
Tem sempr. um
.

jeito d, fazer'
·me/h.or

mostra o que acontece ,

no Parque de Éventos
O caderno especial' da
SchÜtzenfest. 'traz lie3ta édição,
tudo o que você precisa sabe[ .

para ficar por. dentro da mais '
"

autêntica festa das tradições
genninicas da região. Espedal

'

,_","'•• com
mUitas novidades nest«

finalde semana
Cinema,·som,Jesás, �eisáriQ§,
dicàs e gente bonita.'�e está .

em evidência na coluna

'Expressão. A juventude de
JaraguádQSul eregiãoniopooe

"'_iíiíiíiíiilliiiiiiiiíiiiiiiiiiliilliiiiiiiiiijii_" deixar. de ler.' Variedades 11

..

". . 1

. ,

N\'�\""te. j��l.s" (";'o ..� oI7r.c;..

odeputado estadualGeraldo
Werninghaus (PFL), prefeito
.eleito de. Jaraguá do Sul,
:.,divulgou, na noite de quarta-
iJ;�eira (.16), o nome dos nove' l
;.(-'08 secretãrios, O n11nWo de
..

$lcretarias foi' reduzido de .11
,'o I r ,

'�'pal'a nove., A Secretaria de
.

'.rWt�ejamento vai concentrar WJ' ,

-v;. ."

;1f,� do governo eserä chefiada

Apelo ,�ice-prefeito eleito Irineu
, '�ld (PSDB). 'As Secretarias
.. deAdlllintstraÇão e deFm� .

;" serão reunidas, comandada por
,{Sérgio Kuchembecker. ;0
<.'presidente da Câmara de I
; Vereadores, Valdir, Bordin
; (PFL), vá! assumir a Secretaria «..,

'.,

:,';'<IeDesenvolvimento Urbano.A '

�Sectetaria de Sallde ficaráeom � -.'\0 farmacêutico-bioquími�o, '
IMario Sousa. Werningbaus
;'e$(U'!a aindá a possíbilidade de

]elttinguir o Codejas, por não ,

',encoiltrar necessidade, da
'

?'��iado Órgão. Págin� 3

::Prefeito eleito"de Jaraguâdo Sul
�:divulga equipe âe .secretârios

�"" .

'

'

.. .. ,

", '

'j -: '

\ ,)

"

'""o,'�'.,
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/'

;;�.Taxa,de licença .

�eobrâda pela
.

;�Preleitura é ilegal Defillido: WemillghallS com alutura equipe de govemo11lllllOite doall�io do secrelllrimloe das Tlföimas pretetulidàs" .'. I, '. .
"
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' '
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o anúncio do futuro secretariado municipal, que o CORREIO -JoséCastilho Pinto
DO POVO publica nesta edição, não trouxe nenhuma surpresa Um fato que vem preocupando 'a,

quanto 'aos npmes aos secretários para a gestão .97/2.000. São ONU e outros órgãos encarregados de
. Desse estado. de coisas e. não'

· pessoas com bagagem' súficiente para assumir o cargo e 'manter a paz, entre os povos é o deprovocação aberta entre uma

experiência necessáriapara desenvolver um grande trabalho. Há, . resseatimento árabe-israelita que já e outr3� é que tem dado margem
'

, entretanto, algumas controvérsias a respeito da' distribuiçãa das . em 1951 originou a guerra da contínuos choques que tendem 1';

Pas. tas, 0,, quefazparte da natureza h.umana, afinal; cada um tem.
Palestina, melindreque ao invés 'de reproduzir .cada 'vez' com m:

v- diminuir vem aumentando cada vez' freqüência até culminar numa
suas preferências e opiniões. Mas a decisão cabe 'ao chefe do mais. Um exemplo desse caso é o verdadeira guerra, AONU, sob
Executivo e oscritérios de escolha obedecemparãmetros definidos incidente da semana passada em responsabilidade .foi criado o

.

por ele.
.

. .'.

Jerusalém; Cisjordânia e Gaza entre de Israel e instituído o armistície]

lei G Ido We ha afi
.

o e:x;�rcito israelense é palestinos' com coaflito.de 1951, tem empregado
,O prefeitoe ltO, era . 'ming us., miou que os nomes

um saído de 83 mortos, sento 67 . esforços no sentido de apaziguar'
·

escolhidosforam consenso entre os.partidos que integrarãa oftuuro palestinos," e 700 feridos, Este. duas partes, mas seus propósi
governo �PFI/PSDB - eforam definidospelacompetênciaeco1ffiança. 'incidente, que riä,o é o primeiro e .nem muito pouco têm.valido.

·

A redução'donútnero de secretarias, de 13para nove, e Q$mudanças será o último a se 'verificar entre ,De tudo' isso,' conelui-se que�'
na estrutura adminlstrativa vai ao encontro da necessidade de se ,árabes 'e sionistas, nos faz acreditar Palestina continuá send%estopilp

.

.

.
.

"..,.A"
. ':» A"I:"'''' We" •

haus i " lo" ..... que
á

pendência entre os dois blocos 'Oriente Médio e rondada pe
·
,aJustar a "IU4f.Uln�. w.>,. mtng us p�ome!eu co car a casa é de difícil solução. De um lado estio. desassossego, intranquilidade q
emordem'�A iniciativadeprocuraraatualadmiilistraçãOparainiciar os ärabes, quejamaisse conforlnarão poderá redundar numa nova]

oprocesso de transição é louvável, é. mostra a disposição de .. com a.existêaeia do Estado Judeu no fratricida guerra não só Israel e,
Weminghaus. em assumir a Prefeitura éo11J, o maior número de

'

sei� de �ua comu��ade, e de outro Palestina mas envolvendo todos
'

·

• 1.1'.' - '." t 'DI'. t
,. " ".

'

..' os israelitas, que VIVIam a vagar pelo demais :povos do grupo árabe,'

lni()rmaç�s pOSSlVe .rt-J:eren es aom�l(;lp,,!.. '.
.

.

. 1 múndo �em um paradeiro certo ê a , '

As reformas. pretendidasporWf!mmghaflS poderá esbarrar na dizerem. alto e bom som que à *'FuncwndrloFedetalApose�
burocracia ·administrativa. Ele será obrigado a fazer'

.

"

remanejamento de pessoal e algumas demissões.para adequar a , Dinam ismo aúmentado
I

. 'estrut.ura às novas metas administrativas. De um lado é bom.
_

I
.

Mostra a determinação que. será importante. na próxima gestão.' *.Walter B. Fako"e

· Poroutro, épreocupattteporque só ace�ou comprojetos definidos Agradeço
.

aos eleitores que dinamismo -cömuuitário -aumeeíc
.:

pela coligação sem apresentar as adaptaçõesao.novo modelo' acreditaramern mim'. Foram 165 .Foi bomtervisitadómuitascasaa
·

'·administrativo. A administração, a estratégia é correta. No entanto, �
votos,' do� quais me orgulho" pois, periferia e conhecido a pobreza

. :,'

serápreciso aguardar a conclusão da refórfna administnuiva em nenhu� foi. traficado; �ão teve �sola muitos bairr�s. Particip ':,
·

t 't
- C

. .

'. favorecimentos, Da reserva que fiz ativamente dacomunidade enS1!land�
ranu açao no . ongtesso. tei

'.'
alt d total

.

bte di it'
.

'A '.

.'.
.•.•• •

.,

,

.

. gas l apenas um qu o o , pOlS a co�o o r os seus reI os.

A expenencia e a competência admmzstratlvo: demonstradapelo senti o campo minado e não quis jogar Vo�os como galinhas, quan
,

empresário lfemingJ;taúS, 'durante sua carreira, sãogarantiasmais dinheiro pelo ralo.' Tenho pena poderíamos voar como águias.
"

que suficientes para assegurar a capacidade de contornar os daqueles que traticararn votos e se Ao prefeito eleito parabehlzo..o
"empecilhos constitucionais". A criação da Secretaria dé encontram endividados e 'nem foram' faço votos 'que sua gestão se;;
D . I

. 71 b
.

.

'Ob ..'
.

eleitos. Os que traficaram e.foram .proffcua. Sua cr�sponsabiÍid�der
· ,esenvo vimento ur. ano, que Irá concentrar .

".as, Transporte, .

1
.. '.

d' Ih
. é' d

'.

'ré'
'. nM'; .'

. _
,

.

.... .'.
.

..
. .... �. ... ,e rItos estaremos e o

. o, pOlS este '. gran e, po m, coma sua cap--, ',.
,
ServlÇo, Habltaçqo eLoteamentos,.reunindo os servIÇOs afms, é o nosso dever como Cidadão numa· organizacionàl, que' comprov�

..
'

característica d� uma vis�o empresarial. Ela, entretanto, exigirá democracia.
. .

dura(lte a campanha, seCá aténuad&�'
.

muita deditação dá futuro secre,tário da pasta" Valdir Bordin, : Parabenizo os vereadores eleitos,. A oposição dev� ser atuante ..

presidente da,Cdmara de Vereadores. Ademais,'espera-se um. especialmentemeus dois colegas - Urs fundamentada e deve agir d�� (j:

" , período de grandes realizações., Mesmóporque oprefeito Durvai Bertoldi e Vicente. Espero que todos Pt:6ximos quatro anos.e não -�:
11: I

..
'

."

P ,I'. 'tu' "d' d"':...1".'" cumpram seu dever constitucional;, nos três meses que antécede um .

·

y'(lSe .,garantlu q.ue val en.treg,a.ra' Te,iel. ra em la, s,e,m.· IVwas. p'le,;tO. ";. .'
.

. .' ,

e
que é legislar; ê fazer a� fiscalização 'I �

.

...------ÍIIIIIIIi"'-----'-'._,-"""!ÍII-------.�.....,',-... (interna) do &.ecuth�q. TorÇo que· o O partido maior é Jaraguá do Sul
EXPEDIENTE '. ' .' E��nioVictor.Schlnöckel ,índice. de "avalistas" de prefeito esta tem que ser um jardim e não tJIII

. roRREIO �OO ,POVO' OirmrGeral' ,.! ..._

..._._,C_GC_,IIIIÍ84_.43_6.5_9_11OIiIIOO_1_'-34_· ..... A._:III_r
..

_'"I_�_..Jaiii·r·Iiiii·�
..

_:.
..

_s�_.I�_.t_
...

_.ar_
...

_ll_.� diminua nesta noya gestão. Que o quintalde discórdjas. VaIDr0s priortf'"
vereador tenha personalidade e

.

os' necessitados e cUlllprir as'

,'Gráfica e Edit.ora GP Ltda., . cidadimia. Que pilrtjcipe e ajude' promessas de campanha, pll�
Ach"i..ro�6.: Francisco Ahes

• Art. GrUce: Adrill10 Trerilini RtP«"t- '. ecliFio: (ensinando) como o povo pode obter' cheg�os ao ano 2000 pela porta
0.10. F'1I'I'.nCIjIO: Sidlev Garei'. R".io: A,iel_ lal' G..IIÍ: �a,"e A. S, G(nç"hes M1B'·ORT'2f9 o,·s s·eu.s direI·tos. fre.. nte.D",IO ..C_eréi": Maria Apf PjWs Fotalit.. : luis de �,arda' .PalRice: Mouriio de 'Caovelho; .------::-;
Cii'cuIaFiö: '!Jao;sll1dra SGtmOdcel Gcx1Ç!MIs '''';'''''0: Márcio FerAfira V.,ieclecl.. : B.'triz SaSs� . O vereador é'O Óscal 40 prefeito e

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

CailpoeiFio: .6lelrônica .• la.. ,·
.

Fot.. : Coisar JunkBs. EIpOl't.: Agos�rho Olleira .

.

Social: CelSo lui7 Nagel , .'
O pOVO O (iscá] de ambos'. Meu - Médico .

� MIl DoMldcro, 12Z ." ..dIr • t;GC: OÓ,105.7WOOO1-!10 In�. &1.: 2!f2..7'U44 I CEP 89Zi!·700 I, Cáco 'fulall9 CEP 89251,970

.Jorap doStt Fcref.. P41) 37t.19t�,
. Oawgoa •..m•• niorelf""" • dpÚYio de .iDtn�l

_

.

ArtigoS para CartaAIMrla, ",viar para Av.Marechal Deoddu .I!� 122,' 1°, .

18 de outubro

,
"
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, , Carta abertaEDITORIAL

:A'fé nQ que virá,
'. I'

.

. Âinda oestopim no
.

.

.

Oriente Médi,o

"

:f..
J

PRODuçÃO

I
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Prefeito eleito reduziu,o
número de secretarias,
integrou outras e afirmou,
que s escolha dos nomes
obecedeu os critérios dê
competência e confiança.
EI.prometeu analisar a

'

necessidade demanter Q
CDdejss

,POÚTICA
r Ó,

CORREIO DO POVO· 3

,
CONSELHOS

,fI,;
,s�. tia Agriculturtt &""" •

Ábll8lec;mentq e Nelson KIiIzke
Meio Ambknte •

Werner Schusler

Cultura, Esporte e Lazer, que, a
,

Sobre as autarquias, Weminghaus Segendoele.o õrgâo tem apenas função
princípio se especulava ficaria com .disse qJ,le vaimanter ó Samae (Serviço executiva; "balizador'; na parte de

Bordin, terá como secretário o' Autônomo Municipal de Água' e orçamento e de concorrência pública.
, professor S�lvio Celeste Baard, eleito Esgoto). mas garantiu que vai estudar a, "Ainda nãomeconvencidanecessidade
em três de outubro como suplente de viabilidade da Codejas (Conselho de do Codejas. Vamos analisar o\'erdadeiro
vereador pelo PSDB.

.'

Desenvolvimento de Jaraguâ do Sul). sentido dele", resumiu.

,,;lÍIentq Urbano •

láldir Bot:din

s-c. tlDlH.""o#f,iIMnIq Sec. tia CuItunJ,
EconIJ",;co • Eip_oite e Lazer.
,�/Q,. SchtrJUt sil�io Celeste BtltlTd

Weminghaus anunciaos nove futuros
secretáriosmunicipaisdeJaraguádoSul

,

",.

" laraguaense), Isaura Maria da Lu,z
Süveira,�iresponder pela secretaria
de Educação., Ela é filiada ao PPB,
adversário da aliança vencedora na

eleiçãO' deste ano.
Pela proposta do futuro prefeito,

as, Secretarias de Administração e de

Finanças serão reunidas em apenas
uma, que será comandada pelo atual

gerente comercial da rede' de.

supermercados Breithaupt, Sérgio
Kuchembecker. Outra que serä criada

Janguá do Sul • O prefeito será a .Secretaría da Faplflia, atual r

eleito, .deputado estadual Geraldo Ação CoJIlUDÍtma, qu� ficará a cargo
Werninghaus (PFL), convocou' a dá assistente social, Sueli MUeller,
imprensa, na noite de quarta-feira esposa 'do presidente do Díretõrío

(16), para anunciar O'S futuros titulares Municipal do PFL, Augusto MUeller.
das secretarias municipais, que Hoje, ela trabalha no Conselho Tutelar

, comporão o governo â partU: de janeiro dos Direitos da, Criança e do
do ano que vem. ,Estavam presentes Adolescente. O farmacêutico
também à entrevistá coletiva, que bioquímico; Mario Sousa, de 61 anos,
aoonteceu na Arweg, os futuros sócio de Irineu Pasold no Laboratörio
seqetârios, além' do vice-preféíto ' Jaraguaense, será o futuro secretário

eleito, lrineu Pasold (PSDB), que de Saúde. Ele é conhecido pelas
assumirá ,a Secretaria de atividades exercidas em ações
Planejamento, ' onde estará comunitárias, além de ter sido ex-pro
concentrado as ações do governo'.

'

fessor de Weminghaus. A indicação
A surpresá ficou por conta da também surpreelideu'. Especulava-se

estrutura administr.atiVa montada pela que o médico neurojogista, Vicente
coligação PFUPSDB para governar o .Caropreso, eleito vereador peloPSDB,
municfpio nos pr6xmos quatro aDOS, assmniria o cargo..
al6m ,de' reduzir de .1:3 para nove <> O empresárioWerner Schuster foi
n11mero de secretarias. A. futura indic;ldo para a pasta da Agricultura,
administração vaicriar a Secretaria de Abasteéimento e MeiO' AJIlbiente. Ele
Desenvolvimento Urbano, que reunirä
Obras, Transporte, Serviços,
Habitação .e Loteamentos. O atual
preside�te da Câmara de Vereadores,
Vakiir, Dordin (PR..), foi escolhido
para gerenciar a-futura secretaria. A
;'ooordenadora do Programa de'
BducaçãoPermanente e da Cómissão
de Credenciamento discente da F�j
(fundação Educacional Regional

estava cotado para a Secretaria de

Planejamento por sua capacidade '

administrativa; É especialista em

agriCultura e atualmente se dedica à,

pesquisas. A futura Secretaria do
Desenvolvimento Econômico, que
reunirá Indústria,'Comércio, Trabalho,
Tmismo e Comunicação, será chefiada
pelo empresário Sólon Schrauth; ex
diretor da WEG. A Secretaria de

Amvalientregaao vice-govemadorHanoBásico deDesenvolvimetuoRegional
Jaraguá, do SUl • A Amvali . propostas de desenvolviinento M�uba, odesenvolvimento O Piano Básico pretende

(Associação dos Municípíos do sustentável para as cidades que ,sustentável pretende coacilier 06 ainda induzir o crescimento
; Vale dó Jtapocu)�trégou ontem, integram a Amvali. Pmticiparam objetivos econômicos, sociais e, ordenado dos centros urbanos,
_'vice-govemador,JosêAugusto .daceranôniao secretério estadual ecológicos,' assegurando a condicionando as .ações na

HüIse,goVemadóremexercício,e
'

do DesenvolvimentO Urbano e exploração d06 rec\D"SOS naturais geologia, topografia, recursos
às autoridades regioaais o Plano MeioAinbiente, AdemerDuwe.a dentrode uma visão ambientalista.. hídricos e na ecologia, além de
Básico de Desenvolvimentó diretora 'de Desenvolvimento Ele explicouque odocumentotem definir as áreas p-ioritárias de

• �e.gional. O doownento, que foi Municipal, Maria Terezinha cornometa a utilização adequada 'intervenção conforme os
Ullciado em �993, é uma Märconj além dos prefeitos e do potencial de rec��naturai$ , resultados dos levantamentos
:,Ildiogratia damicrorregião, onde autoridades. -do Estado, em concordância com e c o I ó g i c o s- e c on ôm i c os

,:�enta 06 aspectos fbicos- De ecordocomopresidente da ascaracterísticassécio-culteral da realizados; "apontar as

territoriais e infra-estrutura, e as Amvali,OdeairDeretti, prefeitode população. oportunidades de investimentos e

geração de empregos e preservar
o patrimônio do Estado.

- A realização deste plano se

apóia ein uma metodologia
participativa e descentralizada,
em parceria com as assoeiàções
demunicípios -IembrouDeretti,
acrescentando que, através de

convênios, serão asseguradas aß

condições para a formação da

equipe multidisciplinar ,de
planejamentO..�

,
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.� lVIosaico Jf!,íw afirma que taxa-à

licença é inconstuucion
"

.

I'

Coisas de poUtica I ,

Na tarde de Segunda-feira (14), o prefeito de Jaraguá do Sul; Durval
Vase!. (PfB), compareceu ao Fórum local para depôr sobre denúncia de
desvio dê bens e imóveis do município, durante o governo de Víctor
Bauer.
O caso remota àprimeira gestão deVasel,1982, quando denunciou. oex-

. prefeitoVíctorBauer por desvio de bens e im6veis da Prefeitura.
Na época, o secretário deAdonnistração era o atual deputado estadual
pelo P,MDB, Ivo Konell, candidato derrotado aprefeito, quejuntamente
com o chefe, denunciou as irregularidades a?nUnistrativas. ,

I.
!

COisas de politicaR ,

Vasel eKonell, além de denunciar o ex-prefeito, incluiram na acusação
o chefe de oficina,' da Secretaria de Obras, Curt Birknir, e o filho
Carlos.
- Sumiram lâminas -de tratores, pneus, ponteiras e 25 tambores de
óleo lubrificante, que foram achados depois. Isto foi um roubo que
até hoje está sem solução - lamentou Vasel,

'

Coisas de politicam
,

Até aí nada de interessante. A novidade no caso é que os atuais

arquiinimigos Ivo Konell e Durval Vasel estão do mesmo lado da
história, contra o coordenador de campanha da aliança PMDBIPPB,

'

Víctor Bauer, um dos maiores, senão o maior, responsável pela
coligação, e hoje amigo de Konell.. '

Vásel garante que Konell está tentando contornar a situação e ''botar

panos quentes".
- Ele (Konell) não tem saída. Se disser qualquer coisa 'diferente dos

depoimentos anteriores será incoerência - instigou o prefeito.
,

�

Coisas depolitica IV \
,

No início de agosto foi marcada uma audiência e os três ex-prefeitos
, foram intimados a depôr.No calor da'campanha eleitoral,Bauer aliado
de Konell, que agoraé inimigo de Vasel, seirritou com um repórter
ao ser questionado sobre a situação "constrangedora".
A audiência, no entanto; foi suspensa porque faltouum depoente.
Na segunda-feira, Vasel permaneceu das 16 às 18 horas no gabinete
da juíza HildemarMeneguzzi deCarvalho, e, segundo ele, confirmou
as denúncias feitas há 14 anos.

Os outros envolvidos deverão ser ouvidos no dia 1 i de novembro.

Boato

Comentava-se, durante a �emana, que o deputado IvoKonell (PMDB)
,

seria .convídado pelo governador Paulo Monso Vieira (pMDB) para
ser seaetário estadual. Apesar da especulação, ninguém, iIiclusive
KOnell, sabia qual seria a pasta.'

'

.

'

, Konell disse que desconhecia a informação, mas deixou escapar que
se for convidado. aceitará.

'

,

- Mas não ,Pode ser qualquer seeretria - condicionou.

Mareó inicial
,

O presidente mundial da Bandag (recapagem pneumática), Martin '

Carver,participou da cerimônia de lançamento da pedra fundamental
da unidade da empresa emMafra, na última terça-feirá (15).
Carver estava acompanhado pelo pelo vice-presidente para aAmérica

'

Latina, Patrício Andrade Marin, e do diretor-presidente da Bandag
do Brasil, Frederico Uwé Kopttike.
O terreno da Bandag fica no Km 166 da BR�280, no Campo da Lança,

Perguntinha
Depois que o prefeito Durval Vasel confirmou que a Prefeitura deve
algo em torno de RS12,5 milhões, cabe a. pergunta: onde foi parar o

'

dinheiro do Issem?

HlldemarMeneguzzI
de Carvalho julgou o
mérito dando ganho
de'causa à'
AssocIação ComercIai
e IndustrIal, depoIs de
já,ter conçedldo
limInar há cerca de.
trêsmeses

JaragliádoSul-Ajuízatta
1 a Vara Cível, . Hildemar
Meneguzzi de Carvalho, acatou
o mandado de segurança
impetrado pela Associação
Comercial e htdustpal contra a

taxa de licença, localização e

permanência cobrada, pela
Prefeitura. A entidade alega
iI1constitucionalidade, já que a

I

administração toma como base
de cálculo, números dê
funcionärios, área construída,

.

valos do patrimônio e outros
elementos referentes às

condições específicas de cada
contribuinte e não como uma

'Florimri: conricto f.e taxa IÚÍO I ilegal, l'(lÍ recorrerao TrilJtiiiiil
despesa pública.

I
.

de Justiça
Há cerca de três rreses, a Urbano) para aplicar a Prefeitura, os contnbuietes

mesma juíza havia concedido cobrança. A Associação poderão pagar os tributos
liminar à ação da Assocíação Comercial afumaque a taxa não atrasados devidos", adiantou,
Comercial e· suspensa a -é decorreate de neebumserviço ,acrescentando que, caso o

cobrança da taxa. Fnquanto o· '. ou obra em favor 'dos : Tribunal de Justiça confime a

processo.estava sub judice, os contribuintes tributados, .o que ,decisão do Fórum local, a

contribuintes passaram' a fazer não poderia ser cohJada.' Prefeitura vai recorrer ao

o .pagamento em juízo. o o ,procurador-geral 'do Superior Tribunal de Justiça
julgamento do-mérito, que município, Leonel Pradi (terceira, instância). A
-decidíu pela Floriani, informou que a Associação Comercial taJD)ém
mcorstitucíonalidade alegada Prefeitura vai recorrer' ao poderárecorrerdadecisão,caso
pela .impetrante, impede que a Tribunal de Justiça 'contra a não s�a favorável.

.

, Prefeimra faça a cobrança da decisão da juíza -- primeira Segundo Floriani, a
• I

taxa, evitando que, os instância. Ele disse. que a suspensãe da cobrança da taXI'

..
contribuintes depositem em administração não considera a. vai custar aos cofres pób)iÇO'
juízo. De acordo com a cobrança inconstitucional algo em 'torno de R$ 300 ni1
Associação Comercial, a taxa, porque "o nmiicípio' exerce o anuais. Para' evitar es�e
defmidapeloCódigo Tnbutãrío poder de fiscalização". Floriani, prejuízo, aPro�ado�ia-GeraJ
Municipal, éilegal porque trata- garantiu que vai esgotar todos� já preparou o recurso contra a

se de uma outra tributação, já \ recursos parareverter a.decisão decisão.' A administração
que a Prefeitura utiliza os tomadaemJaraguádo Sul. "Se municipal espera ainda pata,
mesmos critérios do IPTU o Tribunal de Justiça (segunda este ano a decisão final sobre
(Irrposto Predial e. Territorial instância) decidir em favor da o caso. '

: .,.,
.

�
.

, Na D/CC'5 MOVEIS você compra "tudo com uma entrada, mais quatro
prestações, mas se vocêprecisar de mais pagamentos, é s6 negociar:

Temos: Móveis sob medida - Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto.
.

Salas de jantar -,Estantes e peças avulsas em geral- ",ITE-NO, E eON".'

·DICC,'S Ind� e Com .. de Móveis, Ltda�
BR-280'- Km 58 -,Fone (047) 373-00n e 373-0131· - Güaramirlm - SC - Próximo ao viadUto
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ResponsávelpelaProtottpocriüca atitude
. .

.
-

,
,,.,

do· diretor da Metalúrgica Menegotti
SlgolfSchu'nke nega
.. a comentar a no,.
do engenheiro e
""",a que II

preocupação da
empresa é quanto a
durabilidade das
obias das galerias,
cuja garantia dada
pels Prefeitura é de
clncoanos

Jaraguá do Sul o

'engenheiro responsável pela
Protótipo, empresa contratada

pelaPrefeitura para construir a
galeria para escoamento das

'&uas doRibeirão Francisco de
Paulo, entre os fundos da Rua
.dos Escoteiros,' até o Samae

(Serviço Autônomo M�cipal
de Água e Esgéto), Hamilton
Budal Arins, criticou, em nota

, distribuidaà itq>rensa, o diretor
da Metahlrgica Menegotti,
Sigolf Schuhke, quando esíe.

. divulgou que as obras re8Iizãdas
no pátio da metalúrgica não
'obedeciam normas técnicas e

estavam caindo.
Arios classificou aatitudede

�chunke de "briga pelítica
eleitoreira e pessoal", e

copfirmou as infOl1Il8ÇÕe3 dadas
pelo prefeito Durval Vasel
(PTB) de que existe um
documento dando garantias para
a realização das obras. "Se
�mproblemas, emnenhum
momento deixamos.de nos

�9Car'àdisposição dequalquer
pessoa para debater, alterar e

levar ao conhecimento a técnica
�otada 'na construção da
galeria", afirmou Arins

��tando que aMenegotti·
utilizou-se do acidente ocorrido
na obra para se promover, tirar

. proveito e vantagens.
, Arios fez questão de frisar

que em- nenhum momento �
empresa foi chamada para
discutir o assunto. "Lamento
profundamente queaMenegotti
tenha optado por esta decisão",
reforçou. De acordo com ele, a
empresaatuanomercado háoítç
anos, aplicando tecnologia de

ponta e "nunca deixou de
. assumir aresponsabílídadepelas
obras executadas".

No. final de setembro, o
diretor daMenegotti chamou a
imprensa para denunciar
irregularidades nas obras de

construção ·de cerca de 140
.

metros de galerias, que passam
no pátio da metalúrgica e

tiveram cinco peças quebradas.
quando estavam sendo cobertas

por terra. As obras orçadas em
aproximadamente R$ 130 mil
foram iniciadas em junho e

deveriam ter sido concluídas em
agosto. No dia 21 de junho,
�chunke enviou

correspondência à Prefeitura
alertando sobre as

quaisquer ,
avarias

desßlÓronamento.
Vasel atribuiu as denuncias

de Schunke à conotações
políticas. Schunke foi vice
prefeito nagestãoVíctor Bauer,
1977/92, coordenador da

ESTADO DE.SANfA CATARINA
.

PODER .JUDICIÁRIO ,

COMARCA DEJARAGUÁ DO SUL
nnzo DE DIREHO DA 'Z-V� dvEL

GalerúJs: obra que iniciou a discUssão e loi motivo de "bate-bocas" ,

canpanhado deputado estadual do prefeito, vai durar cinco: galeria e que a empresa deverá
Ivo Konell à Prefeitura, e anos", argumentou, reconstrui-lo outra vez. "O
�quiinimigo deVasêl.O diretor acrescentando que a Menegotti refeitório vai ficar em cima da �
da Menegotti negou. qualquer

.

foi obrigada a demolir um galeria, esta é a nossa
relaçãopolíticaeafirmou que os refeitório para que fosse feita a preocupação", concluiu.

.

fatos' estavam restritos à

irregularidades "comprovadas na
construção das galerias".

"írregularidades nas obras". Na nota divulgada pela
, De acordo com ele, as Protótipo. o engenheiro afírma

.

paredes das galerias, com cerca quea empresaacredita "na ética
de cinco centímetros; não

. profissional e empresarial, onde
suportariam o peso dos prevalece o bom senso e a

caminhões, afirmando que a educação". "Não
é do nosso

espessuradas paredes deveriam estilo resolver' problemas
ter, pelomenos, 30 centímetros. pessoais atacando e denegrindo
FIe chegou aenviar fotos "para pessoas e empresas. Existem

comprovar os erros na execução . formas mais civilizadas para
das galerias". Em resposta, a isto", disparou.
Prefeituraapresentou umtermo VERSÃO - O diretor-
de responsabilidade sobre a presidente da Metalúrgica .

obra, O documento assinado Menegotti, SigolfSehunke, não
pelo prefeitODurvalVasel epelo quis cormntar acorrespondência
secretario de Obras, Valério do engenheiro. Ele afamou que
Vasel, garante que assumira não tinha nadacom a empresa

ou Protótipo, mas sim com a

Prefeitura que é a responsável
pela obra. "Nuncamencionei a
Protótípo. Meu negócio é com
a Prefeitura. Não posso
concordar com uma obra que,
pelas declarações da empresa e

. FDITAL DE PRAÇAILElLÃO
A :DOurORA HH.DEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO, ruÍlA DE
DIREI1U pA 'Z- VARA ctvm, DA COMARcA' DE JARAGUÁ DO SuL,
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER aos que o presente 'rirem Oll �Ie conbecimento tiverem, ou ainda
a quem interessar possa, que no dia 031l1ß6, às 14:00 horas, realizar-se-á no
átrio doedifiáo doF6rum, apraça do(s) bem(ns) penboradO(s) nos au,tosdaaç10
executiy_a nlimero 254.1196, emque éexequente .BANCOß'AÚ S/Aeexecutado

Neuproduli:tcom. de ImportadosLtdae outros, qual(is) seja(am): 2.190 afiadores· .

de, faCas e�tasmanual "Sbarky" ,importados daAlemanba, preço unitário
R$.1l,87, totalizando R$ 25.995,30.
NAobalendo liátante(s) na dataehoraacima,ou se o(s) bem(ns)Dlo alcançat(em)
lanço superior à importAncia da avaliação, será(IlO) o(s) mesmo(s) levado(s) a
Segundo leilllo,pelomaior lanço oferecido, desde que não inis�o,no dia 18/12/
96 às 14:00 botas.
Fica(m) o(s) éxecutado(s) intimado(s) das SOlenidades designadas, bem como

.

seu(s) CÔIljuges(s) !Je casado(s) forCem), caso não seja(m) encontrado(s) pelo
Oficial de Justiça,

'

Nilo há Ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bemíns) acima
mencionado(s); de conheámento desteJuízo.E,plll'aque chegueao cooheámento
de todos e para que ninguém alegue ignorAncia, mandou-se expedir o presente
edital que será publicado na forma da Ui.

. .

Dadoe passadonesta ádade e comarca,EstadodeSantaCatarina, aos dois� do
mês de outubro de 1996. - Eu, (OáudiaJenicbén), que o datilografei e subscrevi .

HIl.DEMAR MHNEGUZZI DE CARVAUlO
.

Juíza deDireito

-'D:oOYl:.
D«kII� eReprfJetllIl(itJ LTDA.
Químico R��nsável:

Dr. Edson AdilSon Ferreira
·CRQ: 13300598
XßI Região

','
.

-,. "\,, "

Vem chegando o verao, e com ele: baratas, moscas, pernilongos, aranhas, cupins
e demais insetos. Tenha seu ambiente higienizado, .atràvés dos serViços

.' profi�'sion,ais da ..DDSUL" .
.

Serviços rápidos"limpos e, com garantia.
·ORÇAMENTOS SEM COMPROM.·SSO

.

Rua Ferdmando �radi, 34 � Centro- Jaraguá do S� .; SC • Fones: 975-0119 e 973-5471

ATENDEMOS
TAMBÉM NAS

PRAIAS
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CORREIODO POVO - 6 FEAJ
Biblioteca - EnsinoSuperior Ã;;;;'�rucom mais de novemil título}.. Terezlnha da Graça Moreira Oreano '

'

,'..

'
'

A Fer] foi criada pela LeI ,

A Biblioteca é um dos .ínstrumentos essenciais no processo Municipal' n° 439/73 e pelo
ensino/aprendizagem. Decreto n" 280n3.
Em nossos dias, não se pode mesmo conceber ensino ser.n, Iniciou suas atividades em -

utilizaçãod�bJ.l?liotecas,asquais,alémdepossibilitaremace&So '1976,' com o' Curso de /

à informação, tem um papel da maior relevância, enquanto Estudos Sociais, em prédio
favorecem o desenvolvimento de potencíaís, capacitando cedido pelo Sesi,
pessoas a' formarem suas idéias próprias e a tomarem suas O prédio próprio" foi
pröprías decisões.

.

Inaugurado em 15/10n8. Daí
Aliás, muito se tem falado sobre o papel educacional das 'em diante ocorreram as
bibliotecas, mas, muitas vezes, elas tem deixado dé mtegrsr ampliações, até o estágio
os planejamentos educacionais e não lhes têm sido dadas

, atual.
condiçõespararesponder às necessidades dosusuärios, Apesar

, Uma das principais
'de tudo, já se vem sentindo màiórtomada de consciência do" exigências da legislação para
problema por pane das autoridades educacionais.

.
a criação de cursos no País,,

Se a biblioteca é importante para o ensino em geral, no ensino sempre foi aexistênciadeuma
superior seu papel é, proeminente em virtude do'valor da biblioteca .com

-

acervo

pröpriauniversidade, pois neahumaoutrainstituição ultrapassa referente às disciplinas
em magnitude a contribuição universitária aqual toma possível oferecidas.

,

o formidável avanço tecnol6gico e científico que se registra Com a Ferj não foi
atualmente em todos os campos do conhecimento. diferente e este acervo
Naverdade.é decisiva aiDfluênciadabiblioteca,quesepode, começou a ser\formado no
constituir num des principais instrumentos de que a

ano de 1976 com o curso de
universidade dispõe pára atingir suas finalidades. "

Estudos Sociais. Novos
Assim CO�9 .a universidade deve estar voltjlda para as

cursos foram criados, hoje a'
necessidàdes educacionais, culturais, científicas e tecnológicas biblioteca do, C'ESJSiFerjdo País, asbibliotecas devem trabalharvísando a esses mesmos conta com um acervo
objetivos, condicionadas que são às finalídades fundamentals composto de 9.321 títulos, e

, da universidade. 'Por isso, as bibliotecas devem participar, 14.227 volumes, incluindo
ativamente do sistema' educacional desenvolvido pela teses, dissertações,
universidade. 'monografias e 39 assinaturas

, Do mesmo modo que não há sentido universidades de periódicos correntes e
desvinculadas da realidade sócio..econômica, as bibliotecas especializados, nas áreas

, universitárias s6 poderão ter sentido se estiverem em referentes aos cursos
consonância com os programas de ensino e pesquisa das .oferecídos..Também fazem.
universidades a que�enceni. " parte do acervo mapas, fitasA medida que auniversidademelhora seus padrões de ensino <1e vídeo, fitas cassete,' cd's e',
e pesquisa, sente-se pressionada a dar melhores condições às cd-rom, Este, material está à
bibliotecas para que funcionem com eficácia; e estas, por sua disposição dos professores,
vez, funeionando adequadamente, dão melhor apoio aos ,alunoSt funcionários' e da
progra�as educacionais da pr6pria universidade. É ,� ,comQnidade jaraguaense para
retroalimentação, da qual depende não só a continuidade e consulta,"
qualidade dos serviços oferecidos, bem como a qualidade do Instalada no "Bloco A" do
prõprio ensino. CESJS e possuindo uma ärea

I'

'

* Bibliotecária CESJSlFeri de 245m2 á biblioteca
Aluna do Curso de Especialização em Gestão da funciona de segunda à sábado

Qualidade da InfortlUlfão na·UFSC. das 7:30 às 11:3OhedaS 13:30
às 17:3Oh e aos sábados das
7 :30bàs 11 :3Oh.Fonte: Ferreira, Lusimar Silva. Bibliotecas universitárias

brasileiras: 'lUlálise de estruturas centralízadas e

descentralizadas. São Paulo: Pioneira, 1980.
,A Biblioteca tem como

objetivo' fornecer

It 371-1422

informações 'gerais 'de
caráter técnico e científico e

ser depositária de todos os

Iivros e publicações do
Centro.

Com o serviço de duas

bibliotecárias, três auxiliares e
três bolsistas.

.Com o crescimento do
acervo, -a biblioteca do,

CESJS, preocupada em

melhorar aqualidade de seus
serviços e atender melhor
seus usuários, buscou em

junho de '1994 através da

informatização, todos os

recursos para adequar os

serviços prestados
(empréstimo, consulta,
"cadastro de usuários' e bases

bibliográficas).

usuária.
Todo' este processo

também será informatizado.

Hoje a biblioteca conta

com o acervo de livroS
totalmente informatizados,
bem copto o serviço de

€onsulta e empréstimo.'
O' espaço ffsico e o

acervo .de periödicos foi

ampliado 'e inicia-se a partir
de agora um novo trabalhO'
de tratamento de

informações de artigos de

jornais e p�ri�dicos eID

geral.
'

Com este trabalhO
pretende-se, ampliar �
fontes informacionais acerca
'de' diversos assuntos de

interesse da comunidade

V��.(t)@�V��(g@ , <§)�
'�OJJ� (b<§).�,�@�� lD����G

W@ILWO��lWiT@(J ,

o/jA [p)� ���bt}go.O�Q
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· I-pá do Sul, 18 de�bro de 1996
-

',. (ONOMIA'

JSRdeixa depagarfuncionários após receber70% dopagamentomensal.
Sindicato denunciou .

• empresa, que foi
subempreitada pela

,

. Sulbrasll para
construir o novo
'parque' fabril das
Malhas Menegottl

Jaraguá ,do, Sul - o
,

· Sindicato dos Trabalhadores

·
da Construção Civil e do .

·

Mobiliário ínformou que 29
,tmbalhadore.S da empreiteira
demão-de-obra .JSR estavam
;passando fome e vivendo em

coadições subumanas, no

· amteil'O de obras, no Bairro .

'Franciso de Paulo, .pnde
J�raba1ham. Segundo o
Isindicato, o dono da empresa,
Juarez' dos Santos Ribeiro,

·

;que foi subcontratada pela
empresa Sulbrasil, de

·

Blumenau, para construir o
novo parquefabril das Malhas

Menegotti, "sumiu com o

.
dinheiro" referente a 70% do

.DúVIdQ: Xen acredita que SulbtasU 1140 conjUlva na empresa subcontratada, rarJlo pela
qualpagou apelilU 70% do« valores devidos

. Florianópolis - A' quatro ano.s, prevêem a

Celesc (Centrais Elétricas disponibilidade de. mais
de Santa Catarina) vai de US$ 800 milhões para
lançar no mercado exte- investimentos em geração
rior US$ 300 milhões em e transmissão de energia.

O '. presiden te da

Celesc, 'Paulo Tatim, já
está costurando os

acordos com o objetivo
de preparar o lançamento
dos papéis no mercado
internacional. Tatim

Paraná; entnlram em greve. O Tempo de Serviço), Somente
sindicato denunciou o caso à foi depositado o FGTS
direção dasMalhasMenegotti relativo ao primeiro mês de

e permaneceu no canteiro de . trabalho", afirmou o sindicato.
obras junto. com os • Sem receber o que nos é
trabalhadores até o desfecho devido não voltamos a

pagamento mensal . dos do caso. A entidade informou' trsbalbar, nem saímos daqui - Para o sindicato, o pior
trabalhadores.

'

. ainda que os empregados ptomet�u Neuríldo Pereira; eram as condições de trabalho
Por não terem recebido os chegaram a trabalhar 11 horas um dos empregados da JSR. .ímpostas pela empresa JSR.

salários de dois meses e sem por dia sem receber horas Na opinião dele, o caso se "Os trabalhadores dormiam

estoques de alímentação, os extras. "Também nãó foram assemelha com a situação dos amontoados em seis camas O presidente do sindicato,
funcionáriosdaJSR, amaíoria pagos 13° salário e FGTS sem-temi. "Não temos para mal 'pregadas, dentro de três Ingo Kers confirmou. as
de Lages e do interior 40 (Fundo de Garantia por onde ir . e estamos sem quartos de aproximadamente infonnaçóes da Sulbrasil.

Celesc vai buscar.US$ 300milhões no exterior : EXC�RSÃO
PARA

APARECIDA
DO'NORTE

ações preferenciais
. (títulos do governo). O
principal alvo, segundo o

govemadcx Paulo Afonso
Vieira (PMDB), é a

Inglaterra. O� planos da
empresa, para os próximos

torna a, primeira em recursos pata I

rentabilidade no país.. investimentos", destacou. '

.... ....

dinheiro", completou. Pereira
.

disse que não sabe onde está
sua carteira proâssional, De
'ac,?rdo com ele, as horas

trabalhadas eram anotadas em
cadernos. .'�

deverá. visitar Argentina, Mesmo lançando
Estados Un idos e ações preferenciais no

diversos países· da mercado internacional, o
Europa. De acordo com governador Paulo
a assessoria da estatal,

.

Afonso ressaltou que o

no primeiro semestre governo não tem ,a
deste ano, a empresa, intenção de perder o'
obteve um lucro líquido controle acionário da
de US$. 52 milhões. empresa. "A operação
Desta forma, a-Celesc se ,servirá apenas para captar

CORREIO DOPOVO·'

dois por quatro metros, 'em
cimento cru", denunciou o

l sindicato, acrescentando que.
no alojamento não existe pia,
nem iluminação elétrica, além

.. da falta de equipamentos de

'segurança. "Tem gente que
precisava trabalhar até

descalço", 'lembrou o
. trabalhador Geovane de

Jesus, que está há seis meses
sem assinar a' folha de

pagamento. "O patrão não a

apresenta", justificou. As

deaüacias de irregularidades
na empresa incluem ainda o

pagamento com vale.

O mestre-de-obra 'da

Sulbrasil, Emesto Afonso '

Bento, garantiu alimentação ,

aos 29 empregados da JSR,
além dos salários relativos
aos diàs trabalhados. "O

peão não pode perder",
resumiu. Namanhã de terça
feira (15), um funcionário da.
Sulbrasil informou que a

empresa havia assumido as

dívidas, da JSR,
subempreitada, e que os

trabalhadores haviam
.deixado o canteiro de obras.

,

Saída dia 1 º de novembro '

09:00 horas da noite,
Volta dia 3 a noite
Telefone: 372-0812'

, com Terezinha
"

.

O endereço onde a qualidade tem bom .preço, fa-
_ftNWN_.;.;;;;......=..::.:....=....;:::....:........::,..__.i:...,;..M.:..:,_A.;.;:::L�H:.:.....:A:..=S_. .=L_:_T=-D:_.::A.

'

bricai Jacquard, Soft, Cotton, Moleton, M/eia Ma�
·lh�,lisa. e estampada, Stanflex, Xadrez, Listrado,
para atender confeccionistas do ramo de malhas.

POSTO DE VENDAS JUNTO À FÁBRICA.
ROD. SC-416 N°'2727 - RIO CERRO II.

• FONE: (047) 371-0099
FAX: (047) 371-1045

JARAGUÁ DO SUL - SC
DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAME�TO PARA

TECIDOS .EM MALJ:!A: RAMA, FIA'\fEIADO E ESTAMPARIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 8,

secretário-geral da

Federação, Internacional",
José Ramirez, repre
sentante do órgão para a
América Latina.
,O seminário'deverá

, reunir lideranças sindiceís
catarinenses filiadas à

,

Fetiesc e ao Sindicato dos
Trabalhadores do Vestu-,

ECONOMIA

Cidade. vai sediar seminário sohr
.

,.

._ ,.' l.
. '.

. .

neoliberalismo e legislação trabalhis

ário. "Vamos discutir em
co� à presença do,
secretárlo-geral da' Jaraguá do Sul toda a

, insegurança dos traba-:
Federação lhadores em relação ao

Intemaclonal .

Mercosul, a ,rÍeces$idade
,

,aragUá do Sul.- Com de formularmos políticas '

• o objetivo dê debaterem o conjuntas de salário e

\ neoliberalismo e ataques à condições de "trabalho e Debate: Gildo acredita que semi1UÍrÚ1 possa ,integmr os trabalhadores '"
legislação do trabalho, _a' garantias de emprego", 'entreos diasseis eoito de BSTAOODBSANTACATÁRlNÀ
Fetiesc (Federação-dos explicou o presidente do novembro, em Nova PODBRJUDICIÁRIO
Trabalhadores de Santa Sindicato, Gildo Antônio PetrópolisiRS, do se- COMARCADBJARAGUÁDOSlL

Catarina) e a. Federação Alves, acrescentando que minário que debaterá a, .

EDlTAL DE PRAÇA
Internacional dos Traba- 'trata-se de um evento de "Posição do governo em

lhadores Têxteis, do importância para os relação ao, trabalhador do
Vestuärío, Couro e,Cal- trabalhadores do vestuário Mercosul" . .O encontro

çados 'vão promover nos edo Cone Sul, porque vai contará c.om' a, parti
días 13 e 14de novembro, tratar de temas ligados à: cipação -de trabalhadores
n.o Sindícato dos categoria e que tem dos países que compõem
Trabalhadores do Ves- reflexos sobre ela. Na O.Mercosul (Argentina,
tuärío, o Seminério sobre ,manhã do dia 14, o" se- Brasil, Chile, Paraguai e
a Internacionalização do cretärio-geral vai apre- Uruguai). Os seminários
Processo Produtivo, Des- sentar' o painel "Os fazemperte da preperação
regulamentação das Leis desafios da solidariedade '

para a 1 a Reunião Minis
do Trabalho e os Desafios sindical internacional". terial da Organização
da Solidariedade Sindical GOVERNO O Mundial do Comércio,

Even'to será
promovido pela
Federação dos

.

Trabalhadores de
Santa ,catarina e

Federação,
.Intemaclonal dos,
'.'

.

Trabalhadores
Têxteis e contará

InternacionaL A abertura Sindicato dos Traba
está prevista para às 9 lhadores nas Indústrias do

horas, com palestra do Vestuário vai participar,

,

'que' acontecerá em 'Cin-

'g�pura 'de nove a"13 de
dezembr.o deste ano.

A DOUTORA H1LDBMAR MBNBGUZZI DB CARvAüm, JUÍZA 'OB
DIREITO,DA zaVARA DACOMARCA DBJARAGUÁ DO SUL, BSTADO
DBSANTA CATARINA, NA FoRMADA LEI, ETC...

. ,I· .

.

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC),' o segúinte: - VBNDA EM li

PRAÇA: � Dia04/llJ96,às 15:00 ho...., �lovalordaavaliaçãodevidamente
, corrigida. VBNDA BM 2-PRAÇA: Dia 1'111196�� 15:00,ho...., por quem
mais der e mai�r lance oferecer. -·LOCAL: - Ediftcio do F6ruin sito a Rua

Guilhenne C.Wackerhagen, 87 - BXBcUÇÃO N° 3695000661.1, em que 4

Credor ANfONIO VALOOMIRO DIERINGS e 'Devedor IDfLIO B. DE

FRANÇA. - BBM A SERPRACBArio: - Um terreno, lote n" 221, contendo
a área total de 364,5Om2 (Irezentos e sessentamelros quadrados e cioqtlenlJ
centímetros), situado no Loteamento Santo Antonio, em 'Frês Rios do Norte.
confrontado pela frente com a rua' "B", fundos com o lote 280, pelo lado
dkeito com o lote n° 220, pelo lado direito,com o .lote 222, ava1iado em RS '

3.000,00. Nos autos não consta qualquer ônus ou recurso pendente. Dado e

passado. nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos quaIrQ dias domês de setembro
do ano demil novecenrcs e noventa e seis. -Bu, (Cláurua Jeníehee), Bscrivi
Judicial, o subscrevi.

'

HILDBMARMBNEGuzZlDB CARVALHO
Juíza de Direito '

POSTO MARECHAL LTDA�

..,
.

.

.

'. Avenida Mareohàl Deodoro d� �on.eoa, 961 - �araguá do Sul,- se

ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 ÀS 20:00HS.

* COMBUSTívEIS
,

* TROCA DE ÓLEO y
.

,. LAVA RÁPIDO
·'GÁS

, ,
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.� INFORMA
Aux. ESCRITORlO !!��!

.

SUELI 973.3098
COM: CARRO PRÓPRIO E FIRMA REGISTRADA BOAS NOTÍCIAS!

VENDEDORA INFORMAÇÕES NÁHU� 1- Com os melhores, da SEGURANÇA, JllGIENE e .

SILVIA
'

973.5530 MEDICINA DO TRABAHb, aconteceu o, que a
'

AUXILIAR. CONTÁBIL muito era 'desejo e necessidade de nossa classe
KARLAN 373.0484 COORD':ENA'DOR empresarial.

'
'

MOTORISTAAUTO.'
,

.

, FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA. - e
, NELSON 372.3315' DE HUMANA, estão agora com suas forças técnicas

AUX. DE ESCRITÓRIO unidas, " que' 'passam a' trabalhar de forma
, rn�ON 371.8054 TREINAMENTO concatenada na busca domelhor atendimento nas

. MOTORISTA AUTO. necessidades das empresas de nossa região.
CESAR 371.8953 COM EXPERltNCIA COMO INSPETOR DE

' Buscando a FAUSEL & ASSOCIADOS LTOA.
TÉC. ELETRÔNICO CURSOS DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL, ou a HUMANA sua empresa' terá o atendimento,
ELEANA 371.1054 INFORMAÇÕES NA HUMANA das duas empresas que se especializaram no

. CRONOMETRISTA, @CURRlcULOSCAIXAPOSTAL200 cumprimento das exigências das 28NRs (Normas]
NEULSI

.

973.8068 .... ,_.... ......._,....
: Regulamentadoras doMinistério 'do Trabalho):

'AUX. DE ESCRITÓRIO: LA"B'O· 'O A FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA. realiza a

ROSE 973.3771 "

.

RAT '. RISTA '. mais de 10 anos serviços na área de consultoria em

, DESENHISTA rtXTIL PARAEMPREsAALiMENTtCIA 'Segurança e Higiene do Trabalho, com comprovada
ANGELO -374.0228 URGENTE qualidade dos serviços prestados.' Sendo o·

CONTADOR responsável técnico o Eng.o de Sego Gilberto Fausel.
LUIZ 634.0568' .... -I-NF-O-RM-A-ÇO-E-�-NA-H-U-IlANA-----.. A H�MANA a mais de 3 anos vem se firmando
AUX..ESCRITÓRIO

'

no mercado como a parceira ideal das empresas na

CARLA ·,371:3864
'

'4SSITB.'
'

m DI, ',BLBJ,···.;ßID4S Terceirização do. Serviço Médico do Trabalho,
RECEPCIONISTA sendo a pioneira na realização do PCMSO em

FERNANDA 973.8806 IDIDI 11111111111 I CO••
'

nossaregião. Com controle de qualidade a cargo do
VENDEDORA ••_ • HUMANA II' 11 Àlltlllll 'III.. Médico Antônio C. Carneiro da Cunha.

IARA 372.2483 n - O mercado de contratação de mão-de-obra teve
. OUTRAS VAGAS MECÂN ICO oE . U1ll3 reação nos últimos 2. meses, com as empresas

buscando funcionários, incrementando ou alterando

-A:�::�:A' \ ,MANUTENÇÃO seus quadros, cada vez mais qualificados. Por isso

. AUX. PRoouçAo
. mantemos na HUMANA" um serviço' de

Aux. ADM.-DE VENDAS
'

.

INFORMAÇÕES NA H�MANA orientação dos candidatos à vagas, desenvolvidos

COLOCADOR' DE pela Assistente Social VerenaMehler, que coordena
CAL�S , ADMINISTRADOR 'DE,' duas Estagiárias de' Serviço Social do convênio

-

MARCENEIRO FURB- HUMANA..
'

MEC.DEMANUTE,NÇAo . ,LABORA,.TÓRIO . III-ChegoudeBras,íliaareu;strpdaURGENTE'
'

PRENSISTA. - O""

PROMOTOR DE VENDAS ANÁLISES FrSICO�QuíMIICAS TRABALHO, TEM,ORÃRIO, . empresa
REPRESENTANTE -Ó, � CURRíCULOS CAIXÁ POSTAL 200

. associada à HUMANA que passará a: oferecer este
_VENDEDOR EXTERNO serviço demandado 'pOr nossas Empresas-:Pareeiras.

Cla$si-Emprego I'

,

uma Parceria
CORREIO DO POVO - HU"'''

'

Vendedor Externo,
,

'

.

,( Relações Publicas)
.

,

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 1996

AMBULATQRIO,MÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICINA DO TRA8ALHO ( PCMSO) - AUDIOMET'RIA ( PCA )
RECRUTAMENTO E 'SELÉçAO - CURSOS NA AitEA DE Rtl

RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89;255-140 - JARAGUÁ DO SUL - SC
. Fone:(047) 371.4311'

II"
Fax: 372.1091

.

E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR '

. A HUMANA E PARTE DE. SUA EMPRESAI
:..

.

'.
.
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CORREIOOOpovo-2 CLASSIFICADOS Jaraguá doSul, 18 de-outubro de 1

Aptos. financ. em 48x, CIapenas20% deentrada.
CARRO, TELEFONE, FGTS valem como entrada..

APROVEITE

VENDE
lGUÁ mQUBIDO - 'Jareno cl *ea 1.066m' de �Da - R. 1010 Razner - R$

46.50,00
VILAROMANA - Casa a1v. COlDm de 120m' e tareno 420m' - R$ 57.000,00
VlLAPROGRBSSIGM - Casa tiv. cl SSm" e leImJo 312m" - R$ 17.000,00
�PAUlA I - Casa tiv. com 146m' e tareno 392m" - R$ 40.000,00
TRm RlOS NORTB - Casa nísta e 3 cIorrus. sala, bwç, Iav. p. dispo clmr. - R$ •

16.200,00

C••llE· Apto. 3 donm, sala, C07, bwc, lav, gaJ; pnSx. WEG 1- R$ 425,00
•• S_E Apto202Rua8eomraPladi, 125eom3 dooo;,2 bwc, sala,lav. gat saco -R$ 550,00

llTUS AptooaRuaJoãoJanumoAyroso,eom3dono;,2bwe,saIa;C07,lav,J!jIIC.-R$380,OO

lIAS Casa alvenana pnSx Ceva!, com 1 dorm, bwc, Iav - R$ 100,00
- Qumete próximo a WEG I - R$ 180,00

L...:.-_"'_-_---I Casa de rmdeua pm.Móveis Pradi,-e/3 dorms, sala,eoz.,lav., gar., - R$ 250,00
� PAlJLA - Casa a1v. cl suite, 2 dr.lmE, &ala, C07, b\W,lav., gac. dispo - R$ 32.0011,00 :�1 Casa de madeiraVila Rau cl 2 dorms., sala, eoz.,lav., gar, toda mllada - R$ 200,00
SANI'A.lU'lIA - 'lmeno COlD 7.000m" - R$ 45.000,00 :: Casa IIIISta BR-280 após FERJ, cl 3 dorms, sala, C07, bwe, gar. - R$ 280,00
CENJRO - nmno III Rua Guillcriue Wcicge COlD 1300m" - R$ 280.000,00 .�� QtWnete naVila Rau, e/I dorm, sala, coz, bwc - R$ 180.00
CENJRO - Casa nillta cl 117m" 380m" lá. R. Mmna RuIIlO5O - R$ 43.000,00 : .

.

:: Sala eomm:ial naRuaEleonoraPIadi com gOnl' - R$ 300,00
ÁGUAVBU>B - c.a tiv. cl 2 000u;, sala, C07, cq>a, lJoM:, gac. du. - R$ 26.500,� .I ���.em�.�om 50nl' _ R$ 40 00

©[L�(7� �©�
D�A. DENISE MULLER T. OLMOS

11 Ginecologia e Opstetrícia

,

'

...._p_rev_enti_vod_OCân_cer_-F_one_:37_1-0_94---12

Procura-se moças para dividir alugu
apartamento na Rua Reinoldo Rau,

apto. nO 31 - em cima da Lukisa. T

local após as 20:00hs, somente comH

ou Cleide ou pelo telefone 372-0406
Heik.e. -

Teerenos financiados

Vende-se localizados na Vila Rau,
pequena entrada e o saldo ematé 50

Fone: 973-3625 (CRECI7.402)

Vende-se terreno em Schroder, defro
, .

Panificadora Hética Flor, medindo 3

(20x28). Contato fone 372-3479 falar
Solange, aceita-se carro no negócio.

Terreno com 450,OOm2
Vende-se, localizado próximo
condomínio Amizade por apenas

10.000,00 (à vista). Fone: 973-3623 .

(CRECI7.402)

ORA. 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 cio ronco - Otorrinolaringologia
Fones: 372-0617e "371-0942

DR. DOUGLAS F. C. ANJO
Angiologia - Cirurgia Vascular

Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais
Fone: 371-4935

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



".,,,HABITAT
COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

MOBILIAR A
c�tCI <vW

TERReNOS
.rerreno 1.250m2 - RTreze� Maio
Terreno 4,50m2 (15x30) - R. leopoldo Janssen
Terreno 420m2(14x30) - Lat. R. Joinville próx. Posto
Becker
Terreno'cI 420m2 - Tifa da 'Mosca
Terreno e/1.020m2·Ruã Procópio G. de Oliveira
Terreno c/460m2 Rua João Jaru\rio Ayroso
Terreno cl 440m2 Bairro Água Verde
Terreno e/31.000m2 Vila Nova pr.óx. Fórum
Terreno cl2.600mz Rua Joinville - ótimo ponto
comercial
Terreno c/430m2 Loteamento Veisailles
Terreno e/�2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno el400tnz Rua Marcelo Barbl
Terrenoe/532m2-EstradaNovapróx.PostoMarcolla
Terreno c/500m2 frente pl Lagoa - Barra do. Sul
Terreno e/l0.000 e casä de alvenaria, ótimo p/
empresa - Rua WolfgangWeege (Rio Cêrro II)
Terreno 3r600m2 Rua Marcelo $arbi - Vila Lenzi
Terreno cl28.000m2 frente para o asfalto em Nereu
Ramos.
Terreno 15 x45 (ótima vista da eidact8) Vila Nova
Terreno 1800m2 - R. João-Jaru\rio Ayroso
Chácara 115.000m2 Ribeirão Grande

'

Terreno de 37.000m2 - Vila Amizade
lotes ç/400m2 . - próx. São Lurs Gonzaga
Tertens> 450m2 Loteamento Dalmar/
'Terreno 600mz lot. Campo Sampiero
Terreno 450m2 Nereu Ramos

CASAS'
Casa em alvenaria c/260m2 - terreno e/1540m2 _

Schroeder
CaS(! de alv. cl 100m2 terreno e/538m2'- BairroÁgua
Verde,' \.

Qasa de alv. 215m2 - Praia de ltajuba
Casa deaiv. 220m21 sufte+3 dormitórios - Rua Max
Ztemann

'

Casa 130m2 e terreno 520,mz - Entrada Rio da Luz.
próx.Malwee.

.

Casa alv. 120mz cl 3 dórm.lot. Res. Luis Kienen
.• Sobrado alv. 170J112 Barra Velha- permuta'Casa em
.���. "

.' '.

• Sa� comi. Q3m2 - centro'
•

:= APARTAMENTOS

e AptÓ. 3 dorm. - EcHt. Gardênia
.

Apto. 1 dorm. t:dlf. Virginia
'. Apart. c/ 2 dormitórios, Edl. Juliana, - Rua

.. Gumercindo da Silva,
• Apart. cl 3 dormitóÍ'ios, Edi. Juliana - Rüa
'. Gumercindo da Silva

.

_ Apto Ed. tsabeta c/123m2 - 2 dormitórios + surte e
demais dependências;

= Apto. -155m2 - Edif.' - E�if. Sehiochet entrada +
·

• financiamento. .' .

II Apto. 96m2 - Edlt. Imigrantes (parcelar).
· • Apto.3 dorm. - Ed. Miner
.. Apto. 1 dorm. • Camborlú.
.

.

. .

': ALUGA-SE
... Sala comercial3Om2 - R. Francisco Medeiros."
'. Sala comI. - .Edif. Picolll c/35m2

.

· a Galpão l�dL130m2 - Rua Lepoldo Janssen.

II
Casa mista cl 3 dorm. Rua Max.Doerina.

, • Ed. lsabe.la e/3 dorm. -' Rua Procópio, Gomes
.. Apto. 3dorrri. Ed. Carvalho .

.. Casa de alvenaria' R. Gumercindo da Silva.

RUAnuPESCIDIID'J'"q-,
(Ao LADoDA 1:••1: I'ERRAGENS)

FONE: 371-8009

CLASSIFICADOS CORREIODOrovo.a

�BJme)
CRECI1873-..1 .

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LlDA. .

APTOS Eil CONSTRUçAo
Étlf. hlrJnl. - R. JtM4 Em_ndOMfw

-Apto.C/111m2'-2aandar,c/2qtos I demale dep., garage"" portAolportaria
lletônica- R$25.000,OO + ealdo,parceladoemCUB, In...ga dlavl..m,janlD7
Etlf. DI.n;".. - Rua M"';,. HUtu,.O

.

-CoberUaDupleXGO:' c/3G7,8Ortf-,C/3""'.1 dem...dep.laÍ'''a-etur.,squeira
hd: - 2vagas, garagem. EnWada+parcelasdecaldomlrioapartir de.R$2.142,G5,
rlajul1tadOS peloClB.

,

• Apto 502 1802 c/214m2 - sul_ + 2 qtos., sacada, churrasq. indil(icllal, dep.
Impregada, 2' garagens, saIio de fletas, piscina - Entrada + parcelas de
�Irio a partir de R$1.160,G3 rlajustados PeloClB
-Apto304c/214mf- entada + parcelasdl <lOI'ldomlnioapartirde R$G81,46-
rlajustados pelO ClB
Edlf. Am.,.nthu. Ru. Adolfo Sacarl - lill d. 'R� AmaZon••
(SCAR) '.

- AptociaGOfnR, limos cisponlwi8apart8ment>s rf1301, 302,501.
.Entrada+ parcelaS <lOI'ldom1niodi 3,85 CUba (R$1.527,OS)hnl•.
Constúçio: Proma Constr. I Plart Uda. Im sistemas de oondomlnio.
ReaIHnd.1 Am.rylila - VII. Nw.
- Aptosc/123ma-c/1 suite+ 1 qtOIdemei8.nd. (sacadac/cturasquen I
garagem)-R$ 12.673,OO+88Sumroondomlniode.1 ,614Cl.bs (R$675,24).

CASAS.
-CasaAlv.c/158ma-R.AJvinoSlein,G60-SiOLuiZR$40.000,OO,trocaporapto.
- Casa de elV.�a 3 pawnll"to8 c/45OfnRcte ..la COI'I8tulda; ......eno, 600fnR-
R.Tomaz F. de Go.a c/Inda vista- R$160.000,OO .

.

- Casaalvenarlao'200,00m2,na RuaOIMaChIodii'i Pradi, 33-JaragUá-.Esquei'(Io
-R$60.000,OO

'

'.
- Casa de' ch6cara c/270m" Im alvlnaria c/ toda infra..strutura, piscina, dois
galp6es, _rrenoc/31.00Om2.A.BernardoA. Sc:hnidt (pertodo salãoVi.rwia) -

bdaRgueira-R$110.000,OO
- Casa de alvenaria 123ma� Balneérlo CamborKl-Troca-sl por apto emJ.aguá
doSU

�

'.
- Casa em alvenaria c/80ma· Rua Jos' PicOI- R$ 25:000,00
- Casaalv. c/130,OOma- 3 (JI8I1OSldémaisdep. troé:a-Slporapto. - R$55.000,OO
- CasaAlvenariaC/320ma-R.JoIoWilstJr ..53 <eR 280, Km 72) - R$55.000,00

TERRENOS
.

- Terrenoc/28.26Gma, notlVOque vaial3lJrnénauc/185m dehnta plBR 413,
oonten® uma cása. di madeira c/150ma + g�Ao di alvenarlac/200Jn8-
f:Í$170.000,OO
- Terreno27.000fn", Ch6c:araemÁguasOaras, PerlmetGUrbalO-R$45.000,OO
�Tlrrlno-Lot Champagnat-3.78ma-R$21.000,OO

.

- Terreno c/ 7.35Oma, à 50' metos da R. Jos' T. Ribeiro (após tevo) R$
32.000,00 ". .

.

- Terreno c/450m2 - R. Am'Ha RscherEnkl; vlÍa Rai - R$13.IIOO,OO
GAlPAO INDUSTRIAL I COIIERCfAl

- GalpAo.lndusbial, Istu"ramontada, coberuapaga, com ..lade 400;oOma, I
ottrrenocom 854,OOm2..AJaJoioR-8IlZIIII', em teriaàlgrejaSiolJ.izGorlzaga.
Pr'ooR$ 311.800,00.
- Pr'dio caí1lrcial - 312ma - R. Ad'"a Rechir, 720 - Fi$ 80.ÓOO,oO • àceita
parcelamento ou toca parcial pl aptoAlrreno.

LOCAÇAo'
- Lojas - R. EllonoraS. Pradi Ed. AnUlo ci42,24m2- R$300,OO - C/53,47m2- R$ ,

��
.

. \ '.
.

- Loja c/35m2 - R. GuiIlenne Hering,70 - Edif. &ica � R$ 300,0.0
-Loja C/62,OOm"-Rua� FrutIosoGOIl Ed. Asller:R$400,OO
-Ap�. c/3 qtos - R:l3eonoraS. Praci (Clntro) - R$550,OO
- Apto. 2 quartoS - R. Gullherml Hlring, 70 - Ed. Erica, Pr'dioNovo com 6Ima

,

infra-Istrutura, portio I portaria Illtranicos, gas .ncanado, 1ocaIzaç60 cenb'aI
-R$350,00
-Galpioc/75Om2+ 4O,OOm� delsc:rit6rio-Rua�Mlnlgott,1460.AIuga-
.. total ou parcial..
- Lojas. c/72,OOma -' RuaJas'ThlodOro Ribeiro, 355 - após.lndlmak - 72,OOm2
- R$ 300,00

. I

.� Apto: c/ 02 quartos I demais dep. - R. Jos6. EinmlildOll'fer - Ed. Denis - R$
350,00. .,

.

• Apto. c/ 02 quartos I demais dip. - R. Ellon9l'a S. 'Pradl: Ed.AAllurio - R$
450,00

'

.

�

. -Apto. c/02quartosldemaisdlp.-R.AntônioC. Ferrlira- Pr6x.ArtaLajl· R$
300,00

R EPITACIOPESSOA,421 SALA103 FONE 3713314

, 'arecer Comerciai

'lncorporafla
Vende - Admlnlatra

c:olnpra - Aluga
, DEFRONTE ID FÓRUM· CRECI 00177O-J

. FONEJFAX (047) 372·2990
'. CELULAR 973-9089;. JARAGUÁ DO SUL - SC

. TERRENOS. .'

- �eßo Herdllllllll, Vil. R_, 420m2 - lU 7.000,00 - Negocílvel •

P!IlcelalllDs. .' .

• Rua E81c!io Buss.elJo • !ÍD' lado do cemilqio 599,00m2 - lU 16.000,00-
Pareel�s - Barr. do Rio Cerro.

.

- Áre.... ';'aljlfio.de 'Empresas - ,lateral da Berfha Woeie - inicio j!

6.()()()m2 • lU 35.000,00 - Neaoci.'vel. .

- Área p... 1�io de�su - Rua 555 - lateral da Bedha Weeae
c 2.900m2 -� plana - lU 35.000,00. ."

.

- Rua 'los;! T. Ribeiro· 477�2, instalado-4gua, luz, plda assinada - .lU .

15.000.00 - pa-ceJamos. .'

- Rua W.illierM.'fI.cl - pr6x, daAr'; - 840m2 - oom const. iniciada - .lU
6Of1)p/m2 - 840,00m2 - 2 pisos. .

.
- Ár�JrÓlÚlIID • divira de GM. lateral SOO,OOm2 - lU 12.000,00 - Aceita-
se carro •

- 'Área de 11.6OOm2 - Rua l..oIm!n9o KanzJer - lU 350.000,00 - ßeBOCÍável
- aceita-se troca.

"

'.
"

Teaeno IIi.Joio Fnnl.I.com 46S,00m2(cStimi» .lU 15.000,00 (neaociável)
·TerreDl lUa 555 - lá. Bertha Weese - 400102 - R$ 7500,00.9500,00
(ne30ci1vel)

.

.
TeIreJID lUa Adolfo Pitscher - _ea 495,OOm2 • lU 35:000.00 (negociável)
Teaeno ao 'salio, VikSria - 420,OOm2 - lU 9.000,00 (negociável)
Teaeno lUaWIlter MaRpd - v_ior terrenos a escolher de lU 150,00 a

.lU 100,00 pcK melro 'fIiclrado � prólÚJDl) ao AsJopecu-io.

CASAS
- 6:asa Esirada Nova de alvm.i.. terRlllOS cl 2.185Jn2 - R$ 55.000,00
Deaociáve I.

.

c RUa Walter M.'fI.dl. terreno M7,OOJn2 - casa mista de 18�, .rea
residencial e oomercial lU 90.000,00 nego - ao lado dó Posto Mime IMia.
- Troca-se cua na Rua EIpIdio Mams oom 217102, cl 3 quartDs, v.mdà,
cOpa. suite, 2 bdleiros; portio eJeir6nico, éerca toda em aJu,mmiD - aCeita
se: Apto., CMIO, cu. na praia - F_íamos aI6 48 meses cl uma erúada.
- V«tde na COAJAS - cua padrão - .lU 9.000,00 erúada mais .lU tfl,OO
de mensalidadés.
- VfIIde Rua Luiz Satler - Darra do Rio Cerro c sal. - oozinha _ 3 quirfos
,.,.m - Emada de lU 25:000,00 o ",stante pa-oelado a oombina-. Toi8t
do imóvel de lU 50,000,00.
- V_ casa na lUa Anse" Scbiocbet, 137, mista - 3 c;..nn, rala, OOZÖla,
CClpIl, lavancleria, aceíta-se chãc... c.ro e ßeBOCÍlvel - .PARCELAMOS
- terreno 582,5Om2 - hnte de 12,50m1s"
- Casa mista el!l O!ioo de PlluJa - 6tínia c!)nServaçio .. 3 'fIaRps,' sala�,
copas, cozma. s-seDl, b.Jheiro., Ioda ß\II[ada, excelente - .lU 25.000,00
- ParcelaDlOs - negocialDOS, etc.

.

.

- Casa DI JDOm>. do Ac.aI - ClOfIdis:ões "'guiar - Iemmo - 420,00m2 - lU
25.000,00 - Neaoci.6vel -Parcelamos � etc. . :

.

- Du. casas no 1..1IpA 84, Eslrada do fuIuto Presfdio Municipal • Uma
lU 13.000,00 omra .lU 16.000,00. Aceita-$e carro ..

- Casa na Rua Goi" - Vila I:.enr;j - 2'pisos, 'OOD! suites, .ala de 1V, sala de'
jut., 4 qUa'bs, �ca id.«na, .pi$O S"ao T� e Úaarmxe, etc. exc.el!'nte
cua residencial .lU 75.000,00 - r.cel...s � nepi.... - etc.

.: eua no Fco. Paula· Ana Pmla. I, esqu'" madeira - ,.me, exoeleDe.
ponb comI. lU,25.000,OO '.

03 caSas defronte a Weg n·- 'açYeRliria - 80,00.02, 6O,0<m2, 140,00... _

terreno .2.SOO,lJOm2 - lU 70.000,00 - v�-se Ddividua1meDe ou fDtaJ.
.Rio ldolla Lot. AIckovllldi ",2 piso; - terreno 375,OOm2 - R$ 15.000,00 alv.
Galpão em 'condí�õe. dé instalar lima confecçio,. com todo. dado•
necesários. eocril6río, dep6.iios, 'mesa de' C9de. mesa de� 2 piso.
todo lIIIIl'ado a:celerte p..<!dioi próximo o Su�mercado Franza - São
Luis - l.aguá Esq!l«do - lU 30.000,00 - Aceita-se carro - negocilvel.
Casa de alvelWia,VilaNova cl133Jn2, 3 Qtos,� .alu, copa, ooz� 2bdleiros;
lavar!d«i., gal., churrUlJl'eira, etc. Teaeno cl 525m2 - lU 65.000,00 neg,
-·CasanaRuaPe<koWmt.erTeaemc/715/X>m2casacI70;00.R$13.000,OO
nego

APARTAMENTO .

- ApIi,. Camboriú -.bIo IIIDbiliado • 3 quartos, sala-<:Qpa _'3· am. ,e 100m
de pràÍa - Rua 2300 n· 740 aceita-se imóvel em OJritiba.
- Edificio Cattenhio - 2· melar, 3 qu.bs, rala cozinha, 2 bmheir'os,
garagem - Raa Waldemiro Ma:zJuechal - R$·65.000,OO.
- CondoIÚÚoAmizade - b.,co01-�. 101 - 2 quarfos, oala, copa, banheiro,
Iav�ia, etc. deixa oozinha instalada ao preço de lU 25.000,00 e ..sumir
.fi�iameriD de lU 310,00 por m& - Aceita-se ·terreno .

ALUGA-SE
03 casas detiont.e a Weg n - Galpão central - çasa re•. + oom. Domi!lJOs
da Nova

línica São Camilo,
Dr..Marcos Ferna,ndo F. Subtil

illl.!lltli.i!lilll!ltilvll!!tl!lilmlil'
Medicina do Trabalho - Fratu·r•• - Urglnclas
.Doénvas de Calu,na, Lesões do esporte - VIdeo Artroscopla
e Cirurgia. do Joelho
·Exame.: adml••lónals, deml••lonal. e perl6dlco.
Hor6Í'1o. atendimento: 8:30 li. 11 :30 e 14:00 li. ;8:30h••

Ven4e-se terreno próx .

NaneteMalh$ - R$ 4.800;00.
ACeita-se carr9. ou _moto no

negócio ..Contató ,Rua José
Rosa, 120, próx. M�rcado
Fritz ou 376.,.0721 comZenir
(para recado).

Ven(le-se terreno na. Praia do
&wino R$ 3 mil à 600m da

praia Tratar 371-4424. "

\ t •
,

Vende-se 1 casa emGuatamirim
de alvenaria R$ 11 mil. tratàr.
371.:4424.
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CORREIODOpovo-4 CLASSIFICADOS DE VElcUlOS Jaraguá do Sul, 18de outubro de

,

JARAGUA DO SUL GUARAM/RIM
,

VEICULaS NOVOS CAMINHÕESt
,I

I·
I

r
I

;:r-

I

fI
II

Gola...i branco 960K Jeep Javali Turbo Diesel bege 91

Fiesta1.0i vermelho 960K
M.B. 1218 truque chassi branco .. 91
Ford Cargo 3224 cavalo meco ve.rrmlho 90

, Escort 1.8 GL cinza 960K Ford Cargo.1418 truque chassi aznl 89
Goli1.0 yerm. perolizado 96 OK 'd carroceria feig. Recrosul 86 .

UnoMille ie, prata 960K Chevrolet custom 12.000 azul 89
V.W. 7.90 s baú vermelho 89

Goi Plus 1.0 verm e branco 960K' V.W. 7.90 ,d carroceria amarelo .

89
CorsaWmd super 4p. goya 960K Y.W. s carroceria amarelo 88
Parati cu 1.6 prata

. 960K M. Benz/l, 1118 truque baú branco 88

Tipo 1.6 ie4p. prata 95/950K Ford cargo 1618 truque carroc, branco 87

Santana 1.8 4p. branco 960K
V.W. 7.90 chassi cinza 87
V.W.l1.130 toco carroc. cinza 85

MilleSX 104p. tunnalina, 96/970K ' F. 4000 carroc, bege 81

Tempra 16V. 4p. turmalina ' 960K D.60motor 1113 baú marrou 81

EscortGLi 1.8 . azul meto 960K Chevrolet D 60 carroc, toco bege 80

GolfGL 1.0 branco 960K
M�B.L 1113 toco carróc. azul 78
M.B. 1519 toco basculante azul 78

MilleEP 1.04p. prata 960K M.B. 1519 toco basculante vermelha 78

Tipo L61ll>i4p. drake 960K. F. 4000 carroc. amarela 78

Pick-upSl0 branco ··960K M.B·.L. toco d muque carroc. branco 71

Mitsubishi 3000GT preto 91
C 10Diesel'

'

azul 70

,
.

_11111l1Clfll
,

'VEICULOS USADOS
,

VEICULOS USADOS
PálioBD 1.02p. v.oordoba 960K Corsa Wind branco 960K

,

GoiCLi1.6 sport 960K Fiesta 1.0 2p. azul
'

960K

MilleSX 1.04p. branco 961970K Goi i vermelho 960K
Fiesta 1.0i 4p. azul: 960K

•

GollOOOi Plus unigue 960K

Temp;al6V 4p. servilha 960K MilleSX 1.04p. madri 960K

Jeep Javalli Turbo bege 91 Peugeot pick-up branca 95

FiatUno 1.3 branco 89 MonzaSL preto frl

DelRey verde .p;] DeiReyGL cinza g'J

MonzaSR branco' 86 EscortXR3 prata 86

Passat Vilage bege 86 Fiat147 branco 86

Prêmio preto 86 Patq>a branco
,

85

MonzaSL preto 86 VOyàgt{ branco 84

Escórt.XR3 branco 85 GloBX verde 84

Escort verdemet. 84 Chevette Marajó branco '83

Monza Hatch marron 82 DelRey bege 83

DeIRe<j branco 82 Cheve� Marajó ,

vermelha 82

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 .�E 36 MESES
----

bordo
branco
vermelho
pl'!lla
aiul
praia meto
azul
praia met.
praia met .

azul.
praIa

. azul
vermelho
verde
verde met.
bordo
branoo
branoo
praIa
bordo·
!Jafle
prelo
branoo
azul
azul
azul
verde
{J'afle
prela
prela
vermeil.

Tempra 16V oompleto
Goi Cl
SbaCS
Ml;Jnza Sl 4p1s.
Monza Gl 4p1s.
Gol
Opala
Belna
F-1000
Santana GlS
Esoort
Fusoa
Fusoa
Uno
Parali Cl gas.
Corsa r,o
PassaI
Esoorl XR3 oonverslvel
F-1 000Super
Gol GTS
Monza Classlo
TIpo 1.6 4pls. oompleto
Chevetle SL
DelHeyGl
Fusca 1600,
Escort GJia
Uno
Opala Diploma.ta
TDR180 '

Today
Today
�.

93
�3 '

88
92
94
94
90
'94

.

95
88
93
79
73
88
92
95
II
87

.

95
88
88
94
83
87
75
87
86
88
90
92
91

AUTO NOVO'
VEíCULOS

Escort L '1.894 cinia ga5
·

., , 12.300.
Kadet GS 2.0 90 verm. alc 10.;300.
Chevette DL 92 azul met alc : � 6.300.

Escort L 89 (série esp.) azul : , .. 7.000.

CheveUe SL 89 vermo alc 6.300.

Fusca 1600 94 verde Iilet alc_ : 6.600.

Gol ci, 1.8'88 branco alç ;.� ; 6.000.

Uno 1.5 R�.(cl rodas) 88 azul met ale : 6.500•.

Monza Classic 87 (completo) chumbo ale � 7.300.

Fusca 1300L 81 bran�o gas : :· 2.5OO.'
. '. . .'

Fusca 1.500 73 azul gas.. : 2.00G.

Corcel II 78 gas. b8ge 2.300.
Prêmio CS 85 gas. branco : : .4.300,
F-1000 95 ga8. prata 14.000.00 + 12 )('710.

DALPB
,

MOTOS
azul
vennelha·

.

vennelha
vinho
vennelha
vinho
'azul
branca
vennelha

preta
vennelha

prata
vennelha
vennelha
'preta
vennêlha
vennelha
vinho

R$�3.200.oo
R$3.200;OO
R$ 2.400.00-
R$3.600.00
R$2.400,OO
R$3.000.00
R$4.300.00
R$5.900.00
R$2.000.00
R$1.800;00
8$2,600.00
R$1.900.00
R$1.700.00
R$1.700.00
R$1.600.00
R$1.300.00
R$1.000.00
R$1.100.00
R$ SOO.OO

oa Titan
ro TItan •

os Titan
CBX 200
ca Today
CBX 150
Saara 350
Teneré 600
ro, Today
ROZ 135Z
CBX 150
ro Today
,00 125
oa 125
MI., 125
00 125
CG 125
MI." 125 •

Mini Buggy Winner

OI<
OI<
95
94
93
92
91
90.
90
90
89
89
88
87
86
83

•

82
81

"N�lÍe/�MENT(J EM�T' 12 rEZES
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A segunda edição do bailarinos/alunos das

laraguá em Dança diversas
'

escolas

acontecerá nos dias 8, 9 e 10 particulares, municipais e

tk novembro" no 'Ginásio de estaduais da cidade estarão

Esportes Arthur,Müller. distribuídos em 43 grupos, ,

Aproximadamente �5O infantil, infanto-juvenil e ,

juvenil.
Acontecerá também

'.a apresentação de
,

algumas academias da
'

cidade, que irão

participar' em duas

categorias: at�14 anos
e acima de 15 anos. Os

grupos' folcló'ricos
,

representando as
,

'

,

etnias presentes na

cidade, também.
participarão do evento.

A comissão

organizadora pretende
trazer, para realizar

-=.�.",

Diversas academias da cidade participarão do/estival
, . - '

apresentações, .um grupo de primeira edição do evento,
Dança de Curitiba que aconteceu, no ano

Segundo o coordenador passado, com aparticipaçõo
do evento e. diretor 'da de,26 grupos e um público
Divisão de Cultura,' da de 5 mi/pessoas. ,

Secretaria Municipal de Todos .os grupos
Cultura, Esporte e Lazer" receberão troféus e, os

'Sadi Lenzt, este ano' bailarinos certificados.
,pretende-se. repetir' o

' O ingresso de RS 2,00,
sucesso, registrado' na ajudará a cobrir asdespesas.

DELICIE-SENAS ONDAS DA'

Saboreando buffet de sorvetes"
Taças frias e quentes,

Café expresso,
Chocolate quente e

,

'Capuccino
, 'Rua Procópio Gomes de Oliveira, 664 - Jaraguá do Sul- se

" 'Fone: (047J 371-6611
' ,

IlCJIJl1 C) e,
,

P·REVINA-SE
"

'

SEGUROS GARCIA
Fone/FdX 371-1788

"

, , ... _ ...__._-----.,--_,--""____'_�-.----��
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VARIEDADES - 2

Confira 'a História
"A Hütória de "oasa gente "ão podeficar só "a

sa"dade". OPtlSsado só é importante se

o se" tempofoibem empregado.

�!rt!!1!�?
- Em 1876, (. ..) em pleno regime republicano Jourdan fundava em

14-06-1897 uma sociedade entre Jourdan e Fritz Wirts, sob a razão
social de J�urdan & Wirtz. com capital de Rs.140:000$000, entrm2d,ó
este com 70 corüos e Jourdan com igual valor em bem e direitos que
especificava: a) - exploração comercial e indústrial de cerca de 10,
'mil hectares para localização de imigrantes; b) - exploração da
.ooncessão de um canal entre'o rio ltapocu e Perequê, assinado com' ,

o governo. de SC; c) - a venda e exploração das terras supracitadas
e da 'Colônia Jaragué', fundada em 18-76; d) - a exploração da

,

concessão da estrada de ferro jáfeita ao sócio Jourdan e ou que de
futuro sejam obtidas; e) - a exploração de indústrias, ou fábricas
que convierem à sociedade, bem como fasidas càrbomferas, fosfqJos
de ede madetras; j) - a compra e venda de generos nacionais e de
produtos coloniais procedentes das colonias do Vale do Itapocu. A
sociedade era paraIõ anos e o sócio Wirtz, por acordo, poderia
transformá-la em Companhia ou Stndioaro que se organizaria aqui'
ou na Europa. Era um plano arrojado que gemandava muitos

recursosfinanceiros, que só grandes consórçios poderiam tornar

realidade, mesmo porque o desenvolvimento exigiaurgência nessa

BaÍio'de ltapocu

área.
,

", .{if!?ii.i.:!f!? '

'

- Em 1926, Waller Brei/haupt assumia a sub-delegacia de polícia"
como. 2° suplente, enquanto o novo titular não viesse de
Florianópolis. " '

- O caro. do padre. alemão, em Bananal fez �om que os padres José
Foxius e João Stolte, comparecessem à redQfão do CORREIO DO POVO,
para agradecer às referências que eram feitos,
- Sensibilizados com os rumos da construção do Hospital 'Jaraguà',
os colonos do Rio Serro realizavam uma festa popular; juntando-se
os colonos do Serro e, do Luz, em beneficio da construção, donosocômio.
- A Sankt Stephans Gemeinde (Comunidade Santo Estêvão), de Alto
Jaraguá n" 33, festejava seu KYRlI'AG, 'no Salão Jorge Wolf.

"ri:t.!#..��?
- Em 1936, "A Noite IÚ!s Tamb01'es Silenciosos" terminava em uma grande
tragédia com os assassinatos por poltetais dirigidos pelo Capitão Trogilio
'Ant9njo deMello, de Fernando Sacht, em Itapocuztnho e Ricardo StrelO!f', ,

'em Rio Cerra e centenas de feridos, que eram asendidos pelos médÚos, drs:
Álvaro Batalha, Godofredo Lutz Luece e P. Veloso.

'

- Diante tão selvpgem agressão, Í'J primeirojuiz de direito da Comarca de
Jaraguá; dr: Francisco Carneiro Machado Rios, pedia sua demissão do
cargo e seguia para a capital da República.

,

- O secretário (Je Estado, 'dr. Claribalte Gaivão, vinha pessoalmente à
Jaraguá para acompanhar os lamentáV,eis acontecimentos; 'entrevistando
sé com o gerenie do semanário 'Jaraguá', durante varias horas e retornava ,

à �aPilal. '�?;'�1.i'�ir'
.

.. Em 1986, a Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina divulgava
os índices de retorno para 1987, onde a microrregião da AMVA1./ -

Associação dos Municípitis -do Vale .do /tapocu -, que apresentava uma

variaçãopositivo de 6,65% e situava Jaraguá do Sul como 'o terceiro maior
arrecadador de 1CM 110 Estado de Santa Catarina. '

- O governador Esperidião Amin vinha acompanhado d� deputados para
a região" assinando em Pomerode a ordem de pavimentação asfáltica da
rodovia Jaraguá do Sul-Pomerode e, em Corupá; () asfaltamento daCorupá
São Bento, trecho da serra de cerca de 401rm.
- O ministro da Educação, Jorge Konder Bornhausen, vinha à Jaraguá do
Sul onde contatava com lideranças locais, seguindo, depois, para
Massaranduba, •

'Sexta- eva, 18 de outubro de

Com a restauração da ali. O ceI. Salvador, deixou
ordem, apareciam os poetas guarnecendo a nossa fronteira
com o calor. de sua verve a com o Rio .Grande forças
mexer com QS derrotados. .consíderáveis, formando duas

, Uma delas era de o. Simão: divisões, uma comandada pelo
"I - Andam nas ruas' chorando

.

gen, Rodrigues Lima e a outra

I Os heróis do banditismo I pelo gen. Menna Barreto.
Aqueles que, tresloucados" I Terceira e quarta divisões
Pertenciam ao federalismo. TI faziam parte de "uma brigada
- No tempo dos calças-largas .comandada pelo senador
I Dos bandidos degoladores I Pinheiro Machado, O ceI. Pilar
- Sofreram os republicanos I era o ccmandaate de uma das

'

Cruéis tormentos, mil brigadas da 2a divisão. Estes
horrores. UI - Fábio Regis 'eram .alguns pormenores
engazoparam I Alguns pobres sobre o' últinto, encontro das

empregados I Deixando-os a forças revolucionárias �opl a
ver navios ... I Deixando-os coluna comandada pelo
desempregados". bravo coronel Salvador

Volta-sé a falar' do general Pinheiro.
,

Gumercindo Saraiva. O O jornal "Écos de ltajahy" ,

"general" acabava ,d,e levar comentava as façanhas de
mais uma derreta - diz um ,um militarfederalista -: "É de

telegrama passado ,pelo se lhe tirar o chapéu ao

geaeral Pinheiro Machado, ao cidadão 'coronel' Fontes, de
, governador coronel Antonio, ' Itajahy, que .pintou o Padre
Moreira Cesar, nas ribanceiras Simão, durante o dbmínio do'
do :Rio Pelótas, a 31-0S�1894, ' maragadsmo, dizendo que,
deixando nó local todo o .enquanto o coronel Germano
armamento, munições, e dava as cartas aqui, o sr.

animais. Abdon (Baptista); (el hornbre '

Mas o "castelhano de las patas tuertas), como
atrevido "não se dava por carinhosamente chamava-o
vencido. Levava suas forças Gumercindo Saraiva, traçava
para Campos Novos .e ali em Joinville, planos para ...
reconhecendo o risco que raspar-se com um
corria reuniu cento e tantos 'cargamento de mate para o

"federalistas" e deixou-os • Rio da Prata, o

guarnecendo aquele ponto., incomparável Fontes passava
, afiançando-os que, em auxílio a perna no vigário daquelas
deles, chegaria em breve "Juca (Itajaí) bandas nas proezas
'Tigre". Salvador Pinlteiro, foi que praticava Lá como aqui
a Campos Novos, ao encalço (Desterro), em toda parte, era
do chefe dos bombachas, visto o coronel comandante
cortando a retaguarda da força, superior a providenciar,

A foto mostra a raiünc;a deAlfredo Gilow e fllltll7ia, sibuulll no IIuIopetpuno do Rio Cerrt!' �
Rio .c�o II; entrtula para a Tifa Alma. .Em pa.ústra co". o sr. Gilow a clI:fa em referêifißM
construída em 1919 epertencia. a Emil Koepp, um dós mais antigos IIfDrtulo,a do lugar.,

,
'

,,'
AJ_TATECNOLOGIA�6Acomunidadecresceese

'IDUas
.itodas MATÉR�PRJMII8"""",

transfonna pelo tra�o. De. II,
IndClStrial Fon::��2217:cada um ede todos. Jaraluá do sul· sC
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{eira, .J8 de 01llll1J,0 de 1?96
VARIED

zinho, descendo ORio
,

Jaraguá até a

localidadeJaraguá 99.
Na localidade Jaraguá
Alto, 'fundaram a.

Comunidade Católica

Santo Estevão, em

itomenaqem ao santo

nacional" húngaro'
saneioBtefanO. '

.

Dêntre os acontedmen
os que, tiveram reflexos
a história iaraçuaense.
.ode-se citar o fim do

.

peitoAustro;.Hungaro. _

uitos descendentes de

6Ylães eausmacos. que
esiäiam em território

úngaro, devido a

esmções, emigraram.
- e (teles veio ao 8rasil.
tejato explica o grande
úmero de sobrenomes
emães, tais como Wolf, .

ysam, Stenger, FIscher,
app, Leithold, Scheuer, Visita do cônsul húngaro à comunidade húngara na localidade de Jaraguá Alto; em

chwartz, dentre outros. 29.V6.41 (Acervo do Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul)
.

'

os poucos sobrenomes húngaros, dentre elesHorohgoso, Hruschka, Berto, Salomon�
.

ta e outros.
, '.

Os que vieram aJaraquá doSul, fixaram-senas cabeceiras dos rios Garibaldi'eJaraoua-..
,
'.

.

Você gostaria de colaborar,
,

comentar, criticar, Iigue
para

372-1300 e fale com Egon,
ou parti

37]--191'9 com Beatriz..
.

Se preferir .

',' I

, escreva para a

Caixa Postal 19.
Será um prazer pára nós.

Ia Púhlica de Garlbaldi (Açervo do Arq!.li\(1l Histórico de Jar301..lá do Sul)
"

'
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'�'24

últimos, três nas- 'falecido dr. Mãr.ío Emílio Carlos Eetevâo, mulato, Do 3.1l casamento
,

ceram. no Hospital" Tavares (Diva Jourdan. sábe-se "que era com a,' cabocla
ainda assim com Sabino) da Cunha Seu pai (avô de . natural do Porto- de Paulina Cordeiro,
parteira. Quando a Melo e para o dr , Mathias),' João Ubanda, da África-e' nasceram mais 8,
partetra chegava já Murfllo Barreto de ' Estevão de Oliveira ,que se c�sara com filhos: Manoel,
havia nascido o Azevedo. Rosa, acompanhado Rosa Thomasia da Reinoldo, Dominga,
filho. Um deles, o Apesar dasIutas e de sua família; Conceição, rrattrra.l Mathias, Salvador,
Jorge, que casou em ,

sacrifícios por que parti,?ipou, em. de Corveta, aos 18, Arminda, Norberto e

1983, nasceu com 6 passou para criar' princípios de 1880, de outubro de '1867, Emílio.
quilos e 500 gramas. ' tantos fíkhôa, a sua da abertura do canal n.a igreja de ,São', Domíngos Rosa e

pana Rosa também vida está inserida na 1e 1,7 .km, entre o Francisco Xavier de Fràncisco Pernam

v= boas Iembran - fundação de -Jaraguä. porto do Robalo, ria ' Joinville. buco trabalhavam 1].0

ças nos 'locais onde do Sul, que ein 25, de Lagoa da Cruz , na Domf.ngos Rosa, "Estabelecimen.to
tr-abal.hou. Ela .fala julho ü.l.tdmo, parte dadesmatação, seu filho mais velho, Jaraguá", de
de dona � Olga completou 120 anos. O empreendimento casou-se com Rfta -Jourdan. Cabia-lhes;
Breithaupt Geffert Vale'

'

- a, p�na e ra ,'�ultuoso: a Veríssima
.

da o serviço de fervurs
I "que foi uma mãe acrescentar o que e escavação no solo Conce íção , de 13 '<lo açúcar ,e da

pra mim. Lá, veterano professor arenoso era em anos de. idade,
'

a g u a r den t e .

trabalhei 10 anos. ,�mílio da Sf Iva, média de 3 a 5m em naturalde Conquista .I naqueles doís ala1l1'
Também a dona ,escreveU em seu .s'ua . largura. O e tiveram 8 fflhos: biques, que era111'
Joana. Breithaupt "Segurtd,o Livro do projeto consístía em Eugênia, Rita, e n o r m eS,

Blosfeld foi muito Jara'guá' -',Um entregar o trabalho' H e n r i q u e "
conatftufdos de 2

legal com ígo e Yle. capítulo da povoação preamares, no sen- f, e r r o v i á r i o serpentínas, cada.
ajudava a dar. conta do Vale do Itapocu"; tido do respectivo aposentado, João' Domingos Rosa
dos filhos". às fls. 58, e segs.; "A

r

alargamento, e de a' Tobias, nascido em se ufanava de te!

I g u a I m c n t e biografia, de profundidade do é

m .Jaraguã, em' feito a primeira
trabalhou como Domingos Rosa está canal ficar entregue 1889, n� engenho de, tachada d.e açúcar '

dom é

s ttca para o intimamente ligada às suas correntezas. Jourdan, falecido' no Engenho do

:1 r e c c n tem c nt c ao fundador CeI. Do pai, .João . em 12/08/1972" Coronel". (segue)

Maria Freiner
Rosa lembra .qu.e
poucas vezes ficou
doente e agradece à

Deus a saúde. Nada

.n.esta cidade,
Urbano, nascido em

15-05-1890. Nesta;
épOca

'

Rosa (p'a
í

Math+as)
�

I:.,' ,

de mamadeiras para

I� as crianças ,que
tomavam direto doI

seio, .nunca precisou
dar" remédio' de
bicha ou fazer' chá

para os filhos. ,

Quando, 'tinha
filho, depois de 15

dfas já voltava a

trabalhar. l)nha

'I fílho com facilidade,

I
Do 2.1l casamento

com Arm.inda
Ramos Rosa,

Apesar, das agrui'�s da vida, Maria Freiner Rosa, agradece à Deus' nasceram_ 3 filhos�
a sua saúdé e a ajuda daqueles para 0$ quais trabalhou longos anos Rosa, Joao e Jose

, Marcelino.

construído a sUa'!'/

moradía ao lado do
lote de Trajano
,Polfino Nascimento,

,

atual propriedade
de ' Bernardo

I

Grubba.

recorria là parteira,
Dona Infância. Só os
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.

em quadrinhos divulga o Museu bmílio da Silva
o Museu Municipal que conta a htstárta dos Decleverson Anacletoe os

da Silva foi colonizadores, d ificul- textos são da diretora do

premiado com R$ 10 mil dades, lutas e desafios de Museu, . Alcioni M.

pela Fundação Catarinense Jaraguá do Sul, através do' Canuto.
�

de Cultura.
'

per-sonagem Vovô Emílio. O trabalho 'desen-.

Segundo a diretora do o. projeto contou cJom à volvido em Jaraguá do

Museu, Alcioni Macedo colaboração da museóloga Sul," na área de

Cânuto" essa premiação é Cláudia' Correa e da preservação de museus,
resultado de um projeto arquiteta Susana de será levado ao Congresso
mcami-nhado à Fundação.. Souza; da Sec;etaria Catarinense de Museus,'
onde várias outras cidades Municipal de Plane

participaram. Trata-se de jamento .. -Os desenhos

uma revista e.m quadrinhos foram feitos por Darion

Colégio Evangéli.c·o' Jaraguá
realizará V FSCCGJ

Nos dias 24 e 25 de
,outubroacontecerá aVFeira
Cultural do Colégio
Evangélico Jaraguá, que tem.

. .

mo objetivo dinamizar o
processo didático

pedagógico, resgatando a

construção do saber. Os
alunos estarão expondo

trabalhos que foramfeitos no
decorrer do ano de 1996, que. )

são considerados amostras
.

do dia-a-dia.
A . abertura está marcada .

, para�sI9h3Omindo dia 24 e

se�e. no dia 25 das 8h às
Hhâ Omin-e das 13h às
20h30min.

VOCÊNÃOVÊ
FUTURO NA SUA VIDA?

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

Com <> Mapa Astrológico Ornar Cardoso Filho,
elaborado apartir de valiosos estudos deixados por seu pai,

, você vai dar uma nova ótica' à sua vida e ter uma visão
", muito mai� clara de corno o destino pode lhe ser favorável
"

no amor, nos negócios, na saúde e muito mais!
Preencha corretamente a ficha abaixo e envie pelos

Correios ao INS11TUTO OMAR- CARDOSO. Ern poucas
dias você estará recebendo os dados completos do seu

Mapa Astral.
.

Não perca o seu futuro de vistaí

JUNTO AO' CUPOM-RESPOSTA, MANDE UM CHEQUE
,NOMINAL DE,'R$9,90 AO ,INSTITUTO OMAR CARDOSO,
CAIXA POSTAL 5..067 CAMPINAS - SP. CEP 13.036-970 OU "

FAÇA UM DEPÓSITO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PARA A AGÊNCIA 2.554 PARA'A C/C 1\1°'03 OOO.00�-9,
ANEXANDO UM- XEROX 1)0 MESMO.

'

/
'

______�Estado: Cep__---
hora nasc

------=-_- --�-�-�--

Esta,do'

que se realizará na

cidade de Tubarão, no
�

,

mês de novembro.

"

HOROSCOPO
tnctituto Omar Cardo:::o

ÁrlN - Oposição de terceiros relacionados com

não lhe afetarão neste navegação, 'no �oméf'Cio de

'período, pois tudo indica que atacado ou em' grande
terá . muito sucesso no'. escala. A saúde vai

urabalho, na vida social e melhorar.
elevará sum finanças através
de negôcios bem entabu
lados. Boa saúde e êxito
amoroso. Saúde tranqüila. .

Virgem - Período em que
enfrentará algumas
oposições e . dificuldades
impostas . por parentes, que se concretizarão num

familiares e vizinhos . Não futuro próximo. Nesta fase
se, preocupe, pois com, 'você estará favorecido '10

auto-confiança e inteli- que diz respeito a primeira
gência sairá. vencedor. Bom casa astral. Início de um

ao casamento ou união. bom período no campo

profissional e financeiro.
Grandes projetos eLibra - Os negócios que

tem em vista, poderão ser

realizados com vantajosos
lucros. As' transações Aquário ": Êxito nos

estarão em evidência. trabalhos que necessitam
..

Agora evite receios muita responsabilidade e

infundados e preocupações' perícia, nos negoctos

negaiivas. Excelente para o iniciados anteriormente e .

amon assuntos familiares e ,na' vida pública de' um
modo geral. Ótimo para

.

decorar o lar, para renovar

o ambierüe de trahalJ;o, aoEscorpião � Bons contatos
com pesso,(:lS bem amor e viagens.
intencionados e de finanças, o

elevadas, farão com que Peixes - O excesso de

solucione boa parte de 'seus

problemas neste período.
Êxito em jogos, sorteios e

harmonia • no setor

o romance.

romântico.

Sagitário, - Período dos
mais afortunados aos

.negócios, ao trabalho, a'
prosperidade financeira e

,

I

social, Poderá lucrar
'também pela ciência,
educação e viagens.
Todavia evite desentendi

mentos com a pessoa
amada.

I
i"
•

Capricórnio Boas

indicações de esperanças

realizações.

i
.,

prazer, estimulantes e de

trabalhos que requerem

grande concentração e

capaaidade mental não

serão de todo favoráveis
neste periodo. Bom fluxo,
'todavia, aos negócios
iniciad�s anteriormente:
Pessoas estranhas poderão
ser úteis ..

Touro - Saiba o momento certo
para expressar sua opinião

-

e

tenha especial' cuidado para
não ofender ninguém. A jme
se apresentará tranqüila ao

trabalho. Pode amar.

Gêmeos 'Seu,' forte
magnetismo pessoal deverá
atrair a simpatia alheia, ô que
lhe trará beneficios. Novas e

duradouras amizades também
estão previstas. Êxito em

trabalhos manuais e viagens.
Neutro no amor.

Câncer - Fase em, que poderá
obter os resultados

pretendidos em seu campo
profissional, devido ao bom
uxo dalua. Pode! também
iniciar negócios,. viajar e

tratar de assuntos pessoais
que será bem sucedido.

Leão -

. Ótimo período para
tratar com. pessoas de alta

posição, com políticos e

personalldades governa
mentais e. administrativas.
Lucrará.' nos . negôcios
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'SCHÜTZENFEST - é só alegria, música, danças; comidas típicas e muito chopp. Hoje (18),
.

.

.

no Pavilhão "A", a animação ficará por conta da Banda Bavâria e da alemã Motte�er. No

Pavilhão "B", );Janda Ver�áteis e Grupo Momenu». Amanhã (19), Badem Blu e Mottener no

Pavilhão "A" e Versáteis e #oacir MlJ.sikantem no "B". Domingo (20),. encerramento da

Schützenfest, às ]'0 horas, desfile dos Clubes e Socie.dades -de Caça e Tiro do Vale do Itapoeu,
na rua Walter Marquardt, desde o supermercado Breithaupt, até o Parque de Eventos, com

d�trib.uição ,de chopp. A animação do Pavilhão "A" começa às 11 horas com Banda Estrela

de Ouro, às 16 horas Banda Badem Blu e às 20 horas, encerramento com a Banda Die

Motte.ner da Alemanhá. No Pavilhão "B", às 14 horas Banda Hannover e ãs 18 horas Banda
Versáteis. No Pavilhão "C"', apresentação de Grupos Folclóricos e Bandinhas da região. O I

encerramento da B" Schiitzenfesi será às 22 horas •

.

SZ

Scliiitzenfest,'
,

"
.

mantém 'a.

traáição
commuita

ProP�.t14LIIMNkr,ÁntItlio �B�ÚUJftli; co".
a casalAtl�1aitk �GerluzrtlEndet; tI4 EruJerM�1ros

No ctl1ltarot� Br�ithá"pt, Gllmar.. Mor�tti , Rob�rto

Breithau�, o cobuústa, Paulo Fet7UIIIdlfS, FranciscoAlves,
SérgÜJ K"ch�nb�clcer eA.gostilrho Olill,ira

.

"

Rua Marina FrutUOIO, 391

FOI\E: (047) 372-0081'
. JARAGUÃDOSUL- SC

.
'

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
PREVENÇÃO EM CARDIOLOGIA

Dr. CássioFontoura
Dr. CarlosA.Beltraml

R_Dr.WalciemiroMazurechen, 26 - Fone: 37Z.0814
'

J8ragpádoSul'
'

•

, .

111UStea,

áanÇas,
áisputa de .

tiro, comidas

típicas e'
'muito

cIjopp! 9W
coluna de

fwje, .

momentosáe

afegria e '

. áescontração
,

,
.

No ,ctiJrulrot� tJa RBS, Cl�ber (Di4rio. Catarill�,.,�),
MarIÜJ�lIi (Joilr"ilIe), SUl (Escolas SUl), Drika (Jomal tl�

I

Santa 0atar;"');Krilg.. (RBS TV) i;,co"''-

.

Máquinas para, empacotamento
RuaAraquari, 136 - Dha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203 __;_".._.,

Jaraguádo Sul- SC &sagaleraé86akgria;A'-tI1UIrtJ, JoãoOarlol,
------.....----------.... ' Sandro, Jaison e (;(Iss;W-.a

...
'
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e-mail cínagenênetuno.com.br

t@6ade�fJ- rfo, �kk C29ftútWo- .f!13aejumdi,l �ado, ?W dÚWno- dia 28 ele M3le?nkco!
"

·.r�. 0'Va cokna dekfe, maú�� da� depia.

LuizAlbmo Oppet7IUIIIlf, comanptniJ e AmaMo P_Io, com a nposa Ro$emeri

patrone"eDillna eafilha Cristina KamerETsching

JuizdeDireito, Diretor d_o FOrum, Dr. CarlosAlberto eCristiIuJ
da Rocha, com o advogado carioeaHermes Ro�ae esposa/anele

.

I

Essas carinhas novas serão vistas nas

passarelas de Iaraguâ do Sul e de todo

Estado, em desfiles de marcas
famosas. São modelos e manequins
formados pela CKAT.

CENTRO'DEDIAGNÓSTICO POR IMAGEM'. .

Dr.· Edson Carlos &chulz
..

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL E DOPPLER COLOR GASTROENTEROLOGIA
,Rua J.orge C�e"n;ellÍlit;z, 84 Telefone: (047) 371-1109

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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João l.oares Ribeiro Es.rio
.Presidente do MTGISC

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 1996

Wson Ribeiro
Coordenador da 9· RT,

Para quem não conhece ainda oMTG/SC (Movimento TradiéionaJista Gaúcho de San� Catarma),
.

r=!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

.

eis aqul.o nosso p_ente e os respectivoS eoordeaaderes das RTs (Regiões TradIcionalistas). CozinhII CIJmpeir«Jaraguá do Sul pertence (l
Canja de galima9aRT, . cujo coordenador 'é o
1 galinha 1 cebola

maior de todos, ..;.

1 xfcara de arroz 3 batatas inglesas
Sr. Vúson Ribeiro.'
(Maior? É claro!
Pois tem 1,90m de' altura)

É i$SO chirú, tu és para nás
não 'sâ grande na altura, mas
tens nos demonstrado como és
um grande tradicionalista, a
cada dia que passa.

Ã.t:il#I Tri,. spiIttl.,. • S.ialliIIo SâJa"..... Aiwo 1bItIir MDlnb •

C-I'tÚ__r diJ 1· RT
'

Cotll'tÚ__r diJ 3· RT Cool'tÚ__r diJ � sr
'

't
Dr. FltWi4I B�ti diJ Cruz • Fabiano LMh Sel..dtz.•
CoortúruuJor diJ 8· RT- C6orthruuJor da IfJ" RT

Gr.,", A &rJfI- .

CoortúNldor diJ 11· RT

E '(uem trocou de id«de no último di«, 1511OI"
.

foi eUI este ehirú (ue sempre lhe traz ,dlJuma
e"iSll de espeeiai'l para fazer n"s fintllis, de
semanal', ou 'lhe cont«r tIIllJ.um« curiosid«de.

, guero a9r«decer a, ehirilsada '(ue estifler«m
I« no meu ranch" ptllra comemortllr comilJo

.

est« dat«; em espeeiall a minha espoSil pel«
surpresa d« festa.,

' '

Foi ,especi«11 de primeir«•.
-

. Jackson A Iberto Jacobi

RODíZIOS DE CARNES
BUFFEr POR QUILO

NOVIDADES:
JAVALI"BÚFALO

OVELHA

Arlar ÃIIIliIftl Aaaíwu •

Cool'tÚ__r diJ 1- RT

"", ..

JOII AlII6t1io d� M�1o •

Coorthtlmlor da 12· RT

.
'.

�o,.,� LMiz T�i;juilP -

CoorthlUldor da 13· RT

Neste domingoo CTG Laço Iaraguaenseestarâ
, de cola.atada lá, na cidade de Barra Velha" para
mais Uma etapa dê cidade x cidade,' em virtude
da definição de seleção de laço do estado deSanta,- j •

Catarina.

Boa sorte aos peões.

Usem o cinto de seguranÇa gauchada,
pois suas vidas valem mais que um

simples precpnceito.

2 cenourasméda

tempero verde
1 gemadeovó
� copo de leite

Despaohante CllO
CONFIE EM QUEM SEMPRE ESTEVEAO SEU LADO

"MAIS aUEUM DESPACHANTE, UM AMIGO"
Rua lorge Lacerda, 169 -Fone: (047) 372-2779.

,

JaraguádoSul-SC
Filial: Barra do Rio Cerro, Rua'Angelo Rubini, 972

Fone: (047) 376-8421
' ,

Preparilfão: Corte a galinha em pedaços e, depois de
salgados e temperados com alho e pimenta do reino,
deverão ser refogados. Coloque a ferver, juntamente.
com a cebola picada miúda, as cenouras cortadas em

rodelas finas � as batatas em pedaços médios.

Junte o arroz e deixe ferver por 40,minutos, corrigindo
o sal. Emmeio copo de leite desmanchea gerra de ovo,

colocando 1 colher de café de vinagre. Apague o fogo
e misturé o leite com a gema, mexendo bem, tampe a

panela e deixe "parar" por 5 minutos

BR 2110 N" .5.249
JARAGUÁ DO SUL - sc

Anexo ao

Portal de Jar!lguá

Oda, ,

"Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que ti :

colhas.sempre, todo dia, paz e alegria na lavoUf(J
da amizade... " São os desejos dê Adri, Edson,
Mana, Jô e Edipelapassagemda seu anivers� ,

no último dia 17

COMÉRCIO
DE 'CARNES

E FRIOS
- A melhor carne da cidade>

Rua João Plahi..ehaek. 407
.

Fo...: (047) 372".24-371-4547 -371-5215
,

JARAGuÁ DO SUL- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sua pele a. eelsro ne.!lb9 verão
,.' "

'.'
.

,

A cada ano, novas pesquisas voltam a apontar mais e mais perigos dos
,

' I

raios solares. Se você ainda não se convenceu dos beneflctos de um filtro

·

Os dermatologistas 'costumam recomendar FPS 15 à 25, para pessoas de
. -./.

.
'

pele normal. \_
* Os raios solares atravessam a água, o guarda-sol, as nuvens, "a agua,

«sua camiseta. Por isso 'não se iluda, use filtro solar sempre, por mais-que
pareça não haver a mínima condição de você se queimar.

,
*. A areia e a água refletem os raios solares, intensificando a sua

exposição a eles - além de você seratingidapor aqueles que vêm diretamente'
do, céu, é bombardéad;' por muitos, outros 'q,ue são refletidos por essas

• , _
,. J

superfícies. ,

,

'

,

.'
.

\

* Proteger-secontra os raios solares não é só' uma questão de estéttoa, ' .

.

" t ..
,je Colocando tudo na' balança, pode-se conclutr

más também de saúde, pois está diretamente ligado ao câncer de pele. .. d. 'd .. 1
'

.'.

que voce po e, e ate eve curtir o so, mas sempreAmbos são reversíveis quando diagnosticados a tempo, mas podemser' .. -

,
,

com moderação e proteção. adequada. Os riscos
falais quando não combatidos de maneira adequada.

. ....
'

,

' " serão menores, os beneficios maiores e você vai
* Usar filtro solarpode eliminar riscos de queimaduras, reduz as

d. . d. "'.

I'

,

"

, po er aproveitar sem me o aestaçäo malS sensua
chances de ocorrer � câncer de pele. Apesar de tudo isso, ofiltro não 1

d.
.

'
-

·

'

'. o ano. ,

''''pede que surjam manchas e nem zera a possibtlidade de um câncer
-de pele. Por isso, não abuse e curta também um pouco de sombra nos

· . '.

solar, descubra de uma vezpor todas por que seu uso é tão importante...

Por issopreste atenção em alguma; dicas �mportantes para �ocê aproveitar
. \

, osol, sem se queimar:
,

* Os fatores de proteção solar (FPS), indicam o grau de proteção que

umprodutopode oferecer contra os raios ultra-violeta,'quanto mais sensívei'
-

apele maior o fator de proteção, que geralmenie vai de 2 FPS até 50 FPS.
'

,

' ,
. �

;-
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Van1.0S construiro
CentroCultural. '

o Jornal'CORREIODO POVO vem mais uma

vez convocar a população para a campanha
,

Va�s construir o Centro Cultural

Sabedor da importância do prédio para, a cultura

jaraguaense,
o CORREIODO POVO abraçou esta causa

mais do' que justa.
Todos podemos participar. 4 LeiRouanet permite

que as pessoas 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
"

.Anjos do Inferno
Narra a histôria r�al dos Smoke Jumpers, uma

corajosa brigada de incêndio tnstaladaproxtm« '

às floresras do' Colorado, constantemente i
ameaçadas pelofogo; dtvtdidos por um cotidiano '!
movido pela. tragédia e a fé de que é possivel
controlar as forças aterroradoras da natureza, i

os Smoke Jumpers escrevem.sua história de lutas 1

'num dos cenários
, ,

. \

mais dramáticos
norte-americanos.

.

Cant." amorte sempre'
: presente, quer seja de
seus companheiros'
quanto das pequenas
populações dafloresta,
eles pressentem que
para derrotai esse

es tranho inimigo é

preciso antes de tudo
saber odiá-lo. '

Ação, ])uf{lção: ' 94

mimtos.

t-

OSegredo
/ ,\,

Um dos mais respeitados atores deHollywood, o astro .

Kirk Douglas, vem protagonizar a envolvente história
da luta de umafamilià para sobreviver ti uma pequena
comunidade norte-americana, movida pelo ódio e pela
intolerância. Ele éMike Dunmore. um homem valoroso

, e leal, quepassa seus dias ao lado do neto Danny; com
o qualpartilha um grande, segredo. Um segredo que, se
desvendado; pode lhe tirar algo que ele, do alto de sua
vida, não pode mais se

.

__
,

imaginar vivendo sem.

Mas um fato inesperado
pode Obrigá-lo a ter que
trazer 'o público sua
'misteriosa. história: as
eleições locais o colocam
num' importante posto
político da cidade.

O que fazer agora?
Continuar, com. seu

,

segredo ou· expor-se a

todos em nome de uma
carteira?

.

'. Duração 90minutos.
'
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18 deoututWo de 199'

,_lJa .m .
•., S

r:r. Na última sexta-feira (11)
tivemos um início de festas de

outubro atípico. Metade alegria,
_de tristeza. Simplesmente não'

dava pra esconder. o aperto no

c«ação de ter perdido o cantor,
oompositor e poeta Renato Russo,
líder de uma das bandas de maior

�o do rock nacional:emtodos
os tempos, á Legião Urbana. A

juventude brasileira deve muito a

. Re�ato Russo, não s6 pelas suas

belas canções, mas, íanDém; por tê
Ia ensinado a lutar pela liberdade;

. questionar a desigualdade social,e
acreditar no Brasil, sem deixar de
levantar a bandeira do amor. A

poderosa voz de Renato Russo está

silenciosa agora, mas sua obra,
certamente, ficará perpetuada por
várias gerações.

YII.T••IJLA.
Qi Encerram-se hoje, as;

iDsaições para o Vestibular 97 da
Acafe. Administração, Ciências
Contábeis, Pedagogia; Letras e

Arquitetura & Urbanismo são os
alma; ofetecidos pela Fundação
Educacional Regional.Iaraguaense,
aFerj.Maiores iníomações, no fone:
37I-®83.

EN'ALTA
qr O professor Achilles'

Santos Silva Ir. vemdemonstrando
querealmente está comabola toda.
Recentemente foi presenteado com
1IIlil gorda cesta de café da manhã,
carinhosamente fornecida pelas
alunas do 8". semestre de Letras,
da Per], Deve ter .sido o dia do
lIOfessor mais saboroso de to&l a
'lia carreira profissional.

.LIJNIR.AIJ
r::ír Programação do .Skol

Rock,para este final de semana, traz
para o palco as sete bandas
fioaIistas. do Festival SkolRock96.
logo após, as'bandas Ira! (sábadoj
e Titãs (domingo) esquentam a

lIl()çada roqueira que- estará, à

noite, nos pavilhões da Proeb, .

curtindo a 13- Oktoberfest. Os

·�scomeçamàs 15h,naPrainha
e, o preço do ingresso, no local, é

.

deD",",:,,5,00.

Armai quando será consertado

,

o alambrado da quadra de areia,
, da 'Praça Ângelo Piazera, no

centro da cidade?

CE,NT'ER· .

SOM' '.

Cll'. - DISCOS - FITAs

Av.MaL Deodoro,406
FONE: 37t ..2847,

••• C I t-I e 1'1\ Ja\.,•.•
','C;"crilaiuloP- f"._1UJilajartlgruurua, J."afnaNascimento, I JOINVILLE

.

ISorozlnho,May,. Llzz/ane RelseTeSa"dTa-da Silva -Cins MÜ8/1er 1- Jovens Bruxas (laf1ÇlJmento nacional). Horários: '

• í "II • I 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.
.

I
Fabiane G. Runf "(�8110), Sergio Kuehenbecker Jr. _

.'

.
-CinsMÜ8/1er2- O Professor Aloprado. Horários: �3h30, 15h30,

�
.

, . , I 17h30, .19h30, 211130. .
. I.

"
Nino (.19/10), LucéliaRussi (2.0/10)...Täbita 1. Tomelin -Cins'MÜ8/1er 3 - 'A Ilha do Dr. MorNu (Lança'mento Nacional).

. .

(20/10), AndressaStein(22110) JulianaAlquini (22110),
'

I Horários: 14h"t6h, 18h, 20h, 22h.
'

I\.
.

. ClaudinePiazera (23/10), Fabiane deAlmeida(23/10) e BLUMENAU .
.

,

'. .; Janessa T. Kist (24110). ., I -Gins Shopping 1 - A Ilha do Dr. MorNu (Lançamento NacIO�Q.1
,

.

I
Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.,' ,

'

I"QUEM ME dERA, AO MENOS UMA VEZ, pROVAR QUE .QUEM TEM .

-ctne Shopping 2 - Jovens Bruxas (Lançamento Nacional).'
MAis do QUE PRECisA TER QUASE SE,MPRE SE CONVENCE QUE NÃO

I Horários: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30.
.

ITEM O bASTANTE E f.AIA dEMAis pOR NÃO TER NA�A A d iZER" .

• Programaçio válidapara o parlodo de 17110 a 24110.
(RENATO Russo) •• __ •__••• _•••

exclusivo

áquipara a

coluna, a
aniversariante
dapróxima
terça-feira,
Julana
Alqulnlque
estará

completando
ts 4ninhos

.; ,

VAIUEDADES-ll

••ILW.. CIBILIB.TIB
r:srConfirmado o nome do

professor Silvio Celeste para
assumir, em 97, a Secreataria de

Cultura, Esporte e Lazer, de

Jaraguã do Sul. Ajúventude, em
especial, comemora a no,tícia!

�"•••••••A"•
r:sr ;.. Quando você espirra, o

ar sai do seu nariz a urna média de

,160Kmlh. Os homens espirrammais
que as mulheres.

* Um cílio dura de noventa a

150 dias e depois cai. Cada olho

'tem em torno de duzentos cílios,

.

* O grupo baiano Olodum reaparece para esquentar o verão
com disco nOVO, Roma Negra; impulsionado pelo bit "Bora
Bora" - mäsíca de trabalho com previsão de emplacar em todas

,

as rádios do Brasil. Diz a primeira estrofe: "E se 'viajo omundo
inteiro I com o meu canto não paro .I num só momento I é
assim que chego / às Antilhas do meu novo pensamento". O
lançamento oficial em Salvador está sendo aguardado para 'o.

. dia 23 de. novembro, na Praça Castro Alves.
.

* Os beatlemaníacos podem' comemorar. O livro The
Beatles - Dito e Não Dito (80 pãgs., R$ 18,00 para o

.

consumidor final) contando a bistória dos Fab Four, chega ao'
mercado pela Melhoramentos. Trata-se de uma ediçio
requisitada, em capa dura, com fotos que documentam o

nascimento, a carreira e a dissoIução da banda, considerada o

maior fenômeno pop de todos' os tempos,
(Music Shopping)

InfOl'mllfivoCENTERSOM
Títulos mais vendidos: Legião Urbana (A Tempestade), Daniela

Mercury(Feijão comArrozj.CidadeNegra (O Era),ORei doGado
'

(Vol. 2). Principallançàmento: BonIovi (These-Days 'duplo').
c

.&IIPYA
'(jj Aproveitando o agito da

Oktoberfest, a Danceteria Harpya,
de lndaial, vem abrindo todos os

sábados comurn excelentepúblico.
Até os DIs da casa já entraram no

clima, e incluem, toda 'noite, ,na
programação, um Especial
Oktoberfest pra nenhum fritz
colocar defeito.

YA_IE_A
r:sr Depois de alcançar a

primeira colocação, no teste de

admissão, a simpática Vandressa
M. Pereira passa a ser, agora, a

mais nova integrante da equipe
de funcionários da agência local
do Bamerindus. Desejamos
sucesso!

(jj'(>ara alegria daqueles que curtem mm noite de alto astral,
está COIÚnmadO para o dia 13 de dezembro, sexta-feira, na.AABB,
mais UQl Baile do Hawaí,A rmsicalidade deste ano ficará por
conta da Banda Emoções, de Joinville. 'A aqpisição de nesas

,

poderá ser feita a partir deSe�feira (21), com.os membros
da diretoria da }\ABB, na agência Central do Banco do Brasil.

fARMACfNJU
Av.GetúlioVargas, 158

'Fone: 372 • 3469·8372-104-2

Filmagens & Fotogrqfias

Fone: 372�83"FON'E:
.

371-$309
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APARTAMENTOS
CENTRO·

. [P[fJD[jY1fif..9ufl..1f!
FÓRMULARIOSCONTÍNOS

.

.

NOTASFlSCAIS,DUPUCATAS,RECIBOS,FORMULÃRlOS
PERSONALIZADOS�ETC•.

ftLIFIDI... 1IIPII8. .

DJSTRIBÚIDORPARAJARAGUÂOOSULEREGlÄO
Rua p...idente Juscelino, 188
Centro - Jaraguá do Sul- SC

Fone: (047) 371-9999

TRATA PLAN
Serviçosde Alardlnaçlo Geral

Execução de Projetos com três
meses de garantia

'

. Manutenção com adubação gerat·
.

pode, corte de gramo, remoção
de entulhos

Atendemos Jaraguá do Sul,
.

Ensell;da, Piçatras, Penha e l'!.avegantes
Contato rope .987-0914 com Renato

Município dePenha SC'

CLASSIFICADOS DE IMOVEIS CORREIODOPovo-5

TERRENOS
VILA NOVA. - Excelen�es lotes financiados em 10

meses - Próx. ao Fórum e ao Breithaupt
JARAGUÁ ESQUERDO - Oond, das Azaléias -

.G9�Q7� I.MÓV-EIS

371-7931
RuaAntonio C. Ferreira 1 fIT

CREC11741:-J

COMPU· VII.E .. IOlEIA • ADMlIIIIU • IICOapO.u .

Qtos Gar BairrO EndereçoJPonto Ref. Preço In'ol1llllÇões�rais
Sobrado 300 4 2 Versalhes R. HeroldHesse, 30 75.000 Seini ãcabadolNegociáveis
CasaAlv. 84 3 1 J�Esq. R. OliviaPradi, 118 38.000 Pr6x. Condomínio Azaléias·
Casa Alv. 140 3 1 Lot. Papp R. José Papp, 357 57.000 + 15.000 finänc. pfSFH
Casa AlV. 190 4 1 Scbroeder R. Princesa Isabel, 547 ·80.000 terreno 6.562� - Parcela
Casa Alv. 130 4 2 Lenzi R. Elpídio Martins, sln 34.000 Aceita terreno/carro
Casa Alv. 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. Girolla, 474 85.000 Aceitacarrollm6vel- valor
Casa Alv. 115 3 1 Centro R. Ferdinando Pradí, 118 80.000 Aceita terreno até 40.000
Casa Alv. 133 3 1 AnaPa$ Rua634-103 25.000 Casa em construçãolfroca
-Casa Alv. 180 4 2

.

Centro R.José Emmendoerfer, 139 ·80.000 Troca plapto em Blumenau
Casa Mist. ·180 4 1 VilaRau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceitacarro até R$1O.000,00

Apto qK 166 3 Centro· Bd.AnaPaola - 30 andar .27.000 + Pinanc. CFP
Apto OK 153, 3 Centro Bd. Scbiocbet - 120 andar ' 50.000 + Financ. CBFlFicaCozinha
Apto OK 138· 3 Centro Bd. Juliana - 30 andar 55.000 Entrega em Ago�toi96
SalaComl 113 Centro Bd..Florença - 10 andar 50.000 Sala comercial
SalaComl 25 centro SboppingJar�guáBox 44 23.000 + 2 CUB m�/Aceita troca

'Lote 562 Figueira RuaAlagoas - 150m - Bsq: 16;000 Somente em dinheiro·

Lote 450 Amizade Res. Versalhes m 11.000 Negocíãveís
Terreno 11000 - Nereu Ap6s Nereu - BR 280 8.500 Negociäveís
Terreno 90ÖO- - Vieh Ao lado do Posto Bogo 160.000 Vende tuÇio ou áreàmenor
Terreno· 7000 ·Nereu . Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
terreno ,2608 - Neteu RuaAndré Voltolini 32.000 Negociãveis

· Lotes 465 ' - ·Figueira ResidencialPiazera I ·6.000 Ent. 2.000 + 48 x 225
· Lotes 385 Amizade./" . Residencial Bebling

.

10.000 Bot. �;'OOO+ 5 x 1.000
.

Lotes 630 VilaNova Pröx. F6rum/RãdioRBN 33.000 20% entrada - Saldo 20 Xl

·
Lotes Vários - StaLuzia Residencial Geranium

.

7.000 SBM BNTRADA 200 pl mês
Lotes Vários - VilaRau ResidencialRenascença Diverso 40% entrada - Saldo parco
Lotes Vários - VilaLenzi· ResidencialPiermann I Diverso 40% entrada- Saldoparé.
Lotes Vários - Barra Residencial Satler Diverso 40% entrada - Saldo parco

Chäcara 180000 - Garíbaldi Bstr, Garibaldi - km 15 80.000 Casa alvo - Aceita trocar
Chácara 111500 - Garibaldi

.

Ribeirão Húngaros ,.. Km 13 20.000 Semmoradia - 'frocalp�cela

Terreno com 8.000qll no centro deNereu Ramos Res. Geranium (Centro de Santa.l.uzia)
(CENTRO) - Apenas'R$ 35.000,00 ou parcelado Lotes com toda infra-estrutura (Tamanhomédio de 50Om�)

IMPERDíVEL SEM BNTRADA - R$ 7GO,00 p/IJlês rrxos
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TIPOI' ENDEREÇO' ÁREA(M2)
Construfda Terreno

AIv.R.AlvinDUo s/n!! - Lot. Dalmar 280,00 1.480,00
Alv.R.Adolfo Augusto Alfredo Ziemann . 172,16 434,40
Alv,.....R.Gustavo Friedmann .. Guaramlrlni .

320jOO 450,00
Alv..ai>adlR.Francisco A. Picclonl s/n!!Corupá 80,00 853,00
Alv.R.BemarclnaBittencourt MOlIer, 221 660,00
Alv.A.LuizSatler, 63 14000 '. 330,00,. ,

Alv..RAdãoNoroski, 173' 183,00 3�,fO
Mist.R,Marcelo Barbi, 340

, 120.,00 420,00
Alv.R.Floriano Freberger, 70 530,00 5�0,00
Alv.R..JulioTavares daCunhaMello, .150 200,00 1�083,49
AJv.R.Abano Fach in I s/n!! - Vila Nova 140,00 675,00
Alv.
.

R.JoséNarlof - Alia Pauta. 195,00 468,00
Mad.RuaRichardt Piske, 417 70,00 . 435,50. �

Alv.R.OttoMeyer, 66 - Vila Lenzi 205,15 617,50
Alv.R.Chile, 20 - �z�rnlewicz 100,00 . 520,00
Alv.A.CândidoTorríazelli - SChroeder ?6O,OO 1.541,00

CASAS
VALOR

R$
,100.000,00
110.000,00 .

110.OQ,00
13.500,00
75'.000,00
65.000,00
60.000,00
32.000,00
,250.0�,00
150:000,00
85.000,00

.

70.000,00
18.QPO,00
58.000,00
38.000,00
80.000,00

.=1

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

Nil

QUARTOS
03
03
'03

05·
03

04
03

05
05
03
03

03

04
04
05

, ..

�

OBSERVAÇÕES

Conclções de pagamento à combinar'
Condições de pagamento à combinar
Condções de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar

"

Condições de pagamento à combinar
Cpndlçêes de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinàr
Condições de pagamento à combinar
Valor e condiçõesa combinar
Valores e condiçõesà cOmbinar
Condições à corrblnar
Valores e condiçõesà combinar
Concições de pagament� à combinar'
Entrada deR$'29.000,00 + 12 XTR+ 1%
Condições de pagamento àcombinar
Condções de pagamento à combinar

ENDEREÇO
RuaWillyManhken'2219 - Ediffcio Athenas

RuaGumercindodaSilva, 555 - Centro - Ed._Carvalho .

RuaR'einoldoBartel-'Resid. Bartel-Térreo em 30 das

RuaBarãodoRioBranco, 760 - Edif. Schlochet

RuaProcópioGomesde Oliveira, 1.320 - Edlf.lsabela

APARTAMENTOS
NR DE QUARTOS

04

03

03

03

03

ENDERECO VALOR R$
RuaProcópioG:Oliveira; 1360
RuaAnaKarsten•Barra do Rio Molha
RuaOttoMeyer
RuaAngeloTorineIli - Vila Nova /'

RuaTomázFrancisco de Goes _ Vila Lenzi.
RuaJacobBucknº 1,37 - centro -

Lateral.Joséfheodoro Ribeiro - llha da Figueira
Rua611-Semnome

.

.
'

RuaGoiás-VilaLenzi
R4aAdolfoEmmendoerfer, Barrá do Rio Molha
RuaCaboHarryHadíich- Centro

.

RuaMarinaFrutuosa - Centro
RuaJoãoSotherCorrea - Guaramirim
EstradaQuati-Guaramirim
RuaAmazonas
RuaPrefeitoJoséBauer
.

��et

ÁREA(M2) .

85�000,00
10.600,00
15.000,00
85;000,00
26.500,00

640.000,00
48.000,00
·85.000,00
15.000;00
70:000,00
47.000,00

.

55.000,00
40.000,00
60.000,00
30.000,00
'19�OOO,OO

VALOR R$
270.000,00

55.000,00

16.000,00
90.000,00

.

45.000;00

OBSERVAÇÕES
Condiçõesà combinar
Assumlrflnanciamento de 80meses combase R$ 524,00.

.."
.

Assumirflhanc. de·1 00mesescomoase R$ 550,00 (1.4CUB)
'Qulta�
Assumir FInane. de 216meses combase de 590,00

7-14;00
434,00
375,00

35.000,00
371,00

4.236,00
1.800,00
2.787,00
" 53300.,

.

5.000;00
300,00
736,44 .

93.000,00
250.000,00

385,70 .

2.180,25

OBSERVACÖES
Com parcelamento ir combinar'
Condições de pagamento à combinar
Com parcelamento àcornolnar.

Condições de pagamento à combinár
Condições de pagamento à combinar

Entrada R$ 33.000,00 + 6 x R$ 2.500,00 prestações fixas.
Com parcelamento à combinar.

Condições de 'pagam_ento à combinar.
. Condições' ds paganierito à combinar
Condições de pagamento à 'combinar

.

Condições de pagamento à combinar
.

Condições de pagamento à combinar 4
. Condições de paqamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à cof!lbin�r
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'pádo Sul, 18 de outubro de 1996 CLASSIFICADOS DE I�OVEIS CORREIOOOpovo.7

Terreno: rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30nits.

Terreno: 15i3Omts na rua João Plaaínscheck.

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, &83 - aala 1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

LOCAÇÃO
Apartamento ruaDomingos Rosa, 85 (02 qtos, garagem) - R$ 350,00

"Quítinete: rua Arquimedes Dantas, 80' (O 1 qto, sI garagem)�$ 190;00

Casade alvenaria: 70.00m2 no Lot. Vicenzi e'�ado�i d financiamento

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

Casa de alvenaria 190,0Qm2 na rua Antonio Gesser . Bairro Czerniewicz.

Chácara: -em Corupä, com 131.000,00m2 com toda infraestrutura

Chácara: em Nereu Ramos, com 88 morgos tendo casa, luzagua,

Venda de lotes financiados no Lot. Vicenzi eGadotti - Bairro Sto. Antonio Casa de alvenaria: ruaPastorAlberto Schneider (02 qtos. sI garagem)R$ 230,00
Casade alvenaria: com 1l3,OOffi2na ruaAlberto carlos Meier- Bairro Centenário' Casa de madeirar Lot. Vicenzi e Gadotti (02 qtos.) R$ 128,00

.

..
.

.

Casa demadeira: ruaLourenço Kanzler, 637 (02 qtos) R$ 270,00
1 quitínete-demadeíra - R. Adão Noroski, ,19 - Lot. Giardini LenziR$ '14�,OO
Sobrado insto com 2 quartos - R. Adão Noroski - Lot. Giardini Lenzi - lU 224,00

Novoendereço: Av. mal. Deodoro da ForuJeal, 583· centroao lado da Dieo Empreendimentas

INTERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

COMPREAQUI ...
- Terreno com 8.500m2

(36 x 240) à 5Km do centro,
ótimo para mini-chácara.,

Só R$ 18.000,00,
(negociáveis)

Casa em alvenariâ com

90m2, terreno com 450m2,
todo murado."

"

Rua João' Prerune:

(Jaraguá-Esquerdo)
R$ 40.000,00, (à oombinar)

• Ótima casa em alvenaria
com '150m2,' terreno com"

o
"

'

'420m2, todo murado,'
,

I
'

Vi/a Lalau. .

'

Preço à combinar.

'COMEMORE'NA
�CHÜTZENFEST!

p----'-
. CRECI NO 1589 J

�I '

I
I
I
I
•
I

--- •
I
I
I
I'
I
'.
I

,

'

TERRENOS
'

,
'

I
Terreno cl L540,OOm2, próx. Scar

(Ce,
ntro) - R$ 100,000,00

'I'Terreno Rua 1oão Planinschcek cl 896,Oom; - R$ 90.00,00
Terreno, cl 5.184m2 Rua 199 sem nonic - Vtla Nova -

,

R$ 140.000,00 '

Lolcs na rua Paulo KJitzke (esquina), bairro:'AmizadC-Mauro '

- R$ 15.000,00
.

•

I
Tetreno Rua Domingoà da Nova cl 260m2 - R$ 55.000,00

ITerreno São Luiz - R$ 12.000,00 '

Lote n° 43 Lolcamento An;t Paula II • R$ 6500,00
'

Terreno de 440m2 - 1�ão JlUl,uário AY�080 �,' R$ 22500,00 '

Terreno de 538m2 +,ineia-ãgua - R$ 15.009,00
, ,CASAS

'

I
Casaem eOllBtrução(alvenaria)cl 143m2-VilaRau-Lotcamcnto
Vtla Rau terreno cl 548m2 - R$ 48.000,00

I"Casa em construção (alvenaria) cl 120m2 - Ana

paula,
IV LOte

'

140 - Financiamento + 16.000,00
Casa: em alvénaria cl .190m2 � 1ardini Lcnzí - R$ 60.000,00 '

,

Casaemalvenaria c/66m2 terreno de esquinaLoteamentoAna
'Paula IV - Financiamos - R$ 24.000,00
Casa em alvenaria cl 152m2 si pintura Loteamento Gíovani

I
Manfrini -

(a,
ceita-se carro

n,<> negÓciO),
- R$ 7.100,00

I2 Meia-Água cl terreno de 400,OOm2 - Loteam, Martins Lote
,

nÓ 25. - R$ 11500,00 -

,

APTOS
Apto. EditIcio Jaco Bmmendoerfer cl 100m2 ,']O andar -'

, R$ 50.00Q,OO' , '
'

Apto. 156m2,5° andar - Edif, Schiochet, 2' quartos + suite,

I'
armários embutidos (cozinha, quartos e banheiro),

'I
'

"

GALPÃO .

'

Galpão alvenaria cl 750m2 próprio pl tránsp, e indo e terreno
com 1.00Om2 cl escritório e coberto almn. Situado na Rua •

. Erwino Mcncgotti - R$ 100.000,00
"

Lotes flnaneiadós a partir de R$ 2.500,00 dé entrada

I ��;ª I

FONE: (047') 372-2734,

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPovo-8 PU8l1CA OES LEGAIS' JarapádoSul, llJde outub�o de,'

EDITAL· '

"ALUGUEL
.ue TRAJES,;,

FONE: 372-3349i
I

i

.
'

RUA EXP. ANTO�IO CARLOS FERREIRA, ',1·84

PROCLAMASDECASAMENTO '"
MargotAdeliaGrubba Lehmaan, Oficial do Registro <:=i\11do 10 Distrito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catadna, faz saber que
,

compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pelaleí, afim
de se habilitarem para 'casar os seguínfese

EDß'ÁL N° 20.771 de 10-10�1996
UANDltO,PISO E ttoSINÉIA RIBEIRO

, Ele, brasãeiro, solteiro, funCionário publico, natural dePedro OSório,Rio Grandedo.

Sul, domícíliado eresid�tei1aRuaFi>itácio Pessoa, i39, nestacidàde, ruho de Ing�
Piske e Alba Piske.

Ela, brasileira, solteira, promotoradevendas, natural de Ivaiporã, Paraaä, domicil'iada
e residente na Rua Victor Rosenberg, 797, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de João
Ribeiro eNinaPu:rcino. '

I,

, EDITAL N° 20.776 de-14-10-1996
HERMES SIGMAR ZÜGE E DULCE TRAINOTfI

ate, brasileiro, solteiro, soldador,�al .deRio 80 Sul, nesteEstado, domiciliado e
,

residente naRua João Franmer, Lote 38, SãoLuís, nesta cidade, ftlho de Léc.>nardo
.

' .i· r
,.

Alfonso Züge e Edelor Züge.
, Ela, brasileira, solteira, auxiliar de'encarregada, natural de Jaraguádo Sul, domiciliada
e residente na Rua João Franzner, .Lote 33, São Luís, nesta cidade, �lha de José

Trainottie AnitaBarikhardtTrainotti.
I

EDß'AL N° 20�777 de,15-104996
SERGIO ADRIANO E ANA CRISTINA GOLES

Ele, bfaSi,leirö, soíteíro; auxiliar administrativo, natural de Indaial, neste Estado,
domiciliado e residente naRuaPaulo Neitzel, 19, VilaLenzi, nesta cidade, filho de
Laurentino Adriano e AssuntaAdiiaao. 'I

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deAm3ricana, SãoPaulo, domiciliadaeresideote
.

"
naRua Paulo Neitzel, 19� Vila Lenzi, nesta cidade, filh� de Julio Goles e Genrade
Reschwann Goles.

EDITAL N° ,20.778 de,15-10 ..1996
. . .'

I _

AGUILAR ALVES MAFFISSONI E MAIZA RAQUEL BALLOCK
'

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, natural deCachõeirado Sul,RioGrande
do Sul, domiciliado e.residente naAvenidaMarechalDeodoro, 353, apto. 02, nesta
cidade, filho de AngeloDomingo Maftissoni e Adélia Alves Maffissoni.
Ela, brasileira, solteêra, técnícaembígíeee dental, nalural deJ�do Sul, donieilia&:

,

e residente na Avenida Mateéhal Deodoro, 345, nesta 'cidade, filha de Udo Darío:
Ballock eCeniraLenz Ballock.

,

EDI1AL ISO 20.779 de 15-10-1996
,

'

FRANCISCO 'CARDOSO E ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS
Ele, brasileiro, solteirö, pintor, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em
Pedras Brancas; nesta cidade, filho de André Cardoso e ApoIOnia"Batista,
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Catanduvas, neste Estado, domiciliada é

residente emPedras Brancas, nesta cidade, filha de Wilson des Santos e Rosalina
dos Santos;

"
.

E'para que chegue ao conhecimento de todos, mandei' passar o presente Edital,
,

• . • I,'

que será publicado peta iiqn::ema e. em Cartório,' onde será afixado por 15

(quinze) dias. Tabelião Substituto

PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES' Tabeliã e Oficial de 1ftulos
, Comarca de Jaraguá do Sul, 'Estado de Santa Catarina, na forme da Lei,
Faz saber a todos quanto este edital virem que se acham neste ràbelio '

para Protesto os Tftulos centre: "

.

Aliana Malhas Ltda. - R. Fritz Bastel� 772 - Nesta;
Aliana Malhas Ltda. - R� �ritz Bastei, 172 .. Nesta;
Antonlo O. N. cardoso - Nesta;
Ademir Hansen - R. Estrada Garibal'çJi - Nesta;
Aliana Màlhas Ltda. - R. Fritz Bastel, 77Z - Nesta; ,

Confecções H. Marq Ltda. - R. GuilhermeWeege, 22 - Nesta;
Darci Mé!,noel.Gonçalves - ME ., Ilhéus, - R. José TheodoroRibeiro, 921 - N
Dionei MeloVerli - R. Estéria t.enzi Friedrich, 29 - apto.12 - Nesta;
Denilson Sandro Henn- R. João Picolli, 166 - apto. 301 - Nesta;
Elio Medeiros Pneus -ME.,. R. José Aleus S/nQ,'" Nesta;
Estofados Reimer Ltda.,- R. Augusto Demarchi, 765 - Nesta;
Esquadrias Perola Ltda. - R Roberto Seidel, 1200 - Corupá;

,

Esquadrias Perola Ltda. - R. Roberto Seidel, 1200 - Corupá;
Eunice Zapella - ME - R ttoupsva Açu - Nesta; ,

Forlin/Car Latoaria Pintura Ltda. - R. Bernardo Dornbuseh s/� - Nesta;
Guiomar Carlos Guilow - R. PastorA. Schneider s/nQ - Nesta;
Helcio Ferreira - R. Henrique Marquardt, 671 - Nesta;
,Ind.Com. de Roupa - R. Germano Mahnke, 499 - Corupá;
Julio Cesar Alves - R. 'Ano Bom, 874 - Corupá;
Jardim América Comércio de Vefculo - R 2 de SefemtJrd, 169,6 - Nesta;
JJ Com. de Oficina de Moto Ltda.• R: Bernardo Dornbusch - Nésta;
'LeviA�t.oriioG�dotti- R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca: 583 apto. 407-Ne
Metalúrgica BonaLtda. pt Dos Imigrantes, 320 - Água Verde ,- Nesta;
Metalúrgica Bona Ltda. - R. .Dos Imigrantes,' 320 CP 3.20 - Nesta;
Metalifn Ind de Máquinas Ltda e- R. MaxWilhelm, 786 - Nesta;
JV1,ibetyTransp.Desd.Madeira Ltda..

- R. Angelo Rubini" 1 i 19;. Nesta;
Monaco lnd de Consoles Ltda. - R. João Jafluário Ayroso - Nesta: ,

Manlete SimoneWintrich - ME - Estrada Três Rio do Nórte -' Nesta;
Maura Marlene Pereira - ME':' R. Estrada Três Rios do Norte" Nesta;
Maura Marlene Pereira- R. Rod. BR 280 Km 78 s/nQ- Nesta;
Moacir Gonçalves:', R. êrusque, 156 - Nesta;
Motel Castelo Ltda. R. BR, 280 Km 71 - Nesta;
Osvaldo Valdir Kruger - R. Paulo Haffermann s/nQ - Nesta;'
OmegaSom Ltda. - ME - R. Carlos Eggert, 392·,- Nesta;
Olivia Hita - R. j:'lpidio Martins, 169 - Vila Lenzí - Nesta;
PH Têxtil Ltda. - R. Mal.'Castelo Branco, 401!? - scnroeder:
éadariada ConfeitariaTecnopan Ltda .... R: Bernardo Dornßusch s/nQ -, N�staf
Rogério a SilvaPr&Moldados - ME - R. Bernardo Dornbusch, s/n� - Nesta;

,

,Sidnei Mateus de'Souza- R. Cei. Procópio 'G. -Nesta: "
"

,

Soft Silva Têxtil Ltda. -R Rod. BR 280 Km 63; nQ 5249 - sl2 - Nesta;
Zonta.Materiais de Constr. Ltda. - R. JoãoPlaninscheck, 293 - N'esta;

"

'

" '1,

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aeet
tar a devlds intimação; faz por intermédio do presente edital, para que os me:
mós compareçam neste Tabelionato na ruaArtl:lur Müller, 78, no prazo da L�.
a fim deliquidaro seudébito. ouentão darrazäo porque não o faz,'soba,pena'
de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc...

,

.

LS/Jaraguá do Sul, ·17 de outubro de 1996
Ilton Hoffmann

, ,

Tabelião Substituto

EDrrAL ESPECIAL DE FA�NCIA
Pelo presenteEDITALDE INTIMAÇÃ0 DE F�êNCIA, faço saberao respo�á'Vel pelO. ,

Título' abaixo relacionado, que o mesmo se acham neste Ofício de Protestos para .
PROTESTADO em 24 de outubro de 1996, se não for pago. : , '

Ao intimado, é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de,proteSto I/)

apresentar declaräção de resposta por,escrito. ".
"

EsteEDITAL é expedido em virtude de não ter sido possível encontrar o resp9nsá'Vel no
endereço fornecido. .. ,

,

ESP.DUP.2423-1-VENCIMENT025A>9J96- VALOR: R$41,40
DEVEDOR:MErALÚRGlCAMÁRLEINDUstRlALIIDA.
DCfo. 00.211.437,0001-74 _

CREDoR:DICORfECOMÉROODEFERRAMENTAS I.TDA.
Na forma do Decreto Lei nO 7'.661/45 - Af't. 101 e Provimentv1683 daCGJSC.,

Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 1996.
Ilton Hoffmann

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.
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Balneário Camboriü vai Secretariadistri,buirá14milfilhotesdep!�!l.,
.

Jaraguá do, Sul • A

Promoverencontro agrícola SecretariadeAgriwlturaeMeio,
Ambiente vai entregar. a partir

Balneário Çamborió Nilson José Machado, da dotn&quev�cercade14,mil
. Com o objetivo de. USP/SP, vai falar sobre I�O aleVinos(ftlhotesdepeixe&)para
discutir "A nova ensino. técnico x Formação, 200 produtores rurais do

realidade do ensino geral", às lOh30min, será a município. entre carpas, carpas
capim. prateada. húngara e

agrícola" o Colégio, vez de Albenzio Eberle
. tilápiico�ousemnadadeiras.

Agrícola de Balneário . Prata, presidente da Cada milheiro do peixe varia

'Camboriú vai promover, Comissão do' Ensino. entreR$ 50.paratilápias. aRS

.

deZ7 a 30 de outubro, no Tecnológico para o· 65.paracarpascapim,osdemais
custam R$ 55. Para o ano queMercosul, apresentar a
vem está sendo' prevista .a

palestra "O Mercosul e o distríbuição de alevinos de Explicapio:8eCl'et4rioLeIllOSd4quectUllJNll'Mobedeceperlodo
técnico agrícola. As tilápia COm ou sem reversão. de desova

questões funcionais
\

e pacu, piau ecorini>atá. alimentação aos pequenos e

'causas trabalhistas, será
·A dismbuição dos peixes médios produtores da cidade.

obedeceaépocadadesova, entre, Segundo o coordenador do
apresentada por Sílvio novembro e março. Segundo a programa de. alevinos, Álvaro
Machado Sobrinho, secretaria. o objetivo é-oferecer \ Prety. cercade200pt'opriedade&
EAFRS/Semtec, às alternativas de renda e têm lagoa. "Nestes últimos três

l5h30min.

Hotel Marambaia, o IX
,

Encontro de Professores
das' Escolas Agrotéc
nicas e Agrícolas Fe
derais ,da Região. A

abertura está prevista
para às 19 horas, com
palestra do professor
Gaudêncio Frigotto, da
UFF/RS; O evento No dia 29. das 8h às

apresentará, além de 9h45min, serão reali-

palestras, mesas-re- zadas mesas-redondas
dondas, mini-cursos e ,"Professor' x alunos:

cemunícações livres. perspectivas demo-
Outro tema que será cräticas";

.

"Projetos
discutido no encontro comunitários"; "Serviços
será a "Nova política do de acompanhamento de
MEC para o, ensino egressos e organização
agrícola", que será profissional". Entre lOh

apresentado. nó dia 28, e 11 h45min, "Cursos
às ,'S horas,' pelo' pós-técnicos ": "Avà
professor Benedito Ilação, metodologia e

Martins de' Oliveira, interdisciplinariedade",
.Semtec/MEC, e debatido O evento contará ainda
por Mário Limberger, com outros temas de

Fenata. e Reinhart importância para alunos,
Sievers" ConealSC� Às 10 professores e profis
ooras, o tambt� professor sionais da área.

anos. somente a Prefeitura
oolaborou naconstrução demais
de200 lagosparapeixes, Grande
parte da: produção é usada pera

.

consumo próprio". 'informou
Prety..

As mudanças no trânsito estão causando confusão. Muitos moloristas ficam emdävída
onde podem ou não estacionar. EXistem lugares onde as calçadas estão pintadas de amarelo,
sinal que é proibido estacionar, nó entanto, no mesmo local, há vagas marcadas de branco .

no asfalto, além. de não ter placas de orientação, como acontece naRuaCoronel Procópio
Gomes (foto). A düvida, neste caso, é certa e a multa mais certa ainda.

.
.

Outro detalhe no trânsito é a ânsia dos policiais em 'multar os veículos
.

,

estacionados em locais'
destinados para cargas e

descargas. Em princípio,
eles não se ínteressam em

saber 'se os veículos
estacionados estão mesmo

carregando ou descarre
gando. Se não são
utilitários. multam. O
abuso dos motoristas é

grande•.mas. o excesso .de
zelo dos policiais' pode
ocasionar injustiças. Um

pouco de bom-senso não

faz mal a ninguém.

'BSTAOO DB SANTACATARINA
PODBRJUDlCIÁ1Uo

COMARCA OB JARAGUÁ '00 SUL .

.
'

.

. EDITAL DE PRAÇAlLEILÃo .'
.

.

A DouroRA mID.BMAR. MBNBGUZ1J DB ÇARVALHO, rufzA DB DIRBITO .DA 2" VARA CÍVEL DA
COMARCA OB JARAGUÁ 00 SUL, ESTADO DB SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

.

�SABBR aos que-o P.I"�nte virem ou �ele co�ec�ento tiverenl, ou ainda a quem interessar possa, que no dia 021
1/96, às 15:00 boras, realízar-se-ä no álrio do ediãcío doPörum, a praça do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da .

. � executivanWnero 252.5/96, emque é exeqüente Banco Nacional S/A e executadoAGM Com. de Prod. e Serv.

.

,deLimpeza Ltda outra, qual(is) seja(m): Vmte tambores de desengrasante industrial P-80 (deseavotvídc para limpezas
Ptaadas depeças, motores, cbas.sis, eixos, pisos,mjqUÍDa$, etc). A capacidade de cada tanibor é de 200 litros; Avaliados
- R$ 23.880,00. .' .

.

Nio.hilvendo licitante(s) Dá data e bora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em) lanço superior à importAncia da

�aIiaçio, será (ão) 0(5) mesmo(s) levado(s) a segundo leilão, pelo maior lanço oferecido, desde que lião írrisöríc, no17/12196 às 15:00 boras. '. "
'

.

Pica(m) o(s) ex�cutado(s) intimado(s) das'solenidades deSignadas, bem como sei.{s) cônjuges(s) de Casado(s) for(em),
�o não seja(m) encontrado(s) pelo Oficial de Justiça .

.

Ião hã ônus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acimamencionado (s), de conhecimento deste
,

1Ifzo. B, para que chegue ao conhecimento. de todos 'e' para que ninguém alegue ignorância, mandou-se expedir o
,�nte edital que será publicado na forma da, Lei. ,

.

Dado e passado'nestà CÍdacie,e comarca, Bstado de SantaCatarina, aos um dia do mês de outubro de 1996. - Bu,
.

Jenicben), datilografei e subscrevi.. ,
. '.', ,.

"

.

.

HILDBMARMÊNBGUZZI oE CARVAI.,.HO
'

Jwza de Direito

TECNOCALHAS tiDA. -ME'
.

Franqueado exclusivopara J�,.aguiz e região

Exaustores
\ .

E61kos maxiar '

Equipamentos para reti� do calor,
umidiule e poeira

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro

Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO -10 ERA.

Cerca de 3 mil. universitários Terceira idade discu
. participaram de estágios no exterior terceiro milênio

Blumenau - Mais de

três mil brasileiros já
participaram de
intercâmbio no exterior,
desde que iniciou o'

programa da laeste

(lnternational Association
for the Exchange of Stu
den ts ': for Tecnical

Experíence) e da IEP

(International Education
Program) no Brasil, em
1982. Os estágios, no
exterior estão abertos aos

universítärios de

graduação, pós-graduação
e extensão universitária,
além de recém-graduados,
de engenharia, química,
informática, física,
matemática, nutriçãov

, biologia, agronomia,
veterinária, medicina, alem
de outras de 'biomédicas.
Durante o estágio, o

ADJORI�
OPROBLEMA
A saúde privada não sai

mais barato do que a saüde
publica do ponto-de-vista
conceitual. Quem faz esta

afirmação éMarcolínoCabral.
,Otefe dó Escritörio Regional
do Ministério da Sande em
Santa Catarina, Prova disso,
segundo ele, é a estimativa de
apenaS 35 milhões de pessoas
atendidas emtodo o país pelos
planos privados de saúde,
enquanto o SUS é negócio
para, no núnimo, os restantes

" 115 milhões-de brasileiros.
De acordo com Marcelino,

as dificuldades correçam na

tática .de orientação da saúde

pública: "O grande canal de
entrada do sistema de saúde é
a emergência. Isto 'precisa sei
revertido. Nós continuamos
tratando a doença". Por outro
lado, salienta que o setor,
público paga mal e funciona
deritro de uma cultura de que

, '

AS'SOCIAÇÃÖ DOS 'JORNAIS �O INTERIOR DE SANTA CATARIN

FUNDADA EM 24 DE OUT�BRODE 1981

os equipamentos do Estadonão previdenciária e o Cofins", ' da Saúde entre 97 com dívidas Caridade e no Servidores.
têmdono.Aqai.paraele.Jniciem Diante disso; esclarece : zeradas e possa investir em

"

muito caro o custo de
os ganhos competitivos da Marcolino, o SUS sobrevivedo equipamentos. Considerada unidade destas. É preCi
iniciativa privada, que ou orçamento do Ministério da como um paliativo necessário, racionalizar as organi
trabalha com a meta de Sande, onde mais de 50% dos a CPMF, entretanto não é hospitalares, a capacidade
resultados ou quebra.', recursos são utilizados para galinha-dos ovos de ouro da: funcionários e a estrutura

,

O principal problema para pagar as dívidas do exercício saIlde pública. Marcolino avalia
' �ernçoS. Hospitais públiCOS ,

'

Marcolino, no entanto, é a anterioreafolhadepagamento: que a.sande püblicâ.precisa podem viver dos resuItad�
ausência de uma fonte de -o SUS repassou as atividades rmdernízar seus processos de atendímento.Têmqueooe·I1I"I'&1
recursos parao SUS. Sustentado aos Estados e mmicípios, que .gestão, passando a atuar em partir de receitas e custos". ,

por 3O% ,da arrecadação , receberam taIri>ém, a mão-de- diretrizes admínístrativas que
previdenciária, parte da, obra que já atuava no antigo eliminem o desperdício, AÇÃOCOMUNIT�!'arrecadação do Cofm e naís

:

InaIq>s e que hoje está cedida, .reduzam o absenteísmo do Criciúma,segundoMarCD ,

30% do Imntante de recursos. na qualidade de funcionário fuDcionalismo - chega, hoje, a Cabral, é um exerq,lo a
,

arrecadados pelos seguros de estatutário do Ministério. Entre . umarnédialdiade 27%, operem seguido. "Apesar'�difi�daIB
-acidentes contra terceiros, o ativos, inativos e aposentados mmarelaçãodewstobenefício deteminadas pela estabil�
antigo Inamps, deu lugar ao são.cerca de130.mil servidores e dêemaatonomia de gestão às' .numa economia como �SUS, a partir de 88, que ficou à em todo o país. Ou seja, sobra unidades hospitalares além de Crici1lma, a região deu UJJl

espera das disposições menos da metade dos recursos racionalizar a disposição, de de qualidade. IIJ1l1antoU �
transitórias e da legislação ,do '

orçamento para serviços. programa com 24 eq\Úpe5�complementar da nova investimentos." "A melhor coisa que um agentes �e sáúdé; e 14 po
dJI

Constituição para determinar as 'gestor publico pode fazer pela estratégicos. HOle, 96�.....fontes de recursos da saúde A SOLUÇÃO sua comunidade é não abrir um gestantes fazemprérnatal·�
pública. "Até hoje a fonte não , A CPMF, se aprovada, de novo hospital. Deve rever o não fícaespersndo e faz.a
foi definida e,' de 92 para cá acordo com a avaliação de ' potencial de atendimento que prazo vai ter resJltados. A "

foram perdidos. também, os Marcolino, vai servir, pelo tem Por, queter serviços de está nos rmnicípics- É lI,
,

30% da arrecadação menos, para que o Ministério neuroc,rurgia no Hospital de gestão de quer�r e fazer· "

Saúdepúblicasofre demá gestão

estudante recebe alojamento participar de 'estágios no Floria,n6polis - O

ealimentação garantidos por exterior, devem candidatar- Núcleo de Estudos da
uma bolsa-auxí1.io, pagapelo se às vagas' oferecidas em .Terceira Idade (Neti)
empregador em moeda 60 ,das(" empresas" promoveu, entre os dias 15
corrente do país que' universidades e institutos e 18, a IV Semana da
escolheu. As despesas com de pesquisas emmais de 60 Terceira Idade. O evento

passagens aéreas e seguro países. Os candidatos aconteceu QO Salão
obrigatöríocorrémporconta ,podem fazer as inscrições' Paroquial da Igreja da
do candidato. O programa' atéo dia 31 de outubro nas Trindade.' e discutiu
é oferecido pela Central de Centrais de Intercâmbio, assuntos relacionados com
Intercâmbio, com sede em agência especializada em gerontologia e o idoso
São Paulo, e com nove intercâmbios culturais em frente ao terceiro milênio.

agências em outras cidades todo o mundo. Para Na oportunidade foram
do país,

-

inclusive Blumenau e região, os apresentados palestras,
Blumenau, onde funciona interessados podem obter mesas-redondas, painéis,
desde 1994. Segundo a informações pelo ,telefone gincanas, bazar e shows
'diretora da Central de (047) 326-1661 ou à Rua artísticos. A abertura
Intercâmbio da cidade; Caetano Deeke, 20, aconteceu às 9h30min efoi
Luciene Reimer, ,25 Edifício Hering" 11 "andar, feita pelo reitor da UFSC

pessoas da região já Na capital do Estado pelo (Universidade Federal de

participaram do programa telefone (048) 22�3133.A Santa Catarina), Rodolfo
e estagiarám no exterior, classificação final sairä em. Joaquim Pinto da Luz.

podendo escolher entre 60 fevereiro e ,os estágios No primeiro dia do .

países. iniciarão em maio do ano encontro, às 10 horas, foi
Os interessados em que vem. apresentado a palestra "A

Ecologia e o
'

idoso
terceiro milênio", p
vice-reitor Lúcio Boteä
contou com a partiCI·p;gI.
das professoras Maria
Nazaré de Matos Sane'

pró-reitora de Cultuq
Extensão da UFSC"
Matilde Vieira, asses

técnica. Às 14 horas,
professor Mário C

doCSE, falou sobrea
,

9.842 - da política
idoso. Logo após, �
apresentado o pam
"Política do idoso e

engajamento
cidadania" , com

professores Raq
Quadros Seiffer, Al

.

Schroeder, José Luna
'Maria de Lourdes da S'

presidente da Amag,
de'Roberto Rio Branco,
diretoria da Ceneti.
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PUCdeCuritiba define calendâriopara vestibular97
Curitiba - A. PVC (Pontifícia do Mercosul. A expectativada direção da deAlimemos, QuímicaIndustrial, Ciência

Universidade Católica) do Paraná universidade é um número recorde de da Computação, Engenharia Civil,

divulgou as datas de inscrição e das inscrições. No último vestibular foram Arquitetura e Urbanismo, Direito,

'provas para o concurso vestibular do . feitas 21.021 inscrições, no ano anterior Comunicação Social (Jornalismo,"
ano que vem. Opresidente dá Comissão onümerofoi de 19.155. A reitoria montou Publicidade e Propaganda, Relações
do Concurso vestibulan.professorElmo uma equipe· especialmente para Públicas), Serviço Social, Pedagogia,
Brito, informou que todo o material de acompanhar as inscrições. Educação Física, Secretariado Executivo"
inscriçllo estará à disposição dos 'APUCvaiofereceros seguintes cursos: 'Letras-Português, Letras-Português
candidatos -apartir do próximo dia Medicina Yeterínâria, Zootecnia, Inglês, Filosofia, Tradutor e Intérprete em
'quatro de novembro, nas' agências 'do Agronomia, Bacharelodo em Írformãtica, Espanhol, no Campus de Curitiba.
Banco Bamerindus : As inscrições Ciências Contábeis, Direito, Ciências Ovestibular inicia ãs Ztüõmín.do dia

,

poderilo ser feitas no Campus de Econômicas e Administração, todos no cinco de janeiro, com as provas de

CuritibaedeSiloJosédosPinhais, entre' Campus de Silo José dos Pinhais, além Língua Portuguesa" Redação e

os dias 11 e 22 de novembro e custam de Biologia, Farmácia e Bioquímica, Geografia. No dia seis,' Matemática,
.R$ 70. As provas, acontecem de cinco à Fisioterapia,' Fonoaudiologia, 0- Literaturn Brasileira e Língua
oitodejaneiro.' dontologia, Psicologia, Medicina, Estrangeira. Dia sete, acontecem as .

.

Pelaprimeíravez a PltCvai oferecero Enfermagem e' Obstetrícia, Desenho provas de Física e História. No último
tursodetrodutore intérpreteemespanhol. Industriai (Programação VLSualeProjeto dia, os vestibulandos terão Química e

O objetivo'é expandir a oportunidade de do Produto), engenharia Química,' Biologia. Os interessados deverão se

profissionalizaçilo das pessoas que Engenharia Mecânica, Engenharia apresentar nos Campus Universttários
,pretendem trabalhar em áreas onde Elétrica (Telecomunicações), na-: munidos de fotocópias e originalda
existem relações do Brasil com paises charelado em Informática, Matemâtiea.. carteira de identidade e duas fotos 3x4,
'vizinhos; princip�lmente os componentes Engenharia da Computação, Engenharia

.

datadas e coloridas.
' ,

ração.

(047)
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.Jaraguâfica semcincoponto
.

.'

' �." ..
•

"

. I.· .

',.

' ,

,
.

,

na Copa Santa Catarin
o Jaraguâ Atlético

Clube dentro de campo '

dava,mostras de estar

'recuperado entrando na

.....
luta poruma das vagas .ao

"
'

(

comissão técnica e' Tubarão. O departame
jogadores do tricolor: técnico da Federaç
Cosme êom três 'amarelos Catarinense de Futeb(J�
havia 'sido' utilizado puniu o clube, conl

irrezularmente em ; manda a lei, ou seja, ti�
Cinco pontol:
conquistados na semaM,
o 'Jaragua alcançáva-«
15 pontos, perdend
cinco, voltou para dez �

que praticameu
imposslbilita a su�
classificação para qt

. hexagonal final da

competição.
Estefatademonstrouqul

um clube MO pode abrir
'.mão de um gerenie de

futebol, que controla todo o

departamento profissio1llll,
principalmente, pontuaçõ:
golS ecartões. Mais uma�
um 'erro fora de campo

.

reflete diretamente nal

quatro Unhas 110 Jaragu4.
Apenas 32' torcedora
pagaram 'Ingressopara VII

a'vitôria que,MO valeu, tU
JAC, proporcionando UI!fIJ
renda deR$175,00.Ai""
pela. rodada de quinta�
feira pela Copa SC:,
Chapecoense 2xO lEC;,
Aval

-

Ixl Brusque:
Atlético Alto Vale 2

Tubarão .. Depois des
resultados' o Brusq
continua na lidaran
com 13 pontos, segu·_
de lEC e Figueirense c

,

9 pontos; Marcflio Di
, nChapecoense ,com �'

,

Tubarão com 6; _lAe c��
4; Aval com 3 e AtlétlC'Il
com 2 pontos. Apesar tl4:
[estival deprêmios do JA •

domingo (20), às 15110"
. no Estádio JoãoMarca,
'o tricolor jogárá emIr, ,

com o Maréflio Dias
Copa SC.

hexagonal. Na terça/eira
'

empatou com' o Tubarão
em três gols' no Sul do

Estado, já naquinta-feira
.

(17) venceu iozando bem.

ao Figueirense por 1xO,
gol de Jairo cobrando

pêneltl no segundo
tempo. De repente uma,
ducha de äeua fria na

,

. Trabalhar
pra

..
'

, ,

Ê por isso que o Governo do Estado não pára de traba!har pela saúde
da população catarinense. Mais de 110 municípios já receberam

ambulâncias e o Governo, reatívou mais de 500 leitos noshospitais,
facilitando o ace�so da população à saúde. Os hospitais também
estão recebendo novos e.modernos equipamentos e ri trabalhe de

prevenção à doenças é destaque no Brasil. O'Governo sabe que
investir em sá\íde .é melhorar a qualidade de vida dos catarínenses e

.
.

- .

que trabalhareiesse sentido faz bem pra saúde.

•SECRETARIA
DE ESTADO,
DA SAÚDE,
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DJIFME venceprimeirojogo das
r

semifinais do
. Estadual de Futsal

. Campos Novos - o futebol 'de jaraguaenSe jogaamanhã, sábado, no
continua sua caminhada rumo a Ginásio deEsportes ArthurMüll� em

'yjslo Especial do.ano que vem. J�á do SUl. O empate, além de
. de conquistartumo e retomo do , classificar aADJ paraafinal, também
gulardoCampeonato&tadual dá vantagem de decidir o título do'

jdto,aAl>JIfME�unoúltimo Catarínease da Primeira Divisão de
do (12), o primeiro jogo das futsaí, também em Jaraguä do Sul. O '

.

mais. A equipe treinada por ' adversário da ADJ nas finais, case a

oel Dalpasquale arrancou um equipe,confirmeaclassificação, deverá .,

enteresuItado aovéncerpor2xO, ser a Incoplast de São Ludgero, que ,
golsdeAlemãoeDão. venceu aAABB/CME.' por 5x2, em '"

O time de Campos Novos,
,

Curitibanos. O campeão e vice da
.

onou, principalmenteno segundo PrimeiraDivisão têm vagas garantidas
, foi quando começou aaparecer , naDiVÍSãoEspecial do ano quevem. A

goleiro PaJl1inOO, destaqueda�da. ADJ está passando por uma fase de

haviaperdidoavagade tituIàrpara bons resultados.
'

,
o: que fraturou um dedo damão Além de vencer os

' dois Tlcnico Maneca d4-instTuções aos jog04ores da ADi ' '

'reita, nos Joguinhos Abertos, quadraegnlares dasqaartas-de-fiael do competição, se firmando a partir da pelaequipe".OtécnicoManecautilizou
Bsputados em Criciúma,'quando 'estadual, venceu todos os jogos metade do Catarinense. Estes no jogo, disputado emCampos Novos,
Jnguá doSulfoi a grande campeã. disputados nos Joguinhos Abertos de resultados confirmam, segundo o àlém dos goleirosPaulínbo eNinho, que
da modalidade. Paulinho voltou à Santa Catarína, que aconteceu de 12 a ,técnico Maneca (Manoel mesmo se recuperando dafratura, vem
equipe e prov,ou que aADJIFME tem 21 de setembro, emCncíuma, Com um Dàlpasqualle),"a dedicação e as acompanhando o time, Chico, Dão,
,d�s goleiros em condições de atuar' time bastantejovem, a equípe começou qualidades de um grupo de jogadores, Maba, Sehel, Ramon, Jean, Drayton,
na equipe principal. O, time' cem uma campanha instável 'nae que se esforçapara dar omelhor de sí alemão e Jaíson.

l

Bicicross Duas Rodas

competiupelo sulamericano
OspD,otoa da equipeDuas Rodas de Bicicross

llliveraoí participando de 11 à 13 de outubro, do
�Dato SulamericaDO e Copa Internacional
.!DOcJaidade. Na8eltta-fera, osjmotosdeJaraguá
�SWque serviama seleção brasileira de Bí::icross,
dipuIaram, a-Copa Internacional conseguindo os
_tes resultados:

'

"_Telles, campeãonc cruíser 17/18 aaos
�M�tti � colocadano� 35/39 anos

-.mMmeBes, 30 colocadono crwser 15ß6 anos ,

li,�,o sulamericano disputado no sábado e

�o, as colocações do.spilotos de Jaraguãdo.... foram:
,

, �_ 'Ielles, viee-campeio no cruisér 17/18

anos

,
Salete Moretli, � colocada no cruiser 35/39
anos

AndersonReis, 40 colocado, cruiser 25129 anos '

Riam MeireIles, 40 colocado cruiser 15/16 anos'
Robison Telles, 60 colocado jmuor 17/18 anos

O diretor da eqUipe DuasRodas de Bicicross,
ValdirMoreUi, destacou' a conquista de 8 troféus
por parte dos pilotos de Jaraguá do Sul. Os pilotos'
encontraram alguns problemas nó suJamericano

pois a pista era muito longa e acidentada,
dificultando a performance dos participantes.

A,sprovas aconteceràmemVúia DeiMar,
Val Paraíso e Santiago no Chile,

Colégio Divina Providência'
, ,

.

sediajogos do Festival de Vôlei
Jaraguá �o Sul .:AS quadras do Ginásio de Esportes do Colégio Divina

Providência, foram palco das disputas do Festival deVoleibol feminino pré-mirim
emirim, região Norte. As disputas começaram no sábado (12), e se estenderam

'por todo o domingo dia 13"
. Participaram num total17 equipes, com aproximadamente 230 crianças em

idades que variam entre dez e 13 anos, sendo que 14 times eram.de Jaraguä do
.....

l'

Sul, Joinvílle e outras duas equipes do Teresöpolis Tênis Clube, da cidade de
Porto AlegrelRS .

Os orgsnizadores do Festival deVoleibol ficaram entusiasmadoscom o público
que compareceu nos dois dias de disputas, prestigiando, assim, amodalidade e,

principalmente, incentivando� crianças. Outro fatorelogiável dacompetição além
dadisciplina, foi o nível técnico apresentado pelas equipes.

,
Os campeões emelhores colocados foram os seguintes:

Pr&mirIm.: Mirim:

1 ° lugar: ADJ/Jaraguá - A

2°'lugar: Teres6polis T.C.
3° lugar: ADJ/Jaráguá - B

4° lugar: I.E. Jangad�Jaraguá

1 o lugar: Teresöpolis T.C.
,

'2° lugar: I;WJ/Jaraguá - A '

9° lugar: Colégio São LuísIJaraguá
,

4° lugar: Col. DivinaProvidência
'O pr6ximo evento da Federação Catarinense de Voleibol, região Norte,

presididapor Jean CarIQ Leutprecht, �bémpresidente da Fundação Municipal
de Esportes, acontecerádias 26 e 27, com a realização do Festival Pré-mirim e

Mirim masculino, noGinásio de Esportes do Colégio Evangélico Jaraguá. Para
esta competição as inscrições se estenderão atéterça-feíra (22), naFME ou pelo
telefone 372-1300.
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Jean CarloLeutprecht espera uma ADIIEscolas Sid sedia fa
c,:!!!!!.����o entre os dez melhores

final do Estadual Infant
�alizado quarta-feira 16/10, na
cidade de São Bento do SUl,
conpsBo�cnico para dcfini�o
da primêira fase dos logoI
Abertos de Santa Catarina.

Oll Jasc entram na soa 3t;a

edi9io, e teri a participaplo de
79 municfpios di:vidido� em

chaves e modalidades.O sorteio
.doi grupos dcinorou,acima do

esperado, comdoisde cada chave.
classificando-ac para a p!Óxima
fasc doslasc. OTenismasco1ino
ectt disputado cm chave 6nica,'

.

com a primeira rodada ficando
11811ÍJD.: Conc6rdia x Rio do Sol;
São Bento do Sul x

apreecnta IDO �seiment9 no nfvel técnico dos
àt1ctas. .

_
f'

A delegl!Ção que �sputar' os lase cm São
Bento do Sol, a partir dó dia 31, �ri composta
por 1'2,0 pessoas, entre atletas, técnicos e

dirigentes com todos ficando alojados na Escola
Castelo Branco. Cerca de 75% dOS aUe,tas
compõem o quadro das equipes dos lóguinh08
Abertos, e o restante 25% säo atletas da categoria
adolta.

'

As chaves de Jaraguá do Sul ficaram asiiID.:
Bolão 16 Feminino ltuUboI' de Salão

\

1- Joinville 1- Crici6ma
2- Timb6 2- �nc6rdia '-

3-laragt, do Sol 3- Ijnporanga
.

4- Caçador 4-laraguâdo Sol

nDl. de Mesa Masculno

1-laraguá doSul
2- loinvllle

.

3- Blumenau
4-' Ciici6ma

'Ma'. Floriano. Peixoto, 103,
Jaraguá do Su' -,sc

MEXITEL
Comércio e-Consertos

. de Telefones Ltda,
I' Consertas de apar�lhos telefônicos e� geral

, Venda âe CentralPARX e KS. Celular,
telefones sifio, secretária 'eletrônica, fax;
áparelhos telefônicos, c01lvencionàlpeças ti

acessórios em geral

Fone: (047) 372-1902

.
'

Voleibol Feminino

1-1.agu6.do Sol
2- Caçador

-

3- Sio Miguel
do Oeste

. EMFt
IntelJJ,tÍs

.

R$35,90
, a vista 5%

1+1
. R$17,50

J8raguádo SiII- AfasesemifinaldoEstadual Infanto deVoleibol fenünino
início, na última quínta-feíra (18) e-prossegue até domingo, dia 20, comos

.

sendodisputadas noGinásiode&poctesArthurMüller econtando romaparti
. '.

daBluVôlei, àtual campeãdos JoguinhosAbertos, disputados emCriciúma,C
Doze deAgosto, deFlorianópolis, ClubeDez deMaio, deJoaçaba, extremo
de SantaCatarina, e a equipe dáADJ/Escolas Sid de Jaraguá doSul. Desta chi
classificam-se as duas primeiras equipes para a fase final. Já a outra chave
disputada no mesmoperíodo emSãoMiguel doOeste, comBrusque,Blasee

.

Sul, além da cidade sede disputando outras duas vagas para a próxima. fas'
programação do grupo de Jaraguá doSul é aseguinte:

,

Dia 1,8.10, sexta-feira no Ginásio de Esportes ArtburMüller:
19:00hs.: CtubeDozedeAgosto x BIu Vôlei

20:�Ohs.: ADJlEscolasSid x \. ClUbe lOdeMaio

Dia 19.1Ó, sábado noG�io. de Esportes do Beira Rio Clúbe de
16:00hs.: Vencedordojogo 1x

Vencedor do jogo 2x Perdedordojogo 1

Dia 20.10, domingo no Ginásio'«i:e Esportes ArtliurMÜDer:

Perdedordojo ,o 2

09:30hs.:' Perdedordojogo 1 x Perdedordojogo 2
, Vencedordojogo,1x , Vencedordojogo 2

Estaserãa última oompetiÇão oficial de 1996, e JaraguádoSul, através da ADI,
poderá, de forma inéditapara amodalidade, confirmar a participação nas finais ciJ
todas as categorias no ano, A 'expectativa daorganização dos jogos é de um bom:
público durante os jogos. Não haverá cobrança de ingresso, Estará trabalhando na,

arbitragem nesta fase semifinal o professor Carlos Ioshiura, um dos dois árbitM
'internacionais deEstado,

- !

Mok/rOltI EricSOIJ NoIdll MotoroIa'
rr-ss« nbtÍsieo 131- PT..(ij()
KilbtÍsieo' 1l$390 KilbtÍsieo -�
R$31-0,OO fi_li R$#O,OO' R$.ß5,OO
.Üll 1+1-R$135,OO llvistll llvistll

1+1-R$111,90 99
r •

1+1-R$151-;S0 1+1-R$151,0I! 'lIItIIIIOI"I.I .

$0 lIIeIIIIÍriIIS IIlfollillmirico 99111m11Íri11S 30mmtÓriIIS
'IIIIIIfirico . IIlfllllllllllbil;o lItUItirico

"Prêmio
IntelJJ,ás

R$37,00"-

a vista5%
.1+1

R$18,50

Itlenjicado,
cha1lllldllS

(BINA)
R$360,OO
a vista 5.%
1+2

R$180,00

, .

Sielliell$sru
cl10memórillS·

R$40,OO
,

ti vista 5%
1+1

R$JO,.OO

Telefon.
ornamentais

Florianópolis; São Miguel do

=:d��� e Blumenau x "'_�nte.FME,o.lloutlo.o".4;;':Iuw.,p""oJtlSc
O pn:sidente da Fundação Municipal de Esportes

de Jaragu. do Sol, Jean Carlo _Lculp�çht, juntamente ,

é9m o JIlCsidentc daAD.J, Hcrcßio Mendonça da R;osa,
acompanhou atenta:McÍlt.; o sOrIicio dos gmpos, mas
destacou que aprincipal�ocupação dosparticipantes
era a pista de atletismo que ainda não está totalmente
conclufda.lean ressaltou que a� apróxima terça-feira.

, a eco, cOmprometeu-ec em liberar a pista de átlctismo
para os primeiros treinamentos dos participantes.lean
Carlo LeutpJecht destacou ainda que "todas as equipes
qllC chegam a fasc final doi Jasc, 6 comméritos, e por
ÍSIIO todos 011 &rupoB säo diffccis, mas ecm d6vidas o

fulBal. pegou l!o chave maiS dificil com equipes como

Crici6ma, vicc-caÍnpeão estadual e.vicc-campcão dos
.

Jasc do ano pàssado, íÜéin de Conc6rdia que

tradicionabnen� monta equipes fortes", afirmou o

dirigente.lean' C. Leutprccht informou ainda que o

objetivo da Fundação 6 maater-se este ano entre as 10
mclho�s cidades do Estado na classificação geral. Ano
passado laraguã do Sul ficou em 110• Umamodalidade

que po�e surprcendCr neste ano 6 o xadrez, que

Kti-IfJO.",_
MlJItwoiIJ
R$500
"vist.
1+1

R$173,50

Motot'OM
Elite
cls�
�
R$1.070,OO
..."
lT1' .

R$311,OO
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" Blumenau Os' aparecere bom arqueiro .

Simão Saturnino do'
:' ilheiros parece que I Hélio. No "intervalo, o Joinville. Reginaldo, no
:fesolveram tirarfolga na técnico -do Jaraguá, 'ataque, e o rápido Leó

I

primeira rodada do. Nelson. Domingues, foram '. as
/principais

. ·Çampeonato Catarinense conversou ,cO:Ql. os . armas tJ,é Nelson I

" ��Juiüore�dispu�ada, no jogadores, que'voltaram Domingues. Amanha'

:�ltipiO sábado (12). Dois para o segundo tempo . (19), o 'Jaraguâ volta a

. lqgQS movimentaram a
,
com jogadas mais pelo" campopara enfrentat; no

·iodada�, Blumenau e. . meio e cruzamentos na Estádio Orlando
figueiren�e ficaram no grande área, difICultando' Scarpelli, o Figueirense, .

: 0X0.·" placar repetido em as saídas'do bomgoleiro •que venceu o� dois turnos ., .

. - o' novo secretário de Cul...... Esportes e �F'-" da próXima ,'.

laraguá do Sul, entre O ,do time adversário. O. da primeirafase do administração$mÍoprofesSo.-SilvioCeleste.DizenHratar-sede
l/A,C e Joinville.: AJ .

treinador da equipe estadual. Para este jogo . �pe.oa.eomcápac!d8d.eparaaárea,etonhecidadapopUla�
'Í(lrtida no Estádio João visitante,,',' Simão o treinador-do tricolor N';c:ntantOonome'quepe_oolocaràfrentedaFME,armnam

, .�. arcatto' estava Satumino, ex-Jaraguâ, jaraguaense contará com
nãôte....dacomo\futuro'�o.

. .

'. 1'rogramada para às ,16 . vendo' .

sua equ.ipe· o retorno do atacante

ê<?ras, no entanto, os dois sufocada, - tirou o 'Charles Ottiz, que atuou
'>:�istentes resolveram atacante I Fabiano, contra o Tubarão pela

'.

,
. aparecerno-local do substituindo-opelomeio- Copa Santa' Catarina, e
o. JAC e JEC estavam de-campo Ismael. Em ,teve boa presença em .

'!!(campo no -horârio . alguns .momentos, 10, campo. Com a entrada de
:,'enriin'ado pela ,Joinville� no contra- Charles, Sprit .pode

. :' eraçao Catarinense ataque, levava perigo ao perdera vaga' no time
:., 'Futebol,:,bem como o gol defendidopor Gean.. principal., Além de
��rbitro., da cidade de Num 'lançamento: de . Figueirense e Jarag-ua,
,�alneário Cambarid. Já ,I �G;aruva para Adriano, o no mesmohoráno,.jogarn
�t?r�olta das 17h3(Jmin, .zagueiro' David. Joinvill�' e Blumenau.
:�ma, hora e m(!ia de

.

e�corregou: choveu muito .

Todos os times estão

'atraso, iniéiou a pârtida antes do jogo, ,mas o 'emp(J1atlos com umpônto .

co,!, ump,úblico_ red,uzido,. g�leiro Gean( saiu bem na liderança das finais,
lilas ,que �gritava e. evitando o gol Fazem a'. final :- da
aplaudia as boasjogadas joinvilen�e: Final JAe. ' compet;ção _ o' campeão
doJÇlraguá. No primeiro '. OxO lEe. ,Pelas do' turno cont.ra o

� ��po; os jogadores do
,

o ,P O' r t 'u n i da'des campeão do: retaT(lo, casp
".r'c�lór .insist·iam em desperdiçadas pelo um mesmo time v,énça oes

.Jl4n.tar a bola na laraguá, olempate�fo;' dois turnos� será',
área do' 'conslderado um grande prçdamadc ca;mpeão·
jazendp

.

resultCulo ,pelo t�c'ni,Co catarinen�e, de j":niores..

togosdas finais do' Catarinense
'eIuniores terminam empatados

..'.
.

�\ "

.
.

� :
,

.

. +�;_,?2' ,�,�.

"

.

CORREIODOPOVO-15

- o futd,() l de salão continua dando alegrias para o técnicoManeca.

Depois de ser canipeão de fonna invicta nos Joguinhos emCriciüma,
arrancou uma vitória importante no primeiro jogo das semifinais,
quando venceu o Campos Novos por 2xO. Com este resultado, a

equipe precisa apeaas de'um empatepara garantira vaga na DivlSãó
.

Especial do Futsal, no ano que vem. Para-mim não é ncvidade'aboa
call1'anha, pois assisti aos jogos do Catariilense é Comentei que
este time tinha qualidade. '

.,' , .

.
,-, \

- Um púhlicp .cima do esperadO e que�va coin as criançaS,
partic:ipotadÓttlSti. dev()ieibolfel1linb.o�nUrim emirim.Mães,
.,., tios, tias, etc:.,apla�diam,grjta� e empUlTllvaJD suasfdhas

nosjogoSC&P'-dos,'noColégioDi�Prcwidmcia.
'

' .

.
.

.

'" A ADJ teve duas "atl,etas '�nvoca"das para a, Seleção Catarinease
de Vôlei &tudantil - até 14 anos. Fernanda Ronchi, de 14 anOs: e
Karotine Schmitz, de 12. Fernanda já foi dispensada da seleção, .'

enquanto Karotine disp,utará a segunda fase de treinamento, a pa�ir
dopröxímo dia 25, em Florianópolis.A S�leÇãoCatarinem;e disputará
os Jogos da Juventude, que acontecerá em Curitiba, quando'
participarão equipes de diversos Estados do país. '.

'
.

-� onível dase,quipes que�pamcloCampeOnato Infalítil e
Infanto Juve.-il, entre escolinhasde ,fôleoo.l.-Osmeninos estão
ccn'endocom vontade ab'ás daredondiDha.A 6derançano�antil

.

'édaFscoIinhadeMuSarándubaam_pontos.No infantojuven(
deStaqueparaáEscolinha "O Peque"nOeaBola", com três vit6ria$
eni três jógos disputados. ' ...

- Parabéns às pessoas que tomaraminiciativa para a competição, Zé
· Mário éBiro-Biro ex-jogadores 'do JAC. A rodada de domíng« sefá

.

disputada no &tádio do João Pessoa, Vale a pena Çonf�rir!
.

I
·

- Que vexame! Ó time dentro de campo lutando para se classificar,
,

, arrancou wn bom empate com o Tubarão, venceu jogando bem o

Figueire�e e os Problemas' extra-campo voltamaprejüdicar o
JaraguáAtlético Clube. O atleta Cosme, que não tem nad� a ver com

· o erro, f-oi. usado irregularmente centra o Tubarão pois teria que,

c::urt,1>rii�tomáüca com 3 .amarelos.:
'

"

- A 'FCFpuniu oJAC'com .pé'" de clncopOntos.,CÓJno tinha is �
ag<n o tricoloc ficaCom venas dez, e.semebances.de classificação .

,

para cl hexágonal.&ta desorgaßimção lÍode,.rtamento defutebol'
profISSional, é devidaàfalta de umg�te d� futebol queoontrole

, 05,attfões levadospeloS jogatheS no cámpeonato.O ano vai fec:har
·

com uma nuvem negra�.cima doEstádioJoiQMarc:atto. Uma..
'

campanha irregular no Catarinense" uma desc:lassifica�_o
.

'prematUréno brasileiro e este vexdleDa CopaSC.'
•

.

I' .

,;

/, . , '0

- Sem jogadores para enfrentar o Figueira, o, técnico Sérgio Lopes
,

foi' obrigádo à recorrer à.airiizade piuâ. colocar a eqwpe em eamix> '.
quinta- feira. Pediu -paR Renato quehàvia sido dispensadO na IiCmana..

" pa&'lada, que entrasse em campo' contra a equipe da capital. N�ca'
vi 'Ren�to .com tanta vóntade' de fazer gols, incomodàndö a <Jefesa

· ,ädversária, fazendo um golaço com direito a chapéu'no zagueiro
Alê.

'.

. .

"" ,'1",'
- Para fec:hará nossa coluna, doIningo 2O;'tem Festival dePrimk!s .'
,doJAC�pàmrdas l��no&tâdi6-JOioMamltto.Cademetas

'.

depoupàdça; 1 Uno,el.Fiat-PaIio,esfioilitprtmiàçio.
·

" .
"

. . .
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·Chuvas atrapalharam alarga.
do .jaragúaense Ill·an� Sae

.

-

.

"

.
.

.

Único' catarinense do choveu '�uito no warm-up
Campeonato Brasãeíro de (aquecímento) o que
Fórmula Uno.vcategoria atrapalhou a largada do

I
'novatos.o pílotoIvan Sacht piloto de Jaraguä do Sul,'

,

' (Stúdio FM 99.1), mais que te:ve que largar no lado
. uma vez mostrou porque molhado, da pista devido o

vem sendo apontado como primeiro lugar conseguido
,

ra 'grande promessa para o .na classificação. Com a

'nosso
'/ automobilismo. pista molhada o carro de

Sacht participou no último I� derrapou, fazendo com
domingo 13110, da 7: etapa que o piloto' perdesse a

do CampeonatoBrasileiro primeira posição.
de-Förmula Fiar" na cidade

,

Para complicar mais
de Guaporä nö Rio Grande ainda.. , o' sensor de
do Sul. temperatura do carro fez o

I Competindo nomeíö das catarinenseperdermaísuma'
grandes .feras d� �todo 'o posição, terniinando ein

Brasil" o jasaguaense Ivan ter.ceiro naprova. Ivan Sacht
Sacht foi buscar a pole- destacou 'jue "a nossa StIebt largou nt.i pole 1111 F6rmula UM Novatos

posítíon .na classificação
�

equipe trabalhou .qniito�, resultado", finalizou o Marcelo Siqueira; qu� está' , Sacht conquistou'[
quedefmiao gridde lsrgada, .esseresultado, infelizmente pilQto. A briga pelas duas em, segundo lugar .na: domingo 06/10,'
Consegúiu a pole já, na levamos azar, mas: mesmo, -prímeíras posições ficaram classificação da temporada, ' Chapeeö, o .Camp
'segunda voltá. Já no assim o terceirolugar não

-

com líderes do campeonato,
'

e em' segundo chegou o -Catârinense dê M
domingo, .dia da prova, deixa: de 'ser um bom chegando' em primeiro líderAn<iréBragantini. IV8!l' ,(1600 N).

. - �

DamonHill vence o GrandePrêmio-'. "

�. .' ..

Japão. e é.�.· .carnpeão dâ ternpora,

\

, ,

S,u%uka/Japão - o segundos que Hill tinha 'equipe. Ele, no entanto, chegou em, segundo, e
,

, 'Grande Premio 'de -de vantagem, uma das evitou tocar.no nomedo ,o' finlanâês Mika
, Formula Um, disputado' rodas de Sua ,Witliams dono' da escudeira., Hakkinen, =em 'terceiro com 59 pontos'
no flomingo 'passado quebrou, tirando o', Frank. WÚlians. Desde, lugar. ,o brasileiro 4° lugar: Jean A:

. O�)foi omaismonótono piloto da prova na 36" o anuncio. {Je sua Rubens Barrichello França, com 47 p
da, atual temporada, ,voHtl:� A,' partir daí,' .ä e m iss ã o , chegou em nono, 5° .Iugar: i

Jacques Villeneuve era o' Damon Hill venceu a pessoalmentepelo todo- .ênquanto que Rica-rdo Hakkinen, Finta,,'
único que podia "prova de ponta .. 'a r, 'poderoso da Williams,' Rosset, que parou', com 31 pontos
estragar, a festa de seu ponta. Hill se rvingou", que o piloto 'ingles não: quandofaltavam duas 6° 'lugar: ,Gen,
companheiro da. principalmente -da cita o nome de Frank voltas .para o fina,�; -Berger; Àustria, C().,

Williams,' Damon: Hill. , impre�sa inglesa', que Williams. Apesar Ja' chegou em 13°. A pontos"
,_No entanto, logo na não o perdoou pela' conquista do tão classificação do 7°, lugar:

,
.

largada, com um erroâe perda do . título do' 'sonhado título' de Mundial de Pilotos Couuhard, Escócia, d,
manobra,

'

Yilleneuve .

mundial ' no ano 'campeão' mundial, ficou assim: 18 pontos", _

caiu de primeiropará 'o passado para o alemão Damon Hill, não Campeão: Damon Hill, 8° lugar: Ruhe
,

sexto lugar.' O Michael Schumacher: comemorou, como se Inglaterra com 97 Barrichello,Brasit
\

canadense conseguiu Na coletiva, Hill fez esperava, a conquista pontos, 14 pontos
recuperar posições e 'questão 'de ressaltar o em Suzuka, no Japão. Yice-campeõo: Jacques 15° lugar: Pedro
quando 't,entava'tirar a trabalhorealizadopelos No GP do Japão" Yillêneuve, ,Canadá; Diniz..Brasil, ç
diferença de 15 companheiros de sua . Michael Schumacher com 78 pontos

'
"

pontos
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(.

Progratna,io:., ""
" ,."

I.. .";t0. .-' .r .

'

Sexta:'I�hi, dl.18: ." .: ,i

,

T'll'O indi�d\íhl,�' 19 à$ 22 horas,
.

», ,

'

20 horas: 'início do baileno Pavilhão '"B" com aBanda
Os Versáteis e às 24 horas a BandaMomento.

.- '"I
,

I. ,-l'

,.

21 horas: iníciodo baile no Pavilhão ttA" com aBanda '

B�váriae 1 hora aBandaDieOriginalMoUener.

,

,S'bado,dia19:
'

10'horas: distribuíção .de chope e apresentações,de
.
bandas típicas Pelas príncípaís ruas da cidade.' :

15 horas: início das festividades no Parque de

Éventos.
Tiro individual das 19 às '22 horas.

,2Q horas: início do baile. no Pavilhão "B" com Os

Versáteis e às 24 borasMoacir eBanda.
21 horas: iníciodo baílenoPavílbão "A:' comabanda
Badern Blu eäl horaDie Original Mottener.

'

I

23h30horas: .proclamação e coroação de Reíse

Rainhas, Príncesas I e Cavalheiros de Tiro da
Schutzé��t 1996no'P�vübão "C". \

..

. l,h�ra: Apresentação do� :R�iS e Rainhas de TItO no
\ : �,.

.

i.
. .

.

P .�"L.- "A'"''
" '

aVJIllao •. ,' ,

� � �.

Domingo, dia 2p:
10 boras: desfile dos Clubes e Sociedades de Caçae
Tiró do Vale do Itapocu, na RuaWalter Marquardt.,
até o Parque de Eventos. '

"

.Dístríbuíção de chope, acompanhando o desfile dos
,

_ clubes e sociedades.

Entrada: franca noParquedeEventos até às 14 horas. '

. 1 J horas: início' da apresentação das bandas no
,

�aviÍhão "Ai, com 3:BándaEstreJadeOuro, às 16 horas ,

:

Badem 'Blu e às 20 horas DieOriginalMottener.
'

,

14 horas: início da apresentação das bandas no
,

Pavilhão, "B" comaßandaHannovere às 18 horas o's
Versáteis.

,
.

·22 horas:' encerramento das.festívídades
.

. Comissão.Central ()rg�izadot>'
,:'"

"d'
',,:'
vn'I'"""S'

'

'h' ·'-t'
,'

...�, 't" ,

'

,:,'\, ,,"', .. a""�',,\' >\, Ci" uzelUes:: 'di
,

'

'

I

- Baldúmo Raulino
- Henrieta BrownriggNeves

'

- GilmarAntonio MOTetti .

'- Denise Zimmermann da Silva
- Emaldo Bartel
.. Ademar Henn

'·,.t
.

.

--.,
.

-.Coordenadores:
Comissão de Música e Contratos Gilmar Hornburg
Comissão de f?esfile ' Edelberto Schwanz

,

, Comissão' de TIro
'

Osvaldo Aguiar de Alineida '.

Comissão de Alimentação' . Wolfgang: Riedtmann
Comissão'de Finanças' AlaisEgger:

,

· Comissão de Saüde " Eunic.e Andreatta "

Comissão de Portaria e Segurança .' Cap. Rogério Luis Kumlenn
·

Comissão .de Imprensa'·, �
,

Flavio José Brugnago
>_ Comissão, de Obras, limpeza' e Serv: Gerais Humberto José Travi
,

, Comissão. de Eventos Paralelos '
"

'

Ivan Pillon Torres' , ;',

Comissão de Divulgação
'

GilmarA. Morétti, ..

.
I

Comissão da Banda Alemã Sigmar BennoLúcht
,

"- ' ..
,

.

CORREIOS
Está funcionando nó Parque Municipal de

, .'

Eventos, epennaaece até o fina) 'da fe$a, um
· Posto de 'Atendimento dos Correios e

,

" Telégrafos. Esta é uma das novidades desta
Festa Odos' Atiradores,' de onde se pode
transmitir' telegramas, despachar .cartas, '

cartões postais, fax, venda de selos e demaís
serviços.O visitaúte ou mesmo qúàlqueroutra

, pessoa pode usufruir desta inovação que os

Correios estabeleceram, <-:.om o' apoio da

organiZação,da Fesra :

,

SOUVENIRS.'
.

A Associação dosOubes de Caça e Too'd

,
Vale do Itapocu mantém, no ParquedeEveD

,"

dois locais pata 'a venda de 'Souvenirs

letDbran�'da Festa. Um, no Pavilhão"Ati :

outro naPraça de Alimentação. SãQ can, ,

camisetas, chapéus, botonse'outros ade '

que podem seradquiridos apreços aeessívi
.

A expJoração comercial damarcaSchütr.enfi
.

é exclusivada'Associação e está registrada ,

Instituto Nacional de Propriedade Indústri
'

INPI. /
.

Números Ida S�chützenf••t.

;"..,
.

.

.

EXPEDIENTE �' ar..' ,'

,- ee,�'tae. e.'
;;ii!:. -=: _ • - - ....... 4-1é:a.

COMPOSlçAO: GRAACA E EQITORA �
,

R�sAO: AÁIAlVES LAUS
ADMlNlSTRAÇAo: FRANCISCO ALVES FOTOLITOS: LUIZ DE MlfWI)A
DEPTO. COMERCIAl.: MARIA APARECIDA

, ' ALVES IODAIR BETTONI AV. ""'L. DEODORO DA FONSEQA. 122 CX.P. 111 •

. ARTE 'G�FlCA: ADRIANO TRENTftoII . fELEFAX:, {047) 37,.,11111 • JARAGU( DO Slot • $C
REDAçAo: BEATRIZ SASSE'

. ,

. Atéodial7!10:

I '

. II

.....� .KDHL
.....

B-.R-·C-H-/ '

� JiJf .

Mais ,de meio século produzindoOualldade
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lJesfilédaS sociedades
.noâondng»: .: ,

··�,ita�
-

I JQTtiguá do Sul,18'de,outubro �e 199'- -==. • • • ,�

; ikuJdasd10UIDfl�
•

'

•

.
�

...

.' ,'i,' ,', 1
'

"
�

·no-celJÚo ·da 'cidade

, \.

As fortes ctl1;lvas que atI3paUw"am o desfile do
primeiro grupo de 13 sociedades, queestava'�
paradomiágo, 13, trazendo� g�,jáqueé,

• 'consideradoo ponte alto da,programação daF�
,

porque éa oportunidade que as sociedades tempara ,

,
mostrar as suas armas, medalhas, troféus" traj�
tipiC9S, uníformeseas alegorias; tmzendouincolorido

I. tod�::::::::c.."._deD�� ..
, ,Schwanz, confirma qae o desfile prevIstoparao dia

'

.
'

, -

,t, 20, às 10 borasc.na Rua Walte� Màrquardt, est:á

1 �tido de acordo com o eStabeleci�o, e que� as
, SOCIedades qu� nãO de8filaram.no dOllU;llgo passado,
podemo opcíonalneetepartícípac . "�"

A ordem, do desfile, original para domingo
! . . .

ficou mantida: Sociedade Aliança, Vi'eirense�"
, lJaDsaHutÍlboldt, Amizade, Vitória (Rio dáLuz), ,

Atiradores de;Massaranduba, 25�de Julho, Rio'
.da Luz II, Rio Camarada, Catarinease, Vitória
Olha da Figueira) e Ouro Verde." As demais,�
sociedades. que confirmarem' pre$enças
desfilarão depois . o fedwnento do des(Jle,'�,lJlo
nOS demais anos;será feito pelos integt.aI)J� da
comissão organizadora.

A alegriacontagiou acidade,
� nas ruas e praças.
A PraçaÂngelo Piazeraépalco
de muiú!-alegria emúsica alemã
todosOs dias, à noite, das.19h às
2::1l3_Omin., quando, acontece a
apresentação dabaada Geração
'2000, eacarregadade aquecer os
festeiros antes derumarem para
oParqueMunicipal de Eventos:

.

Amesmacoisaacontecedurante
, o dia, noCalçadão daM8ff;Chal; r'musical Os' Verticais toca nem "

,

coreto montado especialmente
'\ .. .para à festa e a distribuição de �-

chope � feitaporl;llIl estabelecimesto comercial que patrocina àbanda.
,

Tudo isso contribui paraa alegria queinvadiu a cidade.

LOJA DAS'TINTAS
Eb.......rtPintunil Ltda.
3-72-1830/372-1673

Banco do Estado ..

' ,'.,�
-

,

,',

de Santa"Catarina Vlll Vdjütâtttfe�t
Ao AVERDADEIRAFESTADAINTEqRAÇÃO

Juntoß� voce Ma

{�,'.>,\. ,M1CRORREGIONAL.

VIueScbq.tzenfest!' �. Prttfe!W,a Municipal �a Jfraguá d� !lul

....._-�---'-..;.._...;:._-------__;_--_.__.:...._....,......---------------' ....__------'-'-------____;.-------...-----'----__,_.........--=-._-......

,
. f, ,

"

"Exposição',.q,a Schiazenfest segue,até domingo
.� '1·' .�

�:,,<{O=�;:, Gruposfolclóricos· ': "

.

Prefeitura Municipal," se apresentam no
'. '�,»,::',junto 'à Praça Âng�Jo _

'

i
I Piazera, estarä .,' ,

Pavilhão "C"
,

...

. aberta a exposição ..,
.,

,? "Tradição, retratos e O Pavilhão "C"; do Parque de Eventos, é o

fatos", organizada verdadeiro lugar <Je encontro da família, onde pode-
.

.peloM�eu se-descansar, tomar chope e refrigerante, C0náumir
MunicipalEmílio da os deliciosos lanches e iguarias da praça de
SIlva, que mostra

, ,alimentação. comtranqäílídade, O,lócà1�m é
'

através da linguagem- próprio' para quem gosta de curtir o som 'das

vis!:«ll,.fotos, armas,
,

band.inbaS típícas eassístír aS'apreSentáÇ� diárias
troféus, medalhas,e 'de-grupos folclóricos que se alternam em horários

,
cartazes ' específicos definidos pela Comissão de Eventos

promocionais de Paralelos, quetem à frente o casal Ivan e Rúbià
todas as,' Torres.

I • $c/:Jatzenfest. Na sexta-feira as apresentações começam às

B _.;,. B .�. .• 'J"" ,,' '5
-

,

' ,
. 19b30min.,enodomingodeenc�entodafesta,

,
anÚ.a " aVear"á '�a para a'o· P�ulo. à Banda Musical do Sesi dará início as

A Banda Bavaria que está _se apresemando . exemplo.
4 apresentações às 11 horas.

.

.durarae a YlllSchützenfest, é considerada uma
'

A cidade-recebediveisos turistas de Silo Paulo, São apresentações-muito bonitas, quemostrsm '

das melhores bandas da região, e logo' após:a apesar de que, este ano, muitos estilo reclamando o resgare da dança e culturagermânicas. Quem vai
.

fes�a do tiro seguira paraSão Paulo onde farä dafalta de identidade da festa, que toca muaas à Schützenfest não' pode 'deixar de assistir, as

diversos shows, no Clube do Corinthians, por músicas, que não são de 'origem alemã.
! 'apf�en:tações e estímulàr o.. trabâJh9 dos'grupos� ,

-

\ '
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'\

: '

• :A'
•

i; "'" 1Jl..;;:!>-;

Palo M�mti e elJltll4, �Moretti e elpol4, CD", " iro/lU tiamail bolÜllJ
.

Robel1O Brelt/Ulupt e o. simpático penonagem da Schlltzenfest.

/ .

viIriIuI tia SeItil.,,/nI, « tiaMoretti�ID_,,_

,

Heins MtllYJlIimlt ,e HallS 1I_ier, ,� aúgrill1Ul,Schlltzenfest, : , Vit6rio·L6u.aris co", as lruls frJlras e ° Han, Bier, no ca1IIIl1'ote tiaGil_ Tlxtil
-, !,

I.
"

":.,: ...
•

\I,
"

" y..

RI!"'0ll, Jrútior;., DOn." � l!6bio, �fIlIIIlo presmças _!e,fluJo chope .

, �ira'Princesa, Rainha ê�Princesa;GarotaSimpatla da Schützenfest, ,

com Hans B�er
'

"

�,,\"/3 AMÉRICAS'. / COMEMORANDO SEUS lÓ ANOS,
�t�. DE SATISFAÇÃO E ALEGRIA NA .

. QUADROS PARA 8Ö"
.

�t�1?�A��A Öe�it3töftjt

. ,

-:

.'"
,". TarifllS, s.up�r:especiais

para Estados Unidos e'

, '.' "', Europa.
". 'A IG 'Wagem mês, de outubr(J,
,.� , ", ' ,

desco'nto a partir de 24% .r >

. Rua ProcópioGomes de Ollv.ira� 246.
'Fone: (047)371,..0091 Fax: 371-1919.

Jar:aguá do Sul -,SC
,

" I

,
"

.
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llll'águ4 do Sul, 18 de outubro de 1996

, \

, ""' .. -:
"

'

-,

"

.e

.' ..

'

'

. 'i�'
'

<

"
"

�'
O'go� r em exercfeio, lo.1 Auguato Hillse, 1IIIII'COU pre'eJlflllUlfellll e 'Er1IaIdo Borte/, • ÇomUliio 'C�·tJ,.gllllirPdora,J.· e etpoilll c�m.HIl'" Bier .

folDflrtI/ou 110 Wo do�,oiuJgemH., ]!ier

/tio�ote• Marisol,' Mcente Donini, DeVtl1lir DIlniuz, GUberl6 Florilllri e
espOI4 'Mdrcia

"
'

I '

0_· I,
I �< • o«

No CIlIIItlTote. Manes, a Illegritt de Dlbora, TIlis, Pabw e Fabiane
.

;,.;
,

CtU:á e AIcide, Pa,aneUo 1IIIII'CIlIIdo pre'eJIfII na fe� do tiro

.
\

;

(J� 4aIM,'�� 4utllt»
-

:
•

/ '. o

FRIO�
,

�RF;SCA'IS
DEFUMADOS
,SALGADOS' "

,

Joalheria. EHsabeth ·
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, .! , \

,

.

UMADlCA:

ECDNOMIZEÁ6UA
BEBA .

� .', r: �0ap'
.

.

elle· JI;.
v." .

'. JÓIÀS - RELÓGIOS
PRESENTES ·:ÓCULDS DE SOL

Colégio SãoLuís
o ColégioMarista São Luís cemuníea:
· Senhores pais eahmos neste finalde
semana descansem eentremna alegria''<.

,.j ,

. da Schützenfest. PROSIT!
'

i.1
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IJaragruf do S"l, 18 de O"IMbTO de 1996

AUTO NOVO
VEíCULOS

Filmagens & Fotografias Com vocO na 8g Schätz.nrestCarros'novos e usados.
�1R_Jo/nvt',.,ZOIIO ,,�OS\ .

�ax: IN7} 371-1574 -·973-9753 r
'J",uj do Sul-�c Fone: 372-3831 Rua Joinville, 3573 ... FoneIFu: (047) 371-1822 - Jaràguá do SUl - SC
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Idosos .. tlveramuma tarde .exduslva
f' " ,'"

I:,
'

I'

"I ,

Uma' tarde, especial dedicada aDS idDSDS, ,

, fDi o que aconteceu "esta quinta-feira, dia 17, no Parque Municipal de Eventos.
A exemplo dDS anos anterlores,a CDmissãD ,Central organizadDra da VIII Schül;tenfest decidiu homenagear os
idDSDS dti regil1º de JaraglllÍ do. Sul, a,brindD o. RaVuhãD "A" para uma tarde dançante ao. SDm da batuJa alemã,

Die Original MDttenei; l!ara que se divertissem e se integrassem também à grande festa da faínl1ia,
, ,

- ,
,

,

'

' dàs tradições e da cÍilturtl genn4nica.
'

,"
.

"

,
,

,

As cDm,etifões de tiro. também fot:am espeCialmente vDltadas:'
"

paraps pessoa» da terceira i4tidé. "Foi unia ,,!licitação MS
próprias sDciedades ", diz o. coordenador de tiro, (

,O�valdD Aguiar de Almeida.

'-. "

,
,

-

I

I·
'.

"

,,: ".

,
' Y.;

"

, 1

,

_,17 FESTA ,DO TIRO

ut�en \.,
'

,I

, .'

�·�t""�� ,i

Daas Rodas
I�J/J' Indaslrial '

"

.I
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