
Tem sempre um

j�;to de fazer
"

melhor'

,

Telesc reduz tarifa 1Úl

região da Amvali
Após receber o documento do

prefeito de Schroeder, Hilmar '

Hertel (PFL), solicitando estudos
, sobre as tarifas telefônicas, aTelesc
resolveu reduzir em média 40% o

preço das ligações entre as cidades

que integram a Amvali,
Página 7

Um Dux de cores será a
nova tendência 40 verão
As últimas tendências na moda
estã'o trazendo 'fortes tonalidades,
em roupas bastante atrevidas para
a próxima estação, Com a chegada
do verão, os looks serão invadidos, ,

por uma explosão de alegria e

sensualidade!
Caderno Esp'ecial de Moda,

eraldo Werninghaus pretende rediscutir
,1 "

rojeto administrative com a comunidade

/''''.
, ,

\

)"
I

'�

: prefeito eleito de Jaraguá modificações. O anúncio foi condicioná a implantação do-c-reuniões, onde.serão discutidas
Sul, deputado' estadual feito na tarde da última quarta- projeto à capacidadefinanceira as verdadeiras necessidades; Na
aldo Werninghaus (PFL), feira (23). De acordo com da Prefeitura. Werninghaus opinião dele, o social está

,

u que o programa de Werninghaus, a prioridade da frisou que as reivindicações diretamenteligadoàgeraçãode
�rno apresentado pela futura administração mmicipal apresentadas pelas comunidades empregos.

-

vitonosapoderã sofrer será o social. Ele, entretanto, serão revistas, em futuras Página:3

Secretaria de
'

Saúde detecta sete
< '

CIlSOS äe hepatiteA
A Vigilância Sanitária

de Jaraguá do Sul registrou
sete casos de hepatite do

tipo A, no Bairro Rio
Molha, onde há falta ,de
saneamento básico, O
secretário de Saúde, Airton
Weber da Silva, determinou
um levantamento no local

para saber a origem da

doença. EI� prometeu um

trabalho educativo com a

população para evitar
novos casos.

PáginaS

Região poderá ter
novamente a Avevi
A Associação dos

Vereadores do Vale do

ltapocu poderá ser reativada
no ano que vem. A

associação, que funcionou de
1984 a 1990, é o principal
projeto do vereador eleito de

Corupä, '
Herrmann

Suesenbach (P�DB). A

proposta será apresentada na

reunião que deverá sef.
realizada com os

parlamentares da região;
patrocinada pela Amvali..

PáginaS
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A VIII edição da Schützenfest 'a cultura e divulgar a cidade para o

foi coroada de sucesso. Muita resto do país. Outro ponto que

org�nização, bom público, e merece discussão é' um concurso de

incidentes quase zero. No entanto, bandas da região, q':le exigiria de

alguns pontos poderiam ser cada Cidade empenho e' criatividade,
, Ultimamente, uni numeroso grupo passada uma senhora idosa mostrandorevistos, até por uma questão de além-de ampliar o repertório. Aliás, "

"'"

de pessoas que gozam da nossa' ser do interior, depois de várias
coerência, nada de críticas, ,apenas faltou um show de bandas no

ami zade e outro tanto por, nos
'. A ' ,

'

tentativas sem êxito para atravessar a
sugestões que visam .manter a, pavilhão central.

, conheceremcomoarticulistadojo�a( Reinoldo Rau foi por nós conduzida
tradição e deixar que a festa A Schützenfest se limitou aos, CO.RREIO DO POVO, vêm nos com segurança até o Posto no outro'

germânica se desvirtue e se torne pavilhões do Parque Municipal de lembrando da conveniência de lado da rua.
um acontecimento popular de Eventos. A cidade ficou opaca, sem

" semáforo ou deum guarda de trânsito Para finalizar ésc1arecemos que a

características brasileíras.. Apesar o brilho de uma festa. Alguns' para controlar o movimento de nossa sugestão sobre o controle do

de sermos o país do sambav' a eventos poderiam ser trazidos para veículos na Rua Reinaldo Rau trãnsitodefronteaoPostodeSaúdena

Schützenfest tem como objetivo a Praça Ângelo Píazera durante o
defronte ao Posto de Saúde. E,com rua Reinoldo Rau, é feita com a

efeito a movimentação de veículos melhor das intenções. e como
principal reviver os costumes e as dia, principalmente nos finais de

, ,naquele trecho é graúde já que conhecimento de causa como bem
. tradições dos colonizadores semana, quando. a cidade recebe O

procedem das' Ruas Max Wilhelrn, ilustra o acontecido com a .senhöra
alemães. Portanto, nada mais maior número, de tutistas. A Procópio Gomes, Quintino Bocaiuva, idosa, e também para satisfazer o

coerente que, evitàr certas Prefeitura', fecharia as ruas etc. Dado .esse movimento é comum pedido de . .muitas pessoas, Cabe,
adaptações que estão sendo, .adjacentes e promove�a um grande toparmos com pessoas, pritici- agora, ao comandodoutilíssimocorpo
lentamente, incorporadas à festa.' show, Isto auxiliaria, inclusive, a palmente mulheres, segurando. uma' dos guardasde trânsito em Jaraguä do

,

A Schützenfest está se tornando comercíalízação dos trajes típícos, criança no colo com o braço esquerdo Sul, julgar se é viável ou não. esse

um grande carnaval. A festa do tiro já que a maíoria estará vestida a e com o direito conduzindo outra que controle que viria facilitar aos'

tá f d d I á caminhadevagar ficando a esperar 15- necessitados uma travessia mais
e� ican o em segun o pano, car ter.

20'ßll'nu't'"'" ,e ate'maispara atravessar
,.

d� rápida' e segura da rua até a cita a
quando .deveria ser o centro das

.

Sobre. oIocal da festa cabe
a rua Reinoldo Rau em direção ao Casa de Saúde. ,

atenções. Não se via pelos alguns comentários. Ospavilhões referido posto devido o movimento
pavilhões os atiradores em trajes B e C estiveram com público intenso de veículos. Ainda na semana

típicos e as, manifestações reduzido, o que faltou? Atrações de
características de uma festa" alemã. nível comparado às do pavilhão A,
A comissão organizadora poderia que contribuiriam para uma maior

promover diariamente concursos distribuição do público. No
de trajes' típicos como forma de pavilhão C, por exemplo; poderia
íncentívar-os participantes a usarem ter camarotes e show de bandas
as, roupas' alemãs. Os turistas' mais cedo para quem realmente

, conheceriam melhor 'as tradições e 'quisesse dançar. Os' casais
se sentiriam em um lugar diferente, curtiriam as comidas típicas e

alcançando o objetivo de estarem dançariam com maís tranqüilidade.
na festa. além de se integrarem à Algo que poderá ser incluido ano

região. que 'vem. Até 'que ponto a banda
É interessante que" uma cidade, alemã, Die Original Mottener; é

colonizada por alemães, entre outros "indispensävel''? Talvez, um

povos europeus, não tenha uma investimento nas bandas regionais
banda municipal característica, que seja o suficiente para suprir a

promova durante todo o ano eventos Mottener. ÉdiscutiveI! Maso custo

li�ados à cultura dos ,povos poderá servir de argumento. O

colonizadores, não ficando restrito à importante mesmo é preservar e

Schützenfest. A criação da banda divulgar a cultura alemã, o resto'

poderia incentivar os grupos poderá ser analisado, e algumas
folclóricos e, desta forma, preservar sugestões poderão ser bem-vindas.

,

-
'
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Controle do trânsito defronte ao'

Postods Saúde daRelnoldo Rau
*José. Castilho Pinto

*FuncionârioFederalApôsentailo

Loucura é viver rnais
ou menos

Numa dessas madrugadas, que é imaginação.
quando exerço o saudável hãbito da Imagine Beethoven preocupado
leitura e'quando brinco um pouquinho

'

com suas economias, investindo e

com as palavras, numa maquina lucrando. Artaud em filas de bancos
Olivetti antiga e pesada emprestada tenso com-o pagamentodo IPTU
pelo Äureo Moraes; fiquei pensando. vencido para não pagarmais juros,
Lembrei de Beethoven, que De Quincey abandonando o láudano
enlouqueceu só em sua escrivaninha e fazendo um regime 'homeopático
redigindo partituras memoráveis, em para sua úlcera. Difícil. É que estaS"

Van Gogh, que' em um ato de :

pessoas não criavam por sofrer, mas'

desesperado amor cortou 'o l6bulo da sofriam por criar, o que torna a vida
orelha em uma de suas doiduras. de mundana bastante sem graça . .A '

fome. Lembrei de exemplos clássicos quem é dado voar com as
.

estrelas,
de loucos como J\.ntonin Artaud, ter visões ca6ticas, privar com os

Thomas De Quincey em suas orgias deuses, como andar de ônibus
de tintura de ópio em casas discutindo futebol, o custo de vida.

,

abandonadas. Pensei: "O que os as taxas de desemprego,. _os
une?". Respondi de pronto: 'Talento. ' desmandes admiuistrativos?
genialidade". E complementei: ' Como conciliar as revelações dOS

"Sofrimento". loucos e libertários sonhos da alma·
Não pretendo aqui fazer a apologia. ,com o. salário minguando, aumentoS,

da .angüstia como condição sine que . taxas, pagamentos?
Mn para o ato criativo. Não se trata Para quem já entendeu que ,é
disso. Mas é que.a impressão 'que necessário elevar o espírito, que Já
me causa é que os gênios deviam ser atingiu alucidez, loucura é viver essa

tombados pelo patrimônio hist6rico, vidinha mais-ou-menos. E a defesa
,

protegidos,' alimentados e cuidados. dos pobres de espírito é chamar
Porque me parece que quanto mais Iucidez de loucura e, claro, internar
dons uma pessoa tem, menos talento os doidos.
tem para a vida cotidiana. Vamos,
fazer um pequeno �xercício de ,'Crônica de Carl{Js,Moura,DC 09/05/93.

Artigos para Carta Aba1a, enviar para Av.Marechal Deodoro da Fonsecá, 122, 1°, andaJ:
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iWerninghaus, diz quelará'novas'reuniõe.s.com',"

comunidade para ,rediscutir as prioridades
, ..' .. .

r

"Prefeito eleito afirma

;qu, sitúação de

t.ndividamento da,

,:prefeitura poderá
ilnfluenciar na
�/mp/antação do

'programa de

':governo da aliança
>:qu, assume. a I

C.dministração
;'municipal em janeiro

Apenas eleneamos,' no programa'
de governo, ,as necessidades e as

reivindicações que as comanidades
nos apresentaram - desconversou,
acrescentando que não .sabe se a

futurá administração terá dinheiro'
, .para trabalhar, "Não podemos
fazer obras .sem dinheiro", frisou,
lembrando, rió entanto', que o

município poderá recorrer a

convênios com- os.:' g�vernos
estadual e federal e a empréstimos
bancários, desde-que a' Prefeitura
tenha condições de endividamento

Jaraguá do 8ul- A prioridade necessárias.

'i� futura administração municipal Sobre a (unção que terá 'à

"'� o social. A declaração fei.feita Secretaria de Planejamento, onde
"pelo prefeito eleito deputado \ serão concentradas as ações do'

'

Iestadtial .G�raldo Werninghaus governo, Werningrums disse que a

',{IIFL), na tarde de quarta-feira '\ idéia, é' de ,um sistema

(23), minutos antes de mais uma administrativo empresarial, "O
reuniao com o próximo .secretãrio vai responder pela

�,secretariado. Ele disse que, ao Prefeitura quando eu não estiver.

.aàsumir, vai se reunir com as Aliäs.foijustamentepor essa razão
�' comunidades' de bairros pára que o secretãrio será o vice

;'rediscutir as ,prioridades: Na prefeito", explicou, aêrescentando
S opinião " del'e, social está, que o planejamento será feito pelos,
diretamente ligado à geração' de conselhos minieipais é de acordo,

,

emprego, que por sua vez depende com as" reivindicações das
de-educação, saúde e segurança, comunidades. "!'- forma" que

,
Ele, afirmou, entretanto, gue as

adotaremos para a secretaria está
" propo'stas

.

administrati vas • definida 'na, Lei Orgânica",
, apresentadas no programa de recorreu. Para implantar o novo

. governo serão revistas e
modelo administrative, o prefeito

" enquadradas de' acordo com a eleito disse que cada secretaria vai
; capacidade

'

fina�ceira' da iniciar um 'trabalho de

;: Pref'eitura;
,

levantamento das "verdadeiras

'," - t:rão prometemos .. nada. necessidades da cidade", "ValDJ�

C4Í8Ilr ..urbs.cp

acredita que as' contribuições
-

chegatão em todas as seq-etarias.
''Vamos centralizá-las e 'discuti
las", assegurou.

PARllqPAÇÃO � Pará que
a comúàidade-possa participar do

governo, _a Secretaria de
Desenvolvimento'Urbano, que será ,

chefiada pelo atual presidente da
Câmara de Vereadores, Valdir
Bordia '(PFL), reunindo Obras,
Transporte,' Serviços, Habitação e

Loteamento, terá pepel decisivo."
Segundo as explicações de

Wern'inghaus, esta pasta vai

concentrar as realizações do'
governo e' deverá. exigir uma

.

reéstrutura administrativa para'
.adapjã-la. !'A comunidade vai ,
participar com sugestões dentro da
estrutura da secretaria. Vai ser
desta fonna com a commidade, até .

porque não sei trabalhar diferente" ,

exagerou, equiparando a estrutura

da secretaria à linha de produção
de uma empresa privada, O

reunir os dados e discuti-los. Existe 'que hoje são feitas pelas igrejas, prefeito eleito prometeu apenas
',u'm plano' de . governo que - associações e" entidades ,trabalhar e 'Jdeixar a cidade
pretendemos wtJ1lrir", Justificou,' assistenciais, Pretendemos nos . ordenada".

,

"

prometendo que a' Secretaria de juntar para eoncéntrar' esfarços";" , Por fim. Werninghau_s
Planejamento irã fazer contato' frisou.Iembraàdo que os trabalhos 'lamentou o fato do Hospital
direto 'com as associaçoes não se resumirão aos Jaraguá ter pedido,
benefi�Íltes e comunidades. atendimentos", mas'também estará 'descredenciamento do SUS

Para a área social, o governo voltado ,às causas dos Problemas. (Sistema Único de Saúde). uÉ
Werninghaus pretende estender as Ele as�egurou.a participação da deprimente a solução -encontrada
ações -da Secretkia da Família, 'comunidade na futura ,pela direção. do. Hospital. Q que

, hoje restrita a projetos sociais. administração, através de projetos, -: .parece ,é que eles quere� elitizä-
''Vamos coordenar t�s �s,ações' ,propostas, e reivindicações. EI�' lo", Concluiu. ,

I,

';' Florianópolis ··A bancada do.' Senado, na terça-feira (15). solicitamos esta informação
::;Jlt .vaí recorrer ao. Supremo. Anteriormente.oFl'jähavia várias vezes, até mesmo. por via
Tribunal Federal para evitar que

.

.ingressado p� Justiça para
'

judicial.mas não. conseguim :',
'i)govetooestadUàlemitacercade impedir a emissão das letras, ·Iemlrou, acrescentando que o

;, 1�$ 552,'1' milhões em LFrs .argumentando que "não hämeios governo' poderá utilizar o.

::,(lêtras'Financeita'do.TeSoufo.)-·· de cootrolar a-destinação dos dinheiro para outrosfins, A
,
,- terço da arrecadação,anual do. 'r�curso.s". A deputada Meti'

.
Constituição. só .autoriza a

,

�tado - para o pagamento de Salvatti afirmou que, o. emissão. de LFfspat'a pagamento
Precat�rios' (�ões júdiciais go.vernado.r J>aulo Monso Vieira . de pre�atórios-ve�cido.s até

'� C9ntra o Estado). A autot:ização. (PMDB) se.nega a informar sobre aquela data, v.etando autilização.
,. PIlraqtieSantaCa�inapudesse 'Ú mo.ntante dos prefat�r}O's desses reçurso.s para saldar

.

emitir letras fo.i dad,a pelo. venCidos até, 1988. "Já preclltórios de datas pQSteriores.
, '

'PT quer impedir emissão' de letras pelo governo
De acordocom infotmações do.

gabinete de Ideli, os precatórios
vencidos depoisde 1988 somam

R$ 40milhões. Ela explicou que o'
artigo. 10 autoriza o.pagamento das
sétima' e oitava parcelas dos

'p-ecatórios. "Como pode ser isso,
se o valót do. débito. de' San�
Catarina ,com precatórios não.
foram parceladas?" Ú\dago.u. A
parlamentar, disSe ainda que o.

go.vemo. se r�usa a mostrar a

\

ordem de ,pagamento que
autorizeria o Estado. a emitir as
letras. "Isto toma o. processomais
nebuloso", disparou. Ela entrou-

,
com umaPetição. judicial paraque
o. governador àpresente a ordem de

serviço original. "Esta não é a
.

mesma ordem áptesentada 'pelo.
go.vernador ao.s deputado.s em

reunião. nopalácio. Quantomàis o
.' gövemo. eseoqde,mais aumentam
as.Sll;SJ?iitas" ,. açredita.

,F
'1

,I

o llAllCó DE IANTA.ÇATARINA
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lVIosaico
. Governador em exercício diz q

.

"
, ..'

I -

.. PMDB deve tirar lição das u.

.

Tíroteío
.

· DQ. prefeito de Jaraguá doSul, Durval Vasel (PTB), sobre a
herança deixadapelo aatecessor, hoJe deputado estadualIvo
Konell (pMDB). ,

'

.

- Quando assumi, aPrefeitura não tínhaum inventário. Paguei
,

o po salário do funcíonalismo e os fornecedores. A$ mãquinas
estavam sucateadas e sequer tinhamoveís.Tivemos de

,

'

reconstruir cipatrimônio do Município. ComWtiquei o fato ao

TeE, mas fui ignorado -jnformou.
Vase"garante que vai entregar o governo "em dia", inclusive
sêm dívidas.
É esperar paraver! ,

.. ':'; .

· Pega-pega'
A pouco mais de dois meses paraumnovo governomunicipal,
e há apenas 20 dias após as eleições, os ânimos dos políticos
andam exaltados. Durante aSchützenfest, o presidente do
Diretório Municipal do :�FL, Augusto Müeller, e o vereador
eleito pelo PTB, LioTironi, andaram se estranhando.
Opega-pega aconteceu naalados camarotes e

, MU�ller adInitiu'
a discussão. afinnando que se tratava de assunto pessoal, mas
.négou as carícias. JáTironí negou, inclusive, quehouve o bate- .

boca. Testemunhas garantem que foipra valer.O motivo, .

.

entretanto, não foi revelado.
'

: Conselho "o

'O candidato derrotado aprefeito por Jaraguä do Sdl, Dionei da
Silva (PT), aconselhou o futuro secretário deDesenvolvimento
Urbano) Valdu.Bordin (PFL), atual presidente da câmara de '

'..

Vereadores, a aproveitar o cargo e esclarecer as denüacias de-
,

irregularidades administrativas, que resultaramemÇEIs
(Comissão Especial de Inquérito) pelo LegislativeMunicipal.
De acordo com o petista, o futuro secretário terá a

oportunidade de comprovar as denuncias, já que terá acesso
'

aos documentos "oficiais".
'.. ,

Concessão
Vasel encaminhou à Câmara de,Vereadores um projeto delei

"

que concede à empresaCanarinho mais 20 anos para explorar)'
·

os serviços de transporte coletivo no município.
·

Pelo documento, a adminístração pública se responsabilizarä
pela fiscalização dos serviços prestados pelaCanarinho. O
'projeto foi aprovado pelo Legislativo Municipal nesta semana.
Oprefeito disseque nenhuma outra empresa de transporte '

coletivo sê interessou pelos serviços em Jaraguá do Sul, mas '

garante que 'a Canarinho "é uma das melhores 'do Estado",

Constatação
Passada' a eleição municipal" ó prefeito:Durval Vasel (PTB)
anunciou que determinou aossecretários "economia de
guerra".

Durante.a campanha. a adminístração estava a todo vapor, Sem'
conseguir eleger o sucessor, Vasel abandonou as obras e a

cidade estáPA:.RÁ-DA.

aparecendo outros

poskionamentQS.Be-
JaraguádoSuI- O governador disse que o partido

emexerceíoJosé Augusto HülSe sempre lutou pela
(PMDB). propôs JIDla a�aIiação "demoçracia.e pelo
dos líderes nacional do'partidopara respese aos elemres, ,

. QS tesuttados das umas. De acordo o que o�vou a ser o '

com ele, apesar da legenda "líder da massa, da

continuar sendo amaior"o país em popularidade" e <}\'Ie
I .

" .

numere de Prefeituras e de � deve ser avaliado

parlamentares, o PMDB vem nacionalmente. O
Liça.: Hili" disse que PMDB precÍ$4'"

perdendo a 1iderança nas princip;m 'g o y e rn a d o r , re/orm"IaçÍÜI edeclara apoio ao PT
'

cidades e regiões do Brasil. As entretanto, admitiu
I
�àrações foram feitas, na noite

.

que 'o partido "perdeu a

de quinta-fdl� (17), quandoHülse característica .aguetrida dos aliô�
visitou os, pavilhões da VII!

.

Schüfzenfesi:'
- O Biasjl está sendo revisto e,' 'nasceu e perman�e na mesma

.
resumiu. O gevemadorconsi

'logicamente, toda a estrunira linha" mas precisamos de uma surpresa. o resultado d,
política-partidária. Não concebo ref�uJação·lt. Hülse acrescentou Rorian6poJis e disse que vai
como derreta o caso do. PMbB que, a grande ição tirada das urnas • influenciar pata que militantes
estar fora do segundo turnoem é que o eleitor estãmais exigente e simpatizantes do PMDB votem�

Rorian6pois. É eklco, política é preocupado com os problemas da �didato'da Fre�te Popular. "N�
muitO�caenãosepodefazer comlDlidade. voto em Ploríanõpolís, mas.s�
uma análise levando em ' Sobre a vit6riá do deputado votasse' votaria no Afrânio. A:
cOosideração ��nas um pleito -

.

estadual Geraldo Werningbaus, identidadecomoPT éniulto grande:;:
. argumentou. '

Hülse \d'isse qu� é intenção do 9 PPB tem outra linha",�gOl!.

José Augusto Hü/se
não acredita que, por
estar ,fora,do -segundo
tumo na 'capital,�o .

partido tenhá sido'
.

reprovado' pelo
.

,

. eleit�ràdo ou que, fo/
voto de ,protesto tonfra
o governo estadual

.

.

" Na opinião de

Hübe, o PMDB
continua sendo de

cenfro;.escprerda.mas
que passa por .um

período de transição,
onde estão

70". Contràdftorlamente ele disse'

que: \'0 P1vfi)B é o dmco que

governo estadual demasterum
.

reJacionamento. "O PFL faz

da aiança de apoio ao goveotO
-.

temos .intenção de mantê-la'"

E-Mail: mahfud@netuno.com.br
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ADOLPHO MAHF·UD JUNIOR
OAB/Se 9.818

.

SIMQNE BEl\T)ijz IfARMS
'

9AB/SC 1 0.8�2
. MAUROMAHFUD

OAB/Se 10.949

,
,

.
f

�
> Ru. EXp, Gumercindo'da Si"'., n!! 130 - Centro

�ar.gu. do SuIl$C, • 89252..000 (Próximo. ClE.f.)
Fone: (047) 372-1248

..

, .' ,

. ,'. .

,. .

. . .

'Na DICC�S MOVEIS você compra tudo com uma entrada;mais quatro
prestações, 'mas se você precisar de 'mais pagam'entos, é só negocia,:

.

Temos: Móveis sob ptedida - Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto. i '

•

SalaS de jantar � Estantes e peças avulsas em geral - "tITE-NOS E eONFlIA'

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

': \

,

BR-�8Ó � Km .58 - Fone (047) 373-0077 e 375-013� -'Guaramirim. - se - Próxi�o. ao vl�duJo
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'"., uturo vereador'pretende reaüvarassociaçõo
�Suesenbach pretende

apresentar a idéia na reunião

que aAmvali vai realizar com
todos os 'vereadores eleitos da
reg1ão,; quando ,serão
distribuídas as respectivas
Leis 'Orgânicas 'e' ,os

,

"Regimentos Internos dos

Legislativos.
,:n.mpá" O vereador eleito A Avevi foi fundada em

o pMDB, Herrmann 1984 e' funcionou até 1990,'
,1esenbacb, quer reativar a quando os trabalhos foram

evi (Associação dos gradativamente interrompidos.
,

readores do Vale: do De acordo com Sueseebacb, a
u), quefoi desativadaem entidade foi se desfazendo

990. A. associação tem como. porque úma corrente defe�dia
_
·etivo integrar os municípios que a Avevi tinha funções'
ue compõem o Vale do idênticas as daAmVali eporque

, nosmesmosmoldes da não haviam .disputas para a

,:
mvali (Associação -dos díretoria, Eie: e"P.licorl .que, a , )Jandeira: SUf!senbach ajitmou que· á lutarpara a reativaçiio
'Municípios do Vale d�' cada ano,' a diretoria era, daAvevi '

.

" ,

,

;Itapócu), que reúne os preíeitos ,substituída e a sede fimva no

�� cidades, cuja carâcterística município do presidente. ,A rep�taiividade e condições
:-principalé �buscade soíuções idéia, segundo ,Suesenbach, é de iníluenciar nas .decisões em
:dos problemas comuns e, criar uma entidade onde possa âmbito regional. '

'disrussões de propostas para o congressar os padamentares '� O objetivo principal é

�;\�v.oIYilÍl�nto.da regi�. das 'cidades, da região com
.
preparar os n�vos vereadores,

rlamentar vai,
,

resentar a idéia 'na,
nião'quea

','
vali cieve iealiZiJi'

,:,
m todos os

'

, -' "

'

,

,adotesda
"

ião

capacitá-los, através de cursos

e seminários - resumiu,
.acrescentando que a grande
renovação das Câmaras
MiiJuciÍ>ais é "um fortemotivo

.
, I

'::�Odilo.n de Oliveira promete, recorrer
i�Q . TRE para· recontagem

.

de votos
I'

São Francisco doSuI � O' requerimento e manteve o Oliveira afirmou que não

I�candid�to a, prefeito 'result�ado qa�" �rQas., tinhapermíssãopara divulgar
,de�otado; emtrês de outubro,' Descontente com a decisão o destino.., PAZ SABER aos que o ptesenté virem ou deleCoQheciínen,to tiverem. ou ainda
fi

' -
,

a quem interessar possa. que no dia 03/12J96. às 14:00 bora's. realizar-se-á, no'�dilon Ferreirade Oliveira em primeira instância, o 'GARUVA-qjuizda 19& átriodoeditÍàodoP6rum,apraça'do(s)bem(I1S)P,eDhorado(s)nosautosdaàçao
'�DB). afirmou que deverá, PMpn vai recorter ao TRE. Zona 'Eleitoral, Ruy executivaiu1mero2S4.1/96.emqueéexeqOente BANCOß'AÚ SlAeexecutado

]eco!rer ao TRE (Tribunal O prefeito Godofredo Gomes "Schneider, espera ter o NeuprodllktC�.delmportadOsLtda_eoutros.gual(is)seja(aiD):2.l90afiadqres
c

1 I, ,de moas e ferramentas�ual "Sbarky" .importatJos daAleDiaDha. preço unitátio\\ egion,al Eleitoral) Moreira (FMDB), confirmou resultado do pedido de ..

' R$ 11,87. totaU1.ando 'R$ 25.995,30.
'

,:Bçlicitando a recontagem dos a disposição do, partido em anulação da eleição para Nãobav.endolidtante(s) naClatae hora ácima.ou se o(s)bem(ns)1iloalcançar(em)
:':\'ot� aomunicípio. O partido' recorrer da' decisão. "Vamos vereadores e recontagem dos l� superior à importância dá avaliação. será(lI.o) o(s) meSlÍlo(s) levado(s) a

- seguil�oJeilll.o. pelomilior-lanço oferecido. desde que não iIris6rio.DO dia 181121
'�avia pedido,' à Justiça, recorrer ao TRE. Nossos votos no município até a 196 às 14:00 horas..

'
"

,;�teitoral' ,da 'Cidade 'a advogados já estão cuidando próxíma semana. Os dois ,Ficatm) o(s) ex�cutadQ(s) intimado(s) das solenidades designadas. bem como
," . , ,,' seu(s} c6njuges(s) de casado(s) for(em). caso illo seja(m) encontrado(s) pelo:fecoritagem -dos votos. do caso", adiantou. Os demals processos estão com o', OficianleJustiça. ,'()li:veira foi derrotado por partidos que integraram a . promotor público. Schneider' NIl) há Onus nem recursos pendentes de julgamento sobre o(s) bem(ns) acima
l�Ogério,Zattar J':inior (pF!.) coligação também deverão aguarda ainda aAecisão da mencionado(s);deconbeàmentodellt.eJufzo.E,paraqueçbegueaocoobedmento,

• . " ' de, todos e Fa q� nin�uém alegue ignorlnéia. manlJOu-se expedir (:) presentet,'p'or apenas 65 ·votos de optarpelo recurso. Nàmanl)� s'entenç;a' do ,pedida de .

editalqueserápubücadonafoónadaLei.,. . ,

!d�ferença. "

'

da �:ltima q\larta-feira (23), '
. .recontagem de votos feitó em Dado'epassadonestaâdadeecomarca.EstadodeSantaCalarina,aosdoisdiasdo

, Q'" .

I' IM"
,', " mês de outubro de 1996. - E�. (CláudiaJeni4JeD). que o dátilografei e subscrevi.;;', 'JUIZ e eltora , areio ,Oliveira viajou pr·ov,avelm,ente Itapoá,'que segundo, ele, deve '

' '

R:I JJILDEMAR MENEGUZZI DE ·CARVAUlO·
,;' enê Rocha, indeferiu � para'acap,ital.,ASeê,retáriade serproferidâh,oje. ,

JuízadeDireito

, FSfADO DE SANTA CATARINA
, 'PODER .JlIDlclÁRIo "

COMARCA DEJARAGUÁ DO SUl.:
nnzo DE DIREITO DA 2" VARA dVEL

,

'mITAL bE P'RAçA/LElLÃo
A :DouroRA "H��AR MENEGUZZI DE CARVALHO. 'roflA DE
DIREITO PA 2":'VA,R/!t. cfvEL DA OOMAR:CA DE JARAGU� DO'SUL,
FSfADO DE SANTA CATARlNA. �AFO� DA LEI, ETC...

'

." ',

para 'relançar aidéia da criação
da Avevi";

Segundo Suesenbaeh, que
.

foi vereador de 19,82 a 1992; a
,
Avevi irá cqntribuir pára que a.

.mícrorregíão fique' integrada a
Uvesc ,(União,dos ,Vereadores
de Santa Catarina). Por estar
estmtegicamente no centro do

,vale" e.ser.o municíp� jnaís
forte, Suesenbach defende que
asede da associação seja em

Jaraguä do Sul. Ele disse
também que outro objetivo da

.

reativação é, .cóordenar
conjuntamente os trabalhos
'äesenvolvidos pelas Câmaras
de yereadotes, discutindo' os \

'

projetos de lei com autoridades
estaduais,

- Nas nossas, reuniões da
,

,

Avevi, trazíamos os deputados
para palestras e discutíamos as
necessidades da região,
particularizando cada

município. Mas, iemqueserum
t.fab8lho em conjunto - conclui,

.:..roDOIA
,
Dr4e1IUl(iJej C,RcprfJCIlIl/(il(J LTOA.

" "Químico 'R�ponsávél:
i'Dr. Édson AdDSQD ,Ferreira,

CRQ: 133 QOS' 98
..

'

XIII Região '

j , ",

Vem ci'1egando o verão, ,e'com'�le: baratas, moscas, pentil9ngos:aranh�, cupins'
e demais i�setos.Tenha seu �mbiente higi,nizado, através dos serviços
'profissionais da IIDDSULII• ;'.

'�

", '

,.',' ',',' ,

"

,.
,

'Seniiços rápid'os, limpos e/com gara,ntia.�. ,
'

�

ORÇAMENTOS' SEM, C()MPROMISSO
,.;,

, Rua F�rdinando Pradi,.34 - Sentro � Jarag,._â do Sul ;. SC "!, ,�ones:t 975-0119 e 973�5471

IIiMISf:M IYItS
PRAIAS

.
"

\
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"
I

,

"Prática Pedagógica Emaneípatéría no Easlno Superio ,

'Y

conseguiram ir adiante no senãobáetémesmo consciêccie Superior, que deve ter esta
'

Mais uma vez, uns po;
seu ' aprendizado,

,

danecessidadedeemari.cipação?
'

prática como
'

vi�ão. ,Em ,serão alicerces da con
A ' construção' do descobrindo e criando coisas 3 - A condiç'io do ho...em .terceiro, aos 'próprios alunes de umnovomodelo de '

conhecimento -deve ser novas, 'super.ando como .ser poÚti�: As novas que'" devem, manifestar Se eles difundirem ",

entendida como uma expectativas e ações diante dos fatos estão inconíormismo com práticas modelo, certamente "',
possibilidade d� emancipação ,

desenvolvendo práticas e condicionados à visão política pedagógicas que os alienem e encontrar eco em alguml
'

do ser humano. Não' apenas procedimentos criados por 'que temosdomundo e de nós que os tornem meros e a reação em 'cadeia -

.'
emaacipação intelectual.mas eiesmesmos. mesmos. Como agir com reprodutores

"

do começar. Mas, repito; :
, principalmente libertação de 2-Acondiçã�dohomem discernimento, coerência e conhecimento. Porém, nem coisa é, certa: um en

"

todas as amarras que ,0 como ser social; Nesta étic��enãopass�os'poruma sempre os alunos � 9S libertador só é possível.'
impedem de ser'� agir de ' intrincada ,teia " de. ,escola que nos desse, os -professores ,têm consciência professores o praticarem
forma, livre e . criativa, relacionamentos sociais, é referenciaisteóricosparae.stas ,do que seja uma prática" sala de aula, c,
produtora é libertadora, A notória a necessidade de se questões? Na maioria das pedagógica libertadora e da ,competência, com disposi'
ênfase nesta, prática impor moralmente' e vezes, não encontraremoà na sua importância.. e' 'com amor, acredit

"

pedagógica. é justificada,por intelectualmente, No entanto, vida familiar eprofissional Daí A instituição tambémpode Piamente que estão fazen ':

três modos distintos, porém ,

é mais necessárioainda se anecessidade de sé tratar estas, estar interessada. apenas em melhorpor seus alunos, ,:,

inter-relacionados: impor como indivíduo ,questõesnoensino superior(e
-

outros adjetivos, outros' Porque, se ÓS profes ,

l-Acondiçãodohome.m convicto de suaeresponsabili-. ate mesmode 2° grau), 'números e estatísticas e não- não ofizerem, quem o,ti'
comoserhumano:Enquanto dadesecapaCi�des,comoser Pelo expost» até aqui, du importância ào real ,A resposta é ób'

serhumano.únicc.jndividual, . humano conheeedor de si acredito estar-justificâda a apfendizadodosallmos.Eaí?· certamente não será..'
portantodiferentedetodosos mesmo, de suas necessidade de uma prática Como . fazer? Estamos televisão.mesmo com en :
demais, o homem se, realiza. potencialidadeselimitações.É pedagógica emaricipatória no perdidos? Não, existe parabólica e videocasset
através da, criação, -da esta segurança que Ihe ensino superior, À questão salvação, Para se chegara um Creio não havernecessida
produção.não apenas através garantirá um relacionamento seguinte que surge é: Como? final feliz,' ainda bem que de justificativa para e

de reprodução daquilo -que Socialadequadoeuma�feti.va ,�e� fará? Quemecanismos existem· professores. resposta.
outros já fizeram. Muitas participação na sociedade devem' ser criados? Tenho conscientes 'de .suas'
vezes,oserhumanonãotem como um todo, a fimde convicção d� que a maior re�onsabilidadesecomuma *. Curso Je
consciência desta realidade. transformá-la.NesteconteXto, parcela de responsabilidade •. visão de mundo que lhes (l,..d".fio "Lato SENS'
Porémç: � avid'ente a como transfonnai-a'sociedade cabe ao professoaem sala de permite levar. adiante esta em· Máquina' Eiétric
motivação e '0. senso .de se. não há transformação aula , Em segundo, à proposta de' prática 'airll1ltes

'

orgulho daqueles que
.

pessoal? Ou, por outro lado, Instituição de. Ensino pedagógica emancipadora.
� .: CESJSlFerj

. * SebllSdqo L."ro N.ú'

'.

GRUPO·BASE

'Ulna idéia que deu certo!7 ,

Buscando através 'da de uma ação conjunta e e parti�ular.de ensino.

pesquisa uma, educação atualização permanente
' A segunda etapa está

mais condizente com o' dos profissionais da prevista para fevereiro -de
momento histôrieo:e com as .Educação, reúne-se duas 1997, com o curso de

transformações por que, vezesporsemana naFeri,' Matemática de 80h/a..

passa a soçie�ade,formou- objetivando a elaboração' O projeto "Professor
se no CESJS'/Ferj, sob a deprodução científica e a Competente", pre.Jê· a

orientação do professor organização dos cursos-A . conttnuidade da
Pedro Demo; uma equipe .primeira .etapo ac.onleceu capacitação, ? a cada
de estudo denominada 'no mês dejulho com (J semestre, com a 'realização
"Grupo Base", da Rede. curso de. "Propedêuttca", de 'novoscursos de 80h/a,

.Muntcipal e Parttcular de de '80hla
.

onde visando a.' uma 'pnáttea
Ensino. .

partictparam 164 pedagôgioa mais

O,
\

Grupo Base, professores-de 1" à 4" competente e: comprometida "

.

consciente da necessidade séries das redes mun�cipa( com o processo'�ducativo.
.

Re"nMo dosprofbsoreS-colllponentes do Gt;"po BtlSé

_371-1422'

V�,'.(f)@��lA� @�
�ll1J�' <e@.V�@�� rG����o

W@lLWO��OOiT@CJ"
, '.

.

.

. o/J�IA @� IA�:A��(LO�I@�'
•

" /',' .' J •
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 1996

Classi-Emprego
, uma Parceria

CoRREIO DO POVO - HUMANA,
Ven-dedor' Extern.o

,(, R�lações Publicas ,) h?1·INFORMA ..

HUMANA'
, AUX. ESCRITORIO t:

.

,
-

\ Iio:;'Sii.iio�$Ii!!.�1'IK

SUELI 973.3098
COM: CARRO PRÓPRIO,E FIRMA REGIS"FRADA Trabalho Temporário

VENDEDORA A con1ratação de mão-de-obra temporária surgiu' para atender às
, INFORMAÇÕES NA HUMANA

empresas na contratação de pessoas por tempo determinado, em
SILVIA

'

973.5530 :
... .....--- ..... ,

momentos de necessidade prevista ou casual dó seu quadt'o"de
AUXILIAR CONTÁBIL :fimci�ários.· "-" '

.

'KARLAN
'

373.0484 C'
I

00';'R_D'"EN'A, ,DO,R' NoBrasilestaatividadeéregulaJQ.eDtadapelaLein.6.0l9174de03de
... janeiro de 1974 e pode ser utilizado pelas empresas nos seguihtes

MOTORISTA AUTO� " casos:·

NELSON 372.3315 '-DE,
'

• Substituição de funcionários temporanau.ente afastados (f�,'
. AUX. DE ESCRlT�RIO licenças, ete.)

, ,

SON . 371.8054
' T,RE INA'ME'-NY,O"

,

'

• Atendimento a uma necessidade 'iransitória' de mão-de-obra

(aumento de vendas ou produção em determinados períodos,
MOTORISTA AUTO. ' balanços, promoções especiais, etc.)

" CESAR 37i.8953 COM EXPERIÊNCIA COMO INSPETO�·OE S'endoperíodomáximo de con1ratação o de 1rês meses,

rsc ELETRÔNICO ' CURSÇ)S DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL Ao que diz reSpçito ao cón1ratado, temos o artigo 12. Desta lei.onde
ficam assegurados ao trabalhador os segUintes direitos:

,ELEANA 371.1054 INFORMAÇÕES NA HUMANA' [a) remimeraçãO equivalente à percebida pelos etnpregados da
CRONOMETRISTA 0 .CURRíCULOS éAlXA POSTAL 200

.mesma categoria da empresa 'tOmadora ou cliente calçulados à
> NE�SI 973.8068 '.

base horária, glU'an�ida, em qualquer hip9ÚfSe, a' percepção do \

. AUX. DE ESCRITÓRIO ' saI�o-triínim.o region�;

, ROSE 973.3771 ·LABORATORISTA b) jornada de oito horas, remUneradas as horas extraonÍinárias não
\ ' " excedentes de duas, co� acréscimo de 20% (vinte por cento); -

'DESENÍlISTA TÊXTIL. PARAEMPRESAAUMENTfCIA
c) férias proporcionais nos termos cl(; artigo 2S daLei n. S.107 de 13

ANGELO 374.0228 URGENTE de setembro de 1966;

-CONTADOR' . d) repousos�alremUQ.erad9;
'LUIZ

' , INFQRMAÇÕES NA HUMANA )
.

,

.,., , 634.0568 e adiqionalportrabalhonotutno; ,

,

,AUX. ESCRITÓRIO f) . indenização por dispensa semjusta causa ou ténnino no_.nnal do
,

ARLA . 371.3864 AIITIITI DI flLE-RIDIS =!��:;correspondente '-1112 (um doze avos) do pagamento'
.RECEPCIONISTA g) segaro contraacid�te'doiräbatho�
RNANDA 973.8806'

'

I"IM 111&410 I"a' B MlIMIIIll!ia h) proteção pí:evidetÍciária nos termos dispostosna Lei Orgânica da
, tVENDEDORA _".'

'

, _8 • ,'. - Il
,

__ lila,... Prêvidência Social, com as álterações introduzidas pela Lei n.

372.2483
' S,890, de K de junho de 1973' (Art. S.,. item m, letra "c" do

, '
" Decreto n. 72.771, de 6 de setembro de 1973). "

OUTRAS VAGAS Cozinheira Industrlal § Registru-se�á na Carteiia do Trabalho e Previdência Social do

tra�alhador sua condição de �mporário.
, ABERTAS NA, "I, § 1\ empresa tomadora o,. cliente é obrigada a comunicar á <mJPtesa dé

HU.�NA
.

para contratação! imediata �balhotemporárioaocorrênciàdetodo acideate cujavítimasejaum
assalariàdo posto a sua disposição, considerando-se local de trabalho,

,
"

- INFORMAQÓES NA HUMANA'
.

para efeito da legislação específica, tanto aquele onde se efetua a
AUX. PRODUÇAO , prestação do trabalho, q1u,nto a sede da empresa de trabalhQ.

AUX. ADM. DE VENDAS temporário. ,,"
,

.,',

,COL���E�:�HAS .,ADMIN ISTRADOR, DE A HUM�NA atiav�s dá URGENTIE iniciàrá.n�is este serviço. ,

PROM����S��T�NDAS LABORATÓRIO
, REPRESENTANTE ANALISES FíSICO-QuíMICAS,
VENDEDOR EXTERNO @ CUR.RíCULOS CAIXA POSTAL 200

I

Para atender de formá global e concatenada à -

•

nossos Clientes integraram-se a partir de
" agora, os esforços técnicos da

F�AUSEL & ,ASSOCIADOS e HUMANA'

I

. AMBULATÓRIO MÉDICO-PARA EMPRESAS
MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) • AUDIOMETRIA ( PCA )

. RECRUTAMENTO E SEL,EÇÃO • CURSOS NA ÁREA DE RH
_

. " RUA HENRIQUE SOHN, 33. - CAIXA POSTAL 200 - C�P. 89.255-240 - JARAGUÁ 00 SUL - SC
f'one: (047)371.4311 ' Fax: 372.1091 E-M�il: HUMANA@NETUNO.COM.BR'

A HUMANA É PART'E: DI; SUA EMPRES,A!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO rovo.z

.

CLASSIFICADOS '

C••LlE
.as sa.E
aUTUS

, lOas

�ãES

ANA PAUA casa alv. cl i.ulte, 2 donos, sala, CIO'Z. bwc, lav. dilOp. R$ 32.000,00
CllN'lRO. casamßtac/I17ni',tmern3lklm?-,temm I..R.MainaHiMwoo -R$43.000,OO
CENlRO Temm com 46s.r, plÓlt • ., ZmtaIlIKechaI - R$ 44.000,00
JClJÁ ESQUllROO Casa alvo cl 217nt e� COOl 598ni' - R$ 35.000,00
JClJÁ ESQUERDO: Casa alv. com 3 <brtm, e o,DI8IO dep. - R$ tfl.7OO,00
JClJÁ l3S(pERDO: Casa alvo mvacom 3 donos, sala, aYL., bwc,lav. R$ 36.5(X),00
ONIRO Casa alvo c/2SOni' piúx.� - R$ 85.000,00
JGUA-ESQUERDO. Temmm Lot. Juvams cl 4O(Q2 - R$ 12.000,00
BARRADORIOCERRO: Casa com ouIIe + 3 darmo, salio festas, ptrClIl8 - R$ 100.000.00
BARRA RIO CERRO. T_m p-ÓXIlllO NCMCIADO - R$ 'l:J.0CIJ1OO

JClJÁ-�. casa Nova ()(DJ 3 <bnno, sala eee, bwc, lIIII'ada - R$ 36.500,00

Procura-se moças para dividir al

apartamento na Rua Reínoldo Rau.
apto. nO 31 - em cima da Lukisa. T
local após as 20:00hs, somente com

'

ou Cleide ou pelo telefone 372-0406
lIeike.

Apo. 3 darmo, sala, CO'l.:bwc, lav,p, próx. WEG I - R$ 450,00

� 7i1]. RuaE1eomra f\oadi, 12Scom3i,bmo, 2b�,sala, lav. pr. saco - R$5so,oo '

Apn III Rua Joio Jauário Ayroso, com 3 dJrmo, 2 bwc, sala, CI74 lav, pr. - k$ 31k>,00

Apo NOVO Rua l.ouRnpo KavJer com 2 dormo, sala, bwe, aYL., Iav.P. - R$ 385,00
Casa NOVA na Vila Rai, com 3 dorms, s�a, ooz, 2 bwc, 1av. gar. - � 500,00
Casa alvenaria próx. Ceval, com 1 dorm. bwc, coz. Iav. - R$ 100,00

..._��---...

:�� �a de madeira Vilà Rai cl 2 dorms. sala, coz., lav., gar., toda DIIrada - R$ 200,00

.�: Coa mista em li:eite Salão Vi_nse com 4 dorms e dema.s dep. R$ 285,00

:1� Casa místà com 4�ms, sala; coz, bwc, pr. plÓlt. WEG fi - R$ 330,00

:�� �te na VilaRai, cl 1 dorm, sala, eoz, b�c - R$ 1 !k>,OO

t...

Vende-se espingarda de pressão
nova, R$ 150,00. Tratar 372-3
(Evandro).

[L�I7��©�
ORA. DENISE MULLER T. OLMOS

� Ginecologia e Obstetrícia

......p_r:_ev_e_n_t_iv_O_d_o_c.....a_An_c_e....r_-....F_o_n_ß_:_37_1_-....0_9_4_2....1
DR. DOUGLAS F. C. ANJO

Angiofogia - Cirurgia Vascular
Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais

Fone: 371-4935

Vende-se 1 terrene na praia do )itw
14x3Smà 170m da praia R$4S.000,ÕO 1

parç. Tratar372-1887 cl Clarice.

Vende-se uma casa mista cl �x8ftt
madeira e 4xSm2 de material êI teiténo
14x33rß1localizado na R.Wille Guntbei:

carro no negócio. Tratar Posto Rio
cl Giovani

VENDAS: .

ORA. ELEN C. D. J. DE MASI

Otorrinolaringologia
Cirurgia Plástica da Face - Nariz e Orelha

,

Fone: 371-8446

DR. NELSON EICHSTAEDT
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA s Microcirurgia naso

sinusal - cirurgiado ronco - Otorrinolaringologia
Fones: 372-0617e 371-0942

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



r"HABITAT
COMPRA;' \f.1:NDE • ALUGA • ADMINISTRA

,MOBILIARA
C:�ICI4Jm

TERRENOS
Terreno 1.250m2 - R. Treze de Maio
Terreno 450m2 (15x30) - R. Leopoldo Janssen

,

Terreno 420m2 (14x30) -Lat. R. Joiiwille próx. Posto
Becker

"

Terreno c/420m2 - THa da Mosca
Terreno c/1.020m2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno c/460m2 Rua João Januário Ayroso
Terreno c/440m2 Baim� Água Verde

'

Terreno·c/31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno c/2.600m2 Rua Joinvitle - ótimo ponto
comercial
Terreno c/430m2 Loteamento Versailles
Terreno c/589m2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno c/400m2 Rua Marcelo Barbi
Terrenoc/532m2- EstradaNova prõx,PostoMarcolla
Terreno c/500m2 frente p/I:.agoa - Barra do SI,jI
Terreno c/10.000 e casa de al�naria, ótimo pl
empresa - Rua Wolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600m2 RUé\ Marcelo Barbi - Vila Lenzi

Terrer;lo c/28.000m2 frente para o asfalto em Nereu
Ramos. '

' "

Terreno 15 x45 (ótima Vista da cidade) Vila Nova'
Terreno 1800m2 - R. João Januário Ayroso
Cháeara 115.000m2 Ribeirão Grande
Terreno de 37.0oom2 - Vila Amizade
Lotes cl 400m2 - próx. São Luis Gonzaga
Ter(f!no 450m2 Loteamento Dalmar
Terreno 600m2 Lot. .ampo Sampiero
Terreno 450m2 Nereu Ramos

'

CASAS
Casa em alvenaria c/260m2 - terreno c/1540m2 c

Schroeder
Casa de alv. cl1 00m2 terreno c/538m2 - BairroÁgua
Verde
Casa de alv. 215m2 - Praia de Itajuba
Casa de alv. 220m2 1 suite+3 dormitórios - RuaMax
Ziemann
Casa 130.1,2 e terreno 520tn2 - Entrada Rio' da Luz
próx. Malwee.
Casa alv. 120m2 c/3 dorm, Lot. Res. Luis Kienen

.• Sobrado alv. 170m2 BarraVelha - permuta casa em
, • Jaraguá

'

, ,.'
•

• Sala comI. '93m2 - centro
•

J: 'APARTAMENTOS

e Apto. 3 dorm. " Edit. Gardênia
, Apto. 1 dorm. Edit. Virginia
• Apart. c/ 2 dormitórios, Edi. Juliami Rua

:II Gumercindo da, Silva

.. Apart c/ 3'dormitórios, Edi. Juliana - Rl.Ja
• Gumercindo da silVa

Apto Ed. lsabela c/123m2 - 2 dormitórios +- suite e
demais dependências.
: �pto. 155m2 - Edit. � Edit. Schiochet entrada +

'1iI financiamento;, .' I
•

.• Apto. 96m2 � Edit. Imigrantes (parcelar)
'. Apto.3 dorm. - Ed. Miner
.• Apto. 1 dorm. - Camboriú.
•

= ALUGA-SE
• sala comercial 30m2 - R. Franciscó Medeiros.
• Sala comI. - Edit. Picolli c/35m2

a Galpão indl. 130m2 - Rua L�poldo Janssen.
'

..
Casa mista c/3 dorm. Rua Max· Doe�ina.

,

.. Ed. Isabela c/ 3 dorm. - Rua Procópio GO'TIes

.. Apto. 3dorm. Ed. Carvalho
, li Casa de alvenaria R. Gumercindo da Silva.

RUA FEUPESCJIM1DT, 157
(Ao lADODA 1001 FERRAGENSl

, FONE: 371.,8009
'

C lA�SIFICADOS , CORRÉIODo'POvo-3

&ffiii1Je1
CRECI,1873-.J

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA.
APTOS EM CONSTRUçAo

Edif. Petúnia - R. JoM Em_ndoe,",

,-Apto. cf 111m2 - 2g andar, cf2 qtos e demaisdep., garagem, portloeporlaria
ele_ônica - R$ 25.000,00 + saldo paroelado em CUB, enhga diaves emjanl97
Edif. Ditmlh.. - ,Rua Marina Huluc»o

-00bertu'aDJplexII04cf3117,SOma, cl3sulfas e demaisdep.lareira-duras�a
i1d. -2vagas, g.ag,m. Entrada+parcelasdecorKlomlnioapartir de R$2.142,1I5,
reajustados pelo ClB .

- Apto 502 e SOl cf 225m2 -.sulfa + 2 qtos., sacada, churrasq. indiviÓJaI, dtp.
empregada, 2 garagens, salão de festas, pisàna � Entrada + parcelas de
oondomlnio a partir de R$1.160,93 reajustados peloCtB
�Apto304'cf214m2-entrada + p8{celas deoondómlnioapartir de R$1.033,1I"':
- reajustados pelo 'CtB •

'

Edif. ,A".a,anlhu. Rua Adolfo SaCII,i - 1., da Rua Amuona.

���
,

- Apto cf 300m2, famos disponiveis apartamentos rP301,302,501.
Entrada + parcelas oondomlnio de 3,65 Cubs (R$1.527,05)/mis.
Construção: Promil Constr. e Plan. Ltda. em sistemas de oondomlnio.
R_id."ciill Amaryl/ia - Vila Nava

'

- Aptos é/123m2- cf 1 'suite + 1 qto e demais dependo (sacada cfclúrasqueira e

garage,m)- R$12.673,OO+ assíJmroondomlniode 1,614Clbs (R$675,24).
CASAS

-CasaAlv.cf15Sm2-R.AMnoSfai",IISO-SãoLuizR$4O.0!)O,OO,trocaporapto.
- Casa de ekv. NCNa 3 p�entos cf 450m2de área oónstrulda, farreno 60om2-
R. TomazF. de Goescflihdavista- R$160.000,OO
- easaalvenariacl200,OOm2, naRuaOIMactliodini Pradi, 33-.!Iaraguá-Esquerdo
-R$60.000,OO

'

- Casa d, chácara cl 270ma e'm ekvenaria cf toda infra..strutura, pisàna, dOis
galpões, farreno cl 31.000m2 - .R.BemardoA. Schrnidt(perto�o salãoVitória) -

IlhadaRgueira-R$110.000,OO
- Casa,de ekvenaria 123m2, BalneárioCambori(l- Troca-se por apto em J.aguá
doSU
- Casa em alvenaria cl 80ma - Aúa Jos6,Picolli - R$ 25.000,00
- Casa aIv. cl 130,Oom2- 3 q.J8áos e demais dep. troca-se por apto. - R$55.0oo,OO
- CasaAlvanariacf320m2- R.JoãoWiestJr. 53(BR280, K!n72) - R$55:000,OO

TERRENOS
- Terrenocl28.26gm2,nohvoquevaia�enaucf 1651nde hnte p/BR413,
oontendo una casa de madeira cf 150m2 + galPão de alvenariacf200m2-

R$170.0oo,00 '

' ,

�Terreno27 .óooma, ChácaraemÁguas aaras, PerImetroUrbano-R$45.000,00
- Terreno-Lot Charnpagnat" 378m2- R$21.000,OO •

- Terreno cf 7,350m2, à 50 metros da R. Jos6 T, Ribeiro (após hvo) R$
32.000,00 ,

'

'

- Terreno cf 450m2 - R. Am6fia Fischer Enke,Vda Réu - R$13.1I00,OO
GALPAO INDUSTRIAL' I COMERCIAL

-Galpãolndustrial,estru'-lramontada,Coberuapaga,comáreade400,OOm2,e
oterrenocom654,OOm2.FlIaroo°Franzner,emhnfaàlgrejaSãoWz!3alZ8ga.
Pr6co R$311.800,OO. "

,

- Pr6dio comercial - 312m2 - R. Ad6Ha Fischer, 720 - R$ 80.000,00 - aceita

paroelarnento ou troca parcial pl aptolterre�o.

, LOCAÇAo
- Lojas - R. 8eonora!3. Pradi Ed.Anlllrio CI 42,24m2- R$ 300,00 - cI53,47,m2-'R$
400,00
- Loja cf 351n2 - R.,Guilhenne Hering, 70 - Edif. Érica - R$ 300,00
- Loja cf 62,OOm2 - Rua Mariria Fru'-loso !l09 ,Ed, Asller - R$ 400,00
- Apto. cf 3 qtos - R. 8eonoraS. Pradi (Centro) - R$ 55,0,00
- Apto. 2 quartos - R. GuilhenneHering, 70 - Ed. Eriea, Pr6dio Novo com ótima
infra-estrutura, portão e portarta eletrônicos, g6$ encanado, localização central
- R$350,O.o
- Galpãocl 7�Om2 + 40,00m2 de esCritório - Rua ErwinoMenegotti, 1460.A1uga-
se total ou parcial.

'

- Lojas cf 72,OOm2 - Rua Jos6Theodoro, Ribeiro, 355 - após Indimak -72,00m2
-R$30G,OO

'

- APto. cf 02 quai10s e demais dep. - R. Jos6 Emmendosrfer - Ed. Denis - R$
356,00.
'.

- Apto. cl 02 quártos' e demais dep. - R. Eleonora S. Pradi, Ed. Arithurio - R$
�oo ,

- Apto. cl 02 quartos e demais dep. - R. Antônio C. Ferreira - Pr6x. Arte Laje - R$
300,00

'

- CasaAlv. cf 01 quarto,sala/capa, coz.,BWC, Lavandaria-garagam- R. Ângelo
Schiochet, Centro - Pr6x. Beira Rio - R$ 350,00

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

"'arecer Comerciai

Incorporailo
Vende - Admlnl.tra

�omp�a - Aluga
DEFRONTE AC'FORUM· CRECI 00177O-J

, FONEIfAX (047),372-2990'
CELULAR 973-9089'· JARAGUÁ DO SUL - SC

'�
• Let.aJDellto HerdllWlD. Vila Rau. 420m' - RS 7.000.00 - Negocilvel . Parcelamos.
• Rua F3rdio B"",.,.Uo - ao ..do do ceßut6rio S99,OOm' . R$ 16.000.00· Pa...,elaJD>l,
• Barra do Rio Cerre.
- Ás ... p"> i.. talaçilo d. Ettpr..... latera 1 da:B.rtha W.eg•. inicio· 6.000m'
RS 3S.000;00 - Negoci .... I.
· Áre. par. instalaçlo d. &.pr..... Rua SSS • "tera! di B.rtha W••ge . 2.900m'
• tot"ment. pl .... R$ 3S.000,OO.
- Rua W"t.r Marquardt • prÖl. da Argi - 840m' . com cOllSt. inici.da . RS 60.00pl
m' - 840.09m', - 2 pi.ó..

-

,

• Área prJaimo a <Iv;" de GM. "leral �OO.OOm',' RS 12.000,00 ' Acei...... corro;

, Área de 11.600m' • ,Rua Lout.nço Kanzler· R$ :i�O.OOo.OO - negoci_ ••ceita-
.e·tr.oe�. .

Terreno mi 1010 FtallZDOr com 46S.00m' (6timo) RS IS.01l0,OO (negocihol)
, Terreno rua SSS - lat. B',1Iha W••ge - 400m' • R$ 7.S00,OO 1'9.S00,00 (negocilv.l)
'Ierreee m. Adolfo Pitach" . ir.. 49S,OOm' • RS 3S.000,OO (negocihol)

,

Terreac lo ...10 Vit6ria - 420.00m' - R$ 9.000,00 (negociw.O
T.rreno Nl Walter Muquardt - viri", ter....os • ",co""r de R$ ISo,OO • R$ 100.00
por metro qu.dr.do - pr6ximo ao Agrop'Ol'rio.,

CASAS
· c:a. na I...... d. a1....ui••m 6tlmo ....do d 4 ""uio., 2. .1.., .o� .01:; 2.
_dr... I•......ieria, cb�""dn, ..raaem -It$U.oOo,OO entr. + J6 .... de 11$
1.000,00, aceita terre,DO.

.

- 0.. Da Elpldlo ,M._I d zemi- 3 qt..._. copà,.mlt•• 2. -Ia., portio
oI.t......o••erca de a1umln1o, ,....a- nlor 11$ 5.000.00 � 15.000.00 entrado + 60
'me.u.
• Coa no Lot. R_ali d 217.0Qm·. 4'qt.... 1 ""'t•• 1 ... copo,_.. Ia�-
......_,�rr....uelro dM, d 'b1dr_••OID • "I1"'."or ••atrol. 11$
70.000.00. A.dt. corro, comInhio,� menor n1or,lIDond. SO" do n1or.
• Coa de a1v...ui._ PedroWinter, d7_ t....eno d 775,OQm',1I$ 3400 + lO

'

..... de R$ SOO,OO, ou R$ 5.000 + 2.3 ..... de 3 Ial. mia. COI M$ 7.000,00 + 2.4 .....

de R$ 2.52.,00
'

- Cu. d. "venaria Ia 10.6 EnimeD<loerf.r. cl 310m2, 4 quarto•• I mit•• 3 ......
cop, cozo, tavan4� 5. tanheirós•. dispeDsa,. garlgem pr 2 carro,,� churruqueira,.
hidroin....g.m. t.to .olar, t.rr'DO cl 680m2, RS 130.000.00 .c.ita. t.rr.no.

negociivel.
• Ca.. Elstrada No... d.......IIIIj .. t.rrenos cl 2.18SrtJ' • RS SS.OOO.OO negocihol.
• Ru. W"t.r Muq.. rd� t.rr.no 641.00m' • cas. mi.sta de 180m', ir.. r•• idenci"
• comercial R$ 9'0.000,00 nei. - ao .. do do Posto Mime Ltd ..
:. Ttoca...te CUl DI RUI apidio Mulia" com 211m2� cl 3 quuto.s� varaDda� c0p'�
.tufte; � baoheirO.t, portio eletrbD:ico� cerca �oda em aklnúnio - aceita-.te: Àpto.•
carro.'Cla ta praia - Financiamos 'ati 48 me.tu cl UD eltrada'.
- V.nd. n. COAJAS· c..a p.drl". RS,9.000.00 'Dtndl mais RS 47.00 d.,

rDeDfali dade". " ,

• Vende Ru"LuizSotl.r • Bit," do Rio Cerro· .. I." cQZÍd!a .3 cpartos garag.m
- El!tradl d. RS 2S.000,OO o ....tant. parc.lado • combinar. Teta( do irrí>v.1 d. R$
SO.OOO,OO
• V.D<I .. .,... '" tua Ang.lo Schiº"che� 137. mist. - 3 cpartos. AI .. cozinh .. c",..
......deri...ceit.,... ""'cora. corro • pegocilvel - PAReBAMOS • t.rreno 582,SOm'
• freDl. de 1l,SOnu.

'

t
•

- Ca"a miata em Chico de Paula - ót_ima. coaservaçlo - 3 CjJllrto.t. saiu, cops.
coá"'.. garag.m. banheiros, toda rmlOda, .\celent•• RS 2S.000,OO • P• ...,.IOIIlOI
- negociamos, etc.
.. Casa no rmrrQ do Acarol . condiç3 ... regular· t.r....o - 420,OOm' • RS 2S.000.00'
• Negocih.1 -P• ...,.lomos - �c.
• Duis cuu no laragui 84. ""rada do futuro P....ldio Munic.,.. - Una R$ 13.000.00
olllr� RS 16.000.00. Ac.ito .... c.rro _

- C... na Rua Goi'" - krUI Leozi - 1 pi.os,' commit......I. d. 1V...I. de jan..r. 4
91artas. ...c. int.ma, �.o Sio Tom� • 1IB1'IIJ)re, etc••xc.lent. casa resid.nci" R$
1S.000,OO • Parc,"rm•• n.gociarm••etc.,

'

: C... no Fco, Paula - AM Paula � esquina mad.ira - gronde. ,",c.l.nt. ponto corni.
R$ 2S.000.00
03 .'&S.. d.front. a Weg U ' apon""ia - 80.00m', 60;00m', 140,OOm' . t.rreno

2.S00,OOm' . RS 70.000.00 . vende-... iD<liv jd",Im.nte ou tot".
•

Rio Molha Lot. AldrOYlD<li - 2 pi.o•. t.rr.no 37S.00m' . R$ IS.00o.00 "v.
Galp.o e� condiçi5e.s de iM.lu UIDl confecÇ:lo. com todo. dados necessirio.s.
e.tcrit6rio. depósitos, mes. de corte, mesa de eata. 2 pia0" todo ninado
.,.••I""t. prédio, prálimo o S",.nn.r,cado Fr..... '

- Sio Lul•. 1ar.J!IlI Esquerdo_ .

· RS 30.000,00 • Ao.it.·•• corro· nego.iii.l. _. ,

Cu. de .t..nlfi .. Vil .. No". cl 133m'. 3 qtos, 2 ...... cop" coZo. 2 b.nbeiros,
.....D<I.ria. pr.• clurru9l.i....tc. 'T.rr.no cl S2Sm2 • R$ 6S.000.00 DOg.

"
C.... na Rua Pedro Wint.r T.""no d 71S.00m' ca.sa d 70.00 . R$ 13.000,00 neg.

APARUMENI'O
• Apto. eamboriú . t�ó rmbili�do - 3 qmrto., .. I•.copa . 3' andar - 100m,d.
praia. Rua 230j) D' 740 .c.ita ... imóv.1 .mCuritiba.
· .EdiffcioC.nt.nlrio • 2' andar. j 91allO'S..... cozinh .. 2 banh.iros, garagem - Rua
Wald.miro Mozur.chen • RS 6S.000.no

'

· C�D<lomlnio Amizad •• bloco OI - apto., 10.1 . 2 quartos...... copi, banh.iio,
lavaDderia. etc. deixa cozinha instalada ao pre'ç:o de RS 25.000.00 e uaumir

,

fillilnciamento de RS 310,00 por mb - AC.ita.... terreno.
•

ALUGA·SE

03 c ..... d.front. a W.g n . G"pto central· e ... r .... +' com Domingo. di No...

línicá São'Camilo
,

"

.

Dr. Marcos'Fêrnando F � Subtil

[RIIIR�ft!t�lft!!rtlil�,gmj!�!ji!M!m?[!m!�§,iJll�11! '

Medicina do Trabalho - Fratura. - Urgência"
Doenia. de. Coluna, Lesões do esporte - Vrdeo �rtro.copla
e Cirurgia. do Joelho
,Exames: adml..lonals, deml••lonal. e periódico ...
Horário. atendimento: 8:30 à. 11 :30 e 14:00 à. 18:30hs.

TERRENOSFINANCIADOS
Vende-se localizdos ria Vila
Rau, com pequena entrada e o

saldo em até 50 nrses. Fone:
973-3623.

TERRENOCQM450,00m2
Vende-se, localizado próxim> do
condomínio Amizadeporap�
.R$ 10.000,00 (À vista) F�ne:
973-3623 (CRECI 7.402)

C<?nyra-se telefoné para uso

,comercial. Tratar 387-2121 ou
983-8430.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. CLASSIFICADOS DE VEíCULOS
. . .

Jaraguá doSul, 25de outubro d�CORREIODOPOvo-4

�

- DALPBA
MOTOS

,

CG Titan OK azul A$3.200.00
CG Titan OK vennelha A$3.200.00
CG Titan 95 . vermelha . A$ 2.400.00
CBX 200 94 vinho A$3.600.00
CG Today 93 vermelha A$ 2.400.00
CBX 150 92 vinho A$3.000.00
Saara 350 91 azul A$4.300.00
Teneré 600 90 branca A$S.900.00

.

CG Today 90 • vermelha
.

A$ 2.000.00
RDZ 13SZ 90 preta A$1.800.00
CBX 150 89 vennelha A$2.600.00
CG Today 89

.

prat� A$1.900.00
CG 125 88 irennelha A$1.700,oo
CG 125 87 vennelha A$1.700.do
ML 125 86 preta A$1.60Ó.00
CG 125 83 vennelha A$1.300.00
CG 125 82 vennelha A$1.000.00
ML 125 81 vinho A$-1.100.00
DT . 180 86 branca A$ 1.400.00
CB 450DX 88

.

cinza A$4.500.00
CBX 750F 90 azul . R,$ 9.000.•00

II FlNA'Ne/AMENT' EM ATÉ'12 VEZES
Rua José Theodoro Ribeiro, 860
FONE: 372-3276
Ilha da Figueira - Cep.: 89258-000

Jaraguá do Sul - SC

AUTO NOVO
VEíCULOS

Tempra 16V complelo:
Goi CL
Monza SL 4pts.
Monza GL 4pts.
Gol

'Apolo
F-l000

93
! 93 branco
92 praia.
94 azul
94. praia mel.
90 azul
95 praia mel.
88 azul
93 praia
73 vermelho
95 bordo
81 branco
87 branco

-

95 praia
88 , bordo
94 . prete.
83 branco
87 azul
'87 az'uI
86 .verde
88 ",atle

. 90 prela
92 prela . ,

9t vermelia '.

86

Gol S 86 1.6 bege ,alc : 4.800.00

Chevette SL 80 branco gas 2.300.00

Apolo GlS 1';8 prata 9as " 8.500.00

Escort L 1.8 94 cinza gas 12.300.00

Chevette DL 92 azul.met alc 6.300.00

Escort L 89 {série esp.) azul 7.000,00

Chevette SL 89 verm.. alc : 6;300.00

Fusca 1600 94 verde met. alc : 6.600.00

Gol CL 1.8 88 branco alc : 6.000.00

Monza Classic 87 (completo) chumbo alc 7.300.00

Fusca 1300L.81 branco gas 2.500.00

Fusca 1.500 73 azul gas : 2.000.00

Prêmio CS 85 gas. branco :., , 4.300.00 .

F-1000 95 gas. prata 14.000.00 + 12 x 710.00

Santana GLS
Escort
Fusca
Corsa 1.0
Passai

Escort XR3 .converslvel
F-l 000 Super
Gol Gl�S
Tipo 1.6 4pls. completo
Chevelle'SL
Del ReyGL
Es'cort Guia
Une'

Opala Dlplomala
TDR180·

Today
Today

R. JOINVILLE, 2050
FONE/FAX (047) 371-1574 / 973-9753

...------------------....-----------------...,.-....... ' . Vende-se Kadett SUE ano' com trio elé.
.;

Não fique'andando R$ 9.000,OO.·TratardMacos 372-3276.
,.

por ai: Procure seus negócios aqui.'
�
�.

Vende-se 2 terrenos' na Praia do Erwi1l4
(Albatroz) .

.

-1 à 300m da praia. R$ 3.000,00. Faço
condições. (14x35m2).

•

.
- Outro à 150m da praia por R$ 4.500,00.

Faço em condições (14x35m2).
Tratar fone: 372-1887 com Clarice.

. - ,

CLASSIFICADOS DO
CORREIO DO POVO

. OMAIS LIDO DA REGIÃO
371-1919-372-3363

MonzaSLlE2�0 4pts 90/90 vermelho meto gasolina
MonzaSl./B 4pts. 92/93 preto álcool ..

'

Uno eletronic
'

95/95 azul mel gasolina
Tipo Löie-tpts. 94/95 prata met. gasolina
Uno eletronic 4pt� ,94/94 preto gasolina

.

Uno S 88/88 vermelloo álcool -

Prémio es . 85/86 cinza álcool
Fiesta

,

95/95 branco gasolina
Escort 1.6i GL 95/95 ' bege met. gasolina
Escort L 94/94 cinza.mel alcool
Escort L 94/94 prata met, alcool
Esoort L 93/94 preto alcool
EscortXR32.0i 93/93 ,prata gasolina.

t Versailles GL 4pts 92/92 vermelho met. álcool m atê I2 vezes sem Juros
VersaillesGL 4pts 93/93 cinza gasolina
Logus GL L8' 93/94 bege met.

.

álcool
Gol 1.000

.

93/93 aail gasolina

DEU A "LOUCA NA
.

GP'
.

'.'
.

. _,. .

--

a1ltomoVeiS
Fmanciamentos.àpartir de
I_l$ 10.000,�0, com 50% f!m
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'Acontecerá deB a 10 de novembro, .ao Ginásio de

EsportesArthurMüller" o II Jaraguá em pança.
Estão inscritos 45 grupos, reunindo aproximadamente .

500 alunos, formadosnas unidades escolares e acadernías
de dança e folclore.Apromoção é daSecretartamunicipal
de Cultura, Esporte e Lazer.
As apresentações acontecerão a partir das 20 horas, o,

".

tempomâxímopara cada grupo é de 10minutos.
Serão oito gruposna categoria infantil, novena categoria

. infanto-juvenil e oito na categoria juvenil. As academias
participarão com cinco grupos na categoria Iívre, atê 14

.
anos, e mais cinco na 'mesma categoria com bailarinos
acima de 15 anos.

Tatnbém.haverá apresentações dedezgrupos folclóricos,
sendo que dois apresentarão danças italianas, um hfulgaro�
um gaúcho e seis do folclore germâníco:

.

Segundo.o diretor da' Divisão de Cultura e principal
coordenador do evento, Sadi Lenzd,

It
o objetiv,o do II'

Jaraguá em Dança" é estimular as formas' inovadoras da
. .

.

.

pesquisa em dança popular; divulgar e incentivar a dança
.como forma de espressãono meio escolar e valortzar e
incentivar o intercâmbio entre grupos participantes" ..

DELICIE-SENAS·ONDAS DA·
- /- I'

.

>.< •.••••.•••••..••.••.......... ·••• ••••• • •• ,· •••• • •• • ••••�ºÍI;·ßI:g"I ••·1:t18�\Í�g.:· ...................••.. : •... : •..••.. ,.' ...•••••••••.••• -, .••••••••
Saboreando buffet de sorvetes,

Taças frias e quentes,
Café expresso,

Chocolate quente e

.Capuccino
.flua Procópio Gomes de Oliveira, 664 .. JaralJuá do Sul- se

\

Fone: (047) 371-�11
.

·.arrtIDA'·.

--.
. .

Ilf)IJII f).
.... "

·PREVINA-SEI

SEG'OROS GARe'lA
Fone/Fax 371-1 788,
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, VARIEDADES.;. 2,

- Em 1926, o I+íncipe Axel, da Corte dinamarquesa, era hóspede do

município de Jotnville, do qual Jaraguá era o 2" distrito. O Príncipe
vinha inspecionar os seus domínios, neste Estado" e devia seguir
viagem ao Sul do País. Sua Alteza vinha a ser neto da Duquesa de;
Chartrês, /ilha da Princesa .brasileira Dona Francisca, irmã do

Imperador Dom Pedro-H, O COUEIO DO POVO,saudavã o Augusto
hóspede. pois, em' Jaragilá a localidade de São João,

-

em

ltapoeustnho, pertencera como dote di! Duquesa 'de Chartrês.

'Confira a História
,

, ,

"A Histórüi de nqssa gente nãopodefiear s� na

IR.."'.......

sa"d.de". O PtlSsado só é ;",portante s«

o se" tempofo;bem einpregado.,

-"Miode ltapocu

",:" Em 1876, (. ..) na mesma data, em 14-06-1897, Jourdan faz um

contrato com Augusto Brun de Fo1itenay. de nacionalidade francesa;
dando em rtmuneração dos awtílios a ele prestados por Pontenay,
na obtenção de .capita� e na formação da sociedade JOllrdan &
Wil1z, obrigando-se Jourdan a pagar 25% das lucros que auferir.
Ocorre o conflito de jurisdição entre Paraty (hoje Araquari) e/
Joinville, pela qual o Acórdão resolvia que Jaragua: 1) pertenceria
ao Paraty para efeito de ação muni'Cipal e li) à Joinville,
judicialmente. E ensinava: "Quanto à qúestão de jurisdição, o poder
juditiário não é competente para suprí-Ia, e sim o poder legislativo.
Em 1'896 o lugar denominado de 'Jaragúll não era nem fregu�zià,
nem povoação, nem núcleo colonial. Era distrito de Pas: Ná

confluência dos rios Itapocu e Jaraguá, estava a 'Fazenda Jamguá'.
'Nas terras do ria Jaraguá e seus afluentes, Cerro e Garibaldljá
existiam colonos introdusidos pelo governo. Do Itapocú até, o
"Senão"; de 20 a 30 famílias. Na lado e�querdoç.do rio a população

'

, poderia ser oalculadà em 1.200 p,!ssoas.
' ,

df.i!.'i.!e?

.,Ç;;I)f.ê;'1:�?
- Em 1936, o dr. 9t"on GamaD'Eça, chefeprovincial da "Ação 1ntegrq/lsta
Brasileira" ta propor medidm contra o governo do dr. Nereu RamO$ ejá
tinha constituído' o dr.. Oliveira e Silva, de 'Biumenau para' "'er�ura tk
processo, visando os interesses dm viúvm e dosferidos; tendo estes enviado

, .

telegrama ao presiiJeliJe Getúlio Valgas e ao presidente tia AssQciação
'BrmOeira 'de Imprensa.

.

...

,.' Pela ;'sOlução nÓ 224, de '17-10-36, cess�a 110 município de Jaraguá
'

a

jurisdição do capitãO Tl'OgilioAntonio deMello, delegado regIonal depolícia, ,

com sede em Blumenau. Pela Resolução ,,0 225, da mesma data, era
exonerado o sargento da Força P1Iblica, Waldem'arMandel dq SilYelra, do
,cargo de delegado 'especial de polícia'do �unicípio de Jaraguá e, pela
Resolução n" 226, era nomeado o 2" Ten. Rene �7geS, para q cargo de

delegadó de polícia do 'm1l1Íi�ípio de Jaraguá.
'

- Corria 'o boato na vila, que 'o sr. Wa1d�mar Grubba, p�r,motivos
"ignorcidos"pedia demissão do cargo de presidente do diretório do partido
Liberal. MaldOsamente, o }on/al 'Jaraguá' denunciava a razão: "A briga,
pelo osso".
- Emmonuel Eh/ers eRicardo Gruenwaldt, faziam àpelos àpopula�ão doar
dinheiro,para despesas de enterro, médicos, hospital e tratamento deferidm.
- A Igreja Evangélica realizava culto em memória d� Ricardo Slrelów e

Fertllnand Sacht e o prejéfto de Joinvilfe Aristides Largura entregava
1:083$000, de subscrição m viúvtJ.' e aiJ8 órfãos dos arsmalt.ados.

I �?#�t:r.e?
I-Em 1986, continuavam os capítulós "Os Herdeiros da DlIlJllesa, que o

�'_ fradefranciscano, freiÁlido Rosa, escrevia; resgatando a m�mória daquela
rica-região de Jarag"á do Sul, com sua estruturajundiária dingidapara a

produção de ql'I'OZ irrigado e criações diversificadm. Eram 80 capítulos,
saindo,um por semana, com sucesso!

'

" ,

/

"

:j::,,:)'!::,"::f:,:ji:::':j,:jj·':'l:j::::::,::j:j:::::':::::::j::"jj:j,::,,'jj:::I'.'III.I.II�'::,j::'j:j::j::j:j:j:j:.:::'::jj:"j�:j::j':,:::j:':':':ll:::�::;1::;
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (36) - APONTAMENTOS
Em junho de 18,94, o O fato é assim narrade em "Rivadavia", 120 individuo.',

'caudilho audacioso, 'o melhor telegrama, de .Möntevideu que serviram à revolta e

elemento de guerra que o para o "Peíz": �ElDia", publica vieram de Castilhes,
chefe parlamentarista armou teJ.s:grama, de hoje, datado de Dirigem-se à Concôrdía e,

'

centra a República, acabava , Buenos Aires, dizendo que daí a Corrientes, de onde
de ser derrotado. O ministro com a presença de grande são todos originários".
Moura enviava telegrama ao, número de eorrelígionários, Notícias da revoluçãQ

,

governador de Santa Catarina: ali se realizou uma reunião no Paraná garantiem a sua

"Palácio do governo do'Rio política de cidadãos orientais, veracidade, revelando �s:'
Grande do Sul, 27-06-1894 pertencentes ao Partido' maus instintos da
- Coronel Cesar, Govemador: Blanco» Nàcional. Nessa maragatada, que :ßagelavi"I • ,

"

O generar Rodrigues Lima ocasião proclamou-se a Santa Catarina . e' o

bateu Gumercindo, que urgência da Revolução na Paraná: "
.. ,Gomercindo

estava reunido a Prestes Republica do Uruguai e foi deixa seus soldados,

Guimarães, entre Umbú e eleito presidente do partido o �eg'oleni, (; roubem à
Mello" perto de Passo Fundo. sr. Duvimioso Tesra, Aqui, em vontade. Em Curitiba já
O, inimigo, depois de seis rodas as, rodas políticas' foram degolados por eles
horas de fogo e tendo feito comenta-se principalmente a seis republicanos e na,

impetuosas cargas sobre a nota de. Goaerelndo Lapa, quarenta e .deis,
nossa primeira e quintá Saraiva, que o correspon- entre os quais alguns
brigadas, que heroicamente dente de "EIDia" 'diz ter sido oficiais do Exército e ,da

repeliram-nos, pêsse em passado em telegrama. Aos Guerda Nacional. Uma vez

fuga, deixando, o campo chefes que estavam reunidos (estava ainda o gen:
Juncado, de cadáveres. O em -Buenos Aires, mandou Laurentino em Curitiba)'
general Lima foi ferido dizer que Gomercindo aderia houve tão grave' .disputa
levemente numa orelha VIva aos intuitos da reunião entre os dois chefes'
a República! (ass) .General oriental por nasciniento". revolucionários' que

, Moura, Minis1ro dá Guerra'". Quando a imprensá Gomercindo saiu' para o

O jornal "Republicá", da afirmava, -diante de provas arrabalde, em que
Capitál trazia no seu noticiário irrefutáveis, que a maioria da :__acaDlpavam os soldados que

,

(, seguinte: "O conhecido horda' invasora dos caudilhos o acompanhavam, e,

oriental Gbmercindo Saraiva,' da revolta compunha-se da voltando-se à frente de

evadido' da cadeia de Santa escória do Rio da Prata, os numerosa força de caVàlarl8,
Vitória do Palmar,' no Rio. .maragatos juravam a: seus tomou e ocupou militaQnente ,

Grande, onde cumpria pena
-

deuses que era falso, que os a Estação da Estrada de
,

por crime de homicidio, e a soldados de Gumercindo' Ferro. Laurentino, por sua '

quem o 'Gasperísmo' timbrava eram riograndenses vez, pôs os seus soldados em

em considerar Rio-Grandense, puríssimos, etc., surgiam os atitude de combate Cl chrgou
I' cumulando 'o seu general para fatos e com eles a a guarnecer a cidade com

,

a nefanda obra de invadir, à confirmação. "do que se peças de fogo. Houve,
frente de imui repelentehorda escrevia. Um telegrama porém, uma intervenção 'de

castelhana, o ·território' publicado rifO Paiz', dizia: terceira pessoa, e, por iss� J

nacional, aceba de declarar-se, "Montevideu, 25 � não se inicioua luta".

de próprio, cidadão on�ta1. Embarcaram, no paquete Fritt. von JItrIlglllÍ -lOM�

'IDa,
,GI 'Rodas

,

II
industrial

A comunidade cresce e se
tnDsfonna pelo trabalho. De ..

cada umede todos.
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tLembranças· ...dopassado�,-. "." \.,.... .

:' f,
'.

-

•.
'

'

.

.

:> Não se ciispôe das d<:Itas �'" - � '_' :.._

-e

suas transeersois.

.,. Apesar desta área ser a

;.Que ainda se :con�erua ' a

,mais in tacta quan to as:

"transjormQ'ções arqulte

'tônicas. vê-se oue, Ciel6para
,

' ,

cá. já houve muctanças
sign!ficâtivas.r• As Ruas

'Venâncio da Silva Porto e

/Gumercindo da siiVa não Ave".ida Getúlio J:'argas, (Acervo do �useu MuniolpalEmílio da Silva),

passavam de' ruelas estreitas ·e poeirentas. Tarnbérn ainda ndo h-�vja Ci 'praça entre a estação
;,1erroviária e o mercado triunicipal. .Alguns prédios: de tmpottància ,arquitetônica na paisagem

,)Jinda Ilã9 havi�m desaparecidos, como ��;. exemplo o Hotel Central, E.',�mbora já _se
,

note
•

-: alguma modernidade
"

,i �tasfotos, mas devem ser

'. da década de setenta; São

.duas. fotos panorâmicas

·_que·uisu�zam. a partir da
'Rua Estéria F. Lerizl, a

'At(enida Getúlio Vargas' e
"

.

em qlgumas construções
rnais'recentes, edificações
que rtvuciassern a.

paisagem ',significa
tivamente. ,como Os

I
"

"I

edifícios do Cornércie

. 13reithaupt e Loja Dolmar,
ainda não baoiam sido '

, construidos.

, Você gostaria 'de colaborar, '

, . �

comentar,_ criticar, ligue
�

para
'372-1300-é fale com Egon, .

. 'ou para '

"

371- i919 'com Beatriz.

Se preferir
. escreva para a

Caixa Postal 19.
transversais entre a Avenida GetúliQ Vargas e a Rua Presidente Epitâcio Pessoa

,

seuMunicipal Emílio da Silva)
"

",,".' -� t •
'

Será um prazer para nõs.
,

• ..0
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·'�.24·
,
I

" Domingos Rosa e seus
.

/ ' cências de um Juiz
colegas. tiveram de

_"
'

,

"JJ
'

" Casamentos .e Qut,.'
'dêsocup�r o recinto do "

"

�l,�t·· afdi�t7,J, Reminiscências". Zilá

engenho, tomadas pelas '

" � "$" � , � 'informavaqueelefôraj
tropas- federalistas de

.. ' -

." " de Itaperuna, ruma des
.Gumercindo Saraiva, CÇ> N C ESSf\O, DÊ' 15 DE, M/HÓ O E, 1895

\

primeiras Comarcas, n
, ocorrido dias depois llue

.

,
\ , idos (Je 195011955, cQsad

ocuparam, 'em 15" de �

'RIO n ' com Julieta" da f�míli;
dezembro de 1,893, a, " "�O'J \�O E PI?Q :' ,

,

' Wendhausen1 de Flott
'localidade de Itarp'ocuzin.ho , t'\' � 'I ,. 'Pt>/� n.' ápolis : 'Esse erudi;
primeiro�' interdttandõ-à '�\'� "

. -�
....._�

\ 'l/(.��,' ,"';gistradono ex.ercícíó'
, passagem pela ponte de' \� ,

,

'

.

,

"

"

'. t)� , mún�s p�bUcor tombo(
madeira sobre ti rio, onde, , Con,tracto H.' I Via' preocupou-se com

em I6/do mês/oi degolado
'

.

"

! ,

''"' assumo, erepilremcomoel
o italiano Frederico francisco Tavares ela C�n�a"melio SobrinhO: Cesar"Pereira de Souza e flngelo decidiu, em nome' do
Negherbon, :cunhado de ' Piazera, cada Um por si e sua. mulher, prQprietarios ati' Colonia JarägU6; representedos por AMOR: ''Eu foncionavaTJfI;
Isidoro Pet/ri: Com a' mim,

'

,,',', :"",
'" , sccío : procurador' �a�taQ!e de " J ti Câmara

\

Civet
, d�;:

,

desocupação'
,

pelos'
tOdo� os condomlnos, temos eontreciado com d ônr.. Tribuna/em Niterói, �omo:

federalistas que voltavam à '
\ ' " a compra e venda de. um' terrfho péla fdrma e nas desembargador substituto,,�

, condições s�Q'tJintes: "

Joinvitle, Domingos Rasa
' /'

quando mefoi distribuidiJr,
.notou afalta -da grande 'MIIrÜi Freiner7t.1I ,,'a sÍlb", tpU sfl' 'sog,v,;'})fJ",;"g� R.tI, teve pfU!t!cip"ç'o lÍós ein irou de .apelação, u�

"p'riMeiros 1_"",1.111",e lltiteced;'", ti "CoU,,;. j�IJ-IÍ."" trtIb.,IhlUldoplll'tl JOIINÍI" e o .

bigo,;na ,9.ue jazi!! na -'�"P' � 08- - processo de suprimentô' de"
ferraria, atendida pêlo SOg1'�idestéC'lIr,.i:IIJfier,-eJieollto.pr.II'>" consentinientop(lfemoparti
ferreiro Françoe Biau, o' p,ar(l, àiministri-Ia' e, ä.governo três totes de mundéos, Peixe "cascudo", easamentode uma menor: ,

'segundo empregado de depois, tomar-seproprietâ- terras;" onde já' havia.. somente servtapara os 'O juiz � julgara
" Jourdan.falecido em 188'0 rio, vendendo a sociedade." pequena favela, de qué se porcos. Coziaminhame em fJ.pro�ede;'te �, JJedido. �'

e sepultado no 'cemitério para o dr. Franctsco, origi]fJouosegundo�o';'edo tachos. .Rosa ensinava' houvera recurso para o

, Iocal equefôra lançada no TavaresSobrinho, dr. Cesar luga� de ''M01''1'O da África".
'

c(Jmo\ se preparam em ,: Tribunal. Convenci-me da,;'
poço. pelos: soldaâos

, Pereira de Souzae Ângelo q pri";'eiro nascera-de formade 'cozido, com os 'sem�razãodoapelánte,que.i
maldosos de Saraiva, que', Piazera, de acordo com o umgesto deJourdan. Talvez ·temperos necessários,» 'qué não 'apontava um vicio do": '

segniam atéRio.daCerra., titulo de concessão de coinobYe(iv�spublicitários" 'deliciaI :: ';oivo,?rapaztrabalhadõ�<:
,O pai de. Mathias terras, �o governo do Cel. manqoúestendernopicoàe' 'PortodaavJdadi!.dicou'_ com �asâ própria. Neguel:í

conservou-se. na áreà do Gustavo Richard, ,a saber: ,,916m dO nível do mar,: dua� se àfabrlcação de açúcare' 'provimento �!
ao

' 'apelo,<
'

,erígenh() até 1896, com a ;'vende ;aqs, . supra peças de àlgodão,_. ma,t:ca lI-boafarinha demandioca. acomp.anhado pelos
usina pa,.alisada�, queima- mencio.n,a,do� a área de' ,,"Americano ", _

no, cume MerreIJ emsua.propriedade, ,coiegos ,d_a, Câmara, e) ,

,aos, os, caná�iais terras lote,adas. com cerca desmatado,' ,que era::' nomencionado,m,_orro, ii 9- recomendei a-urgente baixa /:
,perlencenfe� ao engenhoe' 'de JO.838.00Om2 em,mata avisfado:e,mtfiasde invenio, '5-1946, com; 80 tinOS. d()$.autos, citandoopoema!
'"debandados os trabalha- virgem, pelopreço entresi :desdeoPortodeSão,Fràn� 'beixouviúva�36fllhos,I38 �- "Quero m� casar"j"de�
'dores e.o povo, com:"a estipulado a quantia de .cisco do Su_l. (Este morro 'netos, 107 sobriinltos e Carlos, ,'Drumm�nd Je ';
rêtirada·4e milquina$ ali '\ 60.:000$000 �(sessentdc servedepõ"tóde,referênc;q' 'i!,contáveis 'bisnetQS e Andrade, que, termt'"a,,�
existentes, irazidospelos contos), pêro titulo assina_do p(ú�a pesc,:uJores daquela têtranetos. Nd U�à rua �assim: ''DEPRESSA, QVE

,

àlemú,es,�indO$deJoinvil1e,', ,em 15,..10'-1907":
/

região, e,m alio mar). 1�.: aberta: no ,seu antigo O AMOR NÃOI PODE,
a retIrada Ida� �óberta de,,:

"'

. ...1 SOcledadê r�quereu pedra" lúlclI: alta,; �ome' caminh(J, 'lOpédomO"o. da 'ÉSPER4R"�
,

':
-; ,

\

ziflCO ddtmgenho. porparle 'despejo dosmoradores'sem ,faladQp,e!os iitdios,_da trjbo
' I

Boa Pista, aRua 11.2. " :" ,Que", sabe,� naPartIiba, ,,'.
diJs mora.dores com direito' título,.emjuizi), e'assim, p�r dos Guaranis. }'.,aglllt ' 'Recordo-me' de ter lido 'fosseo heroínae avalenti� ,

, ao� saláriospo7;receberde
- des'Pacho dojuiz de direito signifiça rio para lavar'

.

num liv,:o que/me énvióu à dq 'mulher e'antadq em

�. Jouman;Abria,umaclateira de JoinviUé, o policial" ciú:horro., ,'i culla e distinta advogada, 'vefso e prosa:,/'Paraiba
na'margemdoRiOJaragua, Gabriel., d,e Morqes> DatningosRQSafóimuitos drti. 'ZiláRodriguesLeite, de' museullnamulémachosi11l
1]a regiDo atravessadapela cum.prindo o mandado,' estimuladopeiosmoradores 1taper�rj'a"" {RJ),,' em' sinhôl"

" ,

atual Rua BarDo do Rio desalojau com, violência,é
'

da vilp e,pela,s prime.ira� ,,';ovemb,r"o de 1984;' 4e' , Mas Como :estamos �m
Branco.

' á"asou'comiôgo: '.";mig;llntes" hú�garos, "aut�ria.dodoUtorAberlard' Santa Catarina" e em
'

'ETtJ 1893" Jourdan, '

'

�nte�, porém,j(l e�i�tia ·,poloneses,·· 'Italianos, Bereircj._ Oom:es, então' jaragui doßul; mel�o,f}�
pàssou o. que restava" por ..

um pequeno agrupqmento
'

tiroleses, belgase lusps, que' des��bargador e membro.', ho�enage.m 71110 :existe IjII�Pf
v�nda, Cl Pecher'& _Cio e :nó ;"0"0 daBoa Vista�,(Je' aprendera,mcomeleafazer 'do tribunal de Alçada� do nUo' o' penstlmentá, tier"'
esta desi,gnou Do�ingos 'de�cend�htes de pretos, ,'balaios, cóv.ospara apanHar Estflt!0 dq Rio de Jane!ro, ,

, Alme'ida Gà_11Y!tt: ''A},(t'
'- ,Rõtirig_uesdaN(JvaJúnior" desde'I901,véndendo-lhes peixes, arapucas, !aços_ e com 'o tltul€)' "Reminis-' amaisõela�bradeDe

,', .l
' 0j

/;

,
I
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FAlECIMENTO
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).'S

, A cidade de Jaraguá do Sul e

a região de Garibaldi cobriu-se

de luto' no último dia 19 de

outubro de 1996, quando correu

à notícia do falecimepto de
Fidélis WoU: âs 5:45 horas, ria
un do Hospital São José local.
,aos 8S anos.

Figura exponencial da

sociedade jaraguaense, era

integrante da ilustre família Wolf

que saíam em 1891 da Europa
,

cm busca de uma -nova terra,
onde pudessem trabalhar em

posSes próprias e progredir, coisa
,

que não conseguiam no velho
'col)tinente, conturbada por

; 'classes que vrviam em

constantes lutas, e levar uma vida
, de paz e sossego."

Fidélis êra o filho mais velho
, de Antonio Wolf, nascido em

1880, casado com Maria Leier,
lI&9Cida em 1890, na Hungria, de
uma innandade de dez (Alfredo,
Bruno, Henrique, .Germano, Blumenau, onde eram instalados .

Theresia, Mathilde, Ana, Maria nos Barracões de b,nigCantes e

e Ema) que se casava com levados por Luiz Piazera até .as

OndinaMarquardt, de tradicional fraldas ,da Serra de Garibaldi,
faniília local; tendo da união um onde os aguardava outro

, filho, Ademar, casado com Maria ,Barracão, de onde eram
, de Fátima 'Feiler e uma filha, distribuídos para terras situadas
Marlene, casada com o dr. Danilo ém Jaraguazinho, Jaraguá-AltQ e

'Cerqueira Leite e um neto, de ' Jarag�á 84.
DOme Bernardo. Ainda na década de 50-60,
Famílias pioneiras que lJO podiam-se observar as

, século passado, após viagem em edificações de enxaimel que
,.barcos ' de empresas lembravam o gost� por
"colonizadoras nem sempre edificações de qualidade e

, adequados para uma travessia' algumas fetos amarelecidas

oceânica, acabavam chegando mostravam os encontros
em Itajaí e rumavam para sociais, em que primavam o

terno completo e gravata, mesmo
dentro da selva.

A verdade é que trabàlhar:am
.

duro, enfrentando as

adversidades, mas conseguiram '

vencer a própria nature� e hoje
ostentam uma vida de conforto e

,
. ,

bem-estar.
Vale lembrar a escritora Maria

,

Luiza Renaux, em seu livro "O
outro lado da história - O PAPEL
DA MULHER NO VALE DO
ITAJAÍ -' 1850-1950, esses

pioneiros, apesar das dificuldades,
de toda a sorte cantavam assim,
em alemão e traduzido para o

português:

2. Amerika,Du freies Land
Wie bist duuns sowerth
Europa botnur Sclaverei
DuMachstuns froh,Du lässtuns frei
AnFreien eignenHerd
( .. '.)

2. Ó terra da liberdade, América
Quão preciosa tu és para nós
AEuropa sónos trouxe servidão
Tunos fazes felizes enos deixas livres
Emnosso lar livre epróprio,
( ... )

6. Undwurd'uns auch derAbschied schwer
\bnheimatlichenLand
Wowir als Knabe froh gespielt
Als Jtingtiguns gestaehh
Durch Liebs und Freundschaftsband

, Emesmo se a despedida foi dura
,

De nossapátriamãe '

'

Da tetra onde brincamosna�cia
Nos transformamosemjovem
Eentre laços de amor e amizade

.

'7. So schieden \W" doch anderseits
\bn ihmmitleiéhtemMuth
AlsMännerwarnwirnichtmehr frei
UncJ..unser100s nur Sclaverey
VerzerendHabundGUt'

Fomos embora e dela nos
separamos leves de ânimo

,

Pois comohomens já hão éramosmais livres
Nosso destino era apenas servidão
Que consumianossos haveres, '

,A. vida 'de Fidélis .foi sucedido como empresário,
tltaUstivamente contada nas não esquecendo ,do. seu,.Páginas d�ste jornal. q�ndo múnus público, servindo a

pletou 70, 80 e 85 anos, sua terra como conselheiro
sS�nalando a sua trajetória' "na Câmara de Vereadores

),ider e homem bem de Jaraguá do Sul e no ideal

de servir. Lá onde está a sua

luz será ele sempre lembrado

como' exemplo pará seus

semelhantes.

Aos, enlutados, as expressões
do nosso sentido pesar.

VARIEDADES- 5

FALECIMENTO

...e O meu barbeiro
disse adeus!

Francisco", onde a morte o

colheu, aos 65 anos de idade,
depois de anos de sofrimento

que lhe depauperou-a sua saúde,
Durante dezenas de anos foi

o barbeiro deJUÍZes,promotores,
advogados, prefeitos, deputados
e vereadores, empresários,
lojistas, amiS'?-s e admiradores <lo'
famoso "figaro", local onde se

,

colhiam as últimas informações
sobre o que acontecia na cidade
e o que se passava na

Prefeitura, ' Câmara, de
'

Vereadores e Comarca de

Jàraguá do Sul.
Do seu avô aprendera os

segredos da massagem que
aplicou com maestria aos

atletas do Clube Atlético

Baependi, Sociedade Despor
tivaAcaraí e Juventus e atendia
aos particulares, 'sem nada
cobrar de honoráries.
': Padre J�é, da Igreja MaÍriz
de Sãó Sebastião abençoou a

união e tiverem o Mário MaPcos,
IolandaMaria, Bernardete Luiza
e Jane Beatris, todos casados,
"Oommdo ainda com seis netos.

Meu barbeiro morreu às
.

8:20 horas do dia 15-10-96, nó
Hospital São José e foi
sepultado no Cemitério

Municipal-Centro e seu nome

foi lembrado na missa em
,

homenagem aos mortos, na

Igreja Matriz, em. 18-10-96.
A foto que ilustra esta nota

mostra o competente
profissional quando cortava o

cabelo do seu primeiro neto,
Mário l\18rCOS Reiser Júnior.

Apresentamos à D. Ursula,
filho, filhas, gemas, e nora,
netos e .demais familiares as

expressões de pesar. Lá onde
está será lembrado, como hoje
está, pelos muitos amigos e

clientes que deixou após quase
meio século.

•

Nossa existência vive entre

duas palavras: a vida e a morte.

Esta última que mais dói na
sensibilidade e, embora a'

..ressurreição bíblica, a partida
seinpre importa nmJa separação.

Assim' aconteceu com o meu '

barbeiro: JoãoReiser Júnior era
filho dos descendentes
húngaros João Reiser e Luiza
Watzko, nascido em. Jaraguá 84,

,

em. 11-02-1931, iniciou-se nos

afazeres da família c::m terras

reduzidas que não dava para
todos, pois, os lotes coloniais da
época atingiam nomáximo a 30
hectares 'por família.

Decidiu-se pela profissão de

barbeiro, que o havia de

acompanhar por toda a vida.'

Aprendeu com Batista Araldi o
manejo da tesoura, o pente i a
navalha, assim como amáquina
para cortar cabelo, ,

'em
Garibaldi. Mais tarde trabalhou
em. Pomerode; na barbearia de
Luiz Karsten e posteriormente
trabalhou sozinho no prédio de
Fischer.

Conheceu Ürsula .Eicken
berg, de Indaial e com ela casou
em 31-07-1954, morando no

vizinho município. Depois
vieram 'paramorar no bairro de
Vl1a Nova e posteriormente na

Rua 61 (Exped, Antonio Carlos

Ferreira), nesta cidade,
Passou a trabalhar com !osé

Rocha, numa sala da casa de
Emmerich Ruysam, na esquina ,

da Praça Ângelo Piazera,
depois conhecido como "Bar
Pulli",

Com a morte de Rocha,
trabalhoucom o "Zépi" (Rocha,
filho). Sobreveio a morte ,de
"Zépi" e passou a trabalhar
sozinho, com algumas ajudas de
barbeiros ocasiónais, Até a sua

-morte esteve com seu salão
nUllui sala da Galeria "Dom
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o BRASIL QUE A GENTE

QUER - a cidade de Icapuí, nó
,
Ceará, conseguiu matriculär na

escola todas as crianças de 7 a 11
anos, No Rio Grande' do Sul, na
cidade de Poço das Antas, nenhum
jovem de 15 a 17 anos é analfabeto.

,

Em Cuiabá, capital do Mato

Grosso, as escolas têm o maior
índice de aprovação de todo o país.

• A Agência de Correios da Barra do Rio

Molha, passou por remodelagem totalem
sua estrutura externa e interna, para
melhor atender seus, clientes. A

reinauguração deu-se no último rua U(
quando Renato Silva, foi perfei to anfitrião.
• Prä 'você que pretende viajar no final do

ano, a Sra. Bárbara. conheci da, de várias
excursões, promove passeio de natale final
de ano para' Aparecida, Rio dé Janeiro e

Campos do Jordão. Custo, reserva e

informações adicionais na rua Ir. Leandro.
91 - Víla Lenzi,

• Quando oCDque vocêmais gosta de curtir

apresentar problema, estiver riscado, ou
,simplesmente não tocar," fale com'

Bethoven, ele' conserta. É SÓ ligar para :

975-1l3L
• EmJaraguá o famosoCirco D' Itália, para

curta temporada: Animais amestrados,
,

artistas internacionais. trapezistas,
palhaços e o globo damorte com4 motos.

Espetáculos diários até domingo (27), ali,
no comecinho da Figueira, em frente ao

Posto Behling.
• Restaurante do Cepron, classificação "A" •

comandado pelos amigos Aldinoe Maguí, '

serve diariamente buffer completo, super
delicioso, Aos sábados, além do buffet,
peixe assado recheado e a tradicional
feíjoada. Vale conferir!! •

•A Mobiliar Haus, com lojas em Jaraguä,
Schroeder, Guararnirime Massaranduba.
completou no 'último dia 22, cinco anos.
de atividades, com muito sucesso. Ao
amigoHilárioe sua equípe, parabéns.
• Os pratos típicos servidos em forma de

buffet pela Ciluma, na 80 Schützenfest,
mereceram elogios, 'Comida deliciosa,
orientação para formar o prato típico,
buffet Iiv� e preço bom.
• A apresentação dá Grimma, orquestra

juvenil de sopros da Alemanha, na última
quarta-feira (23), na Igreja Evangélica
Luterana - Centro, foi coroada de êxito.
Os 45 componentes da Orquestra,màís os
13 acompanhantes. percorrem oBrasíl
pela primeira vez, em' diversas
apresentações. Os garotos adoraram
Jaraguá do Sul e o nosso litoral.
• Os, amigos da P1eischmannRoyal,Wilson,
Fernando, Venilton e Adolar foram'
perfeitos anfitriões no camarote da
empresa, na Schützenfest. Cordialidade,
aJegda. tudo regado a produtos da empresa
emuito chopp. Valeu!!
• O camarote daLunender, foi -dos mais

animados da Schützenfest.Os convidados,

dançavam, cantavam, somam, sempre
, servidos depratosespedais emuito chopp.
Antídio e Beatriz, proprietários da

Lunender, recebiam a todos com muito,
carinho. Obrigado pela atenção especial!
• Devemos destacar, também, a presença,

do SESC na SO Schützenfest. O gerente
geral Valter Brolese, com sua equipe,
realizou um trabalho digno dosmelhores
elogios. A equipe BESC foi períeíta 'em
todos os sentidos, com um trabalho
incansável.
• Cumprímentosespecíaís, em se tratando

de Schützenfest, aos amigos Balduíno
Raulino, Gilmar Moretti e a querida
Henrieta Neves. Belo trabalho. Parabéns!

.FARÓIS ACESOS
no Rio Grande do SUl já
está em vigor a Lei dos.
Faróis, que obriga os

motoristas a dirigirem
com faróis acesos,

mesmo durante o di a.

Aqui, 'trámita na

Assembléia Legisletiva, ,

um projetodo deputado
Ivan Ranzolin neste

sentido. A iniciativa tem
o apoio do chefe do

setor operacional da
Polícia Rodoviária
Federal em Santa

Catarina,WtlI'nen Vieira,
que já .adota essa

conduta ao dirigir o seu
próprio carro. Se é para

, salvar vidas, estou de. '

.
,

.
' ,

Comemorou ül4Jenova, nD últimodia 18, Re,itme Wu(f. d'
. "SonplesmenteKaJrine,manequun emodew,formOtl4

Ela éfilhade RokuuJo e Ürsula Wulf. Afesiafoi entr« acor o.
'

-

pela CKAT
'

{amiliares e amigos. CBF/NIKE _ a seleção' brasilei ra vai'
ldianta��s. e a éomi�s�o org�nizadoia 'assinar contrato com a Nike. A CBF,
�everálntClar.nosproX1mosdiasaparte receberá US$ 400 milhões, entre
ublicitáriadoevento, be!llcomoap�, patrocínio e investimentos. Para
e 04 de novembro" a venda de mesas desfazer o contrato com a Umbro, a
sara sócios e não sócios. Mazinho do Niké pagarä US$ 10 milhões de
r

rombone Sh�w deFlorianópolis e Pop multa. A partir de janeiro a Nike irá
and Show de Joinville, animarão a mudar o uniforme da seleção tetra

de festa.
'

campeãmundial.

I

l
t,
I

VENUS PLATINADA'- a TV

Glóbo, depois de dois meses de

negociação, acertou com aFOCA
mais cinco anos de transmissão

, exclusiva da Fórmula 1 para o

Brasil. Bernie Ecclestone,
presidente da entidade e

.
considerado o "dono" da categoria,
vai embolsar US$ 8 milhões vor
ano. SBT, Band, Record e

Manchete,' ,também, eram
, .'

candidatas.

Na 8- SchÜl%enfest, Marlene N. da Silva e lvani Z. d« Souza, com o
súnbtilomaior dafesta, Hans Bier

NOS MA.RES DO SUL - a

grande noitada na orla da piscina
que o Clube Atlético Baependi
promoverá no próximo dia 23 de

novembro, será deslumbrante.
Todos os preparativos estão

f:m recentegiropelaEuropa, os secretários executivos dos .ÂSsociaçÕés
'

Comerciais de Schroeder, Laraguâ; Brusque, Blumenau, Lages e

J�execUtivos Ja Facisc econsultoresda FundaçãoEmpreender,
e�amestagiando naCâmaradeArles e Oficios deMunique eAlta
Baviera, naAlemanha.

ESTRELA - O jogadorSävie, do
Flamengo, foi escolhido pelas

cf crianças doRio de Janeiro para ser
o super-herói do Estatuto da

'Criança e do Adolescente, que
estásendo editado soba forma de
históriaem quadrinhos. O gibi fará
parte da segunda fase do projeto.

-r- " Cidadania nas, Escolas, tendo
"

1>1\'.1 Rh, n�'(t e 51'
al "

,

d '

�h�� l',tf-� ," ""'. <: H�o()((t' ,ítrVJóIl)� 1'''',", ro'l�\T".'J.,hmmm3
como vo as �M�" !)bll�Y.

O ver.e�r Pedro Garcia, ÇOIlJ a esposa lYlans_a. nie, càílllUU1llSsrnur ,

'

,,' , ,

ap/iiídi;JçiaiGz c/imd;JJ.f' 'nr1,,-.tf '

,

l\,t:;)sßJri oI�grrA �yfnq "f:I
anos. ' aoa 1<' 'ZeU! c

'

'<rr '11"',�"1 If.,:, ob '-,f",rf!\! 1'gR" ornoo f}bfO�rr(f

,

Priscila Emanuela dos Santos, recebe a

primeiracomunhão nestedomingo (27).Ela
éfilha de Gleusa dos Santos e afilllm;la de
Alexandre eLori dos Santos.

'

CasalJoão Waldemiro eAlziraSasseHohl. EleQ1I�"ersariou na,últim4
terça-feira (22) efoimuito cumprimentadoporfamüiares e amigos. OFICINA DE ARTE - dirigida pelas

,coinpetentes Dilma e Mara, oferece
trabalhos decorativos emparedes, pinturas

'

com texturas, murais (trompe l'oeil),
stencil, e marmorizados. Detalhes e

maiores informações na Oficina de Arte,
ruaJoão Januário Ayroso, 268 (comecinho
do JaragUá Esquerdo) fone .372-390 1.

I

Recebeu a primeira eucaristia; no 4ltilTUJ
f-on,ingo (20), na IgrejaNossaSenhoratlas
(lraças, na Barra do RioCerro, Alexandre

r�,?zener Alves. I}le é filho de Jos.é e

U'Ulm Alves.
, .

"

Eliviane Venegas Queiroz, troca idade
amanhã (26). Cumprimentos da FrQ1lc� EIi,
Mone, Mila, Debye Claidson.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Dr. Edson Car,los 8chulz

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ECOGRAFiA GERAL E·DoPPLER COLOR GASTROENTEROLOGIA
Rua Jórge Czerniewicz, 84 Telefone: (047)�71-1109

,

II

II

l\'fáquinas' para empacotamento
Rua AraqUSJl'i, 136 - Dha da Figueira

'FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - sc

Aniversariou na última segunda-feira (21), o
amigo L,uis Cesa', Ferreira, daPB Fotografias. A

,

data foi come.�f'o.r;:rd.a com á esposa Teresinha e

com os filhos André Gabriel � Nicole Rafaela.

o casal Antonio Valdir' e Clotilde Trenlini, comemora nesta quarta
"

feira (30), bOdasdeprata. Os avós corujasdoneti;'ho Lucas, com�rtptl
com familiares e llI!'igos a imporlanle dOta.

,

I'
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.' opatrão do
'

PiqueteAugusto
Demarchi, Sr.
Durval Spézia,
um dos homens

que trouxeram,
. os rodeios para
Jaraguá do Sul
e hoje é nosso

companheiro
inseparável de
todas as lidas,
conquistou o 30
lugar na laçada

individual.
Parabéns

'patrãozaço ',

. 'Vejam afoto do amigo Clênio lárgas, tá com a

boca na orelha, não éà-toa, pois trouxe o 10 lugar
na armada de patrão, e vejam como a idade só.é
símb'Oio de experiência acumulada através dos
anos.

·.RODfzIOS DE'CARNES
BUFFEfPOR QUILO

NOVIDADES:

, JAVALI, BÚFALO
OVELHA

BR 280 N° 5.249 '

JARAGUÁ DO SUL - sc
!
Anexo ao

Portal de Jaraguá

Jaraguá do Sul, 25 de outubro de 1996

�1IfII"19.A�
.

...

No último final de semana foi
realizado um tomeio.de laço.
n« cidade de Barra fIelha, e
em ltirttide .do mal tempo a

disputa para a seleção
estadual de laço, (ue defleria
.acontecer paralelamente ao

torneio, loi cancelada�
Mas, mesmo assim a

chirusada do CTG'Laçp
.

.

,JaralJuaense marcou presença,
'� :como .marcou'! pois demos
allJum trabalho par« os

. lJancheiros (Gancheiro é a
.

pesso« (ue fica nas fundos da
cancha �tirando os laçtls das
aspas dos bois), é isso aí.

D.�pachant. C IlO
CONFIEEM QUEMSEMPREESTEVEAOSEU LADO

"MAIS QUE·UM DESPACHANTE, UM AMIGO"

RuaJorge Lacerda, 169 - Fone: (047) 372-2779 •

. JaraguádoSul-Se ,

F�al: Barrado RioCerro, RuaAngelo Rubini, 972
- Föne: (047) 376-8421

.

.. Cozinha Campeira·
COSTELETA DE

CARNEIR'O À SICILIANA
Tempo de preparo: 30 mino

.

receita para 2 pessoas.

2 costeletas de cameiro
'2 fatias pequenas de presunto
1 colher (de chá) de alecrim seco ou

fresco
1 colher (de chá) de óleo d� oliva
.1 colher (de sopa) de manteiga
1% colaer (de chá) de queijo parmesão
ralado'

Abra cada uma das costeletas e recheie
.

,

.

com o presunto. Salpique o presunto
com o alecrim e depois feche com um -

palito. Cubra cada costeleta com óleo

deoliva e asse em fomo moderado.

Quando assadas, acrescente sobre

cada uma das costeletas a manteiga e o
.

, queijo e deixe .derreter.
f

Neste final de semana, acon:tece a festa
do Boi-raladb lá na cidade de '/taiópolls, e
umtf das atrações.da festa será um rodeio
só de gineteadas. O eTG Laço
Jaraguaeflse não' se fará presente na

festai mas não deixa de ser·uma boa

opçãopra tod� gauchada.

COMÉRCIO
DE CARNES

I E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

Rua João Plani..check. 407
Fo....:(047) 372-0524-371-4547-371-8275

JARÀGUÁ DO suL- SC '.
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VARIEDADES - 9

Ir

.
,

'ude· <sua crença e transforme a re.alidacie
existe no universo

j

físico," primeiro passou

pela sua mente. Tudo, o.

.que existe �o lugaronde
u'ma ideia,

I
saiu Então

"

você pode mais. n,! vida, vai ler você está lendo tsto, '/

correndo nu 'pél,! rua observar que as, grandes :

que passar a fazer, agora, passou pela
grttando: , <eurekal idéias, as que jogaram a alguma coisa diferente. -

mente de algwém,
'eurekal 'civilizaçãópara afrente, Para' o seu

.

mundo incluindo você. O
, .

Sendo. asstm; quando nas,cerqm de momentos mudar. E, para você' fundamental' na vida'

ele estava mais . d� riifIexãiJ do hemisfério . mud,!� você tem que,' então'
é acredttar. À.:

,

relaxado teve 'a idéia de . direito 'do nosso cérebro,' mudar as suas. crenças,
. medida em que você'

.q�e '0 densidade da ·que está Ugado ao nosso que vâo. mudar,'
I

as muda suas crenças,
prata é, difer�nre da 'do, ' sistema emocional, e é só percepções mudando a muda seus atos, muda

ouro, ,e que,. em com a participação do realidade.
r
$6US resultados.

co,!sequência disso iam hemisfério direito do seu 'O segredo não está "A crença determina seu

afundar em velocidades cérebro que você em ver para crer como ato; seu ato determina /

diferentes. consegue mudar suas queria São Tomé - é crer seus resultados. Se você

Submetendo' o ouro e crenças, 'mudar' suas' para ver. É possível tiver' uma crença
a prata à vários .testes. '. percepções, mudar seu mudar.' a I realidade posittva, vai ter-

ro, 'ou se tinha prata ,n'aquela época} des-. comportamento e, em desdé'qlfe mude a r�s1iltado$ positivos,' �Se
:s_tu..ra,qa.f' Se.... não cobriu o princípio de: conseqüêncta, mudar os crença que tinha a você,_tiver uma crença
olvesse o problema, Arquimedes, graças ao seus resultados.' respeito dela; É preciso negativa, vai ler atos
,'a decapitado. qual 'as navegações

.

Se você conttnuar ter uma coisa dentro da negativos e resultados'
(

rquimedes foi para 'for.am possíveis fazendo o que sempre cabeça: que tudo que negativos.
' I, ,

'nstein descobriu a
�

.

.

;
,

'0 da relatividade? .

-:

le estava deitado
"
a rede, no fundo do

"intai d�' sua casa'"
, ginando que viajava

,

raio deluz.
,

omo. Arquimedes.
'.

cobriu o prtncipto
�Arquimedes? O .rei
e..

'

..

vi« ganho de um
\

.•
r

!

tnho uma coroa de
:i

O, e Arquimedes, o
.. ".

io âa corte e

conhecido. ', mote

'fico 10i chamado,
ra descobrir s e a

voa era mesmo de

(
.

.

t' ,

.

.

casa, batalhou, ba-

talhou e -destst tu,

Quando 'estava tomando
banho' na, banheira teve

naquela época. fez, vai cont inúar

Veja só, Arquimedes '. obtendo o que sempre
na banheira, e Einstein obteve. s, você quiser
nà rede. " obter alguma coisa a

'I
(4
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'J.• Vatnos construiro
CentroCulhtrat

o Jornal C()RREIO.DO POVO vem mais uma .

v�z oonvocar a população-para a campanha
•

c
,

,'-

Vamos construir o Centro Cultu,al
• j

,

..
'

Sabedor da importância do prédio para a cultura

faraguaense, "'

a CORREIODO P�VO abraçou esta causa

mais' do que justa..

'{oflos podemos participar. A Let Rouane: permite.
,

.

que as pessoas fistcas
e jurídicas possam tra'Asferir

10% dos impostos devido a projetos culturais.

./

Procure se informar a respeito, '

nos escritórios de contabilidade,
.

' .

e participe da oonstrução do

Centro Cultural de Ji"agulÍ do Sul

apenas . ilegal, como

também diabólico estava

por trás dos atos de Lila'
Young, a mais respeitada
"paneira"da região,paniu
para uma. perigosa

"

investigação. E encontrou
.

algo que, no seu íntimo,

,

.Aisca
Uma garota e dois rapazes. Mas eles não são como

.

outros jovens de sua idade. Em suas veias corre umpe
chamado ambição. Movidos pela idéia de enriquea
.rapidamente atravésde uma câdeia de roupasprêt-à-po �
quepretendemmontarnosEUA, precisam agoradarop
inicial: levantaro capitainecessáriopara começar o negótio;;
A solução parece ser a agendo de Namalte, 'recheada tIf,

.

nomes de importantes executivos,�e el� ccmhecepor
o'

_d� seu trabalho. Depois de
combinado deque elaseria

\

usada como a iso« para
esses homens - Na/haUe vai
até seus apartamentos e

, prepara a entradapara os
.

amigos redizarem () assalto
- óplanopareceperfeito. O
que eles não contavam �

. 'que poderiam perder o

controle da situação e

serem surpreendidos:por
um banho de sangue,

equivocas e .Lorturas /

,

inimagináveis.
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MARRAKECH
.� Depois da ressaca do chope, a boate Marrakech

·

eas suas portas nesta sexta-feira, para a..comemoração
seu sétimo aniversário. Desfile da .agência Ckat

entando a coleção verão 97 da BelleRobbe Boutique,
liltnbuição de adesivos, camisetas, cervejas e o tradicioIÍa1
�Io de sonho de valsa: são alguns des ingredientes da

lesla, Já o sábado terá gostinho de côco e rum com a

)C8Iização da Noite da Malibu. As duzentas primeiras
pessoas terão direito auma dose da deliciosa bebida.

COUNT.RV BEER
I;j'"Para.abrílhantar ainda mais a comemoração do

IlUDlver, aMarrakech inaugura, hoje, o Seu novobllI'zinho
«!'emo, o Country Heer, que abrirá de terça a domingo,
pàrtir das 17' horas. Sem dúvida, mais uma: boa opção
,

anoite jaraguaense. Desejamos sucesso ao Serginho e

AU-(OMOBI LlIMO'
I;j'"Neste sábado e domiIÍgo, no AutódromoJaraguá,

" ele!,Ramos, a rapaziada que gosta de grandes emoções
'

marcando presença para ver de perto ospegas nas
_,,,,,,..__

ias PescaCross" Marcas eOpala. Vamos leVai nosso

toioaos pilotos aqui da terra.
' ,

IKOL ROCK
·
ri" O 3· Sbl Rock vem contagiando milhares de

)!tens das mais variadas regiões do Brasil. Neste último'
i1al de semana de shows, os organizadores do evento

resolveram fechar com chave de ouro e trazem para o

-palco daPrainha, na loura Blumenau, as seguintes bandas:
SegredoAinda. Simphony, Ximya deOvo, Incandescente,
Mar. do Relento'e Cidade Negra, na sexta-feira, No
sábado, tocam as bandas Punch, TrancaRua, Ello, QG da

Paz, Akundun e Barão Vermelho. E no último dia,
domingo, Manifest, Utöpika, Morfina, Wby Not?, O
Rapa é Kid Abelha. Wcio dos shows, sempre às .15
00nm.

'

..

IÃO unr
,

rjJ'" Com o objetivo de desenvolver a capacidade
.tual dos seus alunos, o Colégio São Luis realizará

$lias 28 e 29 de outubro a sua 4" Feira Cientírico -

CaIIuraL A exposição dbs trabalhos será feita no ginásio;
de sportes do colégio. A comunidade jaraguaense está

�
,

· MÚIICA
: qr, .

"

'.
,

' O Teatro Carlos Gomes, de Blumenau, recebe
" terça-feira (29), a partir das 21 horas, a Orquestra
iConservatório de Tatuf (SP) - a mais respeitada escola

.

de música - e o renomado tecladista mineiro
• erTso, como solista, em única apresentação naquela'

, e. O espetáculo faz parte do Projeto BrasilMusical,
� neaIização do Banco do Brasil, que já percorreu, es te

,
lIlais de 150 cidades em todo oPaís, Preço do ingresso

}2.QO. Estudantes pagam ametade deste valor.

:iqr ,

'MIAMI
.

A loirinha NadineTäschner se despede, hoje, dos
gos e embarca logo mais para Um passeio em Miami,
A. Desta vez é' só para dar um espíadinha, mas se

,

tare tudo der certo, retorna para ficar estudando por lá
mo, durante um bom tempo.

'

.

A I
'

•. :v.Mal. DeOOoro,406
,FONE: 371-2847

Sempre pr,esmtes nos melhores agitos tia noite, os
inseparáveis Adão, 'Motos' Pereira, Josiane B.

Scheuer, Betânia G. Scheuer e Jean Carla Rossi

Ana Paula Stange, Anderson R. SchulZé e Danilo

Stange, conf,!indo cada linha tia coluna em plena
madrugada '

Em duplo sorriso colgate, os namorado« luá C.
Marafon e Guilherme T. O.'Guenther

N í V E'R
Jessica B. Klug (25/10), Priscilla S,

da Rocha (27/1 O), LilianMazureehen
,(28/10), Alan A. Täschner (28/10)"
Simone F. Scheuer (28/10) Ana
Paula S. Marcatto (29/l0),Leila R.

Scheuer (30/10), EmmanuelleMikos
Passos (30/10) e Saulo F. Dias de
SoUZa (31/10).

';FAÇA tó� QUE SÚA fElicidAdt jAMAi·s dEPENdA
" dxlelicidxde dos OUTROS"

'(MME. dEMAiNTENON) ,

R U P' ,e::>

Av.GetúlioVargas, 158

- Fone: 372 • 3469
. ".

...

� 'VARIEDADES-ll

GeorgeMrchael
* O homem anda impossível. O sucesso de Older, álbum

que marcou seu retomo ao disco após' cinco anos é .uma

tumultuada pendência judicial com a Sooy, deixou George
Michael tão empolgado que ele simplesmente foi para o estúdio
e produziu duas - e ótimas - canções, que começam a ser

dístríbuídaspara as rádios num EP. São elas "You Know Tbat I

Want To" e "Safe", que vêm no disco acompanhadas.por dois
remixes de "Spinning the Wheel". De acordo com a Vh'gio,
que lançou .o álbum Older em todo o mundo (à exceção dos

States, onde saiupela SKG Dream Works, braço fonográfico
da megacompanhia criada por Steven Spielberg. Jeffrey

, Katzemberg e David Geffen), não há previsão de que as duas

inéditas sejam incluídas em novas prensagens do CD. O máximo

que pode acontecer.pelomenos por enquanto, é que elas entrem
no próximo disco deMichael, ainda sem previsão de lançamento.
Para' os fãs e interessados, o jeito é gravar quando tocar nas,
rädios.i.> 1'./

(Mus ic Shopping)

: Info,màtivo CENTER,SOM
, Títulos mais vendidos: Renato Russo (Equilíbrio Distante),
Lulu Símios (De. Leve), Salsa e Merengue (Nacional),
Negritude Júnior (NossoNinho). Psincipal lançarrento: Marisa
Montefßaruíhínho Bom).

(jj'" A boateMarrakech já agendou para 2 de novembro, a "Noite
dó Semãforo", com a escolha daGata Camiseta Molhada.
Uma noite de muita sensualidade. com-certeza!

-- - C' I 1'1 E 'j'i\ Ja\- --
I JOINVILLE .

,

-
"

I
-Gine.MÜ8/1sr 1 - Jack (lançamento nacional). Horários: 13h30,

11!?h30, 17h30, 19h30, 21h30.
" I

-cine Müe./Isr 2 - Jovens Bruxas. Horários: 14h, 16h, 18h, .20h,
'

I 22h.
, . '. ,I

'-Gins MÜ8/1sr3" Tempo de Matar. HQrários:.15h, 18h, 21h.'

I �LUMENAU '

"

,
" ,,',', I

I-Gin'e Shopping 1 - Jack (lançamento nacionai). Horários: 13h30, I
I 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. ',' '.-ctne Shopping 2 - Tempo de Matar. Horários: 15h, 18h, 21h.

'

I' · Programação válida p.ra o período de 25110 a 31110.' •
--------------

Filmagens & Fotografias
,

Fone: 372-3831'FONE: 371';5309
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'. fßJ[2D!R!JLrFODM·
'., FORItIIUU",OS

FÖRMULARIOSCONtíNUOS .

NOTAS FISCAIS,DUPLICATAS, RI;:CIBÔS; FORMULÁRIOS
PI;RSONALIZADOS,ETC.

ENTREGA EXPRESSA EM SUA EMPRESA
OU EM SUA RESIDÊNCIA

ftLEF••ca..RIPUS.
.
DISTRIBUIDOR'PARA JARAGUÁDOSUL EREGIÃO

Rua P....i...nt. J..celino,188
Centro - Jaraguá do $ul- SC

Fone: (047)371-9999

,TRATA PLAN
S.rv1908 d. AJardlna910 G.ral

E�e.CUfã(J de Projetos com três

meses de garantia

Manutenção com adubação geral,
',poda,' corte de grama;' remoção '

de entulhos

AtémlemosJaraguá do Sul,
, J�nseada� Piçarras, Penha e Navegantes

. .' j

Contato fone 987-0914 com Renato

Município dePelÍhaSC

CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS , CORREIODOPOvo-5

TERRENOS
VILA NOVA' - Excelentes lotes financiados em 10

meses- Próx. ao Fórum � ao Breithaupt
JARAGl:IÁ ESQUERDO - Cond. das AZaléias -

Cond. das
.

Azaléias

. ,

CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno cl 1.548m2.
edificado cl casa de material e outras benfeitorias.

CENTRO- ExcelenteTerreno cl2.500,OOm2, fazendo

.

&� nu.!!�?�""
11\11 ÓVE I,S CRECI1741..J..

COM'RA • VEIDE • LOIEIA • 'DMIIIStH • IICOR'OH

. m1 Qtos Gar Bairro
. ndefeço!,PontoRef. Preço Informações.Gerais

.

Sobrado 300 '4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 75.000 Semi acabado/Negociáveis
Casa Alv. 84 3' 1 Jguäßsq. R. OllviaPradi, 88 38.000 Pr6x. Condomínio AZaléias

. casa A:lv. 140 3 1 Lot. Papp R. José Papp, 357 5'7.000, +15.000 fínanc, plsm
Casa Alv, 190 4 i Schroeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.562m2 - Parcela
casa Alv. 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. GiroIIa, 474 85.0QO Aceita carre/lmõvel- valor
Casa Alv. 115 3 1 Cenlro R. Ferdinando Pradi, 118 85.000 Aceita terreno até 40.000
Casa Mv, 133 3 1 AnaPaula Rua634-103 25.000 Casa em construção/Troca
Casa Afv, 180 4 1 Centro R José Ernmendoerfer, 139 80.000 Troca por apartamento
Casa Alv, 160 3 1 VilaLalau R. Santos Dumont, 325 62.000 Negociáveis
Casa Alv. 130 3 3 Centenário R: Alfredo Meier, 226 38.000 Troca por apar.tamento
Casa Mís, 120 4 1 Ràu R. Luis Pic?lli, 140 28.000' Aceita carro até R$ 8.000

-,

Apto OK 166 3 1 Ed.AnaPaola - 3° andar 27.000 'I- Financ: CEF '.

Apto OK·· 153 3 1 Ed. Schiochet - 12° andar 50.000' + CEF IFicaCo�a/BWC
Apto OK 153 3 1 Ed. Schiochet - 12° andar . 40.000 +- CEi?/Aeeita carro, etc.
Apto Cons. 135 3 1 Ed. Klein - Em Construção 70.000 Financiado em 48 parcelas
Apto, COllS, 85 3 1 E4., Mathedi - Constmção 38.000 Pinanciado em 48 parcelas

. SaIacomI. 113 . Ed. Florença - l°Andar 50.000 Sala Comercial ..

Terreno 11000 - Após Nereu - BR 280 8.500 . Negociáveis
.Terreno 7000 -

. Pr6x. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 2608 - RuaAndté Voltolini 28.000 Negociáveis

'

Lotes 465 Residencial Piazera I 6:000 Ent. 2.000 ... 48 x 224
Lotes 385 Residencial Bebling 10.000 Ent. 5.000 ... 12 x 600 .

Lotes 630
.

Pröx. fi6rum/Rádío RBN 33.000 20% entrada - Saldo 20 x
..

Lotes' Vários - Residencial Geraaium 7'.000 SEM ENTRADA 200 pl mês
Lotes Vários - ResidencialRenascença . Diverso 30% entrada - Saldo' 18 x
Lotes. Vários; -

, Residencial Piermann I Diverso 30% entrada - Saldo 18 x
Lotes .Vários c Residencial Satler Diverso 30% entrada - Saldo 18 x

Cháeara 180000 - Garibaldi Estr. Garibaldí - Km 15
Chácara 111500 - Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13

Terreno eöm8.000m2 no'centro deNereu Ramos Res. Geranium (Centro de Santa Luzia)
,

(CENtRo) ,- Apenas R$ 35.000,00 ou parcelado Lotes com toda infra-estruturä(Tamanhomédio deS00m2)
IMPERDíVEL SEM ENTRADA - RS 200,00 plmês FIXOS

.

,
'

•
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PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

.EN'DE.REÇO ,I ÁREA(M2) ,

-

I
_._-

OBSERVAÇÕES. NSI VALOR
Construída Terreno QUARTOS

- , .

R$-
'

�03-AIv.RAlvinOtto s/n2 • Lot. Dalmar 280,00 1.480,00 toO.OOO,OO Condições de pagamento à combinar
AIv.R.Gustavo Friedmann • Guaramirim 320,00 450,00 03 110.00,00 Condições depagàl'1'l9nto à combinar
Alvnacà..R.Francisco A. Piccioni s/n�Corupá . 80,00 .

- 853,00 13.500,00
·

Condições de pagamento à combinar.
AIv.R.Bemardina Bittencourt MOlIer, 221' 660,00 05

.

75.000,00 Condiçé$es de pagamento à combinar.-

AIv.R.LuizSatler, 63 140,00 330,00 . 03 65.000,00 ConclçÕes de pagamentoà combinar'
AIv.A.AdãoNoroski, 173 . 183,00 394,10 04 60.000,00 . CondiçõeS de pagamento à combinar
MistA.MarceloE3arbi, -340 120;00 420,00 .

e. 03
"). 32.000,00 Condições de pagamento à combinar

AIv.À.Floriano Freberger, 70 530,00 530,00 05 250.000,00 Valor e condições a combinar
AIv.A.JulioTavaresdàCunhaMello,150 200,00 1 ..083,49 05 150.0�,00

' Valores e condições à combinàr
AIv.A.AbanoFachinis/n2• VilaNova 140,00 675,00 03 85.000,00 Condições à"coni>inar .

AIv.
.

R.José·Narlof· Ana Paula 195,00 468,00 03 70.000,00 Valores e condiçõesà combinar
Mad.
,
RuaRichardt Piske, 417 70,00 435,50 03 18.000,00 · Condições de pagamento à combinar
·AIv.
.

A.OttoMeyer, 66 • Vila Lenzi 205,15 617;50 04 58.000,00 EntradadeR$29.000,00+ 12XTR+1%
/W.A.Chile,20 • Czerniewicz 100,00'

.

520,00 04 38.000,00 Condi.çÕes de pagamentoà combinar
Alv.A.Cândido Tomazelli • Schroeder 260,00 1.541,00 05 80.000,00 Condições de pagamento à combinar

ENDEREÇO
RuaWillyManhken2219 • EdifIcio Athenas

RuaGumercindodaSilva, 555--Centro· Ed. CàrValt1ç>
RuaReinaldoBartei·Resid. Bartel- Térreo em 30 dias

RuaBarãodoRioB�anco, 760- E�if. Schlochet
RuaProcópioGomesde OliVeira, 1.320- Edif. Isabela

ENDEREÇO

.; APARTAMENTOS
. NSI DE QUARTOS VALOR R$

'04 270.000,00
03 55.000,00
·03 16.000,00
03 90.000,00
03 45_.000,00

ÁREÀ(M2). V�LOR R$
RuaProcópioG.Oliveira, 1360
RuaOttoMeyer
RuaAngeloTórinelli- Vila Nova
RuaTomázFrancisco de Goes - Vila Lenzi
RuaJacobBuckn.2137 - centro

LateralJoséTheodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Rua-611-Semoome

.

RuaAdolfoErnrnendoerfer, Barra do Rio Molha
,RuaCaboHarryHadlich - Centro

.

RuaMarina.Frutuoso - Centro
RuaJoãoSotherCorrea - Guaramírím
Estradaauati-Guaramitim

714,00
375,00

35.000,00 .

371,00 .

4.236,00
1.800,00

.

?-.787,00
5,000,00
300,00
736,44

93.000,00
250.000,00

85.000,00
15.000,00
85.000,00
26.500,00

640.000,00
48.000,00
,85.000,00
70.000,00

. 47.000,00
- 55.000,00
40.000;00
6,0.000,00
30.000,00

· OBSERVAÇÕES
Condições à coni>inw
�ssumirflnanciamento de 80 meses com base R$ 524,00 ..

Assumirfinanc. de 100mesescom base R$550,00 (1.4CUB)
Quitado

Assumir Finane. de 216 meses combase de -590;00

O.BSERVAÇÕES
Com parcelamento à combinar
'Com parcelamento à combinar

Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combina_r

·

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

.

Condições de pagamento àcombinar'
.

Condiçõesde pagámento à combinar

Condições de pagamento à combinar

Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à�b;nar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I ,

pádo Sul, 25 de outubro de 1996 CLASSIFICADOS DE' IMÓVEIS

Av. Mal. Deodo'ro, 683 -

CORREIODOPOVO-'

Terreno: rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts.

Terreno: 15x3OmtB na rua 1oão Planins�heck.
Venda de lotes financiados no Lot. Vicenzi e Gadotti - Bairro Sto. Antonio

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

1
•

Quitinete: rua ArquiIriedes Dantas, 80 (01 qto, s1 garagem) R$ 190,00

Casa de alvenaria: ruaPastorAlberto Schneider (02 qtos. sIgaragem)R$ 230,00 .

Casa de alveriaria: com 113,OOm2naruaAlberto carlos Meier - BairroCentenärio Casa de madeirá; Lot. Vicenzi e Gadotti (02 qtos.) R$ '128,00
Casade rruftleira: rua.Lourenço Kanzler, 637 (02 qtos) R$ 270,00 .

1 quitinete de madeira - R Adão Noroski, 19 - Lot. Giardini Lenzi R$ 140,00
.

.

Sobrado misto com 2 quartos - R. Adão Noroski - Lot. Giardini Lenzi - R$ 224,00

Casa de alvenaria; 70,OOml fio Lot. Vicenzi e Gadotti cl financiamento

casa de alvenaria com 120,00m2 narua JoãoWiest Júnior.

Casa de alvenaria 190,00ffi2na rua Antonio Gesser - Bairro Czerniewicz,

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

Chácara: em Nereu Ramos, com 88 morgos tendo casa, luz, água. Novo endereço: Av. mal. Deodoroda Fonseaa, �83 - centro àolado da Dieo Empreendimentos

INfERIMÓVEIS
CRECI 0914.J

ED.ROYAl
BARG DOMINUM
Localização

Av. ,Mal. Deodoro da

Fonseca, esquina com a

Rue Frederico Bartei.

Edif. CornI. - 34 aptos (4 plandar) 450m2
.

- 2 coberturas
- 43 lojas comerciais
- Playground
- Piscina
- Salão de festas
- TVacabo
-Interfone

.

- Porteiro eletrônico
Aptos com,- 03 dormitórios (1 suíte)'

- Sala de estar e jantar
- Copa e cozinha
- Área de serviço e dependo
de empregada

- Sacada com vista
panorâmica

- Churrasqueira individual
- Garagem

Preço: Entrada (negociável) de 10% do
valor total do apartamento e restarne em

., até 60 x financiados pela construtora.

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

FONE: (047) 372-2734, I
.

I
1-1&S no Res. Irrpera,dor, próx. Arroz Urbano, 30% entrada e saldo em

I30x - Total RS 10.000,00

I�r:: cf700,00m"
- R. Virgruo' �tibini, na Barra - R$ 16.000,00

-I,
1-

Termno cf 413�Sm', R.ua ,423 - VIlA lENZI.
- SO% entrada saldo

pan:ela,do - R$ 11.000,00 I-c- Lotes no Lot: Hanemann, próx. da MALWFE - SO% enlnlda, saldo em

112x - total R$ 10.000,00 . . I
, Teaeno Lot. WernerMarquardt, na-barra - 'Entr. R$ 3.000,00 �Ido 18x .

1-
total R$ S.500,OO

dfiO. I
.•

Otácara com IIS.000,00m' localiZada no Rio Cerro n, distlInte700nts
I' doasfalto, edificadoCl!mcasa alvenariacf 170m',garagem,churrasqueira,

I
dois aviáriosemfuilcionamentopara 12,000 ft'angos, 9.000�sde banana,

ISO% deRa plana e boa água para lagoas-.Aceita carrocomo parte entrada
e sa1do em 10 mese,s. SO% entrada - Preço R$ 100.000,00

I'Sítio, cf3S.000m', casa� ßlldeira cf 120m', �anja de.porco cf 52Smi I. cfasínstal�s,esUebariacfl44m',5 va;as,dOlscavaJosC/cartoça.3rada,

I água para lagoas, terreno plaino (SO%) aceíta carro como parte do I'pagamento, localizado na Tifa Macuco Grande, distante I Olem da MaIwee

1- Preço RS 35.000,00 - Negociável. I' CASAS ,.

I'
Casa em alvenaria cl 149ní', 3 qtos;'l suite, Rua Alven SItio. São Inis

I'- R$ 40.000,00 sendo R$ 33.000,00 entrada saldo R$ 7.000,00 .

financiamento do SFH - JF�' de RS 89.00. :

1- Casa aJve nilr!a, cf 3 qtos, garagem, demais depen:tencias, toda rmrada, I
I·

n° S8S, próximo da MaIwee, aceita carro., negociável
- R$ 35.000,00

. - Casa de ßlldeira cl 70m' - R. Horácio ,Rubini, 706, terreno cf2.!01ffi11
.- Barra - entrada R$ 13.000,00 saldo parcelado - total R$ 35.000,00

1- Casa alVenaria 140m', 3 qtos, 2 BWC, Lot.-WemerMarquardt, naBarra'lAceita carro ou terreno - R$·IO.OOO,OO entrada, saldo parcelado - Total

I
R$ 30.000,00

ILOCAÇAO

I· Apto. 2 qtos, garagem-K Horácio Ruoiní, defronte NANEm :

RSI'

230,00 _. ,

I'
Casa rmdeira, 3 <1os ' na Barra - R. Abramo Pradi, 288 cf garagem -

U�OO.. , I
, Galpão em alvenariaeIl 00m" - Bel1ha Weege, 2.490, na BARRA - R$

1230.00
.

'1- Casa à1venaria R. Angelo Ruoini, 1.347, Barrli - RS 300,00

1- Apto. cf 2 qtos - R. Pastor A Alberto Schneider, 1187 • R$ 275,00 I- Casa IIUsta cl 3 qtos, garagem - R. Botafogo, 73 pröx. Malwee - R$

1300,00 I

'

'.,

I- Casa de ßlldeira, 2 qtos., R, Oscar Schneider (fifa da Mosca) - toda

I
rmrada - R$ ISO,OO .'

I' : Casa dê ßlldeira, 2 qtos : R. Bel1ha Weege, 767 - fundos· R$ 230,00

1-
Casa ßlldeira3 qtos, garagem- R. LuizSatler, 1005, casa03 - R$ 300,00

IRUA ANGELO RUBINI; 12�3 - -SALA 9 '

,.

p----
I

CRECI No 1589 J

�
I

'

I
I,
I
I
'1

Barr.a·Sul
'Imóveis

Vende
TERRENOS

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SAlA 09

,
.

'I'
Terreno

e/.l.54.0'0.
Om2, :�.s!�Centro) - ns roc.ooe.co

ITerreno Rua João Planinscheck cl 896,00m2 - R$ 90.00,00
Terreno.e/5.l84m2 Rua Í99 sem nome - VIla Nova >

,RS )40.000,00
Lotes na rua Paulo Klitzke (esquina), bairro: Amizade-Mauro
- R$ 15.000.00

.

,

I
Terreno Rua Domingos da Nova cl 260m2 - R.$ 55.000,00

'1Terreno São Luiz - .R.$ 12.000;00

Terreno. de.440m2
- João ja.nuário Ayroso - R.$ 22.500,00

.

Terreno de 538m2 + 2 meia-água - RS 15.000,00.
'

'.

CASAS

Casa em Alvenaria 48m2 - Rua Bahia - R$ 20.000,00

I
Casaemeonstnlção(alvenatia)e/14�m2-VIlaRau-Loteamento

I
Vila Rau terreno cl 548m2 - R.$ 48.000;00 .

Casa em construção (alvenaria) cl 120m2 - Ana Paula IV Lote,
140 - financíamento + 1,6.000,00

'

Casa em alvenaria cl 190m2 - Jardini-Lenzi - R.$ 60.000,00
Casaem alvenaria ci 66m2'terre�o de esquina Loteamento Ana
Paula IV - Financiamos - RS 24.000,00
2 Meia-Ãgua c/ terreno de 400,OOm2 - Lotearn. Martins Lote

.

/

'16::���v�����iOI52m2 si pintura � Lote�neto Giovani IManfrini. (Aceita-se

earrp.
no negócio) + Finane. - RS

28.000,00 "

.' APTOS

Apto. Edifició Jaco Emmendoerfer cl IOOm27° andat-
RS 50.0'00,00

' ,

I'
Apto.

,Edi.
ifício �ehioehet C/.156m

..
2,2 q,uartos ii: suite, armários

I
. embutidos (cozinha, quartos e banheiro),

.

. âALPÃO
.

, Galpão alvenana cl 750m2 próprio pl transp. e indo e terreno

" com I.OOOm2 cl 'escritório e cobert. alum. Situado na 'Rua
Erwino Menegotti - RS 1'00.000,00

'. ., j
Lotesfinanciados

Loteamento São Cristóvão IT -

Loteamento Camposampiero ,

Loteamento Constantino' Pradi
Loteamento Ouro Verde I
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CORREIODOPOVo-8 PU8l1CA OES' lEGAI� Jaraguá do Sul,' 25 de outubro'de

..

PATRICIA�VARESDACU�HAG9MES TabeliãeOficialde Tltulos da comarca de Jar ,

do Sul, EstadÔtle santa Catanna, na for-ma da Lei, etc.
"

.

Faz sabsra todos quanto este edHal virem que se acham neste Tabellol'18to para Pr
. os nulos contra:
Aliana Malhas Uda. - R. Fritz Bartei, 772 - Nesta;
Açougue e Mercearia da uhà Uda. - R. José Theodoro Ribeiro, 1365 - Nesta;
Ana Maria Júdacefski Correa. - R. 000 Hilbr,cht, 160 - Nesta;
Açougue e Mercearia Esquina - R..Rob,rto Zimerrnann, sln - Nesta;
Auto Mecânica Fendrich Uda. -R. Bernardo Dornbusch, 187'- Nesta;
Aldo de Souza - R. Av. Mal. Deodoro, 1014 � Nesta;
Adriana Travasses - R. BR.280 KM 70 Estrada Nova - Nesta;,
Arthur AI�()s Santos - R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 470 - Nesta;
Adilson David Borba - R. João Satler, Lot. Bela Vista L 27 - Guaramirlm;
Baratão Móveis NOvOs e Usados'ME - R. Bernardo Dornbusch, 590 - Nesta;
Confecções Uena Uda. -R..,�oão Pl8ninscheck, 845 - l':'Iesta;
Confecções Dila Uda. -R. Estrada.Caixa D'Agua, sln- Nesta;, .

Confecções Dila Ltda. -R. Estrada Caixa D'Agua, sln - Nesta;
Clemir M. Conzatti ME - R. I:dmundo A Emmendo, 325 casa 46 - Nesta;
Conf. e Ca,lçados AM Sant.os Uda. - R. . Rod BR 280 KM 62 - Guaramirim;

. Distribuidora de Bebidas Vavassori - Estrada Schtoeder, sln - Schroeder;
. Dl\tisórias Lamblitex Com. Rep. Ltda. -R. Waldemar Rau, 630 - Nesta;
Oomus Ind. Com. Móveis Ltda. -R. João Toziní; 1806 - Corupá;
Darpe Ind. Com. de Malhas U(Ija. -R. Antonio Machado, 126 - Nesta;

.

Dliport Ind. e Com. de Conf. e Repres. Ltda. -R. Rod. eR 280 KM 63, 5249 - Nesta;
,

Disbel Com. Cosmo ME - R. João Batista Rudolf, 125 � Nesta;
Eletro Produtos Wersta Ltda. -R. Exp. Gumercindo .da SilVa, 452 - Nesta;
Ede Ind. e Com. de Conf. - R. Getúlio Vargas, 21 si 2 - Corupá; .'

, Elizeu Trindade' Vaz - R. José Narloch, siri - Nesta;
Elio Medeiros Pneus ME - R. José Albus, sln - Nesta;
Engepasa Engenharia do Pav. SA - R. Joinvllle, 1016 - Nesta;
Eliana Maria storner - R. Joinville, 2584 - Nesta;
Egina Sanson de Souza - R. Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1 - Nesta; .

'

Guiomàr Carlos Guilow - R. Pastor Alberto Schneider"sln - Nesta;
.

lIenorWischral - R. Av. Castelo Branco, AlC Conc. St. Ántor! - Schroeder
Ind;-:'de Artefatos de Borrachas Coneza Uda. -R. Leopoldo Manhke, 76 - Nesta;
Ind. e Com. de Móveis Strelow Uda. -R. Estrada Rancho Bom - Schroeder; .

.

Ind. Movs. Tubol Santa Catarina Uda. -R. Ano Bom, 1865 - Nesta;
Ind. Com. Calçados Jaraguá Uda. -R.' Bernardo Dornbusch, 1137 - Nesfa;
Ind. Com. de Calçados Jaraguá Uda. -R. Bernar.do Dornbusch, 1137 - Nesta;
índ, Com. de Roypa - R. Germano Manhke, 499 - Corupá;
José Twardowski - R. Joinville, 2,474 apto 2 , Vila Lalau - Nesta; .

Koala Acabamento Têxtil.Ltda. -R. Walter Marquardt, 2222 - Nesta;
�auro Pinto. Reck - R. Clara Schheider Verbinen, 500 - Nesta;
Maura Marlene Pereira - R. Rod aR 280 Km 78 - Nesta;
Multi áuadros Têxteis Uda. - R. Eleonora Satler Pradi, 360 - Nesta;

,

Móveis Kohls Uda. - R. João Tozini, 650 - Corupá;
Móveis Kohls Ltda. - R. João Tozini, 650 - Corupá;
Metalúrgica Leitzke Uda. - 13. Joinville, 2287 - Nesta;
Metalim Ind. de Máquinas Uda. - R. Max Wilhelm, 786 - Nesta;
MalhasDegattus Ltda, - R. João Doubrawa, sln - Nesta;

.

Mauricio Sebastião da Silva - R. Praça João OliVeira, 22 - NeSta;
,

EDITALN'"20.787del8-10-1996
,

Mini ,�rcado Mari Uda. - R. Roberto Zimermanr.t, sln - Nesta;
,

r

. �ULIo.�ESARC�IA�ENEGREIROELARlSSA.TO���OL?Z I! ,'Na�ä,rio Com., e Móveis e Oolchões U�. - R. João Picolli, 174 -i'Jesta; ,

Ele, brasileiro, solteiro, secretário executivo, natural de Jaraguá do Sul, domícílíado e residente naRua li filosto Med. RIO da tuz Ltda. - R. Rlbelrao Grande da Luz, sln - Nesta;

Jorge Lacerda, 542, nesta 'cidade, filho deArtur Correia de Negreiro e LuziaCorreia deNegreiro. , l!\i� Têxtil Uda. - R. Av. Mal. Castelo Branco, 4015 - Sêhroéder;
,

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritörio, natural de Florianópolis, neste Estado, domiciliada�' ,',Resivale Com�ustlve,1 CatarinenSé �tda. - R. �strada�chroed�r I 100 - Schroeder;

residente naRuaAngeloMenel, 73, Barra do RioMolha, nesta cidade, filha de Gerson Luz e Edemê I R�landa Wa�hholz,FII�Q - R. Francisco Zacan�s Len.zl - �es�.a,
Gláu

'

� I
.

t' 'Ln
.

i',�eyencar Velc. de Partie, Ltda. - R. CeI. Procópio G. de Oliveira, 616 - Nesta;
,

cia o en mo Z.
i S�rgio Alves de Andrade - R. Walter Marquardt, 83& � Nesta; ,

tM!do )JQã� Leal - R. 13 de Maio, 155 apto 02 - Nesta;' .

-

.

EDITALN"20;790de,U-I04996 "int�r Com. Mat. Constr. cönt, Uda. - R Walter Marquardt, 2270 - Nesta;
MARCELOPERINIFERRARIEKELISCHMITZ 'YJ�Jdemirb Drews - R Estrada Ribeirão AIItIéI, sln - Nesta;

.

Ele, brasileiro, solteiro, torneiromecânico, natural deMaríngä, Paraná, domiciliado e residentenaRha �enllde'Com.' de Calç. Uda. - R. Angelo Rubini, 971 - Nesta.
Carlos S�b�lz. n�t� cidade, fI�o deAviano M,arcos Ferrari e Tereza Pe� ��rrari. , ,

,;; ;ti ,.{�; como\os ditos devedores não toram encontrados ou se recusaram a a�itar a devldà
Ela, brasIleIfa, soltelfa, operária, natural de LnJSAlves, neste Estado, dOID1CJh�da e reslden��na Rua,! I intimação, faz por intérmédio do' presente editäl, para que os mesmos compareçam nesIf
Carlos Schulz, nesta cidade, filha de Eriberto Schmitz e Eiza GieselerSchmitz. 11;\ I

,\" I" ;Tabelionato na rua Arthl)r Müller, 78, no prazo da Le'i a fim dé liquidar o seu débito, oU e�
.

.

_.
" I

" ;!' ",/:t�r razão porqué hão o faz, sob a pena de serem Os referidos protestados na forma da I.et.

, EDITAf::N"lO.793de2�10-1996 . ,J�\' ,��iI�;,� 'l�,�t�r.

ALTAIRMULLERESIMONEJANDRE' I' ,1,1(. iii)1I "
I", LS/Jaraguá do Sul, 24 de outubro de 1996

, ' I,
i' ",' I " '/ ,I,

IIton HoffmannEle, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Jaragu'á do Sul, domiciliado e residente�()'R� a�,:*W, : ,;
Vttória, nesta cidade, filho de Alfonso MUller e UsaManskeMUlle,r. ;

I �,�\ ': ,�t�I,:(,! i;1 1': Tabelião'Substituto

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Pomerode, neste Estado, domiciliada e resi�e�e ß�',�,�;�' 'j� .

'Curitiba, 386. Testo Alto, Pornerode, neste Estado, ftlha deArno Jandre e Hildegard jaill1t�: ,:c'\.i.t'I: '�";" ABANDONO DE EMPREGO
I "� 1,' J i'", '\I��'

. ",�j, ii' I � I'
, .

d C''''RMEN KL "'BUNDE rtadora
\ EDITALN"lO.794de2�16-:J996 t��" f ': .�: ': ffO ICltamos o romparectmento a sra. � .� , po ,

ROGÉRIOJOSÉCORRÊAELAURAJOSÉFERREIRA :,:' 'fI; "rij� l ,,�':, crrpS,n° série 74.6011020 - Depto/Seção: Costura, parareassumir seu cargo. It

Ele,brasileiro,soltejro,oPet:adorde�erviço�,naturaldeApiuna,nesteEstado,domiciliad��fdel�< fi1'; ��i'�esentaçã? �o prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento�
na Rua 613, Vieiras, nesta cidade, filho de JoaquÍQl Corrêa e JeaneAparecidaCorrêa �:,; _ � " "lIpphcará na reclsao do seu Contrato de Trabalho por Abandono de En1preg :

EI� brasileira, solteira, a�xiliar de e?fennagem, natural de Papanduv,a, neste Estado, dd�''ciliada ê;,: :
, ���nforme artigo 482, letra i da CLT, d�vido às suas faltas desde 07/08/96.

"

restdentenaRua613, VietraS,nesta CIdade, filhade En4JoséFerrelfa, ':
' " IRIAN:A TEXTILLTDA.

,
' ,

" RodoviaJGS 472, s/no: Rio Cerro- 89.2$1-9'l0-JaraguádoSul-SC
CGCIMF nO 82.980.848.1)001-99- LE. nO 252.29.229

.'

-

AL·UGUEL,
DETRAJES

FONE: 372-3349

RUA EXP.. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDECASAMENTO
MargotAdeliaGru�ba Lehmann;O�eial doRegistroCivildo i°Distrito à.Comarca de·
Jaraguá doSul, Estado de SantaCatarina, fa,z saberque compareceram neste Cartório

exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem para easàr os seguintes:

EDITALN"20.780 de't�IO-I�
.

ERIéOVlRICIMOEAlAIDEMARlALEffBOLDT

Ele, brasileiro, divorciado, musico, natural de Florian6polis, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Epitácio Pessoa, 532, nesta cidade, filho de.Zení VJricimo e Darci da Silva VJriçimo.
Ela, brasileira, divorciada, professora, natural de .Jaraguádo Sul; domícílíada e residente na RuaEpitácio
Pessoa, 532, nesta cidade, filha de Alfredo Leitholdt e Regina Podí.Leitholdt.

,

EDITALN"20.781dd6-10-1996
OSNILDORUEDIGEREMARlALU7JACASTILHO

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliarde vendas, naturalde� nesteEstado, 'domiciliado e residente
naRua Guanabara, 416, Três Rios do Norte; nesta cidade, f!lho deGerhard Ruediger e Getrude JUIÍg
Ru�.

' ' .

Ela, brasileira, solteira, agepciadora, natural deCampo Alegre, neste Estadd, domiciliada e resident�na
,

RuaReinoldp Bertel, VIla Baependi, nesta cidade, filhade José LourívalCastilho eMaria LuciaCastilho.

EDITALN"20.78511e 18-1\).1996
CRISTIANOFARIASECItISTlANEINESMACEDO

Ele, brasileiro, solteiro, comerciãno"n�ral de RioNegro, ParaIlá, domiciliado e residente naRuaPadre
Horácio, 107, Vila Lenzi, nesta,cidade, filho de Dionísio Párias e Lourdes Steklain Farias.

.

Ela" brasileira, solteira, comerciãria, natural.de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na RuaPadre

Horácio, 107, Vila Lenzi, nestacidade, fílhä de lidio Macedo e Roseli InezMacedo.

EDITALN"20.786 de 18-10-1996

ÉDISONSIDNEI SPÉZIAEADRlANECRlSTINA DASILVA
,

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Jaraguádo,Sul, dómiciliado e residente na RuaDomingos•
I

.•

daNova; 349, fundos, nesta cidade, filho deNelson SpéziaeAraci Sueli Erhardt Spézia.
'

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural deCUritiba, Paraná, domícílíada e residente na Rua Leopoldo
.

João Grubba, 97, apto. 06, Centenário, nesta cidade, filha de José Benedito daSilva e IvoneMarondes
daSilva,

.

" ;.J

E I?ara que Chegue ao mnhecimenlo de todos, mandei passar o presenre EdÚal, que ser�!�UbliC'ado .

pela iIllprensa e em CartóriQ, onde será afixado por 15 (quinze) dias, ..• :1
". ,

� {-.�-�.
, , ' �" ..

"

EDITAL _
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guá do Sul, 25 de dutu,bro de 1996

"

.• ECONOMIA'
'.

,

. I
CORREIO DO POVO - 7

Salário médio dos trabalhadores' têxteis Prefeito deSchroeder con,segue
[araguã do Sul, éparãmetro na região redução da ��rifa telefônica

. ,.

César Jurl<es,cp 'Schroeder· A Telesc 0,'15 por mínuto, enquanto que
(Teleeorramicações de Santa' as interúrbanas R$ 0,09. No
Catarina) concordou com os período das

'

14àS'18 horas, os
. argunéntos apresentados pelo' -rrsnutos das ligações regionais
prefeitoHilmar Hertel (PFL) e chegavam a R$ 0,30 e para
reduziu astarifas telefônicas em. outras cidàdes R$ 0,18. ,

40% entre as cidades que Hertel; afirmou que-. as

integram a Amvali (Vale do ligações realizadas entre os

ltapocu). Na prática, o minuto nrunicípios da AmvaIi eram em

falado no horário de. tarifa média 50% mais caras dó que
normal foi.reduzido deR$ 0,3D as cidades da região «e

paraR$ 0,18. Blumenau e Itajaí. Existiam
Emagosto <feste ano, durante casos em que as ligações entre

a asserroléia geral da Amvali municípios próximos,
(Assocíação dos Municípios do faturados pelo Sistema
Vale do' Itapocu),

.'

em Multinedido, ficava cercade
Guaramirim, Hertel apresentou 87% mais caro que as tarifas .

um documento que" foi
.

ínterurbanas, Ele-aproveitou o

encaminhado à Telesc evento e conclamou os demais
solicitando a reduÇã9 da tarifa prefeitos para lutaremem favor
entre as cidades. O prefeito da reivindicação, depois,
entendia que as tarifas deveriam enviou cópias do documento
ser menores do que o Serviço para os deputados estaduais �_
Multimedido praticado. Na federais da região pedindo
época, das 12 às 14 horas, a apoio ao projeto. A redução
tarifa cobrada entre os , das tarifas' está valendo desde

.

DIlnicípiós daregião custavaR$ o rrês passado.
I'"

..

f Jaragàá do Sul .,Embora .

•
Dão seja ainda o igea1, o piso 'Sul. Outro exemplo édacidade de 4,5% reI�Os adefasagem
;�ariai dos empregados das deCaçador, onde opisomédio, . salarial de maio a setembro. '

.� :jndústrias têxteis 'da' cidade ,- 'segündo informações do Na' negociação salarial de
'�323,40 - é considerado o Sindicato dos Trabalhadores maio deste .ano, os

�lne1hor do Estado. Navizinha das Indústrias do Vestuário, é trabalhadores conseguiram
J..Blumenau o piso é de R$ de R$ 150 .. A queixá do um reajuste de 10%, referente
�.250,OO. De acordo com' o presidente' do sindicato de a primeira parcela do
'secretário de Formação Blumen8;u,. Osmar fe_ct:lan'lei1to�do acordo, além
Sindical do Sindicato dos.: Zimmermann, é de. que' de mais 6,11% dê julho. A
Trabalhadores .das Indüstrias

.

somente no municípío. a negociação permitiu.�da a

:�o Vestuário, Ambrósio Líno . categoria não r�cebeu' a reposição de 18,35%' da
.:necker, a média' salarial dos' reposição da inflação.' I, inflação de primeiro demaio
'�Ós domunicípio éfruto O assessor de imprensado de 95 a :30 de abril deste ano,

I .••.de negociação entre patrões
.

sindicato; Sérgio dos Santos, já descontada a antecipação
'e

.

empregados e da informou quesomente apõs as concedidaemfevereiroro que
.

'�cOmPetência da diretoria em datas-bases dos últimos três' representou um reajuste de
A DOUr� H1LDEMAR MBJIg3GUZZI DE CARVALHO, nJz.A DE

..)ratar as reivindicações da. anos, 'a categoria conseguiu 13,32%, mais de3% deganho DIREITODA2"VARADACOMÂRCADBJARAGUÁDOSUL,ESTADO
>ta:tegoria: ''. ·· Ele atribuí um snmentosignificativo. Em real, totalizando 16,72%./Este �DESANTACATARINA,NAFORMAI?ALBI,BJ'C...

"

:!ambém ao alto nível de 1994, enquanto que o Salärio percentual; no entanto, foi I

'�i"di'• ',. ". 'R$
, FAZ SABER (em resumo, art. 681 do CPC), o se"'''','n.te: - VENDA EM la "',..... calização O sucesso das Mímmo em de '64,79, o parcelado e.m duas .vezes.. '0.1 o....".

. , PRAÇA: - Dia 04ß1I96, às 15:00 boras, pelo valor da avaliação devidamente
. �gociações.Hoje, dos 15 mil

'

'piso ficava emR$134;OO; N� . reajuste total ficou em 21,9%.' corrigida. '{ENDA EM 2a PRAÇA: I;'ia 19ß1I96, às 15:00 hoÍ-as,.por quem
;lrabalhadores, dez mil são' data-base do ano passado, o � Ainda assim, poucas mais der e maior Iance.ofereçer, - LOCAL: - Bdiffcio do Fórum sito a Rua

�dicalizados: "
sindicato conseguiu um piso empresas de Jaraguä do Sul Guilherme C.Wackerhag�, 87 - EXECUÇÃO N° 3695000661.1, em que é

N' Cr�órANfONIO VALDOMIRO DlBRINGS e 'Devedor IDILIO B. DE
:,.' O ultímo sábado (19), deR$277,20paraumSalário pagam somente o piso. A FRANÇA.-BEMASBRPRACBADO:-Umterreno, lote n" 22.l,contenÍio;erca de. cineo . 'mil Mínimo de R$ 100, quase três média salarial, está entre R$ a área total de 364,5Om2 (b:eiçntos e sessenta m-ellos quadrados e cinqüenta
\Jabä.thad�res>dàs indústrias vezes mais. Hoje; enquanto o' 450 e' R$. 500. Os centfmetros},situadonoLot�amentóSäntoAntonio,emtrêsRiosdoNorte,
;jêxteis. de" Blumenaú Salário Mínimo é de R$ 112, trabalhadores têm também .Lconfrontado pela frente com a rua "B", rundos com o lote 280, pelo lado
.1>..... .' .

.'
'

. "", direito com o lote n" 220, pelo lado direito com o lote 222, avaliado em R$',,\j\;,.,Uparam as ruas da cidade
'

a categoria recebe,um piso de convênio q'.ue. as indústrias ' ,

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

� Um protesto, que durou R$ 323;40. IIAntes' de 94, o fazem com.as farmácias, onde passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos quatrç dias domês de setembro
�ais de uma hora. Eles píso eraumpouco supedor ao :

os einpregàdos pagam ein doanodemilnovecentosenoventaeseill.�Éu,(C�udiaJenichen),Escrivã
�' indicam reposiçãode 17%, Salário' Mínjmo. A�ora, tomo de 40% .do total das JUdicial" o subscrevi.

'

.

'_" deveriaserpagaapartifße ch�ga a.ser quase o triplo", despesas '- lembrou Santos,
"

'ro d� setembro, mas'os refor�ou, lembrando que" recônhecendo que mesmo

�atrões ofereceram 5%. O através .. de um ofício' assim os salários ainda estão
:Jlercentual seria para equiparar encaminhado em agostÇ>, o aquém das necessidädes dos
lXlm os colegas de Jaraguá do sindicato ped.e a antecipação tribaniadQres.-

!Slndlcato de
� �Blumenau organizou
-uma 'passeata para
lew/ndicar a

'

',quiparação salarial·
, com os colegas

..� Yaragua�ns.s, que é
!duas vezes maiór

. I '

;:gue o piso do«
.'

balh�do,,�s de
'çador

Calmll: trabalhadores deixam afábrica ap6s o expediente
.

ESTADO QB SANTACATARINA'
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA,DB JARAGUA D() SUL

- .

EDITAL DE�ÇA

HLDEMARMBNBGUlZI DE CARVALHO
"" J..í� de Direito

, ,).O endereço onde a quaJidade tem bom preço"fa--
.

MALHAS LTOA. brica: Jacquard, Soft, :Cotton, Moleto", Meia Ma..

,

J\: posto DE VE;NQAS JUNTO À FÁBRICA. Iha lisa e estampada, St�nflex, Xadrez, Listrado,,ROD. SC-416 N° 2727 - RIO CERRO II. \.
'. _',..,.. .' "" '...' ,

FONE: (047) 371-0099 para.,at�·nder c9rfecclo.nlstas do ramo�de"malhas •

.

'._ � F�xi (047) 371·1tl45
JÃRAGUÁ :00 SUL· sc, ,.'

. .

DISPOE, TMIBÉM, DE SERVIÇOS El\tl ACABAME�TO PARA
TECIDOS El\tl �iALHA: RAMA, FIA"'EIADO E ESTAJVIPARIA

>
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Farmácia deManipulação é umafarmácia 'qu�
"faz'�,omedicamento especificopara a pess,oai.�'
bem' como 'cremes (para rugas, rnanchas.;
celulite, espinhas, estrias, etc.), shampoosi

.

.

' :.
"

, (para 'queda de cabelos" 'caspa, êtc.), formulações'médicas, (para reumatismo �:
colesterol), 'cáp$ulasfitoterápicas,:�4iabetes, ervas, .etc.,.' ,_'

'

O medicamento éfeito na quantidade e, dosagem exatas para a necessidade, 'bem,
.

'

'\ " "
"

"

comoemváriasformas de apresentação como: xarope, cremes, líquidos, pomadas, .

etc.

. !' ,J

.
,

"
, )

CORQIODO povo - 8 ERA. •

Vigilßncia Satl;itárüz de_tecta R;;�iio de c'o';'panheirishUJ e�
.
Com

sete casos -de hepatiie A Corupâ-Dia ê'do côrrente.
'

realizou-se unia reunião
'

de
'Jaraguá do Sul· O secretário de

, utilizados pelos moradores, onde h
. .

R" compan
.

elrtSmO no otarySaúde,AirtonWeberdaSilva,divulgou análises apontaram, grande
,duranteaSemaná.que�Ofamdetectados quantidade de cofiformes fecais. O CI�b de Corupá, a que
setecasosdehepatitetipoA,noJ�airro .projeto, um método ,simples e compareceram os,
Rio Molha. Ele acredita que seja do eficiente, consistia na utilização de governadores Pier Lorenzo
tipoA pelas caracterfsticas e sintomas garrafas com cloro, água e areia, que Marchesini, Rui Cardozo e
apresentados, creditando o \ 'foram colocadas nos. poços, e

Luiz Roberto Franco, a queaparecimento da doença à falta de substitujdas após 30 dias.
san�amento-básico,nobairtoáiruhtnão

'

DESCREDENCIAMENTO compareceram,' também" os

hä uma destinação adequada para os DO SUS - O pedido de rotarianos Alvaro -Gonçalves,
dejetos,alértJ.de_nã,oserabastecidopor' descredenciamentodo'SUS(Sístema do Rotary Club Curitiba
äguatratada, Único de Saúde) feito.pelo Hospital Mercês e E.V. Scbmõckel,' do,A partir da. constatação do Járaguä foi adiado por -120 dias. A

problema, a. Secretaria de Saúde suspensão do atendimento' que ,R.' C. Florianópolis-Leste.
determinou à Vigilância Sanitária e :' estava programada pará o dia seis de 'Houvebom aproveitamento de
-Epidemiológica um levantamento novembro não mais acontecerá e 0$ matéria rotaria, (E�S)
,min'Uc�os.o das residências 'para pacientes poderão procurar o

certificar-se da origem. "Serão hospital;
,

.

Visitad� todas as casas do bairro', Foi criada uma comissão,
prometeu o secretário, acrescentando I composta pelo futuro secretário de

que o departamento de Vígílâncía Sáüde, Mario Sousa; pelo vereador
Sanitária vai promover um trabalho eleito Vicente Caropreso; pelo atual Na foto aparecem Ci sr, Rupert
de educação e de co�cientização, secretário de Saúde, Airton Weber' Mayer e sua esposa, em companhia de
para a necessidade, de se instalar' da Silva:;,pelo representante da CDL Brunhílde Mahnke Schmöckele um
filtros 'anaeröbícos. ' _no Conselho Municipal de Saúde, grupo de joinvilenses,

,

O Samae (Serviço Autônomo Ronald Kohntopp; pelo Rupert participou sábado de um

Munícipal de Ägua bEsgoto) deverá, representante dos sindicatos no festivalemCuritibae,anteS'deretornar
inic� a instalação de água tratada Conselbo Municipal de Saúde, a' Rio Branco do Sul; onde mora,
no bairr o, •O ideal -, seria um Irineu Junkes, pelos presidentes do 'resolveu passar horas agradäveísna 8a

programa' municipal de saneamento Conselho,de AlPninistraçãó dos
"

Schützenfest. '

'
'

básico", resume.Webetda Silva. Hospitais, Paulo Demo.e Lírio "Ojar�enseecidadãoliQnorárió
BIll, março do ano .passado, a Utech, e "pelo chefe do Pronto- daquelaprogressístacidáde do Paraná,

Secretaria de Saúde desenvolveu (im , Socorro, Pedro Nishímorf. O é o dit'etoT dojornal ''RAIO X", de
projeto junto a comunidade do Rio, objetivo da comissão é estudar, grande aceitação na região onde atua
da Luz com o objetivo-de explicar a ,propostas e apresentar soluções para Obrigado ' pelos elogios,
descontamínação-da ägua dos poços,' vi3'1?�ar o' atendimento pe-lo SUS. imerecidos.(EYS)'

EKIÚ8RIO - FARMÁCIA.DEMANIPULAÇÃO
Inaugurada emJaraguá ,a la Farmácia d�,:

· Manipulação da cidade.sob a responsabtlidadà
d� 'Farma'cêuiica-Bfoquímicà Mari{í, A. L;
MartelliNilan.

,/

, '\
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CORREIO DO POVO � 9'

:.,' JU(zÓ DEDIRErrO DA'2·VARA DA 'COMARCA DEJARAGUA DOSUL' ", "

,'ED"AL DE VENDASDE PROPOSTAS'DE BEiv� DA MASSA FAUDA DE�INDÚSTRIA TÊXTIL JARITA:,S/A.
Doutora Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Juíza deDireito da 2à Vara dá ,Uma 'edificação de alvenaria com a área de 497,90 'nÍs2., averbada em etapas
marca de Jaraguä do Sul, EStado de Santa Catarina, na Forma da Lei, faz , com216,00 msê., e281,90 ms2., em doispavimentes, abrigando osescritöríos,

c" r o seguinte, etc... Seu.artigon,8, FAZ SABER,'a quem interessar possa, refeitörío, ambulat6rio e rel6gio ponto, com fundações diretas, paredes em

aseräo vendidos oa bens im6veis abaixo relacionados de propriedade da alvenaria de tijolos rebocados e pintados, exceto na parte frontal onde 'os
j SSA AUTO fALIDA DE INDÚSTRIA TIDcTIL JARITi\ S/A., pelo, tijolos são à�ista, com piso misto de concreto, carpet, lajota etacos demadeira;
Jhor'preço oferecido potCARTAPROPOSTA, devidamentte envelopadas, laje intermediária de concreto e cobertura em chapas de, cimento-amianto ,

as" protocoladas e entregues no Cartõrio da Distribuição do Fömm, tipo calhetão. 7) Uma edificaçãq de alvenaria com área de 945,00 ffis1 em
,

rvados o valor da avaliação judicial, 'afamado de pronto o preço vil, " três pavimentos incluído o s6tão pröprià para á administração, almoxarifado
�
endo constar de tais'propostas: 1 ° Preço total oferecidos por todos os e setor de treinamento com fundações diretas, paredes em alvenariade tijolos

'

;'

ímöveís; 20 Proposta. de pagamento à vista ou em cinco' (05) parcelas rebocádos e pintados, assoalhos de madeira e cobertura em telhas de barro
,

asais, devidamente corrigidas pelo índice IGPM ou outro fndice tipo francesa; 8).Uma edificação de alvenaria, com a ärea 'de 108,00 ms-.,
,

Iecido pelo Ministério da Fazenda; '3 ° As,Cartas Propostas devem ser "própria para abrigar teares, com fundações diretas; paredes em alvenaria de

gues e protocoladas noCartörio da'Distribuição do Förum até 26 de tijolos rebocados ,e pintados, piso em tacos demadeiras cobertura de cimento
,embro>de 1996,'às 17:30 hs.; 4Q Em caso de empate no valor oferecido amianto; 9) Uma edificação em alvenaria, com .a ärea de 1993,84 ms-.;
mais de um preponente será. vencedor aquele que fizer. o pagamento à.

'

averbada em etapas com 805;00 'ms2., 750,00 ms-., � 438,.44 -ms-., própria
ou em número menor de parcelas e se ainda permanecer o empate, terá para corte, confecção' e expedição. com fundações diretas, estruturas em

:

erêncía de aquisição aquele que protocolar'a proposta por primeiro. Não concreto amiado, piso em tacos de madeirá, paredes em alvenaria de tijolos
,

aceitas propostas para aquisição parcial dos im6veis. Os bens podem pintados e cobertura.em arcos 'de c�a de alumínio, sustentados por estrutura
,,'
visitados no horärio comercial, de segundaa sexta-feira, nasede daFalida, metálica, parte com lanternim; 10) Uma edificação de alvenaria com a área

,

à Rua ria 3, na '139 Bairro JoOO Pessoa, na cidade de, Jaraguä do Sul, de 411,56 ms2., averbada com 67,00 �82." pr6pria pará tinturaria, com'
",t8do com o SrNilson Baggenstoss, As propcstas serão abertas em fundações diretas, piso decimento alisado, parede ep:l alvenaria e madeira,
','ência pública dia 281l1l96 às 15:00hs., na sala de audíências da 28 Vara; cobertura em telha de-barro; tn Uma edificação de 'alvenaria, com ärea de

:FÓrum. MaioreS informações poderão ser �btidas com. o Sindiç� Dr. '52,78' ms2" prõpria 'pata casa de caldeira' com, fundações diretas, piso
,,' o Barreto de Azevedo, na Av. 'Mal. Deodoro da Fonseca, 97, conj.Ol , cimentado, paredes de alvenaria e cobertura em chapas' de alumínio com

:
371-0188 e telefax 371-1�90 - :Jaraguá do Sul); Um terreno situado na estruturação metálica de enrolar; 12) Duas edificações em concreto armado,

,
ede Jaraguãdo S� - SC, nolado par da Rua J - sem nome, bairro João ·coQla�d�92;00ms2., pröpriaparatratamento de ägua; 13) Umà edificação

, a, com ärea de 17.912,00 ms2, fazendo frente em três linhas, sendoa de alvenaría, com a ärea de J.681,93 msê., construída em três etapas com
";

eira'55,00 ms., asegunda de 45,00 ms., e a terceiiade ZO,50mS., com à 640,00 ms2., e401,93 ms2., pr6PriapatateCel�emealti).oxarifadocomfundações
3 - sem nome; travessão dos fundos em 150,00 ms, com terras de .diretes estrutura de concreto armado, paredes, em alvenaria de tijolos, pisos, em
cisco Kleber, extremando pelo' lado direito em três linhas, sendo' a tacos de madeira e cobertura'em arco de telhas de alumínio sustentados por

, eira de 93,80 ms., a.segunda de 18,70ms., 'e a terceíra deaz.Ooms., com. estruturas rnetãlicas, na tecelagem com640,00 ms2., forro de chapa de alumínio;
,

.
do aluvião do Rio Itapocuzinho; e pelo lado esquerdo em 123,50 ms., 14) Uma edificação de alvenaria com a área de l.Z84,60�2., construída em

do 41,75 ms., com terras ,de Oscar Carlos Baggenstoss, 61,75-ms,., com duas etapas com 998,49 ms� e 286,20 ms2., própria para estamparia Jocalizada,
,

e�er.Jahn e 20,00ms., com Oscar Carlos Baggenstoss, de propriedade da 'com fundações diretas, estruturas de concreto rumado, paredes em. alvenaria de
;<hlstria Têxtil Jarita S/A em Jaraguä doSul - SC Título aquisitivo registrado tijolos, piso em cimento alisadÔ e cobertura em arco de telhas de alumínio Com

Cártóri.;>' de Registro de Imóveis- desta cidade de Jaraguá 'do 'Sul sob no' sustentação por' estrutura metálica com lantemim; '15) Uma: edificação de

�._765 ,- 44.134 e 17.706, matriculados, sob nas 04 e 4.173 atualrnente alvenaria, com a área de 957,00 ms2.,' pröpría para o setor de costura, revisão,
: cados sob a matricula 7.740, Livro N-2, Registro Geral do Cartõriode empacotamento e expedição, com fundações diretas, estrutura em concreto

:.' istro de Imöveis da Comarca de Jaraguä do Sul - SC. 2) Um terreno com armado, paredes errt alvenaria ,de tjjölos; piso em tacos de madeira e cobertura
� de 5.287,00 llis2., - Rua'l - sem nome no Bairro João Pessoa nesta em arco dete1haS de alumfuio com sustentação por estruturametálica; 19) Uma ,

e de Jaraguá .do Sul, fazendo' frente com a referida rua onde �ede edificação de alvenaria com á área de 99;32 ms2.,' pr6pria paia eStamparia '

•
. I' �

., travessão dos fundos com o Itaporuzinho com 21,40 ms.t extremando localizada, Com fundações diretas, piso cimentadQ', estrutura äe concreto armado
Dl três litilias a primeira co� �21 ,30 ms., sendo 171 ,00 ms., com a ' paredes de alvenaria de tijolos e cobertura em chapas de cimento�amianto anexo
tístriaTêx.til JaritaS/A e49,30ms., com terras de oScarBaggenstoss,'segunda ao prédio de estamparia; 17) Uma eàrucação de cODStrução'mista, com a área de

,

12,50 ms., e terceira com 16,30 ms., runbas com terras de Inddstria Têxtil ,65,40 ms2., comp�ndendo inStalações sanitárias-,em alvenaria, e um depósito
" 'S/A e pelo lado 'esquerdo €Om 294,40 ms'" com terras de Roland() Klebet' erilconstrução de madeira; cobertura tom 'chapas de cimento-amianto; 18) Uma

'

,:aJter Bier. de propriedade de Indústria .rêxtil Jarita S.A. - Título àL}uisitivo edificação com aáreade 45,50 ms2., compiso em chão bàtido, parectes de�adeira '

'

;
o no Cartório de Registro de linóveis:da Co,marcaße Jaq!gUá. 'do Sul, e cobertura em telhas de batro, própria para dep6sito; .19) Uma edificaç� ,de

1-8312; 3)-Um ren_eno <X]ntendo a áI'ea: de 900,<Xrms2" sem berifeitorias, na alvenaria, com a·área de 46,00 ms2., com functações diretas, "piso cimentado e_
,
e e Comarca de JaragUá do Sul, situado no Bairro João Pessoa, localizado Ç600rtura em telhas de cimento-amianio pr6priapara compressores, demolida e

lado direito diRua -1 - sem nome, distante 200,00 ms., da eSquina,daRua nO cOnstruída com uma área nWor; 20) Uma edificação de�vénaria, com a área d�
nome, BaiITo João Pessoa 05 Km da esquiná da Rodovia SC-30J, com 128,00 ms2., propriapam. carpintaria, com,fundaÇões diretas, paredes em alvenaria, .

.

te com aRua 1- sem nome em 12,50 ms., travessão doS fundos com terras da de tijolos; piso cimentado ecobertw;a em te� de bano; �1) uni p�el completo �
,

'em 12,50 ms" ext�mando pelo lado direito com um caminho particular , para distribuição de �nergia, um banco automático de c{IPacitores com dez
{tolil Sociedade EsportivaJoão PeSsoa em 72,OOms., e do oútro lado com 72,00 CapacitoreS, iuna chave a 6leo 'diSjunt�raAHU, duas chav.� seccionMo� AT e

: .' tetras de Falida, depropriedade da Falida- Título aquisitivo registrado no doze isoladores AT. avaliadOs tudo em R$ 589.650,00 (Quinhentos e oitenta'�
• 'éR.1 sob na'R-1-8.742.;:4) Ußl�edificaçãO de alvenaria, com a área de 96,00 '. 'nove RUI' e SeiScentos e cinqÜenta reais). 'E: para que chegue� conheciinento de

" Própria para Portaria ePosto de Vendas; com fundação direta, paredes ,tooos, mandou aMM.juízadeDireitoexpediiopresente editalqilesempublicado.
!iven�a'de tijolos rebocados e píntados, à vista naparede frontal, estrutura na forma da Lei e afixado no ãtrio do F6rum. - Dado e passado nesta ddade dê

",

..ereto armado e cobertura em telhas dé cimento' amianto (calhetão),' 'Jar3guá. dQ Sul, aps vinte e um ruas do mês de outubro do ano demil növecentos
:" ;','

metálica (tipo de enrolar) e forro tipo (imaçÍite) e pi�o de tacôs; 5) - e noventa e seis. -' EU, '"(SérgioA. MartinS), EscrivãoDesignado, o datilografei e
�ficação de alvenaria, cam\ a 4rea de 40,74 ms2., própria para subscrevi.

• '
o elétrica, 'cOm fundaçã9 direta paredes de' alvenaria de tijolos ,I

.;,;.os e pintados, com piso e laje de cobertUra e conêreio armadQ; 6)�, �'. '
.

I

IIBdelilar'Menegu7:d de' Carvalho"
,

"

J�za d� Direito <_.

,

.

'

..
�
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'. CORREIODOPOVO-lO' ESPORTE Ja uá do Sul, 25 de outubro de

-JAC. btcsca reabilitação n,o,'Estadual de-Jüniore.
,

O JaraguáAtlético Clube disputou, no '�ábádo (19), a sua segunda partida na fase final do
'.

.' : ,

,

Campeonato Catarinensejíe Juniores. Em partida.realizada no Estádio Orlando Scarpelli, em
FJori�ópolis, o tncolornão repetiu o bomfutebol apresentMo noprimeiro jogo dafase, terminado.

'
.........-----......_---..

emOxO como Joinville. O Hgueírenseconquístou o. turno e returnoda Ja fase, venceu,por 3x1, e '

asssume afiderançadafase final doCampeonato Estaduel, Em outro jogo, disputado também no

s�o passado, 'o Blumenau arrancou umagrandevítöríaao vencero Joinville em pleno Ernestão
por 3x2. Agoraa classíficação destafase do Estadual de Junioresé a seguinte:

,POSTO MAR'ECHA,L··LTDA..'

, ".
"

,.

, ....

\

'Equip�: J. PG. v. E• D. GP. -cc, SG.
..

1- Figueirense-
/

, .'

i 2 4 .1 , 1 O 3 'L, 2'
.

O
(

12-Blumenáu 2 4 .. 1 1
t..
3 2

,
..

'. 3- Joinville 2 1 O 1 1 '2 .3- -1., :

-.
"

4-Jàraguá . 2 1 Q . 1 1 1 .3 -2
.'

Apröxima rodadapara este sábado (26) terá: Blumenau x Jaraguá; Figueirensex Joinville.
Para o jogo contra o BEC, o técnico Nelson Domingues terá forçamáximae deverámandarà

campo: Gean, Alexandre; Marcelo, David eAlex.Rodrigo, Matheus, Charles eMárcio Borges; .

Le6 eReginaldo.OJACi precisando dávitória, vai para o ataque e confia nababiljdade de Leó,
seu principal atacantepara criai oportunidades de gol Leé deverá constar na lista da seleção• I .' .

' . -
.

J

catarínense de futebol sub-19.' .
.

. ,.

O técnicoNelson Domingues vai comandar a seleção catarinense, quedisputarä o campeonato
. brasileiro da categoria, em Curitiba (P�), apartir do dia dez de novembro. Nelson DOnUIÍglÍes .

deverá convocar 18 atletas, sendo cinco do .Jaraguã, entre eles, sem dúvida, o atacante Leó
, consid:nulö um dosprincipais jogador!: �o EsWldual_de Juniores. Difícil serãescelher os outros .

quatrojogadores do JAC, que-contacombóas revelações, A convocaçãodos atletas, que passarão
'. 'por um' períodó de treinamentos em Jaraguä do Sul, entre os dias cinco e oito de. novembro,
aconteceränaptóxima'�egunda-féira (28). "o I

ESTAOO DE SANTA CATARINA
PODER JUDiCIÁRIO

'

.

-:C:�::=,��lL,
,

.

Á DOuroRA mWEMAR MENBGVZ2I DE CARVAI.JIO�\..JUfzA DE DlRErrO DA 2· VARA CML DA

,COMARCA OB JARAGUÂOO SJJ�, ESTADO DE SANTA CATARINA. NA foRMA DA LEI, src...
.

.
FAZSABER aos que o presentevirem ou dele conhecimento tiverem:, 01 ainda a quem interessar possa, qu� nodia 021

'12196, às 15:00 horas, realízer-se-ãnc átrio do.ediftcio do �rum, a praça do(s) bem(ns) pe�rado(s) nos autos da
ação eitecutival'lámero 252.5/96, em q'lle é exeqüente Banco lIlacional S/A e executado�GM. Com. de Prod. eServ,
de Limpeza Ltda outra, qual(iS) seja(m); V�te tambores de desengraxante ind�1rial P·SO (dC$envolvidó para limpezas
pesadas de 'peças, mot�eS, cbassis, eixos; pisos, máquinas, etc). A capacidade de.cada tambor é de 200 litros. Avaliados
em RS .1�USO�OO: '

" �
/

.

'.
';

.

,

Não haveado licitànte(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em) lanço superior à importância da
7tvaliação; será (ão) o(s)mamO(s) levad9(s) a segundo leilão, pelo maior lanço �ferecido, desde que Dão irrisório, no
.dia 17/12196 às 15:00boras.' .'

. .'

" Pica(m) <>(�) ex�cut'ado(s) intimadO'(s)� solenidades designadas, bem como seu(s) cônjUges(s) de casado(s) foreem),
, casO' não seja(m) encontrado(s) pelo Oficial de JUstiça. .

.

'
.

Não há ônus nem recursos pendentes de julgamen,o sobre.o(s) bem(m) acimamencionado (s), de conhecimento deste
Juizo. E, para que chegue ao.ccnhecímento de todos e para que ninguém alegue ignorâDci!l.,inando\1-se expedir, o

;
, presente, edital que será pubUC�d na foriba daLei.,

' 1\ "
'

.

.

Dado e passado nesta cidade e comarca, Estado de Santa Catar:� aos um dia do mês de outubro de 1996. - Eu"
'(Qáudia Jenichén), datilografei é subscrevi.'

.

HD..OOMARMBNBGllZZllDE CARVALHO
" . Juízá de Direito

'
..

,"

Leó deve constar na lista·do« Cf);,vocadoi para a Sele
.(;atatinense'

'

.
.

TECNO.CALHÄS LTDA. - ME <

Franqueado exclusivo para laraguá e região .:

T
nCN.
CfilLHAS

ATEND.EMOS AOS DOMINGOS'DAS 07:00 A,S 20:00,HS.'
/' _'. ,-' .

,_,,,,\

*:COMBUSTívEIS'
* TROCA DE'ÓLEO

* LAVA RÁPIDO
*,GÁS.

Avenid'a .Mar�chal Deod,óro' ".. ·�o,n.eca, '961
!

1:;' . -\ .'

J�raguá do Sul sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ODOPOVO-ll

l1C goleia Joinville na sua Campeonato Infantil e Infanto
elhor partida na Copa sc Juvenilprossegue:com muitos gols

.'
- o Campeonato Infantil e Infanto Juvenil, reurundo escolas de futebol de nossa

JaragUá doSul- OJaraguáAtlético Clube
a suamelhor apresentação na Copa Santa
ina deste ano, no clássico-contra o

'viIIe, na última quinta-feira (24). Emjogo
'putado no Estádio João Marcatto. O
, ville entrou corria franco favorito e saiu

,

ado pela goleada sofrida, 4xO. Renato,
havia sido dispensádo há duas semanas

retomado à equipe, foi o 'principal jogador
JAC. O primeiro gol foi' deAntunes.ique

.

demarcar, passou por três adversãrios;
usive, pelo goleiro Sílvio domc, aos 27

,

tos, fazendo um gol de placa. Renato
ou o, segundo .. No segundo tempo, o

.

ville voltou disposto a tirar a diferença
placar, no entanto, esbarrou nas boas
esas do goleiro Rogério e nos contra-

es do tricolor. Aos 14minutos, Ricardo
WOU uma bola de Gilmar Nass, lançou'
m�to, qUe deixou 'Benê sozinho para·
,

, O quarto gol foi outra boa jogada do
e do jogo.Renato lançou Jairo, que deu

finais ao placar: Jaraguá 4xOJoinville.
,�Cjogou e venceu com Rogério, Daniel
ira, Seharles, Wésley e Geovani; An
, Cosme ( Matheus), Benê (M.Borges)

-aito; Ricardo (Le"Ó) e Renato. Técnico:
�n JosédeMoura, que dirige a equipe no

lipr de Sérgio Lopés que pediu para sair no
iimosa'Oado. Oex-técnico do tricoloralegou
que recebeu outras propostas e que a

diretoria ainda não havia Pago o seu salário,
.

vencido dia 15. Quatro dias depois do

SPORTE J

região, prosseguiu no último final de semana, dias 19 e 20, com muitos�ols. Os
resultados da quinta rodada foram os seguintes:
Infantil Equipes
Ox6 Meninos deCorupäx Bom deBola

0x3 NovaGeração x Inst. Educ. Jangada
ix5 O Pequeno e aBolax Esc. deMassaranduba

-

,- .

.

Na categoria infantil, aEscolinba de Futebol deMassanmdubacontinua.invicta
e naIiderança comdezpontos, seguido pelo Instituto Educacional Jangada, com

nove; SERNova Geração, com sete; Bom �eBola, Com 'seis 6; O Pequeno é a

Bola, com três, e a Escolinha Meninos de Corupä, que ainda não pontuou. No

infanto-juvenil, aliderança é daEscólinhaO Pequeno e aBola, também invicta,
com dez pontos, em segundo lugar, InstitutoEducacional Jangada e Escolinha

.

.
. ,.. .

Massarandubatêm sete;Meninos de Corupá, com seis pontos, estáem t�rceiró;
Sirgio ÚJpes seguido porBom de Bola, com três, e na lanterninha, $ER NovaGeração com

vencimento, Sérgio Lopes dei�ou e tricolor. apenasum ponto, conquistado em quatro jogos disputados:
O Joinville jogou COm Sílvio, Cléber, (L. ., O Campeonato Infanto-Juvenil, com a participação de garotos de 13 a 16
Fernando), Jairo Santos, Serginho e Gilmar '

anos e Infantil até 13 anos; tem a organização daLigaJaraguaense de Futebol. A
Nass; Veiga, Alciney (Jorge Luis), Luis # .

.
'

Américo eGeovani,Marcos Paulo (Paulinho) '. pröxíma rodada serádisputada nopróximo domingo (27), nas duas categorias,
e Fabinho..Técnico Rafaelle Graniti.:

Arbitragem confusa de Almir Bortolotto,
auxiliado por Euclides- Biazotto e José
NazarenoMarcelino. Próximo jogo do JAC,
quarta-feira (30), contra o1\"aí na Ressacada.
Demais resultados da Copa Santa Catarina:
Chapecoense lxl Figueirense e Tubarão 2xO
Mareflic Dias.

Infanto-Juvenil

2xI '

lxI·

OXO

com jogos intercalados, noEstádio do Esreíla;
.

Escolinha deMassarandubax Meninos de Corupá
Instituto Educacional JangadaxO Pequeno e aBola
Bom de Bola x NovaGeração
A arbitragem escaladapelaUFestará a cargo de AndréFírmo Filho, .Moacir

Uber, ArlindoPersch eGeraldo Karsten. A rodada teráinício às 9b30min.
.'

. .
.

'·MEXITEL

\

MtIÚJI'OiII EncsOlJ NoIci" Motorolll
. PT-jj() KitbtÍsico 131 PT�

_
.. Kitb_ico R$390 KitbtÍsico Kü-bt&ico

R$310,00 . "Üil R$#O,oo. R$ßJ,OO
, -"ViSM 1+1R$13J,00 ."ü" "visllI;

1+1R$111,90 99
..

.1+1RS.1J1,JO 1+1R$iJ1,OO ,\. ."..",..,.

30 lIttIIIfÓrÜIs .lIlfllllllllllirico 99111e11Íórüu 30 lIttIIIfÓrÜIs
'IIIIIIIirico IIlfllllUlllfbico .murtérico

- -

, Comércio e Consertos
'"

de Telefones '-Ltda.
Consertos de aparelhos telefônicos em geral

. Venda de Central PABX é KS. Celular,
telefones s/fio, secretária eletrônica, fax,
aparelhos telefônicos, convencionalpeças e

acessórios em geral

Mal. 'Roriano Peixoto, 103
.

Járailllá do Sul ;.. SC

EMFT-,
, IntelJJ,tÍs

RS3S,90
II vistllS%

i+1
RSJ7,SO _

Prjmio
IntelJJ,tís

. RS37,OO
II vistll 5%

1+1

R$18,SO

ldenficlldor
chllllUldtJs

(BINA) �
RS,360,OO
II vistllS%
1+2

R$180,OO

Siemens EY1�
cl10memõ1'Üls

RS40,OO
II vistll 5%

1+J

R$20,OO

TekloneS
omllmentllis

KS-IOO
'Mo."'"

·R$�
"ü"

.

'1+1{,
R$173,JO

Elite
clstICI'dIÍIiIJ
fÚtI'ÔIÚcII

R$1.070,OO
.vist" _

1+1

}R$371,OO
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CORREIODOPOVO-12

,

ESPoRTE
Rodada de amanhã classificará Associação Fênix de Kar,

, .

para a segunda fase do Peladão conquista medalhas em Rod'
,I

_ Rodeio ,,:,' A Associação Fênix de
Karatê participouno domingo passado

, (20), do II Campeonato Rodeio

Impactu's de Caratê, .na cidade de
Rodeio. No total sete atletas viajaram
para disputar o campeonato
representando Jaraguá do Sul. No fi

-nal, o saldo foi positivo, com a

conquista de 11 nedalhas, um ótimo
resultado considerado pelos,
participantes. "

terceira rodada teve o os seguintes O nível dos caratecas foi alto- e

resultados:
'

todas as lutas difíceis.

Lojas Calce eLeve 5x1 Center Som Os atletas que conquistaram
, Lecimar Malhas 7x5 Behling/Ofíc, medalhas foram:

RodaBem
Kata: Fraldinha - categoria B
1° lugar: FelipeEmmendörfer Scheuer

, ChurrascariaMüller 9x2Arsepum Kata: Infanto-juvenil categoria .B
Bangu

'

3x2 Ceja 2° lugar: David Tomio deMattos
ADDlMalder 4x3 Associação Ana Peladão de futsal tem rodada

.Kata: Juvenil _ categoria A: , ,decÍsiva amanhã
'

,2° lugar: Ricardo Emmendörfer
Scheuer'
Kata: Adulto individual- categoriaA
I

Jaraguá do Sul - Numa promoção
da Prefeitura, ,através, da FME

(FundaçãoMunicipal deEsportes), está
sendo disputando oXXIY Campeonato
Peladão de Futebol de Salão. No total, '

quinze equipes disputam o campeonato
de futsal, distribuidos em três chaves que
apontarão oito finalistas, sendo duas por
chave emais duas por índice técnico. A ,

Paula
EletroSomPower 4xOExpressoCidade
Depois desta rodada a classificação é

'seguinte:
Chave"A"

'

Três equipes' lutam por duas �agas.
LecimarMalhas, Calce eLeve eBehling
Automóveis/Of. Roda Bem, com seis

A equipe do Beira Rio garantiu sua '

classificação, enquanto que aAssociação
Ana Paula, com zero ponto, está fora,
Elettb Som Power tem seis e Expresso
Cidade eADDlMakler quatro pontos.

,

Chave"C"

A equipe doBangu também garantiu
pontos. Center Som também tem, seis sua, vaga nas semifinais, Churrascaria
pontos, no entanto, não tem mais Müller éCeja lutam pela segunda vaga.
possibilidades de classificação pois já Conservas Verde Vale com três pontos e

'encerrou sua participação no Arsepum com zeroponto, ficou defora.
'

campeonato. . A quartarodada da fase classificatória
Oiave "B" terá os jogos:

13h45inih - Cons. Verde Vale
14h45min - ChurrascariaMüller
15h45min - VerdeValé Flor
16h45min - L. Calce � Leve
17h45min - BeiraRio'
18h45min - 'ADblM�r

x

x

'x

x

x

,x

Ceja
Bangu
Lecimar Malhas

BehlingAutomóveis
Expresso Cidade
Eletro SomPower,

·Chegotl
.

a fita
i

i,
cassete que

i
i
o,, ,distrai

!

e acalma,'
.seu bebê!

4>. FARMÁCI,A

t� lugar: Eduardo Emmend
Scheuer
Kata: adulto por equipe - categ
1°1ugar: Abílio Júlio daCosta o

Ricardo Enmendörfer Scheuer
Eduardo Enmendörfer Scheuer':

Kumite(luta): infanto-juvenil c
B·

"

3° lugar: David Tomio deMattos
Kumite Juvenil- categoria A: :.
1 ó lugar: Ricardo Emmendi
Scheuer
Kulnite: Adulto individual - categ

,

l°lugar: Abílio Júlio da Costa
3°' lugar: Eduardo Emmend
'Scheuer

Além destes atletas, particip
ainda do CampeonatoRodeio I

'

de Caratê, �ô�lo Boto D'Aqui
Marco Antonio Murara. A Assoei:

VidaeSaúde
�ua

o

Padr� Alberto .

Jacobs, 55
VilaLenzi

A Babá Fone:"(047) 371-86�4,'
_ ídeall Jaraguá do Sul- SC

Fênix de Karatê contou co
-

'

patrocínio de empresas da cidade

participar do campeonato.
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CORREIO,DO POVO'
..

'�.•
�.

Jaraguá do Sul�,25 de outli.,-:-o de 1996
,

'

QUICK
,�:." ' 0,'06"

" Rua Emflio Carlos Jourdan, 140 .. I

JluaExp.Jo,ão,,Zapella,214'Fone/ta�: (047) ,371-6524 - Fone: 372,-()10B
, fONE: '371-5301"

' "

Jaraguá do 541-' sc , ,� 1047J371-2111

Alegria. e emó�o no eneerramento'
" " daVlI;t Sekut�eRfest .:

.

'

.•
, o encerramento da VIIISchützenfest no ultimo domingo, dia 20, f'Oi .Como a�onteceu nos anos anteriores, à Banda .Mottener. cantou a

de muita alegrio. Começou com o desfile das sociedades �r clubes,pela música ih despedida, .o hino da.festa 'Linda Jaragu1', com o pàblico
RuaWalterMarquardt, e em seguida teve dtstribuição de chope. Diversas portando velinhas faiscantes no pavilhão escuro, acompanhado da

bandas tocaram durante o'dia noParquéMunicipal deEventos, também multidão.
'

aconteceram várias apresentações de gruposfolclóricos da região, como Porfim, o público assistiu a uma queima defogos que durou mais de
já vinha se realizando nos outros dias di!festa. .

10minutos.
,

,'r f

- Mas, a grandefesta de encerramento aconteceu à noite, apartir das'
,

A V1IISchützenfestacabou, mas deixou saudades no coração de seus
20 horas, com aBandaDie Ortgtnal.Mottener; animando, mais uma vez, 'freqüentadores, que 'esperam ansiosos apróximafesta.

'

os festeiros que lotaram o Pavilhão ''A ".
' ,

,

' '

A!é 1997, nalXSchützenfest. PrositI! !
'

.. Lflbgrf!tóJ;Q' L�nZi. de
. .. . ..

linilli���' elÍnicfl�, '1tdZl.

\'

I
I,
I

PTomoção �lJdll di! 16/09/96 a 23/12/96
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Parabéns àComissãoCentral
: Organizadora davm Schützenfest'

.

,
.

.

:A Comissão Central coordenadores Gilmar orgenizaçãoeeficiênciacom
Organizadora que teve à Homburg.Edelberto ScJíwaoz, .que executaram- as suas

frente o secretário de Cultura Osvaldo Aguiar de Almeida,
"

tarefas, cuidando para que
Esporte e Lazer Balduino Wolfgang Riedtmann, Alois tudo' transcorresse bem
Raulino, juntamente com Eggert, EUnice Andreatta, durante os dez dias da festa.

Henrieta.BrownriggNeves,' , Cap. Rogério Luis Kumlenn, ,Esta comissão se reúnena
Gilmar Antonio, Moretti; Flávio José .Brugnago, 'semana que V�ln para fazer

: Denise Zimmermann da Humberto José Travi, Ivan ulnaayaliaçãodaSchützenfe�
Silva, Ernaldo Bartel. e Plnon Torres e SigmarHemo e dos resultados comparados

.

Henn. Os' Lucht, estão de parabéns pela aos anos anteriores.

NÚlJleros', da ' 'SchUtzen"t
Resultados ex.tra-�ticiais .(.tão comput�do� 0$ c'am,r,o�)
'.

. �
, .

O,
'

,

Tarifassuper especiais,
para Estadós Unidos-e

"
, .Europa: '

,

"..:' 'A' I'G' Viagem mês de outubro,
, T�. desconto a partir de 14%

�ua ProGópioGomesd.Oliwira, 246
,

Fone: (047) 371�91 Fax: 371-191,9
"daraguia fOIO Sul-.SC

"

. �XPElHÊ�Ö�e1tf�t '�
� , � II •. r __ -� « __

- ..

CCMPCSIÇÃC: G�FICA E EDITCRA CP'

ADMlNlSTRAÇÃC: FAANc�sco ALVES,
DEPTC.'CCMERClAL: MARIA APARECIDA
ALVES IODAIR BETTCNI'
ARTE GRÁFICA! ADRIANO TRE;NllNI
"REDAÇÃC': BEATRIZ �AS�E

,

Estiveram 'Visitando ii cidade de Jaragua do SUl. e prestigidndô1
a VIII schi:tt�eT'fest, os primos do vice-prefeito, dr.' Alfred.

1

Guenther: O casal Reinhard e Carotine Günt�r da cidade

Oettingen, Ger/rod Sohindler de Ecktal e Cristel Dremer d:

oidade=de Rostock, no norte' da Alemanha.
.'

n.

o v.ice-prefeito 'eleitor que assume em 97, Irineu Pasold,
também esteve mareando presença na festa: Na foto ele

está acompanhado do filho, Júnior, às'; princesas Sabriila :

,
Grando -e Jos iane Strelow, a garota simpatia, Zuleide
Dorowe a Rainha da VIII Schützenfest, Adriana Maria
-Campregher

I REVlsAc:ARlALVESLA.US
;' 'FCT0L1 TCS:

'

LUIZ DE MI RANDA

AV. MAL. ,DECDCRC DA FCNSECA, 122 C.X.P. 19,
TELEFAX: «(147) 371-1919, - JARAGUÁ 0.0 SUL,- SC

, ® KOHCBAC:HI
", ,li,'" .'

"

"

Mais de rnéio século produzlndo Qualidade
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\Slstemade·seguranÇa foi efldentedur_a festa
,

" :"",' \ ,'. ..,.,'.
.

\ ,
'

,

,; O novo espaço que o maio� segurança p_ar(l' ,
transitar por entre os

,

' .' ,

, I I
.' 'Jf ,', ,

'

"
-

',�!.,r ambulatório e' a Policia
'

todo o público, já que,! festeiros: I AMBiilA�(, Y, (J ,

. -;Militàr ganharam este ,ambulância e a viatura A população pôde }MS Mf!)lCU,

.poltctal iJão precisavam 'também contar com seis

'I.OIÂDuTJNTli cavaleiros da pollcia \

EngeahariPinturasLtda. montada dê Jotnville, e .

. 372-1830 /372-1673, uma cela especialpara os
v

. ••
mais alterados'no IOCà�
dandomaior tranqüilida
de aos vtsttantes dafesta.
.: ,Foram no total481
atendimentos médicos,
mas nenhum caso grave.

A policia registrou 63

acidentes de trânsito,
ação de 'dois. punguistas;

'..::2

Novo' local para ate"dimento$ evito" t,anmor"o$ ,e"t;'� 0$'

f�euo$ ,

um roubo de carro e 43 ' foi da perturbação aos

ocorrências dentro dos moradores da-redondeza,
pavilhões, o, qZfe a 'quando os foliões safa",
,populaçãomais reclamou da/esta.

.,

Festa··contabilizou ..público
de 90.395.'e 45.643,'tlr08:

Segondo dados extra-oficiais 'divulgados pela Conrissão '

Central Organizadora, este ano o público da festa diminuiu,
devido ao feriado dó dia 12 de outubro, que caiumun sábado.
Mas, me�m� ass� a festa continua sendo sucesso eirtré
todas as ida�,. priD.cipalinente jovens, que-dançam até a

"", '

��

, ApraX�e 90.J9�p�OIlS J1IIS6I11'11111pela&biitunfest

madrugada, ao som das bandas típicas" .

, ,

" O número de tiros se manteve na ritédia do ano
passado, que teve 45.709 tiros, f�am 14:643 disparos entre

,

os visitantes c 30:800 'nas competições entre as

socíedades.fotalizendo 45.443 tiros, nas modalidades de

fleohinha, Cbumbinho e carabina 22:
'

"
.

." .

,�
"

� Em baixa 1)v
As

-

bandas �ue durante as
,

apresentações, tocavammaismúsicas
brasileiras e róckn'rolldo que alemãs;
muitas pessoas reclamaram. Tudo berm
que amaioria dopúb1i.cO da Schützenfest

,

sãojovens, mas, e a tradição; ondeé
.que fica?

."(t_ 'Em alta "-,,
,A nova decoração do Parque 'de
Eventos, que ficou .realmente
maravilhosa;etrabalho de estilização

, da fachada dospavilhões encantou a

maioria dós visitantes.
. Com certeza a festa ficou bemmais

, bonita.

i Entre chopps, tiros e pratos típicos, o que valeu foi ,a
'.,

sua paräcípação na Schützenfest, O gpverno
'

,

, municipal sente-sé feliz, junto tont os-demais,

,1-,unto c,om você, na ',_,_' ........
'�:'lt.,

..
J4�C!.' 'promêtores, porStUl' "<,

I'

�

'" - participação, e, até 97.
.

VIIIª Schützenfest! {�,. i
PrefeituraMunicipal'" ........6 do Sul··

( ',', ,

, ,

B.noo do Estado"
de Santa Catarina

" r

, 'FlUos·
'FRESCAIS

,

,DEFUMADOS
SAL,GADOS

•
Joalheria Elisabeth.

:\
,

Av. Mal. Deodoro, 632 - Fone: 372-2007
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'DesFile',:das sociedades .Ievou.
, . . . � .\ .

. , ,

cen"t:enas de pessoas às ruas

Depois de muitostranstornas devido ao
.'

.

mal tempo, o desfile das sociedades, que
\

.

aconteceu no domingo,' dia 20" trouxe ,.,
muita alegria e tradiçõo para aRua'Walter, L

" \. , .

-

�

.Marquardt. ."

Uma multidão acompanhou' 'o desfile,
�ue contou com a apresen(a�ão das 12

.

sociedades previstas � mais quatro 'que
não puderam se apresentar no domingo ,

.
",

·passado. "

.

Apôs o desfile,' a entrada noParque de 1 I
Eventosfoi liberada e houve distrtbuição J
de chope.

Com o tradtctonal desfile, as

Sociedades e Clubes de Caça é Tiro
.

puderam mostrar as armas, medalhas,
troféus,' trà.Ús. típicos, uniformes e' as

.

alegorias, mostr(mdo que a tradição
germânica ainda está viva nocoração dos

. jaraguaenses..

(', '

, >'

, .

.ECONOMI1EÁBUA
,

.,SEBA . � "0� _..,,', '-'80 · ',�',�
UMA DICA:' . '-' .

. V .
. \. '

.
JÓIAS - RELÓGIOS

.' PRESENTES - ÓCULOS DE SQL .

I' ,.-

ColégioSão Luís'
A alegria e' descontração da

"

. .

Schützenfest deixou rastros de

felicidades...
, ,

PARABENS!

'. 8� FESTA DO TIRO' " .

e ütâtn e�t
..

Delas Rodas .

. Indastrial I
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.explosão dr. CORES,'!!!
, '

'moda fmmmna emfantll,
Rua Francisco Fischer, 4ö

.

Fone: (047) 372-1371. '

Jaraguá do Sul - SC

<,

Pode ApOSTAR QtJE ,SE,J 'VERÃO N,ÃO SERÁ pR"ETO E 'bRANCO
'. QUÁNJO 'AS iMAGENS QUE A'Qui 'APA{iEC�MI AFiNAL, A iNVASÃO de

,

CORES EM TodAS AS '\ÍiT'R-i�AS" NÃO' ESTÃO NAdA disCRET�S E NEM'

-.

'.

.

"

.'\..
.

. jÃ<> pOUCO TRiSTES! "
.

PORTANTO, A' I-tORA' É de dEiXAR A CRiATi'vidA�E SAiR E _)AS$UM,i'R ,

Todo o' lsdo SUbVERSivo QUE"IES!Á dE�TRO ds VOCÊ, �liÂ�do�, .

rodes AS CORES'"EM dECOTES, ESTAMpAS, COMpRiMENTOS E
-

I "
•

,
.'.' I.

.

• f�RMAS �jUSTAdAS 'PAR,A lÁ de ,AudAtio�Às! -: '

0 ••• '"
• I

•
.

I
•
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1

o -mundo da moda
� ; I

, ,

.
,

, Nao 'dá paT'a· nega,.,. Q�alqueT' ,m�T'tal se d,eixa' levaT'
'pOT' al'guma tendência" �u' p�lo menos tenta inven:l::aT' seu

es�ilo peH�al, ,e com, ceT'teoza, c�� 'os olkos" em al,g'uma
f'T'opG1g�nda,' �Igú'ma T'evid;a, unia vitT'ina q'ualqu'eT'!
Çsse

•

mu'nJo Je T'oupa's; s�pato� e ace�s6T'ios conseguem,

muitils ve-zes, n6�'tiT'a� do séT'ioJ?! Maç, pem�ndo' bem, o'
que pod�m�s faozeT' Jiante de blmaphas ihfl'uên�ias, a nao
s�,., adotá-Iãs 7', .t;scT'a�os ou, .nao, o'mix que' ilivadiu as ';

pas�aT'el�s; 'as ,.,uas. e eis vit",intts já' �hi�a, e e'sGJuerrl;a o
,

, Vé�aO q'ue está chegando. Ali�s, nesbe ye;ào, os b;qJínis
I' q'u� "sao ,as �e�as, p1"incipais, tT'aJ"ao':c'om 'mais inte��i�ade 'a

,

t�nJên�ia d'o ano p�ssado, que �a ve�J�Je é o 1"etr>6 Jos.
anos/ 70� com o�>biqúínis de amaT'T'a� e até os Je 'cToochê
(como nos tempos da vo�6), "lue �staT'aO também n�s T'oupa�:

.

f'1,x'dé cor-es, éd:ampaS'colQ',.,idas,' �s teIilJência�,Ja$' fT'ut�s "

� ,das flo1"e� e =.simplicidade que. c;1g0:r� �staO pOT' aí, sao a'

nov� 'pedida.. ,Com �s -rnesmeas inf�uências"'do ano pass�do,.
as; 'sa,ndáliàs< -l:ambém conti'n'Uam, mudam äpenas os sal--t:os,'
que fíc�m u�' pouco mai�, la";gos:',

'

,

AI I,' I '. '1'
'

I.L I' I III' 1.' II

.' �umas co�õeS b:rGISI elT'a,S aao�c.t"r'am a, Inha aúna > um

vi�ual 'que �9inpõe:vários lookS' rri�s�ulinos e ,da6 aquele' "aT'-' de
caf�je�e" pa1"a quem a�ota "0

-

esbl�. No 'caso das mulhe1"es" o

m�s;no, estilo ado-l:ad6'�e�<?,nst�a. a feminilidade ,"càliente" que
�xis-l:e

_

dentT'O de �ualqv�/b1"asileiT'a. �s-l:a eJi�ao, dedico aos
u

,Iei-l:� a'lgurrias dicas Jo '''lue Sf;WG1 m�a no' ve1"ào deste ano, �ue
.' I

•

IJ, '\ t-

'na verdade, nao é �xatamente uma ob-nga<iao.ter que segui,., as
"

leis Ja moda, mas c�m certeza sao 0""�n'Jes refe-renciais MT'a
"

os �aidosos ��� 'ciT'Cllla!," por ad
'

NIúJpdde ser v_endido separadamente

coMpOSlçAb� GRAFICA E EDITORA cP REVISAo: AljUALVES bAUs
. ,AÕMINISTRAÇAo: FIWICI$CO ALVES, .

'

. FOTOliTOS: \ LUIZ PE MIRANDA'
DEPTO. COMERCIAL: ODAIR BETTClt'1
ARTE GRÁRCA: ADRIANO TRENTtlI AV, MAL. DEODÔR'O D� FONSECA. 122 ex.p, 18

REeAÇAO: ELOlSA PETÉRS TElÉFAX: (047) 371·1810 ·.JARAGIJÁ DO SUl ·,SC
'

, Vida latina<

SENS'U-All DAD'E
.

�.
,

. -

,

·A FLOR: DA P ELEL
\' .

Uma tendênc t a

que vejo·para
.: â r r à' s a r! Um i

exemp�o de ,que 0.
,

B r a s II ri é1 o fo i
esqueci dó' � que
cl idéia acabou

sendo resga�,�d.a
pe l acoteção da-,

Forum.v que
1 anço,u o e�ti 1 o

no inverno ·e

a_gora reedita
e s toa moda' per.a o'
ver�Q. Atihgindo

o máxímo em

atrevimento. as'
- peças. 5.é10

. sensuai s e
: tr-azem äque 1 e

"

"ar de

'çafajesté;' que
muitos

bras i 1 ei ros
adoram e, sabem
fazer .. As sa,i,a,$

baixas' e'
'f 1 u i da s • co in

b lusas curtas,
fazem o estilo
,feminino. 'As

-ca 1 ças e camt s a s
,

me t.s jus tes e

cur-tes
,complementam á'

1 inh4, mascul
í

na �
.. sendo a. fórmul cl

,l
,

Momentos
"[ettnos

.' da'
�".

coleção
Forúm

cer ta pará oes.t t fo latino. 0$ ace ssúr.í o s também
.

fa�em parte do 7ook� �omb por-e�empl�. os

brj flCOS de a rgol a untdo s com Q Ve'l ho aJ tado
batom·vermelho. Para este v�f�o. n�o pbderi�.

-, e x i <$ t i r, el go m a i s qUe n te!

/,
'

1 .

...�te4 '1!� ReUe, $27 - $44 0$

9�.�l()fl7) B72,-152()· .'
, c

.� �

• \

.

.

p�á,' d6 $ed ,'.. :'Se.,.:
, j
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. Apouco tempo atrás,
o dourado estavalonge

: dós acessönos e roupas,
Depois de uma ,

passagempor outros

tipos debrilhos e outros
materiais, avolta começa

"

neste verão e caminha '

para o invernol97.Serão '.
.' . ,

ApOSTA ESTA NA. �dálias;acessórios..

. MiSTURA dESTAS', roupas ernaquiegern
com efeito íluminado do

CORES' E ESTAMpAS, dourado. Mas, preste
: AliAdos AOS CORTES atenção, os excessos

'.
,

, .' �

siMpLES, pORÉM, estãodefiDitivamente

proibidos! O importante
bEM ESTRUTURAdosl, seráoequillbrio,
A pR�pOSTA PARA colocando-o apenas, .

',' como um detalhe. Se o
.

�STE ANO, E COM
dourado estiverem uma

CERTEZA, UMf\ peça de ro�pa, O'

explösao ds. . indicado édosarcom
'

L
' complemeJ;ltosmais

A. EGRiA E, .,.. ,

S lI":d
'

, neutros. eo escoJW 0/ "

pRiNcipALMENTE, forumacess6rio, a
-,

COM UMA' CARA bEM
" roupateräque sermaís

clean.
bRASilEiRAI

_______ 1
,DISFILG

..
'

..... mODA UIRII.. In I
....

nA mARRAHECH 'I
.

,

.

: ...... 2S/lo/aD' I

':�araguá do*ul, 25 de outubrô de 1996

· .•.. q;JII:;iiI.ft
.c. •..

i
�"

-'.

••
.' 1 .'

A ModA EST.Á' ViVA'!
Foi UMÀ

RE�oluçÃo.
NAdA ESCApA
dss fOlHES
TONAlidAdES

'. QUE i�VAdEM
O MEio E o'

M�Ndo �A·.
ModA.

DEpois ds .

TANTO TE�pO
'

.·ApOSTANdo
EM CORES

�Ais SÓbRiAS E bÁsiCAS., N�M
,

os CARROS fUGiRAM dA GRANdE
TENdÊNCiA QUE SURGiu PARA,

ESTE ANO.

ALÉM dAS COR�'S dos

- .

.

.. �. .

ACONTECER. SUA AbERT�RA COMEÇOU COM OS TQNS ,

pasteldo VERÃ,Ó PASSAdó E QUE TROUXERAM CALçAS EM

'. VÁJtiAS CORES, SENdo QUE PARA ESTE ANQ MudAM
ApENAS AS TONAlidAdES,' QUE SERÃO MA,is fORTES.
ESTES NOVOS 'TONS TAMbtM SE -U�iRAM AOS·�Rilltos,
QUE COMEÇ�RAM' COM' OS CETiNS, p�SSARAM prlo

,
'

,

ShANiuNG' E AGORA ESTARÃO AliAdos À TEcidos,
,

. .".' ,

.

• ,. to. li
•

COM.o O JERSEI, CETIM MUSSON, o
.

.

Twill, (UM rlpo ds CREpE QUE NÃ,O

AMA'SSA) E OUTROS TEcidos QUE
. . ...

'AGORA fAZEM A ModeLAGEM dAS "

" í, "

"

ROUpAS. i
, ,

AlÉM' dAQUelE "PRETiNltO bÁsico" .'
, (9UE AiNdA ESTÁ \/ALENdo), A GRANdE

_' .

veículos QUE 'E.sTÃO bASTANTE'
V'iVAS' E. AlEGRES, AS ÚLTiMAS

COlEÇÓES 'NÃO dEi.XAR·AM' NAdA lONG.E dAS
_. -'

CORES!. Os ACES��Rios, A .MAQtJiAGEMf.
• SApAlOS E 'SANdÁliAS, ESTAMpÁS, E.É ClARO,.,
AS ROUpAS, bATizAM ,ESTA iNVASÃO ds CORE:S

QUE JÁ. ENfEitAM AS Vi�RiNAS �Ä MAiORiA. dAS,

,lOjAS.
FOR'AM ALGUNS ANOS dr pURA SObRi'EdA<JE, E

A RENOVAÇÃO ESTAVA MESMO pOR

Revendedor exclusivo Lewi 's
, .

para Jaraguá do Sul e Reg�o· ..

Av. M,'. Deodoro I

d, Foils,CI, 183' - Centro
Fone: (047) 372-7365
J'''guí do Sul- sc

A 'VOLlA do,
'd,ouilAd'o...

"

,

.

- --

AV: .Mal. Deodoro, 449
Tetetone.: 3Z1-5111,

I, .

.

', R�Á REINOlcl� RAu" 6�.., $AIA 01
"

CENTao 'II JAllAquA do Sul,;. sc ,..;,C.p.1 ,.92'1,600 '.
I'.' , .F�NE\: ,(047) 915 ...0771 ,.
- - - - - -- "",' _.;.. __', �

f' - _""-' .... - --,,_.. �,-" . .-
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"
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"

]aragQá do Sul, 25 de, outubro de 1996

111'-00/'0. o/iclá/rlo�io I(io/,drl�/á folt�, ,
"

Maquíagem .:,

IIlH1lt4 /P,4.I{(I' 70 rIit4Jf, 4. 111m KM
,

"

A,maquíagem deste, verão aparece' em cores

Jir-RÍKifI� 14ft,�6. (), 1116.1",,1,' Iuminosas e �ailsparentes. A pele traz pouca base e
,

��"4.1f( rJ"'lílalr� K4.if /'f64.í4.' �6 4.K6 ' o blush dará apenas

�(a� �,4.JI(4./6f64f6 riM ItJr/M!' " aquele aspecto' ';'saudá-,
, ,

,

h. vel" no tosto. As som-"

HIll MIII'IUIll- turrlüreillll4.if o,)f6(t, � �,
, bras .ficam em tons

: ,e �/â'MIII6r1�'iKe�'M� 6166eú, terrosos, acobreados,
'f«I'.Hhr,(4.JI(Iúrjxv-a 1ld';'6vpz.r. cintilantes, dourados e

, (), III11M� 1IIt1Í.f eulll/K'f6ft1r1M ,;; rosas. Já nos 'lábios, .o
1116r1du,!6«U; ,ej,.,16, e- e6111 I"eute.t . brilho voltá com os tons

peroladose metalizados.
":r�e-(g.t. I.I� euf6U' ,«� 4.UIIf/'I1Kk-tz1ll 6 Outras cores eleitas

/"'ÓMÍK6�� fI1itJbt�ü��
,

também foramvermelhor.

/M14.'e.f'J'Het�/'4"'4. 6 dillll1 ,�. �...
'

uva e chocolate.
"

.,
I •

•
•

LJ
' j..,."" ",

'
\

.' Opç,ões'para OS cabelos.
�

I '

, \

. ocoqueestáde volta: Aliás; ""ofalsq'
, ',' \ " ,

preso ", será uma das tendências bem ,

.

I' "

,I,.
I

"'"
, fortesparaas eabeças nesteverão.Na

'

verdade, este falso presonão é um,
,

'. penteado certinho, "

mas um "coque
feito em casa ", que deixam algumas.

,

pontas soltas.
,

,

Cortesmaii curtose irreguiares, que
.foram bastante,usados neste último '

inverno, continuam nesie verão. Sem
� ,

muito exageros, cabelos', em

comprimentos médios também são' Falsopreso: a idiia 'M,.o é

adotados. '

'

'um penteado certinho

.� .
.

i •

ELLUS � URBAN' RACE � TRANSPORT
EINSTEIN � DI FlORI ;,. LEWIIS,

, ,ITIS �'DIVI,NA"DECADÊNCIA.
.

.

,

,
\

'

, I,
\

Curtó e irregular continua, Comprimentos' médios,
neste verão sem_muito exageros

'

\.
.

, .'

A Varig de; cara nova
o. 'í" I'

.
,

;
. ,

"A Varig InvesteLô milhões de reais na
reformulação completa de seu visual,

I '

'

Rua Cei. ProcóoloG, dE) Oliveira, 246
�one: (047)',371-0091 - 371-0363

,

Jaraguó',dq sor- SC, " \

,
I

"
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