, bandas e bandinhas
animarao aqueles que preferem o local,
que fica em frente a praça' de

aJimentação.

CENTRO DE'DIAGNÓSTICO· POR IMAGEM
Dr .. :edson Carlos Schulz

.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL E DOPPLER CO�OR GASTROENTEROLOGIA
\

Rua Jorge Czern;ew;c�, 84 Telefone: (047) 371-1109

372-2165 - 973-3973

Il{·wjjt"i�
Máquinas para empacotamento

"

RuaAraquan, 136 - Dha da Figue�
FONE:(047) 372-0540- FAX: (047)372-3203

Jaraguá do Sul - sc ,
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A pelagemde cavalo é um assuntofascinante. Localizamos no Rio
Grande do Sul; 28 pelagens principais, das' quais, 24 terminam
com a letra "o", 3 com a letra "a" e 1 com a letra "e", existem,' ainda,
59 pelagens secundârias.: 52 terminadas com a 'letra "o" 4 com a

letra "a" e apenas 3 com a letra' "e", visando dar subsídios aos

leitores, discriminamos ospêlos principais em letras maiúsculas e

os pêlos secundários com minúsculas.
Acreditamos existirem mais pêlos, aqui não focalizados.
CAVALO AlAZÃO: alazão ruano, alazão tostado e alazão dourado.
BAlO.� baio-rosilho, baio branco, baio gemada, baio-ovo-de-pato,

.

baio pelanca, baio 'ruano, baio encerado, baio-sebruno, baiacabo-
. ,

negto, baio oveito.
.

BRANCO, BRAGADO, BARROSO: barroso-fumaça.
COLORADO, DOVRADILHO: dourado.
ENTREPEIADO, GATEADO: gateado�ruivo, gateado-negro e

'gateado-pangaré.. '

,
. (

WBUNO, MOURO: mouro-negro, mouro-claro e mouro-rosilho.
MAIACARA, aVE/RO: oveiro-negro, 'oveiro-rosado, oveiro-asulego
e oveiro chita.
PAMPA: pampa bragado
PINHÃO'
PANGARÉ: PICAÇO: picaço oveiro.
PRETO, ROSILHO: rosilho-prateado, rosilho vermelho, rosilho
zaino, rosilno-tobiano, rosilho-arrozllhado, rosilho-ruano, rosilho-
mouro, rosÚho gateado, rosilho-alazão.Ó

.
,

RUANO, SÀUNO: salino-mosqueado e salino rosado.
SEBRUNO; TOSTADO: tostado-ruano. r

.

TUBIANO: tubiano-iiaio, tubiqno-sebruno, tubiano-gateado,
tubiano-zaino, tubiano-rosilho, tubiano-vermelho, tubiano-tordilho,

'. , "_..... ,1 '

'tub,iano-negro e tubiano oveiro.
'

,

TORDILHO: tordilho vinagre, tordilha-salino, tordilho-negro,
tordilho-lobuno, tordilho prateado e tordilho-manchado.
VERMELHO, XARÁ e ZAINO: zaino ..negro, zaino-pardo, zaino
pangaré e zaino-colorado.

, , I

O gaúcho faz dessa beleza multicolor de suas tropilhas, seus campos
e seugado uma terra sem igual. Nesse ninho da natureza, o gaúcho
dá asas a sua liberdade

E quem quiser gastara sola da bota nestefinalde semána, a chiruzada,
.

estará toda irmanada lâ no CTG Garrão de Potro, no seu P' Rodeio
1nterestallutil, na cidade de JoinviUe com dois grande« fandangos:
Sexta: Tchê Guri
Sábado: Garotos de Ouro
Obs.: Todos os bailes serão na sede do CTG, �a Rua Santa Catarina,
-:Km 9, a 1.000metros da BR-IOI.

.

Despachante C ILO �rnlMOOoo(coo� g' COMÉRCIO
. .' DE CARNES

RODfzIOSDECARNES
BUFFEr PORQUILO

. NOVIDADES:
JAVAIJ, BÚFALO

OVELHA CONFIE EM QUEM SEMPREESTEvEAO SEU LADO
"MAISQUEUM DESPACHANTE, UM AMIGO"
RuaJorge Lacerda, 169 - Fone: (047) 372-2779

.
Jaraguá do Sul- SC

Filial: Barra do Rio Cerro, RuaAngelo Rubini, 972
.

Fone: (047) 376-8421

BR .280 N° 5.249
JARAGUÁ DO SUL - sc .

Anexo ao

Portal de Jaraguá

E FRIOS

� A melhor carne da cidade -

Rua João Plani,..checi. 407
Fo....: (047) 37�-OS24�371�S47 -371�27S

JARAGUÁ DO SUL- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-Ie;"., 11 de olltllbro de 1996 VARIEDADES':' 9

. -

.

Mas, está não devería ser a príorídade, as crianças precisam, acima de tudo,. de

proteção e educação.
-

Elas são seres indefesos que merecem atenção ·e respeito, não merecem ser

maltratadas e humilhadas,. ou simplesmente esquecidas.
. . . �

.

,

Muitas pe�soas não se importam com isso, preferem dar presentes, viagens, e

�eixam de lado o mais importante: o amor. '

Por isso, neste dia 12 de outubro, lembre-se, que um dia você também já foi
criança, demonstre todo o seu amor' e· carinho, abrace e leve felicidade à todas as

crianças que você conhece, também nos outros días do ano.

Com certeza elas terão um ótimo Dia das Crianças, sempre.

ia da Criança, todos os días
. .

.

.

até algumas escolas -distribuem lembr.ancinhas.

o Dia da Criança chegou, o comércio se enche de promoções para agradar todos

os gostos, pais preocupados em dar pelo menos um ·presentinho para o. seu filho,
. . -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VatROS construiro
Centro,Cultural ..

o Jornal CORREIODO POVO vem mais uma

vez
-

convocar � população para a campanha
Vamos construir o Centro CulturaL

Sabedor da importância' do prédio para a cultura

jaragu_aense,
o CORREIO DO POVO abraçou esta cousa

�
"

�

.

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

que as pesso�s flsicas
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 Cultural de Jaraguá do SuL

.

!

,

VIDEO

[lUA ONSAGER SfEEN ÚVi BERNHOST OS.!

Segundofinal.
Nos meados, da Idade Média,' a Noruega era

conhecida .como uma das maiores potências
européias. Quando a Peste Negra' devastou o

continente por volta de J 350, o país foi
praticamente destruído. Mais de dois terços de
sua população sucumbiram' á tragédia. Em um

dos vilarejf!s atingidos, 'apenas uma menina,
sobreviveu .. Faminta,
cega e solitária,' ela
vaga. com suas

Lembranças até ser

encontrada por um

grupo de pessoas em

busca de um milagre..
Mal a tocam e elas já
,têm a certeza: a

pequena menina é uma

mensageira dtvtna, qut!: '

veio salvá-las do pior
de todos os males ...
Drama. Duração r , 93

mimzos,

Um estranho na cidade
�

Kay Tars es se mudou para uma pequenae
, agradável cidade rural. Mais 'uma vez ela está

preparada para dar um novo rumo a sua vida. Dessa

vez, ela tem certeza de que 'pode levar uma vida

tranqãila e dedicar-se integralmente ao seu filho de
nove meses. Mas seu pacifico cotidiano muda

repentinamente
�

ao receber um estranho hóspede,
que alega conhecer muit. mais sobre o seu assado·
do que ela poderia
admitir. Aos poucos,
Kay vai descobrindo o .

perigo· que está
correndo e de que terá

que enfrentar a

verdade; mesmo- que
'para isso tenha' que
'tomar uma atitude
drástica' contra aquele
misterioso homem, que
parece. determinado. a
tomar Ó que lhe é móis'

. valioso... Drama.
'

Dufação:95minutos.:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Começa hoje, no Parque

Municipal de Eventos, a oitava

edição da mais autêntica festa

gamânica deSanta Catarina, a nossa
Sehiitzenfest. Confira as atrações
lI1IIicais deste primeiro final de

seIJWla de folia: sexta-feira, Pav. A:
Abertura (20h), Bavária (21h) e

�(lh). Pav.B: &treladeOuro
(2lh)eVerdeV*(24h). Sábado,Pav.
A: som mecânico (15h); Mottener
(2lh) eMoacir (000). Pav. B: som
mecânico (lSh), VerdeVale (21h) e
Bavária (Ih). Domingo, Pav, A:
Palineiras (Uh), AdlersBand (lSh),
VerdeVale (18h) eMottener (22h);
Pav.B: som�co (Hh),Verticais
(17h) eCruzeiro Musikanten (22h).

&tJ/�"
ITNesta sexta-feira, apartir�

21b30, na Pedreira Paulo Léminski,
emOiritiba, o rock and roll vai rolar
IOlto com arealizaÇio do super show
da bánda 'àustraliana ACIDC,
lidemda pelo "encarnado" guitanista
AngU$ Young ": seu corpo parece
aooItipanhar cada movimento de
suas mãos correndo pelo braço da
guitarra. Foram, necessárias 20
carretas para .transportar as 168
toneladas de som, luz, cenério e

palco.lmperdível!
, ,I

0)1JnJ1IA
.

rJiDando seqüência aos seus

projetos de incentivo à cultura, o
Colégio Evangélico de Jaraguá do
Sulpromove de 12 a 15 de outubro o
4· Encontro Sul Brasileiro do
MétodoSuzwä. Oriundo do Japão,
o método ensina mísica através da

repdiçãO, paciência e determinação. .

_tIL _10{'
rJiJuventude de várias partes

doBrasil estará reunida a partir de
lmanhã, na Prainha, emBlumenau,
}*'a curtir o Sko. Rock 96. As
irincipais atrações deste [mal de
semana ficam por, conta dos
Raimundos, no sábado e Lobão, no

'

, ,domingo, '

-_an_lA
., r;;r o guitarrista da banda

. Raitnundos ficou simplesmente
encantado com a beleza dos
'brotinhos jaraguaenses. Em certa
hora do show, não se conteve, e
ofereceu uma canção para a

,deslumbrante Fernanda Wagner.
Nada mais justo.

CENTERSOM'
,

r

ClY•• DISCOS • FlT�
Av.MaL�406
FONE: 371-2847

1141.". Q...(:A'••
,'r:]i Os amigos Alessandro O jovem piloto

Furtado e Edson Hertel , da jaraguaense Ivan Sacht andou
. Tecnoflex Informática; vêm dando pisando fundo 'no último final de

exemplo de capacidade técnica e semana, em Chapecó, e acabou
administrativa da nova geração de conquistando, antecipadamente, o
empreendedores de Jaraguã do Sul,

"

título de Campeão Catarinense de .

com suas atuações nas áreas de Automob ilismo de 1996. Os
consultoria e sistemas. parabéns. da coluna!

A co"'_ ",.g.lIluz fu1ll10_ expre$são' "beleza é fu1Ulamelfllll" e
aprnentaQSprinc(!$QS Úlcais Andreia Ronchi, Gise/e dos Santos
F.",anda W.gner, TahlsD. Rocha e Renata f!lOni/auri,

.

K1/1an SohnNtitoeDeborahGumzLazzarls,_o�namnmt.J

·ntllfõo

IHoje tem show da Banda Capital Inicial, na Festa do Imi�te, emTumó.1

f'll
.".. II í " lO �

.

,

Regiane A da Rocha (12/10), 'Iatíana R, Bastos (15/'
\ 10) e DéboraR Rassele (15/10). '

'. ';' .

"QUANdo ApRENdERMOS A C�ORAR COMO AdulTO E SORRiR COMO

CRiANÇA, NUNCA MAis ENVEl�ECEREMOS�_
.

Artigos para esta coluna devem ser enviados para Av. Mal.Deodoro da

Fonseca, nO 122, l°andaI:, sl. 1, Jaraguádo Sul (SC), Cep: 89251-700. Se
preferir,para os fax: 311-19190u 3n-3363,aos cuidados destecolunista�

fA�MACfNH�
, Av.GetúlioVargas, 158

Fone: 372 • 3469

VARIEDADES -11

Informativo CENTERSOM .

Títulos mais vendidos: CidadeNegra (O Erê), Carrapicho (festa do

Boi Bumba), Power Dance. Principal lançamento: Daniela Mercury
.. (Feijão comArroz).

Angos Young·
Não seria torcer demais a verdade dizer que Angus Young,

mago-guitarrista do AC/DC, nasceu para o rock, Criado n�a
grande família na Austrália, Angus mal falava e seu irmão mais

velho George (que mais tarde produziu nruitos dos sucessos do

AC/DC) já tinha mergulhado numa bem-sucedida carreira

musical, como membro dos Easybeats. grupo que alcançou certo
reconhecimento no final dos anos 60. Para dizer o mínimo, Angus
estava sempre cercado por música, e desde a sua mais remota
infância ele se 'lembra de escutar rock and roll. Enquanto ainda
estava no primário" Augus se apaixonou pela guitarra. No
começo dos anos 70, a Austrália estava longe de ser um centro

produtor de rock, mas ,o ritmo atravessava o oceano apartir �a .

Inglaterra e dos EUA, e Angus ouvia tudo que caía em suas

mãos, Apesar de ainda não ter idade para isso, ele começou a

freqüentar os night clubs com música ao vivo que existiamperto
de sua casa, em Sidney, e depoisdeum te01>0 sua famade ter os
dedos mais rápid� do pedaço começou a se espalhar. ,

,

(Roberto H. de /1ello/I'op Rock),

EH· �'N""N'�
r;rCresce a expectativapara a realização da 18 Noite nos Mares
do Sul, dia 23 de novembro, nos arredores das piscinas do

" Baependi. Urna autêntica noite havaiana que será embalada pela
Pop-Band, de Joinville, '

- - • C I �I, E i'i\ Ja\. - .,
I JO�NVlL�E. .

. I
, -CméMue//er 1- Striptease. Horános: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

I - CineMÜ8l1er2 - O Pr()fessor Aloprado. Horários: 14h, 16h, 18h, •
20h, 22h. .

,

I -ctne MÜ8//er 3 - O H�sped8 quer �am�nas. Horários: 15h,17h, I
- Fenomeno. Horárros: 19h, 21h30. .

I BLUMENAU
"

.'
'

. I
-Cine Shopping 1 - O Hóspede quer Bananas. Horá�los: 13h30, •I 15h30, 17h15. "

.

.
- Strlptease�Horários: 19h, 21h30. I

"

I -Cine ShOpping 2 - Reação em Cadeia. Horários: 14h, 16h, 18h, , .1,
I 20h, 22h.

'

I I
.. Progrnação válidapara o período de 11/10 a 17/10. ;.

'

••.. IiI._...
,

...
'

..1,.
L
! ,

Filmagens & Fotograftc.s

,Fone: 372,-3831FONE� 371-5309
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTOS'
CENTRO.

'[P!2DfR!JLrFODM
,

. .: ,.O"MUU,;"OS
FORMULÁRlOSCONTÍNUOS

NOTASFISCAIS,DUPUCATAS,RECIBoS,FORMULÁRIOS
PERSQNALIZADOS,ETC.

ENTREGA EXPRESSA EM SUA EMPRESA

OU EM SUA RESIDÊNCIA

ftLII"••ClILRIIIIII8.
DISlRlBUIOORPARA JARAGUÁDOSUL EREGIÃO

Rua P,....ident. J...celino, '"
centro - Jaragua do Sul- SC

Fone: (047.) 371-9999

TRATAPLAN
Serviços de AJardl'naçlo Geral

I

'Execução. de Projetos,com três
meses' de .garantia

''i..•

MQnu�enção com adubação geral,
poda, corte de 'grama, remoção

de entulhos
. '

Pagamento com cheque para 30 dias

,

.

Atendemos Jataguá do Sul,
Enseada, Piçarras, Penha e Navegantes
.Contato fone 987-0914 com Renato

Município dePenha sc·

CORREIODO rovo.s

TERRENOS
VILA NOVA

..

- Excelentes lotes financiados em 10

meses .. Pröx ao Fórum eao Breitháupt
JARAGUA 'ESQUERDO -

'

Oond.. das Azaléias -

371-7931
Rua,Antonio c. F.reira 197

CRECI1741..J
'

COM.I•• VIIDI • LO�IIA •.ADMlIISIU ••ICOI.OU

-

óvel m� Qtos �r Bairro EndereçolPonto Jlef. Preço InformaçõesGerais

Sobrado 300 4 2 Versalhes. R. Herold Hesse, 30 75.eOO SéDllaea�d�egociáve�
Casa Alv. 84 3 I Jguä ßsq. ' R. Olivia Pradi, 88 38.000 Próx. Condömínío Azaléias
Casa A1v. 140 • 3 I Lot. Papp R. José Papp, 357 51.0ÓO +15.000 fiilanc. plsm
Ca$aAN. 190 4 I Schroeder ,R. Princesa Isabel, $47 80.000 terreno 6.562m2 - Parcela
Casa AN.. 130 4 2 Lenzi R. Blpídío Martins, sln 34.000 Aceita terrenozcarro .

Casa Alv. 240 4 2 Lot, Papp R Marcos V. Girolla, 474 85.000 Aceitacarrollmóvel- valor
CasaAlv, ,1l5 3 1 Centro R. Ferdinando Pradi, ll� . 80.000 Aceita terreno até 40.000
Casa Alv. 133 3· 1 Ana'Paula Rua634- 103 25.000 Casa em construçãolfroca
Casa AN. 180 4 2 Centro .R.José Bmméndoerfer, 139 80.000 Troca pl apto em Blumenau
Casa M�t 180 4 l Vila,Rau R. LuísPicolli, 140 28.000, Aceitacarro até R$10.000,00

Ed.AnaPaola -.3° andar
I·

+ Pinanc. CEFApto OK 166 3 1 Centro 27.000
. Apto OK 153 3 I Centro Bd. Schiochet - }20 andar 50.000 + Financ. CEFlFicaCozinhl!
Apto OK 138 3 I ' Centro Ed. Juliana - 3° andar 55.000 Entrega em Agosto196

.

SalaCóml II3 Centro Ed. Florença - 1° andar
,

50.000 Sala comercial
Sala Coml 25 Centro- Shopping Jaraguá Box 44 23.000 + 2 CUB mêS/Aceita troca

Lote 562 Figueira RuaAlagoas - 150m - Esq. 16.000 Somente em dinheiro .

Lote 450 AmiZade Res. Versalhes m 11.000 Negociáveis
.

I

Terreno' 11000 � - ,�
- Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis

Terreno 9000' - Võeira Ao lado do Posto Bogo 160.000 Vende tudo ou áreamenor
Terreno 7000 Nereu Próx. Arroz Zanghelini

'

35.000 "'ceita parcelar
Terreno 2608 - Nereu r RuaAndré Voltolini 32.000 Negociáveis
Lotes 465 ,- Figueira: ResidencialPiazera I 6.000 Ent. 2.000 +. 48 x 225 '

'Lotes 385' - Amizade Residencial Behling 10.000 Ent. 5.000 + $ � 1.000
.

Lotes 630 VilaNova Pröx. Fórum/Rádio RBN 33.000 20% entrada - Saldo 20 x
Lotes Vários - StaLuzia Residencial Geraniúm 7.000 SEM ENTRADA 200 pl mês,

. Lotes Vários - VilaRau· ResidencialRenascençà. Diverso 40% entrada - Saldo parco
Lotes Vários - Vílabenzl , ResideâcialPiermanill, Diverso 40% entrada" Saldo parco
Lotes VáriO$ - Barra • Residencial Satter ' Diverso 40% entrada- Saldoparc.

180000 -' Garibaldi Estr. Garibaldi- Km 15 80.-000 Casa aW. - Aceita trocar
111500 - Garibaldi Ribeirão Hüngaros - Km 13 20.000 Semmoradia - TroCalpaJlcela

I,

,I!
I

Terreno com 8.000m2 no centro de Nereu Ramos

(CENTRO) - Apenas R$ 35.000,00 ou parcelado
IM.;PERDtVEL

.

Res. Geranium(Çentro de SantaLuzia)
Lotes com toda infra-estruturaffamanho médio de 500m2)

.
SEM ENTRADA - �$ 200,09 pánês flXÖS .

.

:"

\.
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TIPO

AIv.
AJv.
AIv.
AIv.
.N-I.
NIl.
AN.
Mist..

Alv.
AN.
AIv.
AN.
Mad.
AN.
AIv.

,

ÁREA(M2)
Construída Terreno

R.Alvlnono s/n2 - Lot, Dalmar
R.Ad()lfoAugustoAlfredo Ziemann
R.Gustavo Frie<:trnann - Guaramirin
R.A1vlnoStein, 1012
R.Bemarclna Bltténcourt MQller, 221
R.lulzSatler, 63
R.AdãoNoro�i, 173
R.Marcelo Bami, 340
R.Aorlano Freberger, 70.

.

R.JulioTavares daCunhaMello, 150
R.Abano Fachini s/n2 - VOaNova
R.JoséNarlof - Ana Paula
RuaRlchardt Piske, 417
R.OttoMeyer, 66 - Vila lenzl
R.Chile,20 - Cz�mlewlcz

ENDERECO

280,00
172,16
.320,00
90,00

140,00
183,00
1,20,00

:: 530,00
200,00
140,00

. 195,00
70,00
205,15
100,00

10480.,00
-

434,40 '"

450,00
392,00
660,00
330,00
394,10
420,00
530,00

1;083,49
'675,00.
468,00'
435,50
617,50

. 520,00

•

ENDEREÇO

RuaWIlyManhken2219 � Ediffcio Athenas

RuaGumercindodaSilva, 555 - Centro - �d.Carvallo
RuaReinoldoBartel,.Resid. Bartel- Térreo em 30 das .

RuaBarãodoRioBranco, 760 - Edif: Sehlochet

Nil

QUARTOS
00
00
00
00

00 i}

00-
04
00

os
os
03
.00
00

.04
04

VALOR

R$
100;000,00
110.000,00.
110.00,00
42.000,00
75.000,00
65.000,00
60.000,00
32.000,00
250.000,00
150.000,00
85:000,00
70.000,00
18.000,00
58.000,00
'38.000,00

APARTAMENTOS
Nil DE QUARTOS

'04

00

00

00

,

VALOR R

270.000,00 .

55.000,00
�

16.000,00

90.000,00

TERRENOS'

uaPrócöpioG--:-Oliveira, 1360
RuaAnaKarsten-Barra do Rio Molha
RuaOttoMeyer
RuaAngeloTOrinel1i - Vila Nova
RuaTomázFrancisco de Goes - Vila Lenzi -

,RuaJacobBuckn2137 - centro
.

LateralJoséTheodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Rua611-Semnome

'

RuaGoiás-VilaLenzi
.

RuaAdolfoEmmendoerfer, Barra do Rio Molha
'RuaCaboHarryHadlich - Centro
RuaMar\naFrutuoso - Centro

714,00 85.000,00·� Com parcelamenfo-à combinar
434,00 10.600,00 Oondíções de pagamento à combinar

, 375,00 15.000,00 Com parcelamento à combinar
35.000,00 85.000,00

.

.

Condições de pagamento à combinar
371,00

.

26.500,00 Condições de pagamento à combinar
4.236,00 '640.000,00 .

.

1.800,00 48.000,00 Entrada R$ 33.000,00 + 6 xR$ 2.500,00 prestaçõesfixas .

2.787,00 85.000,00 'Com parcelamento à combinar
533,00 15.000;00 Condições de pagamento à combinar

5.000,00 70.000,00 '- Condições de pagamento ã combinar
300,00 47.000,00 Condições de pagamento à combinar
736,44. 55.000,00 �

. Cond!çóes de pagamen!o � com�!"�� ".

----_.-_._-- --o. .,._........ .·�3.9QO.OO - "�•.-:, .�,... '� ...
-

.'. '�". .�"'-; .... ,,',..... '
.. ' ... ·""4�"··

. di
.

cfe,.
'-' .. o_..:.:<� • .:.. . .:", .....,.". -. ,."

ÁREA (M2) 1 .

VALOR R$ I O�SERVAÇÕES

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

OBSERVAÇÕES

Condições de pagamento à éombinar
Condções de pagamento à combinar
Condções de pagamento à combinar
Condções de pagamento à combinar
Condções de pagamento à combinar
Condções depagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar·
Gondções de pagamento à combinar
Valor e condiçõesa combinar
Valares e condições à combinar
Condições à coni:>inar
Valores econdíçõesà combinar
Condções de pagamento à combinar
Entrada deR$ 29.000,00 + 12 X TR+ 1%

Condções de pagamento à combinar

Condiçõesàcominar
Assumirfinanclamento de 80meses com base R$ 524,00
Assumirflnanc. de100 me�escom,base R$5S0,OO (1.4CUB)
Quitado
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CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS
,

CORREIOOOPOvo-7

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro,' 683 - aala ,1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

Terreno: rua AntonioCarlos Ferreira de 19x30mts.

Terreno: 15x3Omts na rua João Planinscheek,

Venda de lotes fmanciados no Lot. -Vicenzi e Gadotti - Bairro Sto. Antonio

Casade alvenaria; com 113,OOflt2na ruaAlberto carlos Meier - Bairro Centenário

Casa de alvenaria; 70,00m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti d fmanciamento .

Casa de alvenaria com 120,00m2 na rua João Wiest Júnior.
,

LOCAÇÃO
Apartamento rua.Domínges Rosa, 85 (02 qtos, garagem) - R$ 350,00

Quitinete: rua Arquimedes Dantas, 80 (01 qto, sI garagem) R$ 190,00

, Casa de alvenaria; ruaPastor Alberto Schneider (02 qtos. sI garagem) R$ 230,00
Casa de madeirar Lot. Vicenzi e Gadotti (02 qtos.) R$128,OO
Casade madeirar rua Lourenço Kanzlesöâ? (02 qtos) R$ 270,00

, ,

1 quitinete demadeirá - R. Adão _Noros�, 19 - Lot. Giardini Lenzi R$ 140,00

Sobradomisto com Zquartos-R, Adão Noroski -Lot.Giardini Lenzi -R$224,OO',Casa de alvenaria 190,0Qm2 na rua Antonio'Gesser ;, Bairro Czemiewicz.

Chäcarar.em Corupä, com 131.000,0Qm1 com toda infraestrutura

Olácara: em Néreu Ramos, com 88 .morgos tendo casa, luz, água. Novo endereço: Av. mal. Deodóro da FOIllleC8, 583 - centro ao lado da Dico Empreendimentos
'

INTERThlÓVEIS
CRECl 0914-J

PEGU'E O
F'ONE .• �

• Terreno com 611rf1� (esqLlina)
Rua: Gl.!ilherme Hering - Cabo

Harry Hadiich (centro)
R$ 70.000,00 (ii combinar)

- Casa em alvenaria 'com 110m2

Terreno com �60m2, 'com 2 ca�as
de alvenaria (50 e 40m2)

Rua, Luiz Gonzaga Ayroso
,

R$,35.000,00
'

- Terreno com 336m2, latetal
Rua Preto José Bauer

(Prontopere construir)
4. .Ó,

R$ 2�500,00 de entrada

+ 13 xR$ R$ 500,00

"LIGUE 'JÁ!

--- ..
I'
I
I
I
I

FONE: (047) 37,2'-2734' "I
Vende

I'IÊRRENos

I Lotes na R. VirgßiQ Rubini, na Barra -

R$.16,OOO,00
-

PalCelad01Lotes no Lot Hanemann, na Barra "pr6x. da'MALWEE - 50%

I enltada, saldo em 12x - total R$ 10.000,00 ILoteamento OURQ VERDE, na Barra, 20% entrada, saído em

I' 30 meses - Total R$ 10.000,00 '

ITerreno e/45Qm1 - R. Alberto Bortolini, Bairro Soo Luis, ao lado

I' da Igreja, - RS 14J�OO,OO,
'

ITerreno Lot We11ler Marquardt, na barra - FIltr. R$ 3.000,00
,

I
saído 18x - total RS 8.500,00 "

,.

ISITIO, ,,'
Chãcara com 115.000,OOm2 localizada no Rio Cerro .II, distante .-1700mts do asfalto, edificado com' casa '. alvenaria cl 170m:!:,.

'

garagem, churraSqueira, dois aviários em funcionamento para
, 112.000 frangos, 9.000 pés de banana, 50% de área plana e boaI

água pera fugoas. Aceita carro como parte entrada e saldo em lO'

I meses. 50% entrada - Preço RS 100.000,00
'

I
,

Sítio CI 38.000m2, casa de madeirá cl 120m2, pja de porco cl

I 525m2 cl as instalações, estrebaria cl 144m2, 5 vacas, dois cavalos I, cl carroça, arada, água para lagoes, terreno plaino (50%) aceita

I carro como parte do pagamento, localizado' na Tifa Macuco IGrande, distante 10km da Malwee - Preço R$ 35.000,00 -

'

I Négociável. ICASAS , ,

I Casaem alvenariae/149mz, 3 qtos, I suíte, Rua Alven Stein: S� I' Luis - R$ 40.000,00 entrada saldo RS 7.000,00 financiamento

I do SFH - prest, de R$ 89,00.
'

, I- Casa alvenaria cl 3 qtos, garagem, demais dependêncies, toda

"I' �iuada, nO 585, pr6ximo da Malwee; aceita carro, negociãve'l'- R$ 35.000,00 '

1-
Casa de madeira cl 70m2 - R. Horâcio-Rubini, 706. terreno cl I2.IOlm2 - Barra - entrada RS 13.000,00 salde parcelado - total

I RS 35.000,00 'I,LOCAÇÃO

.1- Apto. 2 qtos, garagem - R. HorâcioRubinicdefronte NANEm

I- RS 230,00 ,

1-
Casa madeira, 3 qtos - na Barra - R. Abramo Pradi, 288 cl

Igaragem - R$ 2730,00 , ,

'1- Galp�' em alv�naria e 100m2 - Bertha Weege, 2.490, nä I'
.

BARRA - R$ 230;00 '

'

1-
Casa alvenária, R..' Angelo Rubini, 1.347,' Barra

- R$ 300,00
I- Apto. pI 2 qtos - R. Pastor A. Alberto Schneider, 1187 • RS

275.00 ,

'

,

, 1-�a mista cl 3 qtos, garagem - R. Bôtafogo.7'3 pröx, Mai�e I
1-

RS 330,00'
,

I' RUA ANGELO, RUBINI, 1223, - SALA 9

RUA ANGELO RUBINI, 1224 " SALA 09

I
TERRENOS ,','

I'Te.m:no e/l..5.
40,OOm2, pröx. Sear (Centro) - RS

100.óoo.
.oó

.. Tem:no Rua João Planinscheck cl 896,OOm2 - RS 90.00,00
Tem:no cl 5.l84m2: Rua 199 sem nome - Vrla Nova -

"

,

RS 140.000,00 "

..'

,

Lotes na rua Paulo KlitzkC (esquina), bairro: Amizade-Mauro
- RS 15.000,00

'I '};.,çmno', Rua·DOlDi.
ingos da

NOV.
a cl 260m2: RS 55.000,Og

'I'
,

Tem:no São Luiz - RS 12.000,00
'

Lote n" 43 Loteamento Ana Paula II - RS 6500,00 '

Terreno de'44Om2 - João Januãrio Ayroso - RS' 22500,00
.

,

Terreno de 538m2 + meia-água - RS 15.000,00
CASAS'

I
Casa.'.emeo.nstruçãO(al.ve,naria>.e/143m2_.V,

i

ilaRan_Loteam.ento '1'
Vila Rau terreno cl 548m2' - RS 48.000,00 ,

Casa em construção (alvenaria) cl 120m2 - Ana Paula IV Lote

140 - FinaÍlei�ento + 1'6.000,00
Casa em alvenaria cl 190m2 - Jardini Lenzi - RS 60,000,00
Casaem alvenaria cl 66m2 terreno de esquina LoteamentoAna
Paula IV .. Pinanciamos ,'" RS ·24.000,00 -,

�

Casa em alvenaria et'l52m2 si pintura Loteamento Giovani ''',

I
Manfrini -

<are,
ita-se C3I'l'0 no negócio) - RS 7.l00,oô

'I2 Meia-Água cl terreno de 400,00m2 - Loteam, Martins Lote
.

, n� 25. - RS 11500,00 '

APTOS
'

,

Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer cl l00in2 7° andar-

RS 50.000,00
'

,

: Apto. 156m2 So andar - Edif, Schiochet, 2 quartos + suíte,

'I
armärios embutidos (cozinha, quartose banheiro).

I
' 'GALPÃO "

Galpão alvenaria e/7�0�2 pr6priO'p/,lraßSP' � indo e tem:.no.,com J.OOOm2 cl escritõrío e eobert. almn. Situado na Rua
,

..

Erwino Ménegotü - RS 100.000,00 •

'

"
"

.

.

'
.

Lotes financiados a partir de R$ 2.500,00 de entrada

I �Ê.���
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. CORREIODOpovo-8 PUBLICA oes LEGAIS J'araguá doSul, Ude outubro

ALUGUEL

DE·TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184}

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adella . Grubba Lehmann, Oftclal do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca de

Jaragu.á do Sul, Estado de Santa Catarina, faz silber que compareceram neste Cartório
'exibindo seus documentos pela lei, aDm de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N· 20.752 de 02-10-1996
. JOÃO CAMPESTRINI FILHOE ANEDINA BRASa

Ele, b�ciro, divorciado, óperârio, natural ac Rio dos Cedros, nesse Estado, domiciliado c �sidentc na Rua .

José Narloch,lotc 183, ÂIla Paula IV, nesta cidade, filho de João Campestríníe de Rosa Campestríni.
Ela,brasileira, divorciada, do lar,.natural de Passagem - Ipanema, Minas Gerais, domiciliadae residente na

Rua José Narlocb,lote 183, Ana Paula IV, nesta cidade, filha de José Rapozo de Oliveira c Maria Florentína
de Oliveira.' -. ".

EDITAL N· 20.754 de 02-10-1996
MARCIO LEITHOLD E SaVANA nUGE

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, fiatural de Jaraguá do Sul, doníiciliado c resideme em Estrada Garibaldi,
nesta cidade, filho de lrincu Leithold c Lucia Steicrlcin Leithold. ,

.

.
.

Ela, b�ira, solteira, operária,' natural de Jaraguâ do Sul, domiciliada c residente' em Estrada QaPbaldi;
nesta cidade, filha de Albino Kluge c Olivia Hanieri Kluge.

.

EDITAL N° 20.755 de 02-10-1996
ELESIRPRIEBEEMARlLIBRtICH

Ele, brasileiro, !IOlteiro, motorista, natural de Jaraguá do Sul, doiniC1liadoe.�sidente na. Rua Pomêrode, 50,
WB Nova, nesta. cidade, filho de Eg'on prlcbc c Elfrida Priebc. .,

.

,

Ela, brasileira, sOlteira. natural de Jaraguá do Sul, domiciliada c �Bidente na Rua BerthaWccge, Barra do Rio
Cerro, nesta cidade, fi1hà de Eno Bruclt c Elcida Gro�gsBruch.'

.
.

.

EDITAL N° 20.756 de 02.UtI996
CLAUDIO LUIZ DA SaVA E SUZIANE MAmlAS

Ele, brasileiro, solteiro, ml::tallirgico, natural .de Palotina, Paraná, domiciliado c �idente ém Rio Cerro I,
ßCsta cidade, filho de Otavio da Silvae Lourdes da Silva.'
Fla, brisilcira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul, donrlciliada � �sidentC em Ri� Ceno I, ßCsta
cidade, filha de Rudibi;rt Malhias c Arlete Mar-ia Mathias.

EDITAL N' 29.758 ,de 04-10-1996
, QSMA,R MOREIRA,LEMOS EPATRICIA NEGHERBON .

Ele, fu.ilciro. soUciro, lavrador, natural de 0tacfI10 Costa, .neste Estado, domiciliado c �sidente na Rua
Avelino RoriaiJo de Borb� Ilha da figueira, nesta cid3dc, filho de JOIIÍlio Candido Lcmose DzcMo� Lc�os.

. Fla, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada c �sidente na Rua AntQnio Bernardo

S�dt 308"I:lha da ·figueira, ßCsta cidade, filha de Osni Neghcrbon c Lozangela Fagundes Neghcrbón.

EDITAL N' 20.759 de 04-10-1996
SIDNEIDA SaVA EMARCIA ADRlANE'RENGEL

'Ele, brasileiro, solteiro, pe�iro, natural de Imaruí, neste Estadç, demiciliado c �sidente na Rua Epitácio
Pessoa, 1.212, nesta cidade; filho Ifc Jos6 Barb,osa da Silva,e, Maria da �ilva. ".,.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaiaguá dQ St,d, domiciliada c �sidente na Rua Epitácio Pessoa,
1.212, ßCsta cidade, filha de Maria Rengel.

" ,
.

EDITAL N° 20.762 -de 08-10-1996
.

ROMANO LEITOLD E LAURECI RAIMONDI ,

Fle, brasileiro, solteiro, pedrt:iro, natural de Jaragu' do Sul, domiciliado c Jesidente na Rua 772,'Ana Paulll
III, lote 116, nesta cidade, filho' de Rúbcm LcitOld � ROIIàlia Lcitold.

.

Ela, brasilcira, solteim, operária, natural de Massaranduba, neBte Estado, domiciliada c �sidente na Rua
Horacio Pradi, 164, Jarag!lá-Esquerdo, fiesta cida�, filha de AntonioWaldemiro Raimo!1di c Lucia francisCa

.

Raimondi.

,
EDITAL N· 20;760 de 08-10-1996 '

LAÉRCIO GAZANIGA E CARMEN sam DE AMARAL
Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Penha, neste Estado, domicili&40 e �sidente na Rua Willy
Guenlhcr, Rio Cerro I, ßCsta cidade, fí1Iio de Augustinho Augusto Gazanigae lIma lsensee Gazaniga..
'Ela, brasileira, solteira, bordadeira, natupÜ de Salete, ßCstF Estado, domiciliada c �sidente, na Rua Willy

.

Guentlter. Rio Cerro I"nesta cidade, filha de Mario de An,laral c LeonidCs Maria de ÄIIlaral.
'

"

EDITAL N' 20.765 de 09-10-1996
.

; JOSÉ DA SaVA E TEREZA BATISTA DA ROSA"
.

Ele, brasileiro, sOlteiro; in�ustri.ário, natural de Saudades, neste Estado, domiciliado c '�sidente na Rua
Carlos Mayer. 257, Centenário, nesta cida&, filho de Almerinda Conceição da Silva.

.

Ela, brasileira, solteira, índustriâria, nmUraI de; Dois Vizinhos, Parallá. domiciliada c �idente na Rua Carlos

Mayer, 257 •. Centenário, nesta cidade, filha da Ramão Batista da Rosa c Antonia Telks.
..

•
•

.

I •

'EDITAL N· 20.767 de 09-10-1996
Cópia receb,lda do cartório de 'Sió Bernardo do Campo, Sio Paulo.

.u,.MlItMUl'TON E CATIAM.\RIA DO CARMO DE FARIA
Ele, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, natural de Santo AndI6, São Paulo,domíciliadó c

�sídente na Rua Frederico Todt, 23:1, ßCsta adade, filho de Alcides Pedro Mutton c Vilma Ap�cida
Ribeiro Mutton.

.

Ela. briisiIeira, solicira, engenheira textil. natural de São Cac,tano do Sul"São Paulo, domiciliadae Rsidente
em São Bernardo do�po. São Pàulo. filha de Osvaldo Gomes de Faria c Maria Zcnaide de Fma.

E para que chegue ao conhecimento.de todos, mandeipassar o prescnte Edital, que sef' publicado
pela 'imp�nsa c em Cart6r,ío, onde ,será.afixado por 15 (q!linze):' dias.

\
'�,'

EDITAL
FATRICIA TAVARE:; O,À CUNHA GOME:; TllbellA e Oficiàl de Tnulos dá Comarca de Jaraguá do S�I. r:�ado di
Catarina. Ra forma da Lei. t;tte. .I'. _

Faz saber a todos quanto este edital virem que se achem neste Tabelionato para Frotesto, os Tltulos contra:
Alvacir 10116 BerlDIdi, R Cei. Procópio Go_ 109$ -' nesta.

'

AlUna Malhas Ilda; R Fritz BMteI 772 - nesta'
AndN lAús <»nIé, R Adelia Fischer 12 - neita

Adem'. Coelho, � B.io 00 Rio BrlßCO 650 - nesta �

And«1OIl lAús Rmer, R BR 280 lau 63 n° 5249 ri 13 - nesta

And«lOIllAús RaDer;R BR286 laD 63 n' 5249 ri 13 - nel!ta
Anl2Íma' ,..ede�r DIIU, R LeopoJdo MaJhm> 15 bl 2 ap 303 , nesta

·B. e Cmcha 00 Mkio, R JolI6 Teodoro Ribeirq 4308 -.nest.
Borrachar Robor Uda, R 484 rIn Át)a Verde - Nesta
Cristal 'nxtil lJda; Estrada Sct.oecJer 1 km 3 rIn - ScIweder
Cristal 1btiJ lJda; Estrada ScIweder'I km 3 rln c ScIweder

, ConfecçõerDila Ilda; R Estrada Caixa D'A,ua - ,nerta'
,

Cattro de Lazer Ouik-me Triber Ltda, R Joio JlIlIdrio Ayroro rln - nesta
.

�rar r-m.r FeJerbino, R Av. Getdlio VIII. rln - nesta
.

D.I'" Ind. CoiD. de MaIlas� R -AliDnlo Machado 126 - ne"

Duport Ind. Com. de cmc. e l�ep'e� .. Rod BR 280 km 63 nO 5249 - nesta
,

Edeg. MafJj, R'Nereu� 98 - Corupá
.

Escolas Sid; R Reinoldo Rau 330 - nesta
&nice ZaI"'IIa'ME, R loupava� s/n - nerta

Elio Mede�r Pneus ME, R 10116 ,I\IbuIs rIn póx. n' 32 - nest.
EJrOn Pag.."lIi, R Estrada Rio da Luz I, 3016 - nesta

Esquadrias PEroia Ud., R Róbet10 seidel 1200 - Corupá
Fonte me'!. Ind. Com. de RUtas Secas, R 3 de Qlfubro' r/n - nesta •

'

Frmcirco Tomio, R Mal. Deodoro 657 �·ne.ita
GenemWitricb, RFeJíci.... Bortolä 1400 - nesta

ama Enxovais e Qmf. lJda; R Joinville 17JJl !li> 01 - nertÀ
..... Belr, R Estrada O.ibaldi Ribeirio Cacilda - nesta

Juliano. oor SIIltor, R 'Reinoloo Rau SOl, - nesta

KalIypf10 Qmf. e Com6rcio; R Rod. BR 280 km 57 nO 1149 - Gu.amirim
Laércio �ide, MacIiado, R U-·iqueM.q_cl 215' - ,nerta

.

Me.talin Ind. de MAcJainar LIda, R Má ,Wi�Jm 786 - nesta

MetaJin Ind. de MJiquín. lJda; R es P 153 - ne� ,

Marcelino A�o da Costa, R Avelino FkJri.., de Borba 267 - nesta

NIdi. Simone Sthi� R Av. Mal. DeOdorO da "",seca 141 - nesta

Pauia e Confeitati. Tecnopan Uda, RB«n.do DombU8Ch rln - ,nesta

P.tner Ac�menIDc ElétriCor .um; R ProcóSlio GciaJes de Oliveira1626 - ne"

RerivaJe Comb. Catarinenre Uda; Estrada de ScIroeder 1 - ScDoeder

Rog6rlo da Silva �-MoJdador ME, R Bem8rdo DIlmburch rln - nesta
SlId-a Cristina Mondini, R BR� km .63 n' 5249 LJ 38 - nesta

Valei Ap.ecida da Silva, R VilaPar� tt.nor - ne"

Zmta Má. pl CmIt. Uda; R Joio Planl_hecIt
.

20S � nesta·

Zoda MaL Com: Reprer.lJda; RN_R-- 141 -'Compá
Zoda CH!!. Reprer. LIda, R Av. N_ .Ramoc. 141 - Corupá
Zenaide de Souza Ou...,-ME, R Avelißo !Ie Borba rIn.- nesta ,

E. como os ditos devedores nê<> foram encontrados ou se reCusaram a aceitar a devida intimação, faz por intermédiO
.

pre�nte edital. para .que os mesmos compareçam reste Tabelionato na rua ArthurMüller. 78. no' prazo da Lei a fm
.

liquidar o seu débito. ou entao dar ra�ao porque não, o faz. sob a peila de .serem os referidos prot4ilStados na forma dI,li'
etc,

LS/JaraguaC!OSuL 10deoutubro de1996
IIton H011mBnn

TabeliÃo Substituto

EorrAL ESPECIAL DE, FA�NCIA
Pelo presente EDITAL DEINTIMAÇÃO DE PALQNCIA, faço saber ao responsável pelos ntuiol'
abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste Oficio de PrWstos para _m PROTESTADOS.
17 de. outubro de 1996, se nllo for pago. .

.
Ao intimado é facultado pagar, ou postularjudiciabnente a sustaçlio de protesto·aó apresentar déc�
de resposta por escrito:

.

Este EDITAL é eXpedido em virtude de nao ter sido possível encontrar o �sponsâvel no end�
fomecido.
ESR DR 000228 - VENCIMENTO 01/()2ft.l6 - VALO�: RS 963;'71
.ESR DR ooÓ235,- VENCI�NTO 01mft.l6 - VALOR: RS 1.231,72
,ESP. DP. 000100 - VENCIMENTO 01/1119� � VALoR: R$ 1.956,04
ESP. DR 000171 - VENCI�NTO 01/12195 - VALOR: RS i.90i,18
EsR DR 000184 - VENCIMENTO 01AHft.l6 - VäO,R: . RS 1.956,04
-ESP. DR '00019,6 � VENCI�NTO 01»2196 - VALOR: RS 1.903,18
ESP. DR 000208 - VENCI�NrrO 01�3ft.l6 - VALOR: RS 2404,39
!;?SR DR 000206 • VENCI�NTO 01/11/95 - VALOR: RS 926,64
ESR DR 0<Í02,Í3 - VENCIMENTO 01l12ft.l5 - VALOR: RS 889,57
ESR DR 000221 - VENCIMENTO 01/01ft.l6 - VALOR: RS 926,64
DEVEI10R: OOHAS Plúm LIDA.
DCTO: 84.437.516/0001-98
CREDOR: SEGUR - SERVIÇOS LIDA. . _.'

,
'

Na forma do Art 81B do C6digo de Processo Civil e Decreto Lei nO 7.661/45 - Art lO, e�
16193 da,CGJSC.

'

JaragiJâ do Sul,lO.de outubro de 19.96.
Ilton Hof:fmann

Tábelilo Subltiblto

,
.

.

EDITAt. ESPECIAL DE FA�NCIA .'.'

PelQ presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PALQNCIA, faço sa�r ao responsável pelos 'rfllioJ,'
abaixo relacionados, que os meS!IlOS se acham neste Ofício de Protestos para serem PROTESTADOS _" '

17 de oUI'lbro de 1996, se' nlio f�r pago. '

. .

'

.

.

Ao intimado é facultado pagar, ou po'stular jlldicialmente a sustaçlo de protesto ao apnlsentar dec� \

de resposta por escrito. .

'
'

,'. .

;'

Este EDITAL é·expedi'do em virtude 'de nlo ter sido possível encontrar <> responsável no end�
fornecido:

.
.

ESP. DR 000176 - VENCI�NTÖ 01AlIÍ96 - VALOR: RS 3.7:17,69
ESP. DP. 000188 - VENCIMENTO 01Al2l96 - VALOR: R$ 3.277,69

, ESP. DR 000200 - VENCIMENTO 0IAl3/96 - VALOR: R$ 3.769,05
ESP. DR 000211 - �CI�NTO 01/04196 - VALOR: R$ 4.288,92
DEVEDOR: SAMUm. TIxTll.. IND. VESTUÁRIO ,LTDA.

,

,DCTO: 85.286.904/0001-88
CREDOR: SEGURIDADE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, LIDA

'

,
....

NaJorma do ArL 883 do Oódigo de Processo Civil e Decreto bei nO 7.661/45 - ArL lO, e I?r()\ljllle.�, ,
16193 da CGJSC.

'
.

Jaraguã do Sul, la � outubro de 1996.
l'lton Hoffmann

TabeIiAo Subiitiblto
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,�do Sul, 11 de outubro del996,

·�S TENdÊNciAS cibERNÉTicAS·
I

"O clima que a informática mundo em que cada ,um
e a todas as tendências da vrve,

tecnologia, trouxeram para A moda que agora está
os tempos atuais, tendem a circulando, traz' uma
marcar várias gerações e reciclagem .' de anos

milhares de cabeças, passados, '!las junto a este

, independente de seus estilos retrô, os tecidos vieram de
•
"

particulares. Impulsionados, forma mais futuristas, as

pela liberdade de conhecer ,cores bastante vivas, com
omundo e conquistar novos estampas coloridas, unidas
espaços, as pessoas não. aos brilhos. Ligada a 'todas
poderiam deixar de se estas tramas, as estampas
inspirar, neste clima reproduzem desenhos que
,c�bernético que envolve a tentam alcançar (e relatar)

,

todos. a space age que hoje faz
,Hoje, a informaiização, parte do nosso tão

ou atémesmo a compra de esperado (e distamei) ano
.

'

um microcomputador e a 2000!
ligação com o mundo via Somente a busca do retrô
internet, .

'é uma não seria suficientepara
preocupação que a maior "ditar" as tendências, pois

. parte das pessoas, o mundo não só vive de
Passaram a ter. O mínimo seciclagens, mas também
que se entende e queafalta dessas informações, que são
deste envolvimento, trará lançadas diariamente por
sérios desentendimentos" essa tecnologia que abala

uma boa parte do o universo.

.-

Momento
'ciber' nas'

estampas
da coleção

J
alto verão

v

-da Matwee

,

.

JATEC INFORMÁTICALTDA.
J

.

.' '

Microcomputadores - Impressoras - Periféricos
Contratos de Manutenção - Chamados Avulsos - Laboratório Próprio

R. Walter Marquardt, 486 - Bairro Vila Nova - Fone/Fax: (047) 371-2509 - Jaraguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



$ $ $ $ $,$ $ $ $ $ $ $ $ $ $'$ $'$$ $
.

Secretaria de Agricultura
$ INFORMÁTICA - MUNDO ..' .'. .'. $ implanta rede de micros
$ .ComputerAssociates . $'
$

,

C'h $ Desenvolvimento Rural e . equipamentos.'.' compra a . eyenne
:
da Agricultura e o Incepa . Foram ligadas 96

$
"

'. .
.

. $ (Instituto de micros que compõem o

.$ Software $ Planejamento e projeto, que interligará
EconomiaAgrícola de com a Ciasc (a Com-

'. $ A Com_puterAssociares (CA), gigante norte- . $ Santa Catarina) serão panhia de dados do
.

americana em software para .

o uso completamente Estado responsável por$ corporativo, anunciou a compra da $ . informatizados, com uma uma sériede programas
. $ Cheyenne Software por US$ 1,2 bilhão, $ redede micros com Sô como a folha de

d d d pontos e dois servidores. pagamento, protocolo e
.

. $ nu,."a as. n:a.iores a�ui.Si.ções a in. ústria $� � (um IBM e outro 'digital), .. patrimônio) e com a
. da informâtica nos últimos tempos. 'em um investimento de R$

,

Internet. O projeto'. $ A compra amplia ainda'mais 'o já extenso' $ 200 miL Para atender também inclui a

$_ campo de atuação da, companhia, ·que $
,

$
deverá incorpor�rem su� linha osprodutos$.' de sua ex-parceira, fabricante de software

$ para armazenamento, comunicações e $
,

$ segurança '�a"ra redes de empre�a�. _A $
$, Cheyenne

ira se tornar uma divisão '

. independente da CAe conservará todos os ,$
$ seus empregados. . $,

.

$ N_o ��asil, ainda não 'está,definid�, ficará $
$
dividida, mas fortalecera os projetos de

$expansão da companhia, que no primeiro
$ semestre deste ano, registrou um ,$
$ faturamento de US$ 1,9 bilhão no mundo $
�
'inteiro, um crescimento de 39,6% em,

qp comparação com o período de 1995..' $
$$$$$$$$$$'$$$.$$$$$$$

A Secretaria do além de outros.

toda a estrutura do interligação com a Rede
Catarinense deCiência eprédio, foram instalados

mais de 2.100metros de
cabos, 4 hacks, 7 hubs de
12 portas cada, um swith;

. , .

com os escritórios'

regionals da Epagri e da
Cidasc.

"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ORÁCULO VIRTUAL

A invasão daastrologia nociberespaço .

Conectar qualquer um dos asiáticas, que eram o centro das
endereços com previsões dos atenções, ele passou a abordar'

horóscopos, chinês, tibetano "e outros temas.

vietnamita exige muita ,No linkAsian Astrology, o
pacilncia. 'Os sites estão internauta encontra várias

sempre ocupados, a qualquer . opções dé consulta: 1 Cning e

hora dó dia ou da noite. horáscopos chinês, tibetano e'
Quan,do finalmente vietnamita.O mais completo e

.

conectado, o visitante faz. 'com imagens é o chinês. Ao
uma viagem bastante clicar esté link, poderá ser

agradâvel e instrutiva. ' encontrado um estudo sobre=
.

A home page elaboradapor o zodiaco chinês, com,
-

Wúliam Lawrence Cassidy. informações sobre elementos
estudiOSo da cultura asiática, é e características de .cada
uma das mais procuradas. Sua' signo. Quase todosos

página/oi visitada por três endereços de astrologia
milhões ae pessoas, o que o

.

-

Oi chinesa oferecem üo

levou afazer mudanças no .sUe.. visitante consultas gratuitas
Além das artes divinatórias

.

on-line. o. site'domapaastral tJornecidogratuitamente

, Rua JOiQ Doubrawa, 85
Jaraguâ do Sul- SC

. 'FonelFax (047) 371-7842
372-:-0435"

INFORMATIZE SUA EMPRESA I!!!
COMQUEMOFERECE

,

GARANTIA E QUALIDADE COMPROVADA NA REGIÃO.

.

.

'

�, . -

A DESSIS INFORMÁTICA"oferece equipamentos e sistemas administrativos
que, com certeza, se adequam às necessidades e condiç�es de sua empresa.

-SISTEMA ADMINISTRATIYO DESSIS

Vendas, Faturam.ento" Compras, Estoqu�" Gestão Financeira? Contrele Bancário,
COb,rànça Escriturai, Plan.e Con,trole da·Produção,'Mpd.Gerencial e ainda, programas
penonalizados de acordo com as necessidades e condições de sua empresa.

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



InfoWare/96 -Fenamerco

. financiamento
especialpara micros

.A Fenamerco - Feira e Congresso de Informática
.

Mercosul, que aconteceu nos dias 25 a 30 de setemb
.'

em PortoAlegre, no Centro de Eventos da Pontifiâ
Universidade Católica. O evento atraiu cerca de 12

expositores do país,' 'Argentina e Uruguai,
apresentando o que há de maismoderno em softwan;
\. ,

e pequenos hardware, acessôrios e serviços.
, .'

empresanos, que Junto a feira, ocorreu também, o Congresso Tê»
queiram alguns. nico-Gerencial, organizadopelaAssespro (Associaçãà.
equipamentos para '. das Empresas Brasileiras de Software e Serviços

'

suas empresas, com '. Informática), ondeforam apresentadas 21 palestras
'

.

finanéiamento pelá
"

mini-cursos sobre os rumos' da informática, co"
Caixa Econômice 'assuntos sobre a Internet, comunicação on-line.
Federal. Pers caminho datecnologia, intranets e negôcios virtuais.
pessoas físicas, o Dentre todas as. novidades eofertas, o público fot
financiamento será bastante variado, 'principalmente para aqueles quo
através da financeira. querem adquirir seu primeiro equipamento o�
Fininvest. ' modernizar o,que já possui.

'

, A Feira de ..

/

·.Informática e
Entretenimento
Etetrônico, que
acontecerá em Itsist, ,

no Shopping/taja,!,
terésue primeira
edição este ano, nos
dias3 a 7 de
dezembro.
O evento deverá

reunircercede 45

empresérios do
ramo de
computadores, ..

equipamentos
eletrônicos e

.

periféricos. A Feira
terá a' abertura de
uma linha de

;... ..

*A Microsoft apresentou um novo sistema Safari, a R$ 34,00 e Midnight Movie, a R$
operacional baseado no Windows para 18,00.
computadores de bolso. A memória do ,novo

.

* A Texas lançou sua nova linha de notebooks
sistema Windows CE pode ser usada em

.

Extensa que. estarä disponível a partir d�,
. computadores . de mão e a�sistentes digitais novembro, com distribuição pela. Itautec. A:
pessoais que custam menos.de ÚS$ 500 e Itautec distribui computadores portáteis da,
trabalham com duas baterias AA. Texas desde 1992 e agora vai oferecer os
* Aproveitando ODia das Crianças, a LA Soft, novos modelos'Extensa 600CD e 600T, com
.Latino Americana em Software, está preços ao consumidor de R$ 4.790, R$ 6.790,
distribuindo mais de trinta títulos de software 'e R$ 7.790, respectivamente. A, Extensa 600
de entretenimento no mercado brasíleíro, Os CD possui drive de CD-ROM embutido.'
CD-ROMs, desenvolvidos pelas empresas· processador Pentium de 120 MHz, 'memória'
Attíca, Imsi, Medio e Softkey, chegarão com principal de 8 negabytes e possui dois slots.
descontos de até . 20%. Entre os jogos mais para cartões PCMCIA. O Extensa 660DC e

conhecidos, estão o Bodyworks Voyager e o 660T tem processador Péntium de 133 MHz e

World Beat, a R$ 23,00, o PC Paintbrush e o memória princípalde Iõmegabytes.
, ,

Faça N,gõcio com quem conhece o que'está Venden,do
Alarmes Residenciais e Industriais, Portão e Porteiro Eletrônico,

.

Antenas Parabôlicas, Equipamentos e Assist. Técnica de Informática,
,

No-Breaks e Estabilizadores de Tensão. '. '

.

R. Prese Epitácio Pessoa, 723 - Fone ·371-6642
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Venha ser Rei em Jaraguá do Sul

Junte a família, os amigos
e venha divertir-se numa

festa saudável alegre e, .

ao mesmo tempo, tranqüila,
com toda a segurança.

,

Venha ser rei na

Schützenfest, onde

a diversão e a tradição
imperam por 1 O días.

.

,de II a '20 de Outubro de 1996
.

Locah Parque Municipal de Eventos' .. ..
...�,

•
. 'CassuU AdvQgados
Assoclados SIC Lida. .

Prefeitura Municipal
de 'araguá do Sul (SC)
Fundação Cultural

AssociaÇão dos Clubes e
Sociedades de Caça e Tiro

.

. do Vale do ltapocu

garantir a liberdade'

T
IICN.
CALHAS

TECNO CALHAS ILTDA. - ME
.

Franqueado' exelusivopara laraguá e região

Exaustores

E61icos maxiar
Equipamentos para retirada do color,

umidade' e poeira
Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro

Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - sc

'.
r
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RELIGIÃO VIDA ROTÁRIA
. IgrejaEvangélica instala novopastor A visita do Governador Santa

,
.

ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR, DE' SANTA CATARINA

Realizou-se 'no domingo
último, 6 de outubro, .na
Igreja Evangélica Luterana

. '

"Cristo Redentor", da Barra
,

do Rio Cerro, a instalação de '

um novo pastor, para a igreja
da região de Jaraguä
Esquerdo.
A foto feita na ocasião

mostra, os instantes iniciais

da cerimônia, conduzidà

pelo. Pastor Distrital P.
Waldir H. Schubert, na

igreja recém ampliada
paramaior comodidade dos

.

fiéis.
O novel pastor procede de
Brusque, na pessoa do P.
AnildoWtlbert, estando entre
outros em trajes civis o P.

.i

Ingo Piske, P. Emérito

Gerhard Briese, P. Fernando
Woehl, P. Carlos Roberto ,.

Streppel e P. Regional
Meinrad Piske. .

Após o fecho da bonita e

concorrida cerimônia de

instalação, houve recepção
comemorativa no Salão da'
Comunidade. (EVS)

� "

Jaraguá do Sul - ORotary
Club localrecebeu no últiniO dia

'

lOde outubro a visita do
Governador do Distrito 4650 -

Lauro José Toledo dos Santos

(Rio dös cedros) é' sua-esposa
Tânia.

Às 18 horas reunião.com O

presidente, secretário eAvenidas
de Serviços, às 1"9 horas
assembléia e às 21 horas jantar; ,

festivo.

A. foto mostra o instante da
abertura do jantar festivo, com
à mesa principal o Gov. Mario.
Souza (1987-1988) e esposa

José Toledo dos Santos, o

PresidenteRolfllermaon e Dt

esposa Gillian, da Casa dä

Amizad», e esposa e o

companheiro Osias Geralm.
Rodrigues, Representante dê
Governador do Grupo 16

(Corupä, Guaramirim, J
do Sul é Massaranduba) et

intercambista Rex ChoVi

Jausen, de Papua, no moniento
em que o rotariano Waldemr

Behling fazia: o protocolo na

tribuna. (EVS).
'

,
'

. .

FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1981

A1lJORI�"
/

'

'Incra· sc vai assentar 795famüias em 96
recursos descontingenciados em dedeclividade e de qualidade e

agosto. No entanto, vamos fertilidade'do solo,
Santa Catarina tem hoje, superar a IOOta assentando 795 Segundo os números do

cerca de 2 mil famílias famílias em 11.330hectarac;. São movimento dos Sem terra, 400
'envolvidas com invasões de 18 áreas, que estão sendo mil ha seriam insuficientes para
terra em várias regiões do preparadas para a reforma asseotar as 150 mil famílias de
Estado. Desta, nlais de 1.300 agrária. A meta prevista era de sem terra que denunciam haver
estão cadastradas pelo mera 600 farnílias,totalizando 60mil errrSantaCatarina: "O problema
que, segundo, o assentamentos em todo o país, é que eles incluem,' no
superintendente 'regional de ·COnforIOO o plano do presidente levantamento deles os meeiros,
Santa Catarina, Adernar Paulo

'

FlIC". parceiros, arrendatários qUe são
Simon.temprocurado saperar Segundo Ademar, o Estado atividades de exploração, e

unia série de dificuldades'que' tem hoje, não mais do que 400 tarroém, os desempregados e

envolvem a questão reforma mil ha terras viáveis de serem empregados rurais. Não estou
. agrária, aproveitados para a reforma' dizendo que eles estão errados.

Entrincheirada entre a: agrária: "Representamos 1,2% Agora existe levantamentos
deficiência de recursos do território nacional, somos o técnicos que acusamaexistência
humanos, tramitação 5°produtordealimentosetemos 'de mn total de não mais de 25
burocratizada de processos, cerca de 270 mil propriedades milfamílias semterra",
lentidão da justiça e produtivas, com 80% das áreas
dificuldades orçamentárias', a utilizadas e 100% de eficiência
super intendência de SC' emprodução e produtividade.
culqlriu, 'por enquanto, apenas O superintendente regional do
l.�(fa meta prevista de Incra afirma que o restante das
assentamentos para 96: "0 terras disponíveis .ou são

Orçamento da' União foi reservas florestais ou são

aprovado em julho e os questionäveis do ponto de vista

OPROBLEMA·

ASOLUÇÃO .

De acordo com o

siperintendente regional, omera
tem solucionado a questão de
forma anpla pera ás famílias
sendo assentadas: "Além de criar
todo um suporte fmanceiro de

crédito, o mera, integrado aos Brasil, que temduas parcelas
programas dos governos dos R$ 7.500,00. A primeit ,

Estados, implementa obras ,de totalmen�vQltadapara,o�·
infra-estrutura, viabilizatroncos da produção e asegun
de energia elétrica, mantém orientada para, num siste '

estradas e estirraila a construçã-o cooperativo de integração d

de escolas,' e centros cotas-parte, estimularpr�
,

connmitários".
'

de agregação de valo� ,

Em relação
.

a financia- produção rural: "São 'crédl�
mentos, Simon esclarece que, ao

.

comjuros de 12% a.a., cacênCl
serassentadaumafamíliarecebe de dopis anos, prazos d_

,um ,crédito alimentação pagamento de cinco ano�,
equivalente a 2.,4 salários- subsídio de 50% na,quitação .

IIlÍIlÍImS: "Estes recursos servem

para a subsistência IDlIl1período
estimado em trêsmeses.Depois,
temtambémumoutrocréditode Embora entenda a invaSão
6 salários-mínimos, para a com o um "esbulho da terrae

compra de pequenos do direito de propriedade",póI'
equipamentos e, outro, de .18 outro lado, Ademar SißlOJI
salários, que é o crédito 'adIinte que as invasões, de

habitação". '.,' forma, acabam funcionan�o
Além destes créditos básicos, como uma forma de pressãO

.existe, ainda, o Procera - como mera, identificando�
Programa Especial de Crédito e organizando as utgência9
para a Reforma Agrária, mma demandas dos agricultores
parceria do Incra e Ó. Bànco do terra,

'

AÇÃO COMUNtrÁJUA '
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.

HospitalJaraguâpededescredenciamento doSUS·
emFlorianöpolis, na tarde de conta de atender os pacientes
segwçia-feira(7),afinmuque do. SUS". Ele disse que a

a medida foi a nnica forma população deve se

, encontrada pela direção para conscientizar para a procura
manter 'o hospital e melhorar -dé um plano. de saúde privado, �
o. atendimento. "Fornos "O hospital vai deixar' de
obrigados a tomar estamedida. atender pelo. SUS no dia seis

,

.
Os valores repassados pelo. de novembro. Logicamente
SUS, após45 dias, no mínimo.,' que não. vai se furtar da

,
Jaraguá do. Sul - O estão. defasados. Para se ter responsahilidade de dar os /

'I9.SPital
e .Maternidade uma idéia, .para um .parto primeiros atendimentos e'

traguá enviou carta aos normal o. SUS repassa encaminhar para os õrgãos
, Icretário.s estadual de, apenas R$ 85,63, enquanto. credenciados", ' frisou,

"l1de, Carlos Dor ie ll i que o. custo. real é de R$ esquecendo-se de dizer .quais
Séholler, emunicipal, Aírton '176,05", lembrou, acres- örgãos, já que S'6 os dois '

Weber da Silva, comu- centando que o. hospital hospitais atendempacientes do.

aicando.-o.s da intenção. da perde se continuar atendendo. SUS.
'

mtidade de descredenciar-se pelo. SUS, porque é obrigado O secretário. mmicipal de'
do SUS (Sistema Único. de a bancar os custos,

'

Saúde, AirtonWeber daSilva,
Sadde). O hospital, que há De acordo com a carta, disse que vai procurar a

28 anos atende pacientes da, ' enviada aos secretärios, o. Assessor ia Jurídica da

Previdência Social, -afirma hospital vai cumprir o. prazo. secretaria para analisar o.

que não-tem mais interesse qe' 30 dias, exigido. no pedido-de descredenciamento. "

nem condições financeira de
'

contrato, para deixar de Éleafirmou que, por enquanto,
oontinuar mantendo. o. contrato. atender' os pacientes da não existe um pedido. oficial, ,

de prestação de serviços PrevidêncíaSocial.Naopinião mas sim urna intenção. do.

�ico41o.spitalares.' ,de Dalmann, a partir do. hospital de se descredenciar,
Odíretor-adminístrativo do. descredenciamento do. feito. através de uma

IkIspital, Hilário. Dalmannque Hospital Jaraguä, o. Hospital comunicação, "Existem

I�óu pessoalmente a carta ao. São. J o. sé vai- ficar normas do. Ministério. daSande
secretário. estadual de Sande,

.

sobrecarregado e "não. dará que regem o. contrato",

çlo alega baixa
,

ilneração paga pelo
smo federal, além
atrasos no repasse
,verb�, o que tem
udlcado os

,

"d/mentas

Àgradecimento
Qliero aaradecer aos 2004 elettores
que confiaram seu voto à minha

,pessoa: conseautndo a reeleição
mats votado entre oscomo o 2°

,', eleitos.
:R_esul((ldq do trabalho e dedicação

,

J

aos munictpes.
Quero continuar o mesmo trabalho
e merecendo a mesma canttança

, .'.

tumo a esperança de uma vida

dig_na'pàra todos..
r

PEDXOG./lXCI./l
Vereador - PMDB

, I

Consciincia: Hiltirio Dalmann acredita que populaçiio vai

recorrer aplanos de saúdeprivadOs
'

informou .

o. secretário." órgãos Iigados
ã saäde. "Nossa.

acrescentando. que vai analisar intenção. é tentar reverter a

as normas e, depois do. p�êcer' decisão. da direto.ria do,
da Assessor ia Jurídica, ,ho.spital", confidenciou,
discutir o. problema com o. lembrando. que o Hospital
pessoal das secretarias Jaraguá é 0., ünico que atende
estadual emunicipal e comos pediatria.'

.

VARIGIRI,O-SUL·

CA·HGO
A. sua melhor opção,
em despacho aéreo

de· cargas e encomendas
.

.

. .

pára. qualquer.
parte dopets.

R�A CE�. PROCÓPIO
GOMES', 246 � CENTRO
JARAGUÁ DO SUL � sc

FONES: 371-0091/371-0363
FAX 371-1919
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do Sul,l1 de outubro de 1996 '

, ,

ClubeKentucky sediará afinal do catarinense de canoagem
I

, •

.. I.

o Clube de Canoagem
Kentucky, com apoio da

AJ)D/Malder, Arroz

1Jn8h�lini ePostoMarcolla,
tealizaránopróx:imo domingo
V3), a final do Campeonato
Catarinense deCanoagem de

,

, \Wocidade.
A I largada,' da

competição será em Nereu ,

" Ramos, na Ponte Alberto
" , Bauer, às 9 horas, com a

, chegada prevista para às

IOhI5min., naPonteMaria
, Grubba, em Jaràguá do Sul.

,Paralelamente ao evento, o
Clube Kentucky
apresentará a s,ua sede, obra

"

praticamente concluída, que
,está sendo construída desde"

Junho. Segundo o

presidente do Kentucky,
Marcos Zanghelini, parte do
material de construção foi
doada pelos aficcionadçs e

amigos da canoagem. Outra
parte vem sendo
arrecadada com a

. re�lização de rifas e em

sistema demultirão entre os

sócios.
A programação para o

domingo será a seguinte:
- 8h30min: término das

inscrições na sede do clube.
Deslocamento para Nereu
Ramos

- 9 ,horas: largada
categoria wave - barcos até
trêsmetros

-9h I Gm in: lar g a d a

categoria turismo - barcos até ,

quatrometros
- 9h15min: largada da

categoria especial - barcos
com 4,5mettos

Provas nos fundös da
sedenaPonteMaria Grubba:
',- llhoras: largada da

prova wave infantil (50.0
metros)

- Ilh30min: 'largada da

prova de KI, Olímpico -

percurso 500metros
,

- Ilh45min: horário para
o almoço - definição das

equipes de caique-pólo
(misto)

- 13horas: início do
torneio de caiaque-pólo, ,

uma espécie de pólo
áquatico particado dentro
de caiaques, com dois times

compostos por: um goleiro
e quatro jogadores. Logo
epós a premiação, será

, sorteado um caiaque para
os participantes das provas

do, campeonato. ','
A 'siÜlação do

campeonatopor categoria é

a seguinte: Wave-lí der;
HarleyManske.Turismo - 10

'lugar: Odilon Manske. Es
pecial; José da Costa e

Marcos Zanghelini,
empatados. Especial; José
da Costa e Marcos

Zangheline, empatados; e

na categoria KlOlímpico,
lidera José da Costa. Todos
os participantes são de

,

Jaraguá do Sul
No próximo'dia ,20 de

outubro, os canoístas estarão
enfrentando os corredeiros
'do' Rio Benedito, em,

BeneditoNovo,SC.
, '

Cidade sedia ICopa deXadrezpor equipe
�

, . .,.

,

'Jllragllil do SIII- A 1 Copa Só
Sport de Xadrez em equipe foi
disputada,no sábado; dia 5, nas
dependências dp ; Colégio
Estadual Abdon Batista.' Cada

-

Depois de sete rodadas, a Hegele, com 17pontos
classificação por equipes,' 40. lllgar: Colégio Sâó Luís,
apresentou: com 15 pontos
I" lllgar: Colégio Estadual ,

50. lugar: Colégio Estadual

'Hokindo M. Gonçalves, Denise Julius Karsten, com 14,5 pontos "

equipe contou com cinco' Schiochet; Daniel Emendorfer; 6° lllgar: Colégio Estadual
Jogadores; 'entre alunos, Daniel Rial (atletas da FME) e RolandH. Dornbusch, com 13,5

\
.

.
.

profe$sores 'e pais de alunos das ' José Caglione (professar), com 20 pontos,
esco/às do município. pontos ,70.blgar: Equipe B do Colégio
Particip'àram oito equipes de 2';!ugar: Centro Educacional EstadualHolandoM, Gonçalves,

8eis escolas: Colégio São Luis, Sigma,MaurictoBerti (técnico do, com oito pontos
Colégio EstadualAbdonBatist�, Xadrez da FME), Deborah 80.blgar: Equipe B do Colégio,
Colégio Estadual Roland H. Mahfud, seu pai, Marcos Antonio ,-E. Abdon Batista, com 4,5pontos
Dorbusch, Colégio Estadual Mahfud e Ricardo Schmitt, com" Também foram premiados os

Ho(ando M. .Gonçalves, Colégio" 19,5 pontos melhores jogadores que atuaram
Estadual JuliusKarsten e Centro - 3D lllgar: Colégio Estadual em-cada tabuleiro;
Educacional Sigma, num total de Abdon Batista, Sandro. Figer; Melhor primeiro tabuleiro:
40jogadores. .

' Maurício Berti, Sandro e 'Luis Manoel Vieira Neto, do' Colégio

Roland H. Dornbusch, com 5,5
pontos, em sete disputados.

,

Melhor segundo tabuleiro;'
Dione Tereztnha Winter, do

Colégio São Luís, co11J sete

pontos. ,

Melhor terceiro -tabuleiro:
Rosane Hruschka, Colégio São

Luís, com seis pontos.
.Melhor quarto tabuleiro:

Ricardo Chiodtni, Colégio
Rolando Dornbusch, com quatro
pontos.
Atletas mais disctpltnados:

Lilian Cardoso, do' Abdon

Batista, e João CarlosMachado,
do Colégio Holando M.

Gonçalves.
" ,"" "

Na D/CC,'S MOVE/$ você compra tudo com uma entrada, mais quatro
prestações, mas se você precisar de mais pagamentos, é só negociar.

Temos: Móyeis sob medida - Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto�
Salas de jantar - Estantes e peças avulsas em geral .. Vllnr-II" E CDIIFIRA

'D/CC'S '/nd., e Co'm. ,de Móveis' Ltda�,
BR-280 i. Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131 -'Guaramlrlm - sc - Próximo ac viaduto

.
.' -_ .

.
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Campeão brasileiro: de hipismo rural em Jaraguá dó S
,

,

Jarll.g". do S"l - A maior duas etapas, 'a primeira, que

"tração do Campeonato: aconteceu no último final de
Sulbrasileiro de Hipismo Rural semana em Jaraguá do, Sul, e a

disputado, naFazenâaMenegottt, próxima 'que será disputada no

no último final de semana, foi a estada doParaná, provavelmente
presença do ,campeão brasileiro ,em Ponta'Grossa,nos dias 30 de.
de 1995, PedroLuiz CorrêaNeto, novembro e 10 de dezembro. A 1,°

, .

que defendeu a equipe da cidade ,Etapa do Campeonato
paranaense de Ponta Grossa. Sulbrastleiro de Saltos, 'foi
Esta foi a primeira vez que 'o disputada sábado ultimo.
evento foi realizado no norte do No total 60 conjuntos,
Estado. participaram das competições. A

,
A competição' é composta por equipe de Santa, Catarina venceu

,Um total de 60 co"j,lItos pll11iciptll'tlm_ competições
Amaral _ Lajes --SC

Categoria, Performance
Principal:

Campeão: Luis Nicolau Corrêa
_ Ponta GrossaParaná

,

Vice-campeão: EduardoF.Hom
_ J'araguá do Sul - SC

30 lugar: Pedro Luis Corrêa.
,

Ponta Grossa:'Paraná
'

A promoção desta 'etapa,
sediadapelaFazendaMenegottt,
foi' da Lahir - Liga das,
Assoctações deHipismoRural de:
Santa Catarina, com sede em

Jaraouá iJi) S�II

a etapa no somatôrto de pontos.
Pedro Luis ficou com à terceira

,

'posição na categoria forte. A

classificação da etapa disputada
em.Jaraguâ do Sul ficou 'desta

fo.rma�·.
CategoriaMirim:
Campeão: Hamilton Luis

Corrêa -Ponta Grossa - Paraná

Vice-campeão:FredericoDegrof
_ Ponta Grossa _ Paraná

'

CategoriaJúnior..
Campeão: Eduardo Vicente '

Jaraguá doSul-SC
.Vice-campeão: Roberto D.

M�" ElicSOII NoId" Mot.oroIG
, PT-jj() KitbtÍ.fico 131 rr-e«
KitbtÍsico R$390 Kitbií.rico KiUHísú:8 '

R$31fJ,00 "vist" R$#O,OO R$.ß$,OO
"Vist" 1+1RS 11$,00 ' "vist" "vist"

1+1R$111,90 99 ÍIItIIIttÍrú&s 1+1R$1$l,JO 1+1R$1$1,OO
30 lIIeIIfÓri4S IIlfolllllllfirico 99111e11fÓri4S 30�
lIIUIIhko IIlffllllllllfirico .1IIUIIiricO .._

EMFT
Intelbr6s

RS3S,90
a visttl S%

,

1+1 ,

RSl7,SO'

Prêmio
Intelbr6s

RS37,00
a vista S%

1+1

RS18,SO

SiemensEY}l
cl10memórills

RS40,OO
a vista 5"

1+1

RS2D,00'MEXITEL
Comércio e Consertos -

de' Telefones -Ltda.
ldenjiCador
chamadas

(BINA)
RS360,00
a vistaS%
1+2
RS180,OO

Tel4fones '_.

otn.mentais
"

"

Consertos de aparelhos telefônicos em geral
,

Venda de Central i>ABX e KS. Celular,
, telefones s/fio, .secretâria eletrônica, fax;
aparelhos telefônicos, 'convencionalpeças e

acessórios em geral'
Motorolll
Elite
ds�
�
R$1.070,OO
." vistll
1+1
R$371,OO

Fone: (047) 372-1902
Mal. Roriáno Peixoto, 103

, ,Jaraguá do Sul - SC

,
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rob lemas financeiros obrigam
sretoria do JAea dispensar atletas'
'JlrllUádoSuI-Semo.repasse ,Altair. Benê, Polaco, Renato. e nos salários dos jogadores, que
_aJ que deveria ser efetuado 'Ioninho.alémdeDa Sílvatarebém " ficarão.' no João. Marcatto.

Prefeitura, atrasado. há três não. fazem mais parte do. grupo. de Aparentemente, os jogadores
_,apro�nteR$50mil, jogadores do. tricolor. O técnico. aceitam a proposta, no entanto, é,'

n:do informações .do Sérgio.Lopes terá sérios problemas visível o. descontentamento com

idente do. Jafaguá Atlético para motivar o. grupo, que continua esta decisão, e as conseqüências
c, Angeío. Matgute, nãÖ lhe" disputando. a Copa Sànta Catarina. devem refletir no restante da

ou outra alternativa senão.
,

O presidente Ângelo.Margute Copa SC, onde o. JAC ocupa a'

oito jogadores. A equipe propõe ainda a redução. em 50% quinta colocação, com apenas

profissio.nais ficou reduzida, A três pontos, em três jogos
'!\lIção se complicou com a disputados. O proxrmo
çlassificação no Campeonato. compromisso dó tricolor na

i1c� e a pos'içáo. na tabela de competição é terça-feira dia 15,
usificação. da Copa Santa com o. Tubarão, noAníbal Costa,
Cllarina, o tricolor está apenas no Sul do. Estado. Sérgio. Lopes
llIlI três pontos no returno.. contará para o. restaute do

Na terça-feira (8): o. dirigente campeonato com jogadores da

tieve reunido. com a comissão equipe de juniores, como o
-

Iknica e jogadores do. JAC,
'

goleiro Gean, o� laterais

�ando se 'chego.u à lista dos Alexandre e Márcio. Borges, ()

atletas que deveriam ser zagueiro David e os atacantes

dipensados. Nela, as rescisê5es, Leó e Eduardo, que se juntarão
oontratos aparece nomes COIm ao goleiro Rogério, laterais Dan-
ltair e Márcio. Ventura, que iel Pereira e Geovani, zagueiro
lavam desde o. ano passado no Wésley, meias Charles;Antunes
araguá, e' que' já haviam e Cosme, e os atacantes Ricardo

quistádo o. carinho. da torcida, 'AIIlIir:""._ti_IIHoCMlTtú, e Jairo, que permanecem do
, ,

menteo.zagueiroecapitão. re6cindilJocomoJAC grupo. que disputou o. brasileiro.

CopaSC: Resultados dos jogos disputados pela Copa Santa Catarina, na quarta-feira, dia 9: Atlético AV Oxl
'

MarcOió Dias; FigueirenSe lxO Avaí e Tubarão. lxO Chapecoense. Depois destes resultados, a classificação.
fic:ou àssim:

� ro t V, E D � OC � �
1° Brusque 12 4 4 O O ,7 1 6 20-20
lOJoinville 6 3 2 O 1 7 3 O 24-10
3°Figueirense 6 3 2 Ó ' 1 . '4 3 ' 1 17-40
4°Tubario. 4 3 1 1 1 5 5 O 18-30
Só Cbapecoense 3 2 1 O 1 2 2 O 12-60
6° Jaraguá 3 3 1 O 2 4 6

.

-2 11-70
7°Marcfiio Dias 3 4 1 O 3 4 6 -2 9-86
SO Av.aL 2 3 O 2 1 3 4 �1 17-50
g°Atlético-AV 1, 3 O 1 2 4 6. -2 6-90 ,

�: O campeão. e o. vf� do. turno; Joinville e Avaí, já estão classificados. Classificam-se ainda o. campeão e

VIce do returno, o.melhor colocado no índice técnico e o Criciúma. Estas equipes disputarão o. hexagonal final
daCopas._C.'

,

,Equipe de juniores, do' JA,C estréia
fábado nafasefinaldo Catarinense
l'ft��uipe dejuniQreS estréia: amanhã, sábado (12), Dia da

;_�, na fase final do Campeonato Catarinense de FUtebol.

� da paralkação por várias semanas, devido ao mpa&ge na
, �DãO"realizada entre, Jamguá e Tubarão, o TJD deu ganho ae'
'''''0, e que nio modificou a situação dos ,classificados, neste

, l8Ia4o recomeça o campeonato. O laraguáAtlético Clube 'recebe
,
aoEstádio.JoioMareatto o Joinville, do técnic� Simão Satumino.,
� dhigiupor' muitos ,anos o time de Jaraguá do Sul, num dos

:res �lássicos da categoria no Estado, º treinador da equipe
tor, Nelson Do.mingues, não poderá contar com 0.. atacante�do, que está,com probleQla na clavícula. Desta forma., a

��ve sair jogando. com Gean; Alexandre,Marcelo, David

t.t,
10 Borges; Edésio.,. Rodrigo e Sprint; Leó, �eginaldo e

1>0 te�. Mesmo. .sem o J��dor Eduardo, o técnICo Nelson'

bo
llIingues acredita que o. time apresente o. mesmo toque de

titn�a �ente. "No .Jarag�á não. temos. reservas, todo.s são.
. ,'es, aftrmou Domingues. ,Mateus e Eduardo. são os

. :��iros da equipe de juniores do Jaraguá.Apartida
,.�OJOlDviUeco�eçará.às 16 bQras, noEstádioJoãoMareatto,
�_

enVada gratuita. Os Jogadoi"eS esperam que, aomenos nesta,

"lfinal, o torcedor compareça aos jogos que serão disputados
,."guá do Sul, para incentivar o time.

Maull8: 11111_btlll6..,1lItwes daequipe
tkj""ÜJres

- A equípe da Duas Rodas de Bldcross estará dJsputando
neste sábado e domingo, dJas J2 e 13, na ddade de Vüía Del
M..., no ChIle, o Sulâmericano de Bleicross. Viajaram além

do diretor 'dá" Equipe Valdir Morettl, os pOotos Anderson

Reis, Robson Teiles, Riam Melrelles, Joyce Morettl e Salete

Morettí.

,- Picamos aqui no Brasil torcendo. para que os pilotos tragam
bons resultados, como os que vem conquistando. no estadual e

no campeonato brasileiro da categoria.
.

o '

_ Neste sábado dia 12, será disputada a 2· 'rodada do

. Campeonato Mirini de Futebol Suíço, no Beira Rio Clube'

de Campo. Os jogos serão dJsputados no Campo do�otafogo
a�tlr das 15 boras, os jogos serão os seguintes:
Acaraí x Rubtar - Beira Rio x Jangada - �.F. Jaraguá x
BaependJ' e meninos de Ouro x Annalwee.

- Jaraguã do Sul está disputando, em Canoinhas, o campeonato
MOleque Bom de Bola, .fase estadual. O técnico Augustinho
Perrari,' informa que a equípe ficou na chave "F", ao. lado de

Canoinhas, Xanxe�ê, Gaspar.

- O basquetebol InfantU da ADJ/Col. São LuíslDaicells,
estará disputando até domingo dia 13� o h(IXagonai final do
'campeonato'Estadual em JoinflU'e.

' ,

Além daADJ disputam afinal, Bom Jesus,Glnástico,AABB,
Gaspareose e Vasto Verde.

'

- Neste sábado é dOmingo, 12 e 13, acontecerá no Ginásio de
,

, Esportes doColégio Divina'Providência, o primeiro festivalmirim
,

,e pré-mirim de voleibol feminino. Equipes de Jaraguä, JoinviUe,
Pomerode e Brusque, além de Teresöpolis, do Rio. de Janeiro,
especiajnente convidada, participarão. do. Festival. Os, jogos
começarão sábado às 8 horas, e no domingo, no mesmo horãrio..

\
,

- O vqlelbol mirim feminino da ADJIFME está dasslftcado

para o qÚ8drangular que acontecerá em São Ludgere de 22
a 24 de novembro, Esta classificação é inédita para Jaraguá
do Sul, já entre os quatro melhores do Estado. Valeu

garotada, e boa sorte em São Ludgero,

'- O Criciúnia contínua seu caminho JlÚDO ao. rebaixamento para
a série B ano. que vem. Perdeu mais uma no meio da semana,
para o Botafogo no Rio. por lxO, em falha do goleiro Isoton. Pela
série C, o. Hgueírense perdeu para o. Lousano Paulista em São.

Paulopor 2xl, e.o Tubarão empatou com Caxias em Ixl.
Como Caxias perdeu o. mando de campo. a partida' de voltá será
neste domingo no Heriberto Hülse entre Caxias e Tubarão,

,

'

.enquanto o Figueirense decide suasorte DI) Orlando Scarpelli

- A situação ao invés de meDtorar para os lados do Estádio
João Marcatto, parece' que pioram. Márcio Ventura, Altair,
Bem, Rmato, ToDInho e Polaco não fazem llJals parte do

plantel de profissionais do tricolor. Além do clbna nitm das

dJspemas, para piorar, redução em 50% no valor dos salários
'

dos que flcanun. "�

- "Redução sim, desde que recebemo.s�. Talvez seja a afirmação
de algUns jogadores que há algum tempo.' não. vêem a cor do.

dinheiro. Ãngelo. Margute, não viu outra saída, para melho.rar a
,

situação do JAC.

- Pelo menos as coisas na equipe de juniores andam bem.
Com grande trabalho pelo Incamável Sérgio SUva, a equipe
está nas finais do estadual da categoria. O torcedor terá a

oportunidade de assistir grandes jogos nas finais. A primeira
partida será neste sábado di� 12� às 4 horas da tarde contra
o JOinvUle.

-

,

Um detalhe importante, os jo.go.s serão sem a co.brança de

ingressos,
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CORREIODOPOVO.16 ESPORTE

.Ivan Sacht é campeão Catarinense deAutomobilis
o piloto jaraguaense Ivan esterecordenas últimas.N'

Sacht, da eqaipeAl Motorsport, passado, ele foi a revel'
conquistou a categoria Marcas campeonato, terminando
1.600 (N) do, Campeonato quarto lugar.Esteano,ini·
Catarinense de Automobilismo, temporadacomo forte

'

As chuvas do último sábado (5), ao título e não decepei
emChapecó, impossibilitaram a venceu seis das oito pro
tomada de tempo, e apenas realizadas até o rrorreoto,

cinco provas foram disputadas. detalhe que demonstrá
Sacht disparou na frente e categoriadopilotoéavitóril
permaneceu nesta posição até ponta a ponta em seis pli
o fim da prova. O piloto destacou o apoió

.

Apenas nas três primeiras patrocinadores. "foram
'.

voltas, o piloto jaraguaense foi importantes. Sem os quais
ameaçado. Depois,monstrando sena possível a conquista

-

toda a sua categoria, deixou os título", agradeceu, , ,

'

. adversários para trás. Na etapa Förmula Fiat de 10.-1
no eoste do estado, ÉdsonDalla - Noprõxirm doningo (13),
Vale, de Chapecö, e Altair Sachtvoltaa.disputeraf
Rufatto (na .cola de Sacht na .

'Ivan Sacht foi ameDfQdo apenas nas primeiras voltas em C/uqlec6
. Fiat deTurismo, categoria

foto), chegaram em segundo e Catarinense de Marcas 1600 adversários diretos podem, no comemorar antecipadamente em Guaporé/RS.N
'terceiro .lugares respectiva- (N), com duas etapas faltando máximo, enpatar emnurrero com sua equipe. temporada do Campeou

. mente. para terminar a temporada, 'de pontos, mas .perdem no \ Sacht foi' o recordista em
. Brasileiro de,F6mlllaFiat,

Com a conquista do numtotal de 79 pontos. Mesmo número de vitórias, o.' que pole-position. Conquistou sete . já conquistou um terceiro e

primeiro.lugar, na 8& etapa, Ivan 'que ele não some pontos nas garante o título ao piloto' em oito' etapas realizadas, quinto lugar, marcaridopr
.

Sacht sagrou-se campeão duas últimas provas, os jaraguaense, que já pode podendó aurrentar mais ainda nop6dio.
,

�

,GP de Suzukaapontarâ o 'campeão de F...
•

•.
. '. "

.
;

,

.Colégio São.Luís
Professor; teu trabalho âe amor, dedicação e competência, deixa aFamQia Marista
SãoLuís orgulhosa efeliz.

Parabéns Mestre ,e Professorl
� �� D�"�

I
I

r
I

, A 16· e última etapa do

Campeonato 'Mundial de
Förmula 1 acontece neste

domingo. (13), no circuito de
Suznka, Aexpeceativado GP do
Japão ficará em torno dos dois

pilotos daWIlliams, que brigam
. pelo título de%. Damon Hill e

Jacques Villeneuve,Hill, com87
pontos, só perde se a sorte

estiver realmente contra ele.
Mesmo que Villeneuve, com 78

',.�.;_.
,RI..I'O�"\'"
Dave"

i

'GP do JapiiIJ pode ser 4 última 'prova di! Rabinho correndo
.

pela Jordan
. '.

pontos, vençaa corridae rmrque
dez pontos, um sexto lugar, um
ponto apenas, será suficiente

para que o inglês se torne o

campeão da temporada. Ele tem
o maior número de vitórias que
o adversário.
Villeneuve, no entanto, pode

frustrar as expectativas de Hill.
O piloto canadense já
demonstrou que tem raça e nnito
talento. Sua ultrapassagem �
cima do bicampeão
Schumacher, na última corrida
em Portugal, confirmou a

eficácia e a astúcia/do filho do',
grandeGilles Villeneuve, morto
em 1982, nos treinos para o GP
da Bélgica. Se cruzar a linha de
chegada na frente, .

e Hill não

completar a prova ou não

pontuar, Jacques Villeneuve
entrará para a histöria da F-1
'como o único piloto estreante

que conseguiu ser campeão da

categoria. Villeneuve pode
desmistificar aafJ.CIDaÇãO de que

só uni piloto na F-I pode ser. conversas com Sauber, P,
campeão na Fórínula Indy logo, Stewart, comapröpria Jor

noprimeiroano, como fezNigel até' a: Arrows, estão e

Mansel, em 1993, e que um compasso. de espera, seg ,

piloto- da Indy não tem Rubão, pai e' um d'

aprendizado suficiente para errpresãrios do pilotp. '

fazer o mesmo na F-l. Mas uma coisa é certa,
Rubens Barrichello continua vez mais parece que Rul,

sendo a rriaior esperançá dos Barriehello se distancie
brasileiros na categoria. Ele Jordan, equipe que' correu
ainda não decidiu o seu futuro. quatro anos, Ralf Sch .

Permaneceu no. Brasil até a irmão do campeão mundi
semana passada e conversou Michael Schumacher, este
miito com Émerson Fittipaldi testando o carro da Jordan,
sobreumapossível transferência afumou que o carro-não é

paraa Indy. Barrichello disse ruimassim,deixandoaenten
que analisou atentamente a que, tanto "Barrichello CO

possibilidade e se propôs afazer
.

Brundle, estavam enganad
.

um teste nà Hogan-Penske, Sclmmacher insinuou queO§
"sem compromissos"," Mas a colocavam a culpa no car �

transferência de Damon Hill pelos resultados, como forlIJlL
para a Arrows, ammciada no desculpa pela falta I

meio. da semana passada, fez do' capacidade em pilotar, o
piloto a "bola da vez" pata conturbou aindamais o cfuIja
algumas equipes que ainda não equipe. A prova no cirCUitO:_estão acertadas para a, Suzuka, Japão, terá no total
temporada do ano que vem. k. voltas, 310,792 quilô�OS .
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