
, �'C�t'/� ró·'
Pedro Gare;' quer ser' Apevi l�nfa',11 Mulii CoWprpmete entré'gaf .,.....-

.

...

presidente ,do Câmara FeiraemJtiraguádoSul aparta�ntosem�gostD
o vereador reeleito Pedro Garcia . A Apevi já está' negociando' os A Cobab infonpou' que 'os aO
(PMDB) iniciou as negoclações para estandes para a Il Multi Feira, que apartamentos põpulares, que estão

pr.esidir a Câmara de Vere�dorés a acontecerä entre os dias quatro e 13 sendõ co,nstruidos no Bairro Amilade,
PWtir do ano que vem. SIe já se reuniu de julho. do ano. que vem. O anÓDcio dev'�o ser entregues em agosto do

com'os colegas do PMDB.e do PPB; foi feito 'pelo presjde�� da entidade. ano que vem. Mais 50 casas pepuleres
•

Garcia informou que os vd'e3dores Lio
. Laercio Ceelho. Opreço�0S �pa�s' Betio iniciadas eoi Jaraguádo Sul pela '

Tironi e Afonsó Piazera, do Yl'B; e variam de R$ 80,00 a R$ 120,00" €odejas; no Bairro Joio Pessoa, 'Com
Gilberto Menell .(PPB) também conforme a localização.' l" ( recursos da CEP.

pretendem dirigir a Casa.' Página'5 Página 7 '
.
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'urval Vaselpoderá se unira Ivo Konellpara
isputar as' eleições .parlamentares de ,98
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,�"c;o: prefeito D�i"al V.asel ao Iodo do deputado 1"0 KoneUn"",. cerimônia niz AlsilCÚlfão' Co�<ial, útíció tItz reaproxfmtlfiúJ
';':.! '�. ,

..," prefeito Durval Vasel Konell, que recebeu a'notíciá à Assembléia Legislativa, campanha, os dois travaram .corn o PFL, ná 'futufa
,"
) divulgou dur�nte' a' .corn cautela, mas, não enquanto que Konen quer umà batalhá pessoal trocando composição 'da Câmara dc

,.,aquepretendeproeurar descartou a possibilidade de concorrerã.CâmaraFederal, acusações e críticas. ,g." Vereadores. Segundo ele. o

,�;}fiimigo político".o uma futura coligação entre os Desta forma, eles não seriam, prefeito �ribuiu ,3, pretensão
. PFL vai precisar se unir com

o estadual Ivo Konell partidos. Ele. entretanto, Concorrentes diretos; e a de unir os partidos à dinâmica os demals partidos para
]1), P<U"'d uma po�ível .relegou a decisão ao Diretório união poderá' reverter' em

,

da política em fique tudo é poder conseguiraprovar os

,;: com vistas às eleições 'Muni�ipàl do PMDB.·
'.,

votos.: "possível"., .

projetos do prefeito Geraldo
'r�nta:rés de 1998. A Vasel anunciou que tem à

.

VaseléXonell são.ínimigos t O prefeito" 'pretende Wcminghaus
'

"':o pegou d� surpresa intençãç de disputarUma vaga
'

político há tempe. Durante a·"· tãmbém negociar' �il ianças
.

,":i,,"i�·_.IJiIiQ� 3
.

,

i
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CORREIO DO POVO- 2

contrastes e 'empobrecimentos cívico,
morai e .econômicó, criando desigualdades
imensurãveis. E O pior! crítica, dos

.prôprios eleitores que eSColhera� seus "Falal- em globalização é como falar em, a�enas, produção e consumo. Coi .'
representantes. \' ditaduras". Este é o eixo celitr�l da discussão nasceu 'para ser consumida, nasce\Í

Á tentativa de uma reaproximação -a ser aberta pelo' venezuelano "José Ramirez 'morrer, para deixar de ser. Na santi
.

entre as duas. Lideranças políticas do ein. sua palestra, na manhã do dia 13 de mercado, s6 'há sentido quando se p
,

município, deveria novembro, na sede do. nosso sindicato" No bojo desta díscussão sobre o
.

candidatos em despertar o Ínaramdo a,�iZ!lção do Seminário sobre entram a flexibilização da jorna'
juntar esforços .aa eleitorado ê o "Internacionalização dd. Processo, trabalho, a terceirização de sete
conquista dos 'incitar'

,

.ao Produtivo,"� a
'

conseqüente', economia (trábalhadores sem regiStro::
• votos .necessãrics questionamento "Desregulamentação dasLeis do Trabalho", .siadicalização, seguro social, t'
I).as· �leições sobre os/' e a necessidade wgente da "Solidariedade

-

realizando trabalho insalubre, nos
parlamentares de ver d a d e i r os' Sindical Internacional". O companheiro pröprios domicílios, etc). Aliado a tudó'
93, quando Konell compromissos dos José Ramirez é secretário-geral da Federação aprofuridam-se as desigualdades, atra

'

deverá disputar. polítipos com, a Internacional dos Trabalhadores nas concentração da renda nas mãos de
,

uma cadeira na .c o m un i d a de. Indústrias do vestuáJlo, -Couro e-Calçados, privilegiados, O que.vai resultar daí?
"

Câmara 'Federal e Infelizmente; a � uma au�ridade mundial no assunto. É se 'sentido. é hora das entidades sind
Vasel uma vaga à '

J pOP,u I a ç ã o .mcstra profuodameate preocupado com as' efeti�amente organizarem os trabant'
Ass e mb I é i a

'

acompanha as' conseqüências do necliberalismo, doutrina dentrodas fäbricas e comunidades. De
Legislativa. man o b r a. s que elimina a: SOberania e compromete as ,ab�do�à,r.osinãicOJipmo,doniéstico,

A
'

iniciati va políticas' à uma .
fronteiras dos países; ,

a globalização transcende. Propor pol
,

reforça·a idéia que 'distância,
>

no Oquebuscaoneoliberalismo? Em nível sociais e geradoras de empregos. C'
a população tem, m f n i mo, ,eçonômico, os Q.eoliberais querem a- total' realizaÇão de um seminário de â

,

dos políticos e dos êomprómetedora, liberdade de mercado e. em nível político, intemacional em Jaraguã do Sul, o Si .:
partidos do' país. A coligação pretendem vr::r o Estado apenaseomo wna do Vestuário procura reunir idéias em

'

-São . motivados ..".. :'
' PMDB/PPB, dois couseqüência do que acontece na economia: das graves questões sociais deeorrentes

p�J.o .interesse _

�". :'.,.:':.,; .:,' .. ;." " " '� _. :. . ferrenhos inimigos: Ou seja, o Estado tem que ser mínimo, mas internacionalização do processo prod
'i

?r6prio e fazem ç;i'.2. $,:.', .:.', � ',� ', .�
até a \ última nunca pode desaparecer - -pois o" que Há uma história por fazer - e o sonh!t

Jogo de cena para ��' .' � t'_ -
"

eleição, deveria possibilita o liberalismo é a existência dO termos uma sociedade diferente e jus�;
atrair o-eleitorado, C::;, � ,- I

- 'levar os eleitores �tado. Na sociedade neoliberal, as cois,às 'àcabou.
Os partidos' às argumentações sö valem enquanto servem para alguma -,........_:--��--�-__._----

políticos, brasileiros, com hónrosas de praxe mais elementares sobre a
"

coisa, e também nós, seres humanos, DOS • Presideiltedo SilltÜcaúJ.'
'�xceções, não .passam .de grêmios composição e interesses desta união. tornamos funções, profissionais, meios. PaTa TrobaDuulor_áo lr

eleitorais, onde 'indivíd�os' ou grupelhos - Entretanto, .o . que se v.iu foi um que fim? Para qu�m? Tudo tende. a ser JtITQ,�áIJ
agem.segundo interesses momentâneos de . comportamento de avestruz, que

, cada um deles. As divergências, não só inviab il'izou o amadurecimento. das
políticas, entre-o prefeito Durval Vasel e instituições políticas 'locais, através, de
o deputado estadual Ivo Konell, ,ed! discussões sérias edemocrãticas.

'

princípio, não' permitiriam ao' mais Estes ·partidos; inclui aí ta� o' PFL, '

otimista do mortais prever tal acordo. Mas' principalmente, sentem mais do que outra
,

corao em' política· "tudo é possível", coisa, uma a�ção irresistível pelo poder e,
estamos sendo convidados à, assistir a estarão do lado dele sempre, indepeádente
mais uma, cena enigmática que se do preço a pagar e das posições defendidas No dia 25 dé outubro último, o Dr. Napoleão, que o curso eJti
vislumbra no horizonte da cidade. , por seus pares. A social democracia do lembramos bastante do Dr. Napoleão bastante do aluno e isso seria. bom

.

, Não é preciso' ser marxista para PSDB capitulou-se diante da ofensiva .Gaia Bezerril, en�o nosso chefe de você.jäquenãoteríatempo para
concordar com as acusações do manifesto liberal-conservadora do PFL e aftns e está serviço em Soledade, Uma das cinco nesse gráJxt� tropeção na sua vida,
comunist� de que, a nova socied�de "não se tórn.ando. um blocão', de posições .cid'ades gaüchas 'onde estivemos' foi o'deenviuvar.Adetmi�, C�til
deiXpu ficar outro nex� entre llomem e ',antagônicas às dos seus mentores, indo, in- desempen;ha�do �m cargo' público curso será, em Juiz de Fora, ci
homem' do que ö'purQ interesse pr6priQ; clusive, <te encontre;> ao pas�ado polÍtico federal, após transferênci� do Estado do' lllIito parecidaCOIn,Curítiba. capi
do gue empedetnido pagamento à vis'ta!'. deles. Tudo iSto em nome do poder, pelo Paraná para, o Rio 'Grande dó Sul. E'

'

seu Estado, e que voCê tanto ado'
É la�entável, que, às pörtas ,do terceiro poder, terido o povo como pano de fundo, motivou essalembrança O seguinte fato: 'comrazão, póis ali que começou a

.milênio, a política brasileira. seja, ainda permitindo-se ser manipulado, participando "
' ,

deu entrada na.repartição em Soledade a sua vida. Em face a tanta insistê
tratada com tanto desprezo pelos políticos mecaniqame'nte do processo ·viciado. O que

'
,

'

,. uma circular da Inspetoria Regional de do chefe, fOllDs fazer o' tal curso,.e' desinteresse pelo povo. As coligações' foi concebido para ser � anjo Gabriel eStá
pecderam-se nos, Interesses mesquinhos e se tornàndô um Frankenstein. P,orto Alegre ordenando oDr. Napoleão '

nos propiciou uma bela carreira
.se d'efini�am nos mais ,profundos liA petgunta certa é ordinarfamente .'

a indicação de um dos seus oito funcionário púbUco federal, b

conchavos. O resultad'ó desta porção ,mais importante do que a resposta certa à funcionári9sparafazer,umcúcsotéClÚco aposentado.'
mágica vem resultando num país' de' pergunta errada". de IÚvel, em Minas,Geral�, às expensas E quanto a nossa adoraçãQ

.

do �tério. O Df- Napoleão àchou Curitiba. i�o se justifica plenam
que dos seus oito auxilíares éra� nós' pois', conforme o editorial;, na se

<

o maisbemdotadopar'afazer o'aludido p'áginado,not,á.veljornal"A Notícia".
curso, razãõ porque seríamos o 25 de outubro últimO, Curitiba.,
indipad,o. Ponderei ao Dr. Napoleão que ,urbanização 'feita pelo excel
fazia apenas nove m.eses que tinha governadodaimeLemer é conside
ficado viúvo, sem filhos, e'me sentia 'hoje, uma das melhores capitais'�
ainda lllIito deprimido e semcondiçóes mundo.
de fazer um,curso de doiS ano,s e rreio

EDITORIAL

o vale tudo da poliüca
O aceno de paz feito pelo' prefeito

Durval Vasel ao deputado estadual Ivo

,l(onell, que respondeu com surpresa e
, cautela, é digno de uma verdadeira
manobra política-eleitoreira, A pretensão
de Vasel em unir o PTB ao, PMDB; do
arquiinitni€o 'KoneH, mostra a disposição
dos pré-

, '

EXPEDIENTE
.,

mRREIO IXl POVO
'CGC84.436.59110001-34 "

Eu�nioVlctorSchmöckel
Dlm)fGeral

A·Y .... ,•••, DIodorodi�ollec.. 122· l' aMar - l.tI.
,

1 ,Ju.,.Uo SlI· SC

PRODPÇÃO "

Gráfica e Editora CP Ltdà.
Aclrnilis'ras:io; Françisco Alves.' Ar,. Gr'''ca: Adrieno Treniini RIParta,.... -!fio:
Deplo, Fin,!,,�oiro: Si<'t1ey Garcia R_ido: ArialvllS LlilJs G.;': ��ne A, S, Gcnçalws MlB·DRT 219

Deplo, Cem.rei": Maria Apl Ahes FOIoIi'ca: Luis d� Mrarda PoIi'ica: Mwriio de Ca�alho;
Circullçio:' Al8$Sand'8 SCIim()q(el Gonçaves FOlGa: César Junklos ' V... ied.....:' EIois8 Peters
CanposÕfiO, Elel'ô!1ica '8 Laser Espor'e:', Agosjmo Oileira

� Impressonaso6çmasdaGráfica,eEditoràCPLtda.- Soeio':' Celso Luiz Nagel
-

,

,
/lN. Mal De!>dcro. 12Z I" <Ildlr ,CjiC: 04106.7560D111ofIIJ (n«:r. E.r.' 251,7"144 I IEP S9ZMOO f caca fUi.. 191EP 89251,970

, JoIIP�&t F<nf.. -!l47), 371.1"'9. O. afIi,I» 1.Ji;,1d9snio""_ I cpitWio aO. :�.r

Carta' aberta
o sonho de urí1a� sociedade-;'

.
" .

.

diferente e justa não acabou
'

;
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,

Curitiba é considerada uma da;
melhore$ capitaisdo mundo

e muito intensivo. - Entendo, di�e�nos * Funcwrumo federal apos
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coRREio DO PÓv.o -'3

'refeitoDurval Vaselacenapará uma união
otn .tvo Konell visando as eleições de 2�

'Jaraguá do' Sul - o prefeito
"

al Vasel (Pf.B) declarou que
:'�erá procurar o. PMDB do
,

utado estadual Ivo Konell para
.união com vistas às eleições,

amentares d� 98. A declaração
feita na últÍJ;na terça-feira (29),
ando Vasel atribuiu à dinâmica

politica a futura possfvel"
,. ligação. De acordo com ele, em
lítiCa tudo épossível eaunião é
orma de se concentrar forças. O

. ,tado Ivo Ko�1 disse que as

'tclarações de Vasel "foram
, rpreendentes". Ele, no entanto,

.

descartou a possibilidade de
união a partir. do ano que vem,
ndo o partido 'fará convenção .

• Estou sabendo do assunto
'�Iora. Não fui . procurado

,

oalmente. Ainda' é cedo para
�.ê discutir futuras coligações •

. ; iás, não. sei o quê o motivou a

,: er tal : declaração. �igo a

"'oria,seodirewriodecidirpela' 'A'I':;"--"" _....;. s :
• -' u 'U,· ....._., ',_'":'1' . -" ,

. '1J�·_o.: 'r(l$p ",re""prllCnBo- reaproJCIllUlÇQO com.llt.o"e "que receue" c,01!J BlUpre......19açao , vou acatar .

-
..

.

. ' "

onversou, acresceatando que uma vaga na Assembléia que as negociações visam a futura discutid� pelo Diretório Municip�1
.

com o PMDB e com o próprio
" preciso aaalisar.as propostas Legislativa, KlJDell disse que o presidência do Legislative. "As do PMDB, na reunião do próximo Konell. "O PTB está aberto à
.os nomes com cuidado, aléni de prefeito deve;ia procurar outro conversas que venho mantendo. mês. "Existe a chance de QO$ negociações", avisou, Na quarta�.

eeer as �erdadeiras intenções, partido para se candidatar. "Apôs com os vereadores do PTB estão coligarmos. No entanto;" feira;(3o.),o prefeito DurvalVasel� prefeito. .
o dia três. de outubro o. PTB vai restritas a presidência dá Câmara", . precisamos conhecer as viajou para 'a capital. Segundo

.'
Durval Vasel e Ivo Ko.rt��lI sâo desaparecer", previu.e deputado assegurou Garcia.., condições

.

e analisá-Ias' informações do gabinéte.Wasel',�iinim.ig� há tempo. Durante ironicamente, Sem se aprofundai ,no assunto•• conjuntamente", . reforçou, teria ido. a, florianópolis para se
:campanha municipal os dois NEGOOAÇÔES _. Brigas à Konell limitou-se a dizer que admitindo que "está meio no ar'. encontrar Com um deputado..·
.

varamUma batalha pessoal, com parte, os dois caciques políticos da . "precisa dar tempo ao tempo". Ele Vase], por sua' vez, não tentou
•

Entretanto, Q nome. do deputados disparados de lado-a-lado, cidade sabem que a únião poderá \ informou que o assunto deverá ser.· esconder a disposição de dialogar não foi revelado,'chegou a' classificar KoneH resul� em votos. Konell afirmou
.

_-------------------....-------------�-��arrogante ,e mentiroso. "Ele que pretende candidatar-se à
nell) é tão. mentiroso que Câmára Federal; o que aponta uma
.dita .na própria, mentira", possfveluniâovjã que não serão

'.

.

arou, frisando que o programa. concorrentes, O deputado revelou
. governo apresentado pela .: que o vereador Pedro Garcia

<t!gação encebeçada por Konell (PMD:B), o segundo mai� votado
ilha "propostas mirabolantes".

'

para a legislatura 97/l.000, foi
:�neH rebatia as críticas do ., procurado pela bancada do PTB
:.efeito. e afirmava que as . para discutir futuras composições.

'

. Usaçõ'es eram frutos do . Este, .no entantó;. negou que' as
espero. Quando Vasel declarou conversas tinham como propósito

; é-'estava disposto a concorrer a 'a formação' de alianças, afirmando

bandeira brancá
,

antada por, Vasel tem
.

tras intenções. Elejá
,

deslarau candidafQ..à.
�mbléia regislati"a

,.'

98. '(ontill, por sua
: 1 aisse quepode;á
oncorrer a uma vaga na

'

mara Fe.dera/.
.

Procópio
", Gomes, 1264'
'ne: 371·2114.

SE'GURO'S'PRIESS
Corretores daBradesco'Seguros S/A. .

Comunicamos ao empresariado e ao público em geral
que estamos instalando um novoescritório nesta cidade.

,

\ . \ \

,Rua João Marcatto esquinà com Av: Marechal Deodoro da Ponseca
Edifício Chiodini - sala 306

'

,

'

.

Infonnaçóes ,provisoriamente com' à Srta.' Fabiana Pa()letfo - FOlie 371-1800
.

s��prett"

,"Servindo,�

.b�m,para '
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CORREIODO pOVO. 4, PolrrICA'
"

"'\ 1 I.

lVI:os'aico· Mário Sass�promete 'enxugar'u m4qu�
Na_'

.'

'.

",." �dministrativa
-

âe Mãssarandu'
.O'caadidato derrotado à Prefeitura de Jaraguá do Sul,Uionei da Silva

.' .
." ,

\. (Vf), é amais nova estrela em ascenção da política local. .�

Depois de � tido uma votação "preocupante" para os caciques da' "

.

, cidade, ele está sendo cortejado pelas mais dif�entes legendas, '

Reeen(emeilte, Dionei feisondado pelo PSDB'e pélo PPB," .'
.Dionei, entretanto, garante que não sai do ·Pr. .

.
,.

"
.

� O problema.do PSDB é que ficou muito tempo ein cimádo'muro é, .

,quando saiu, caiu dolado errado, Já o' PPB surghi do PDS, antiga
Arena,que sustentou-o regimemilitar e compropostas diametralmente
opostas às nossas -,�tifi�ou..

, ,." .

Espe�ação .

.

. I

',,'

A última novidade na política em Jaraguã do Stil osurg�u durante a'

semana, Especulava-se que o PFLpoderia larlÇar o elnpresário-EggOJl.
Silva pata çoncorrer à uma�gà na Câmara Federal, na eleiçãode 98.
O presidente do Ditctó,io Municipal do partido, Augusto Müeller,.

negou a informação,�s fontes-confirmam que a' "manobra" política
existe-:

'

IP11J (
,'. ,

O contribuinte c;le'JaragUä do Sul terá um reajuste de 11% no IPTU do

próximo ano. O prefei� Durval Vasel°(PTB) disseque o aumentç é
.relativo ao índice da inflação entreoutubro do ano passado a outubro
deste ano. '-.

"

,

.

..

'. ','
De acordo comVasel, e IP1U representa 8% do total da receita do

munlc.pio, álgo em torno �e'lU 2,2 milhões"
.

Cerca de'60%'dos contribuintes pagam o imposto.em cota única, com
desconto de.25%, o restaateprefere dividi-lo emoito garcelas. Existem
ainda 22%.de inadimplência. ,". ,�

",,'
Aliás; a Prefeitura informou que a dívidà ativa do município chegaa
RS 4mííhões. OS devedores estarãe recebendo correspondências para
quitir s�sdívi�s até-e final do �no.

.

,
.

,1ransição ( .

Na opiniãodo 'prefeit9 DurvalVasel (PTB)', nunca houve, na história
:dl\ eidadé,. "um processo de transição �o democrático", CQIl)O este-que
está acontecendo entre os atuais e os fut:uros administradores. "

Ele' disse -que os secretários �tão irQcand� informações sobre as
.. ../ .._ . ".

'

..

respectivas pastas, em reumoes setoríaís que acontecem quase que
diariamente. .", -, . '.

o·

�
,

Fontes da PÍ-efeitu,ra, no entanto, garantem qóe'o processo de transição.
está na superficialidade.

.'
.

- EI�. (os futur�s s�eÍários) chegam nas secr�arias e questionam
sobreo seFviço. Os funcionários,apréSéntam ametodologia e-fica insto.
Ninguém aprofunda a discussão, eaceitam oomo verdade absoluta aS .

I expliéações preliJnina�. O que' parece é q�e nenhu.m deles' tem o

mínimo d� conhecimento ,da pasta - alfinetou 'um funcionário, que
não. quis se·identificar. <

'

EXplicando. '.

. Oprefeito .Durval Vasel 'disse. qu� a concess�o dê20 ,anos para qpe a

empresa Canarinho con.tinu� explprandóo-transporte urbano em

, J��aguá do Sul é u�à (orma de garantir'segur�riçá à emp,resa. \

ElC',ac,l'edita que o tempo seja suf�êiente para que á Canarinhó possa.
invesHr em melhorias na 'qualidade dos servifos prestados

" '

,

Àção entre�igos '.
'.

. ,

.
,

,

.

� O Jeep .club está rifando Oma TV de 29 polégadas. Cada bilhete custa
RS12,50 e poderá serenoobtrado Ina Re.ojoariaAveni�, no Despachante
Lessmann, ira sede do Jeep Club e com os jipeiros ..

'
. .

Ö Jeep ChJt� é l:Ima entida.de sem fins lu�,tivos que tem pres�do
valiosos serviços sociais' na cidade.

.

"

Prefeito eleito qu,er.;·
rediJilr o número de

cargOs comlsslopadO$.
Na oplnl§ó dele, alguns ..
semelo,..s,municipais
"ganham muitoi" o qu,

-

contribui para o'

comprometimento da
folha de pagamento, ,.'.

l .
.

, Massarailduba -,() prefeito
': eleito MárioS�e' (PMDB), atual
vice-prefeito, afinmu durante a

semana que pretende reduzir o .0

'número de funcionários da,

Prefeitura, que' hoje sorna 240,
cqrisumindo RS 125 mil, 65% 'da
receita do município, cOntrastando
com o� 30,%'no iní�io de 93. 'Tem
funciQnário-- ganhando muito",
acredita. De acordo com ele, a .'
medida é resultado' da queda de

arrecadação; em torno de : 40%. Pro�,,:MárÜl&ra,e. file "eiienx"gär"nuiq"inallllminis
Sasse afirmou ainda que a reduzir .« número de

.

cargos estrutura administrativa. Sou v',
. prioridäde, do futuro governo' será comissionados. atualmente 20, oe prefeito ..e· conheço betil:\
:a agricultura. ." manter 'o transporte escolar adminis�ção,,'IIJJni�pal,'além

Na opinião dele; a pqlítica. gratuito. mais; alguns vão ficar", revel
implantadâ ·pelo governe federal Sobre o' fQturo secretariado, o acrescentando que pode .anun

.

tem prejudicado a agricultura, e prefeito.�leito disse que fará o ·�tróS'nomes no .dia ,primei(o,.
como "'0" município é anüncío somente em 'meados .d� janeiro. .

_
essencialmente 'agrícola, será dezembro; "para nãó despertar ,\ Sasse se diz "pé no chãQ',

,

preciso i�vestir no setor para" ciúmes e' especulações". Ele;. prome\e uma ,admiQ.,is�t�.:,
recuperar a arrecadação e eatretanto, adiantou' que o PPB, voltada para as 'verdad�l,
promovero desenvolvimbnto da. aliado na coligação, vai receber o . necessidades .do rrunicfpip. ''Ii,
cidade. Ele disse que-pretende' meâmo número de seeretarias.que quero mé, antecipar antes

ampli,llr a patrulha' agrícola foram déstitlada,s ao PMDB na conhecer a realidade, Para não

mecánizada, recuperar as estradas atual ad'ministraçio, duas, e que.' -de voltar atrás", Contradisse. S
vicinais e melhorar os �sQs às alguns secretários serão triantidos. -

. venceu a eleiçãli> com 48%

propriedadtj_s agrícolas, para \ ''Não acredito que o. curto espaÇo' '�otos válidos, ·contra 41%
.

faciHtar ,o' es7coamento da deterhpoentreoanooclo'eapesse Kuklinski (PFLIPL� e 10%

p�dução. Sasse p;.omete talJ!bém cómprori1eta o co�eciménto da Gíovatil Toneí (pDTJl>SDB).
. "

.
"
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, .. ADOLPHO MAHFUD JUNIOR.
.

'/
_.

,

'

.

.

. OAB/Se 9.818 .....

,SIMONE.ßEATRIZ BAR,MS
, OAB/Se 10.892

"_ .

MAUROMAIIFUD
OABlSC 10,949

v • .

Ru� Exp. �umercindo ela siivl � 1:30 - Centro
J.ag,uá do SuWe- .. 89252..000 (PrÓXimo a C.E.F,.)

- Fone:' (047) .a12�1241!1
.

E-Mail: mahfOd@netuno.com.br;

.

.

,":
.,

. ,,o "i'
" :)

"
• ...' • ,',', •

Na'D/CC 'S.JV!OVEIS v(!cê compra ,tudo com ,uma entrada, mais quatro
I .' .,/.' ,

.

prestações, mas se, você precisar de mais pagam,entQs;. é só negociar. .

TelJlos: 'MóveiS sob metlida',- Cozinha� e. qua"Os planejados áo seu.gostO..
Salfls (le.jantàr - Es�ntes e peças 'avulsas enigeral- "11" ...110/, f eOIlFlI�

(J·1CC'S Ind� e Com. 'de .M6,veis -ttda•
.

BR:280 • Krn,s� - Fo�e (047) ��3-00n e/31'3-0131 � Guara'mirim • S�,� pró)(h�,o'ao �iadU�O';>
� .

,

i�' ,�
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Jaraguá do Sul - Os

,Correios e Telégrafos da RWl

'noldo Rau, contarä com
Mlsede(namesmaIUa),p� ,

eato -de seus serviços. O
tígo estabelecimeno, que

"nha apenas, 60 metros

�os, agora contará com
ma área de 120 metros

uadrados, facilitando o
.

meato ao pdblico.
A primeira sede, que foi

augurada, no dia 28 de '

ubro .de 1992, surgiu de
ma necessidade de
entralizar os pontos de
orreios que estavam

>tanciados de uma parte

Telégrafos contará com nova sede
_

César JunkesK:P

y,da população de' Jaraguá do
Sul. Segundo o empresário,

,

Wilson Rebello, a abertura
de um ponto localizado' -em
uma das ruas centrais da

cidade, facíIitou o

atendimento, e garantiu'
, comodidade às pessoas mais

'

próximas" ,do local,
eliminando, principalmente
as filas.

'

O ,novo local de

atendimento irá 'garantir
um aumento em tomo de
40% .no atendimento ao

público, devido ao maior
espaço e ao estacionamento
à disposição. Nova sede dos-Correios e Telégrafos contará com área de 120m� na RUil Reinolâo 'Rau

'onselho da' Criança, e do
dolescente tem novosdiretores
Jaraguá do Sul .. A nidades é desenhar, um

,posse dos novos diretores futuro melhor", declarou,
;, o Conselho Municipal acrescentando que, como
dos Direitos da Criança e líderes e cidadãos, cabe
'Adolescente está marcada agora acompanhar os'

o dia 19 de trabalhos deste novo

ovembro, às 16 horas, na Conselho Tutelar, que tem

la do Tribunal do Júri, como missão garantir, o
�o Fórum local. A eleição direito e deveres das

)ara a escolha da futura crianças e dos
� ,

�iretoria, 'que adolescentes.

�ermanecerá à frente da São eles' os novos

ijlstituiçao por três anos, diretores: Maria de

Conteceu no dia 24 Nazaré Araújo Lima,
passado, também na sala Nilva Salete Koch,
�o Tribunal do Júri. Elizete Garcia da Silva,
; O atual presidente da

�Iltidade, Leônidas Nora,
Uisse .que o evento é

fmportant� não apenas
'para as crianças e

dQlescentes da cidade,
inas também para toda a

SOciedade. "Investir e

:ll:l'cditar nas oporru-

Eurenice Maria Zerbien
Maba e Tânia Griselda

Krause., . Suplentes:
Maria Rech Schiochet,
Gilmar Jungton, Denise
,'d a S i Iv a R i b e i r o

Pirrnann , Manoel Inácio
Camilo' Carreira e

Edilcnc Albus.

'Epagripron:zove ISeminário Regional de_Piscicultura
, '

,

Schroeder - A Epagri
(Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão

Rural) vai- promover no

pröx imo dia cinco de

novembro" no Salão
Comunitário Igreja da Paz,
o I Seminário Regional de
Piscicultura de água doce.
O evento será realizado em

,
'

parceria com a Prefeitura
local e o Sindicato dos

Trabalhadores Rurais, e

A inscrição poderá ser
feita entre 8 horas e

8h30min.' A abertura está

reunirá técnicos e prevista para acontecer às

produtores da área. 9 horas e o encerramento
O objetivo, segundo os ,às 17 horas. O seminärio

organizadores; é contara com palestras e

promover o intercâmbio apresentações de projetos
técnico e comercial da e programas desen

piscicultura de água doce. volvidos no Estado.

ii 'Cozinhas Berlim'
•

inova

atendimento ao consumidor+
.

Com o objetivo de atendei melhor seus Clientes, a Cozinhas Berlim, localizada em

Guaramirim, depois de adquirir máquinas e equipamentos de última geração na Itälia e

Alemanha, vem procurando aperfeiçoar seus funcionáriose representantes úo atendimento
'diferenciado aos clientes.

, '.

Um "Manual do Revendedor" está sendo desenvolvido pata facilitar o treinamento dos
vendedores das lojas. E para facilitar o atendimento aos consumidores nas, revendas de
cozinhas, a Berlim está desenvolvendo umprograma para computadores que vai permitir
a visualização-dos projetos de cozinhas na hora, não só no vídeo ao' computador, mas

impressa a cores e acompanhada do respectivo orçamento.
Acreditamos que estas inedidas vão facilitar a comunicação com as revendas e com os

clientes finais. além de oferecer um atendimento de primeiro mundo.
,

"

Promoçiio válida de 16/09/96 a 23/12/96
'
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* Sueli B. Bruch "

o palestrante, a foram influenciados devemos respeitar
.' princípio, transmitiu-me pelo meio geográfico" costumes, pesquisar o

certa angústia, pelo seu' Peru) e 'também porquê, pois "a
modo de falar. Mas ,me associou com o fato ignorância faz 'errar

ative, não. ao modo mostrado no Globo. tanto", como nos diz
,

como falava, e sim ao Repórter. Julio.

que ele falava.. ' Os índios que batiam Outras colocações
Fez diversas colocações em seus filhos, 'e que como: "a essência do

que, me chamaram a
' colocavam-nos para as homem, é fundamental",

atenção. ,Entre elas, formigas morderem. Por "adiferença.faza beleza"
"tudo tem um porquê, e coincidência eu havia e "querem nos globalizar,
devemos pesquisá-lo" e gravado esteprograma, e não deixemos", me

o "meios geográficos voltei a assistt-lo. E' fizeram refletir sobre o

influenciam para, refletindo sobre' a meu trabalho, o nosso

equilibrar nossas, palestra, pude ver "com trabalho, como

vidas ", exemplificando outros' olhos",' e o que professores. Tentamos, o
com o seu aspecto e antes eu achava um tempo todo, tornar
modo de falar; (?Jue, absurdo, agora vejo que nossos alunos iguais,

Alunas da Ferjparticipam do IISeminário
Integrado de -Iniciação

_ Científica
o II Seminário Integrado integrantes de programas de de 20 minutos, todos os

,de Iniciação Cientifica, que iniciação científica das alunos do grupo
aconteceu nos dias 30 e 31 instituições universitárias do apresentaram a pesquisa
de outubro e Ldenovembro, interior do Estado. realizada com introdução
tevecomo objetiVo socializar A Ferj participou com: ao assunto, uma descrição
asproduçõesdegraduandos, Denise P. Lueders,

_

da metodologia e a

dasinstituiç&suniversitárias Cleonice Rech, Sonia - apresentaçãodosresultados
do interior do Estado de Gonçalves, todas almas do das conclusões.
Santa Catarina; fmanciadas Curso de Letras, Os

-

estudantes que,
pelos programas do CNPq e. acompanhadas pelas participaram receberam um

pelasÍnstituiçõesatravésdos ' professoras: - Valda de certificado e a inclusão do

progran:tas internos, Pibic, Oliveira Fagundes _

e .seu resumo no Caderno de

Unoesc, Probic, Pipe., Cláudia Regina Althoff, Resumos do Seminário,
Incentivando a iniciação à_ onde os trabalhos deveriam concorrendo ao prêmio
produção científica -

e estar enquadrados em três "JovemPesquisador", onde
contribuindo para a áreas específicas: Ciências 'três trabalhos (um de cada ;

-. etetivação de umacultura dq da Vida, Ciências Exatase área de_ conhecimento),
pesquisa, o evento teve a da Terra, ,Ciências

-

foram avaliados pelas
- participação de graduandos. Humanas e Sociais. comissões -e indicados à
e professores orientadores' Com apresentações orais premiação.

\
J...

'

d. s-.., 1 de nevembn de

globalizá-los, mas, e a .procúrar o porquê d,
diferença? Exigimos, , "coisas", e nã

cobramos, de nossos simplesmente, aceitá-Ic
alunos o mesmo oujulgá-lassempesquB
rendimento, o mesmo sem saber as razões",
aproveitamento. Cobram motivopelo qual.
d� nós, professores, Pois é surp�'enJ.tenJ
conteúdos "Iguais", em

'

que uma pessoa' oriu

regiões diferentes, sem de outropaís, venha d'
respeitar os meios à nós acadêmicos,

'

geográficos, as origens," origem do nome e
_

as diferenças. E nós, Significado' de nass

quase nadafizemospara cidade, estado e pais.
mudar isto, aceitamos. que nos prova, mats

Precisamos, acima de vez, que devemos ler, ler,
tudo, ser mais críticos, ler.

----------------�

tornarnossosalunos mais "Curso ,de Matemática ..

críticos, mais "curiosos", Magister

", Prêmio do Mérito
Universitário Catarinense/97

Fetj vencetrêsprêtnios:
'�Róeder Junioc - Administração

"

MalgaretheUecker - Administração
Prêmio: visita aFeira Indusirial deHamoVer,
AIemanba.

'DaOielaAngelaLenzi - Letras Bachareiado
Prêinio: visita aCebit - Hamover,Alemanha

Parabéns aosvencedores!
Parabenizamos�béril, todos osahmoS que
participaramnoPrêmio doMéritoUniversitário
CatarineDse/97 e destacamos os ahmos selecionados

,

na instituição:
Adriana Souza - LetrasLicenciatura

� 1 _

Auristela de SantanaRibeiro - LetrásBacharelado
RosileaKrawulski - Letras Liceneiemra

ir -371-1422

v��.(;>@�v�ltiJlOO) es
�UJJ� �@.V�@�� lO����o

W<§)[LwoÚ\\\�m <§) �
-

-

,

W� lQ)fg' ��'�i�� (!,O�I©) G'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�-��..,.._�.--� ....,...�--�-

.'

, _J

E'I
-,

.'

(atl)MJA'
'

"

.
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,1),,,çada oficialmente a ,11 Ml(lti Feira
,

" -.
." '" ..

i-. ,
-

�i Jafaguá do,Sul - A Apevi vem contará' com as �stnaS

%,(Ass()ciação 'das Pequenas atrações deste ano, que reuUiu a
}H3nyresasdo YaledoIUqx>cU),ea , X F�..a da Malha, m Feira da
;'�Acijs (Associação Comercial e Pequena�esa, alémdaROda ,

{1nd�tria1 de Jaraguá do Sul) de . Negócios e o I Leilão de

J1tançaramoficiahlmte. nanoité<te mäquinas e
.

equipamentos
::'cpúnta-feira'(2A-)� na �ciaçâQ I usadaS·;'

,

.

;>AtIética Banco do .Brásil, a II Laercio'CoelboapreseJltt?U o .

'/MuItiFeiJ"a. As entidades foram relatÓrio sobre-a IMultiFerrae
\\as responsáveis pela criação e creditou aorgaaizaÇão do ey�to '

;\:adnimstração, da J Multi Feirá, o sucesso alcançado; "A Apevi
.

;':qtreaco� en1Jeos dias 19 e defende os Interesses. .da
f28 de juJho, e gerou negécios em categoria e quer proDFvér o.
:;�t«no deR$ 1;5 níJhão.A II Multi desenvolvimento industriaI da
�';Feira está programada para

'.

'cidâde", siinplifiÇou.Na opinião '

\aoontecer de quatro a 13 dejulbo dele, a antecipaçâQ da prõxima .

'ttb ano que vem. ÍlO 'ParqtÍe Mu,-., Multi' .Feira vai facilitar 'o"
:1"mcipal deEveetos. '

.

pag�entõ dos estandes e aJ>rir,
:,:.,," O anúncio foi feito pelo discussão arespeito dos espaços:
j-'presidente da, Apevi, Laercio patäO$ expositores; "Neste-ano,
",Ç.oelho, que, 'pa oportunidade, certa - de. 3,0 expositores
�lle-ctaro\J, aberta, a deixaram departicipar daMulti .

,'comercializaç(o dos estandes ,'Feira por f�tà' de, espaço iI
,

�'para ,os interessados em' informou, aeresçentando que,
: apresenta! e negociar. produtos para o pröximo ano, a Feira�
t;nos pavilhões, O preço dos Malha será no Pavlthão A ,

;.- estandes variá entre�$ 80,00 a'
-

A plantá de l�iZa� dos
)R:$ 120,00, de acordo com a

-, estandes já está definida e à'

��i�. A "eira do ano que. disposição .dos ínteressados. Presenf(l�'Alfredo GuenthéT'(Ul cerim81tÍ(l de lançamento da 11Multi Peira

':;,
• '

, ...
'

' \! .

<

.

t ,_
,

_

;
,

"Varig 'investeR$16milhões em novo lay-out
,

' � \ I J.
,."

•

,"' ,

"

: PortoAlegre- Depoisde,40 mudanças vão �t'.ng,it toda<'�, oe láwtja em três dinieAs�� O . do aao qUe vem todaaestrutura . As 'mudanças vão' 'atingir
,

os c�� Q 'mesmo visual, a etppresa, dos .bilhetes de corpo ganha aindaa palavra _ estejaIIJ>diiicada.· .

.

" tatdJé.m o jnterior dos aviões,
;arig o' ('(V'iação A,érea

,c

passagens aos uniforraes da Brasil, em ',doU,rado, ,e
.
ArenovaçãodaVmg segue �esofrerãoredimemion�to'

iograndense) '. resolveu trÍpulação,. passandó pét.o& acompanhatáo nome Varig, ..

ao nov? processo . de das poltroD$naprimeiraêlaSs'e, .

,.
ificar sua imagem O novo. corpos das aercneves.

.

'nwre.sso em azuI-:cobalto bem reéngenhària adotado pela classe executiva e econômica,
,', "., '.

.

"

.

. \.
.' .'

"

'.

,y�outfoi eaeomendado.acerca
.

A rosa-doá-ventes, em preto escuro. O rresmo tomaznl'estarã empresa". que nos tíltimos anos Durante a.ez, meses;
-

'Vlnte'pro�ionaisAâétnpresa e branco com um.âmdo circular no leme é na barriga das tem amargado. prejuízos especialistas em marketing ,« ,_

ericé!,lÍa Landor Associares, azulclaro, e.staIWada no' 'I�Ihe aeronaves, Dois aviões da fmanceiros. Aidéiaépartir para . desenhistas, ,da Landor
pecialista �tn'desigrt, 'a, um dós 71 aviões da empresa, coíq>aóhiajá,estãodecaranQva. "o ataquee faturar'pelo IreQ&)S,"trM>all�ara'P para coímp�r a
sto to� deR$ 16 milhões. f\s passarão aserem amarelo-ouro À etq>resàapostaque� o (mal . ,maiS, R$, 100 milhões por .ano. neva imagem -da ·Varig. i.

r
'.

:�""Fra1J.quead:ö exclus.ivopárqJaragu� e região

- .\

ASSOCIAÇÃO DAS� IMOBIIJ,ÁRIA$- DE JAt:U�GUÁ OO'SUL
'EDITAI: D� CO�VOCAÇAO'DE AS�EM�LÉIA G�RAL ORDINÁRiA

; Peio presente Edital, fiCam convocadrui p�a a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁIÚA, todas'�
,

Associ. das IlnobWáriâs de Jaragúádo Sulpara o dia19 de no{rembro de 1996, ein 1-Cottvoêàção
.

às 16h e 45�e em segooda,Con:vocação, com (Jttatqu·er 'npmero de associadas, às..17h; nas
,

dependências da IMOSn..IÁRIA MARCAtrO�
.

,

" .

. i
. ORDEMD6DIA' ,..

(. \
�

,

1°) Eleições gerais para aMvaDiretoriadaAsSOCÍAÇÃODAS IMOBII_JÁRIAS'DEJÂRAGUA
,
DO SUb,(parao biêniQ 1997f1998,com itlítio. às 17h eenceiTàmento das eleiçÕes às'1-8h. ,

:_� . ' PA')j(}RA1:0ÚNICO: "Deconformida4e comArt. ,58'�.capítuloXII - do Estatuto daAssociação,
- _'C 'ö;registtoCdos candj�o�, será efetuáqo, na: Associaçã?! por meio de chapa, çorn uldicação dós',

càrgos P$lfa: cada:um,;(ieles e entregue,em 04 (quatro) vias.;.med1arite protocol� daseetetaria, pelo
candidato que encàbeçár a chapa, até Q7 (sete) dias aßtes dareàlização da elelçã��'"
.1") Encerrado os 4abalhoS'�leitorai�, far;_se-� contagem <lo:Stvotós; l!ocíamand�-se e�seguida <>
resultado da votaçãó, qU,e deve�á constar em ata. . .

.

. ,
I" ,

•..•

. 3°) DesignaçãQ de dia, bora e ló� parao,nis de deZembro, de 1996, para tomada de'posse, da-nova
l, Diretoria; oomjantar dê encerramento, oferecido pelaASSOéIAçÃoDAS' IMOBlLIÁRINfDÊ

JARAGÚÁ OO,sUL. -é
,�

,

".

. � MÁpClO !\'f.,MARÇATIO
Presidente,,'

.
.

..
'

, ,\_" 'j 1

c ..
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Funcionários públicos
de Schroeder terão
reposição salarial .

Empresários dá, regiã
'. (. '- \.

conhecem Sistema Fies

CORREIO DO POVO -'8 ECONOM'�
(I.

Jua

Apartamentos da Cohab serão.entregues em agosto de
Jaragu' do Sul _ Os 80 . da" CEF '(Caixa EconÔmic"á

apartamentos populares que Federal), através do Programa
estão sendo construidos no - Pró-Moradia, 'e" serão, .

Bairro Amizade, em tonvênio cOIrercialiudas pelo Fundo
entre a Prefeitura e a Cobab ' RotativoHabitacional.

, ,(Conl>anhia de Habitação), ' De acordo com Izidoro.ios
deverão SeI: entregues etriagosto 'futurosproprietários terãoprazo

,

do ano que vem, O anúncio foi de 15 anos pará quitarem as

feito 'pelo secretário de prestações, queestarão emtomo
Habitação e AÇã�Commitária, de R$ 60,00. "Nernum deles :
,Ademir Izidoro.

'

, poderá vender o imóvel. ,'A
Do total de apartamentos, 64 escritura só' será entregue no I

têm48 meiros quadrados e dois final- do contrato, pelo.Fendo
quartos, os outros 1'6, têm 51 Rotativo Habitacional",
metros quadrados e três quartos. 'explicou. >Para a próxima

Na semana passada, toram
-

semana, estáprevistaaabertura
abertas as propostas detomada dacarta-convite paramais duas
de preços para a construção de obras, no Jaraguá 8.4, também

, 50 casas populares, no 'Bairro com recursos da_CEP. Segando ,

João Pessoa. A vencedora da Iiidoro, serão investidos cercade
: 'licitação foi, o Codejas R$ 90 Inil elIl rede de esgoto, _

(Companhia de
, energia elétrica e arruamento,

Desenvolvírrentô de Jaraguädo além de outros R$ 1�0 mil para
,

'sul). Cada casa custará, em infra-estrutura de,100 lotes, no
média R$ 6 mil, com recursos João Pessoa,

, �

Em'Iiiulamento: operários tTaboJluzm "" -CO;,6trufiio ltu casos da Co/uzb-
,

'

, '

r

Guarà,mirim _ A Aciag visita foi positiva, já _que se segunda-feiraSchroeder _ O prefeito
Hilmar Hertel (PFL) prometeu (Associàção Comercial, informaram sobre como aconteceu, na sede d'
avaliar as reivindicações do Industrial _e Agrícola de recorrerpára usufruir dos Aciag, a assembléia para
'Sindicato -dos Servidores Guaramirímrpromeveu, na. 'divers()s programas 'e escolha da nova diretoria
Municipais, que soficita
reajuste de 5,12% referente as sexta-feira (18), uma visita serviç�s oferecidos aos entidade. O atua

perdas salariais estre maio e técnica ao, Sistema, Fiese .empresãâos pela Fiese. A presidente, Blásio Mannes'
setembro deste ano. Hertel (Federação clãs' Indústrias programação na capital do deixa o cargo após doi

, afirmou que, até o final do de Santa Catarina), em Estado 'contou com anos. O .empresãrn-

mandato, deve zerar as perdas �
,

'

salariais do: funci�nalisIm.. ° Florianópolis, ,onde informações do Centro" Adriano '; Mare
De 'acordo' com ele. 0-

, sessenta: empresäríos das ' Internacional de Negócios Zimmermann foi eleito p
'reajuste de 5; 12% nos cidades de Guaramirim, e dos projetos do Sesi, do ficar àfrente da Aciag potsalärtos dos servidores vão

representar um aumento da Massaranduba e Schroeder Senai, do 1EL. e da Previsc, uni período também de dois�
RUmar Herlel -

;
,

ordem de 12% na folha da conheceram a .estrutura e além do Programa deApoio
,

anos. A posse estámare :

Prefeitura, "com repercussão Tietz, 'também do PF�. obtiveram as informações .e Incentivo ao Esporte _ para Q dia 22 de novembto'
� sobre o 13'0 salário e férias". "Precisamos discutirpa{a'

'

-,t.,;
, necessárias ao setor.' Educacional e Senai on- e contarãcom apresençao'Hertel disse ainda que saber até onde podemos

,

discutirá, o, assunto com o avançar nas negociações com Segundo avaliação do line. senador �,ösé Hendq\le::-;
'pr�feit,o eleito, Gregório o sindicato", resumiu.

'

'gr,upo de empresários, a ELEIÇÃO _o Na última Carneiro de Loyola.
/'

'"

.O'end,_,erel-ç_"O ond_e a qualídade tem bom preço, fa�'
_' MALHAS. LTDA. brlcai Jacquard, Soft, Cotton;Moleton, MeiaMa
POSTO DE VENQAS JUNTO À FABR'It�A. Iha lisa e estampada, Stánflex, Xadrez, Listrado,
ROD. SC-416 N° 2727 -,RIO CERRO II. \__ '. '

�
"

'

0., •
' ,

"

. _-
.

°

" FONE: (047) 371-0099· .' para atender confección istas do ramo de malhas,
'--.- FAX; (047) 371-1045,

, JAAAG'UÁ DO SUL - sc
DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABMIE:\"TO PARA

TEClpOS EM MALHA: RAMA, FIAXEIADO E ESTAl"lPARIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 1996

Classi-Emprego
uma Parceria

'

CORREIO, DO POVO - HV.AIIA

AUX. ESCRIT RIO
'SUELI 973.3098

'

-COM: CARRO PRÓPRIO E FIRMA REGISTRADA'

VENDEDORA
SILVIA 973.5530

, AUXILIAR CONTÁBIL
373;0484

iMOTORISTA AUTO.

'NELSON � 372.3315
UX. DE ESCRÍTÓRIO

" DSON ' 371.8054
" 'MOTORISTA AUTO.

,
CESAR 371.8953

:, TÉC. ELETRÔNICO
,'ELEANA 371.1054
. CRONOMETRISTA
"

NEULSI 973.8068 " -
�----�-----_..

AUX. DE ESCRITÓRIO LABORA,TORISTi .,' ,ROSE . 973.3771 ' ft
" DESENIßSTA TÊXTIL
,ANGELO 374.0228

t,> CONTADOR.

�� LUIZ 634.0568
('� AUX. ESCRITÓRIO,
·

C�EPClo�i::64 _Stift II tELI-RlIAS,
; FERNANDA 973.8806

VENDEDORA'
, IARA 3722483

/ - OUTRAS VAGAS,

�;f ABERTAS NA
HUMANA

; AUX. PRODUÇÃO'
�'� 'AUX. ADM. DE VENDAS
': COI..OCADOR CALHAS

/ MARCENEIRO ,

. PRENSISTA
: �ROMOTOR DE VENDAS

REPRESENTANTE
.

VENDEDOR EXTERNO

,'Vendedor 'Externo
( .Relaçõ,es Publ'iças )

"

INFORMAÇÕES NA HUMANA

,
)

'INFORMA
" -

. .

Curso de: Desenvolvimento lnterpessoal

COORDENADOR
D,E

TREINAMENTO

Objetivos:
'

• Oportunizar o auto-conhecimento '

'. Melhorar o relacionamento interpessoal
•

'

Facilitar a compreensão do relacionamento
humano

. Data: 21 e.22 de Fevereiro de 1997
Horário � Dia.:' ,'21 - das 18 às 2� .'
..

"

.

22 - das 8 às 18 hóras I

Ministrante: Enneli Mariot
'ASSITENTE SOCIAL - SOCIOTERAPEUTA

,COM EXPERIÊNCIACOMO INSPETOR' DE
CURSOS DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL

, INFORMAÇÕES NA HUMANA
@ CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200

:fARAEMPRESAALIMENTICIA

URGENTE j

,
, INFORMAÇÕES NA HUMA'NA

Conteúdos, .

.'

1D4DI DI II 4 �O lIIS 11I1Im.. .

'. Estudo da Personalidade Humana
• Dinâmica .do Relacionamento Humano
•

'

Jogos Psicológicos, , \

• Afetividade eReconhecimento

, I!

, ' ,

Cozinheira Indústrial
para contratação i'lnedlata

"
I

,
•

INFORMACÕES NA HUMANA·

'ADMINI'STRADOR DE
LÄBORATÓRIO'

. ANÁLISES FfSICO-QuíMICAS .

.

. " 1\-:',....'. 0'

Vagas: Limitadas em 20participantes, ou
cursofechadopara 'uma empresa. '

Custo: RS 30,00porparticipante'
Reservaspelo-fone: (047) 371- 4311

@ cU�RíCULOS CAIXA POSTAL 200

Para atender de forma global e
concatenada à nesses Cliente,s

integraram-se os esforços técnicos da:
: FÄUSEL & ASSOCI�DOS LTOA.,

,
e

HUNIANA ASSESSORIA EM RH, I

,UMANA
ESSoRtA EM RH :/" :

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



pOR I,ESS
SEGUROS

Corretoresda
.

Bradesco Seguros S/A

I-Fase- RemeterCurriadum
.

, vmpostal para o
seguinte�ereço:

.:Rua José�enegotti, 157'"
Cep.: 89252-190

, NovaBr8síIa

ANA PAUA: Cara alvocl", 2c1onar, rala, coz. bwc,lav. cisp.� 32.000,00 C••LlI. Apo. 3 darms, rala,� bwc, lav, g_, pr6x; '\\'!iG,I- R$ 450,00 ,

'i'

CllN'm,'a:C.alllÍotac/117m1;1iImn:I3.,.'_"'. Ià.R.M.mamm--R$43.ooo,OO.__
' � ,

.

' .Apo:m RuaEle!mra&ü, 125 com 3 clonar, 2'bwc, saJa.lav. p. qc.• R$ 55O,QJ
.

CEN'lRO: Timm cOm 46Sm"; plÓlt. li) Zc.ialma-echaI - R$ 44.000,00,
1II1II' Apo .. Rua loio l.mrio .Ayroeo, cem 3 darms, 2 bwc, rala, CClI4 lav, p. - R$ 3

'

mÁ ES<PJRDO: �a alv; cl 217iP e_ 00I!l S9W - R$ 35.000,00
lIAS AI*> NOVORua�� com 2� rala, bwc, ooz" Iav.P. - R$ 3

. �Á ESQUERDö: Cá aIv. cem 3 4lnPr.. e demais�. - lU .ri .700,00 .
,

.. Cara N.CJVA na 'Vila Rai, com 3 cb_, raC.. coz, 2 bwc, Iav., g_. - R$ 500,00

..- Cara alVenaria pr6x. Ceval, com I dxm. bwc, éoz.lav;· - R$ 100,00,mA� Cara alv. lIJVa� 3 clonar, ral.. ooz" bwc, Iav. R$ 36.soo.00
CÉ'l'fRO: Cara alv. cl� pt'ÓIt.� - R$ 85.000,00

JGllÁ:ESQUBIDO: Temno II) L!Jt. JuvenUs. cl «Xm2 - 'R$ 12.000,00

�DORIOesmo: Caracem sulIe + 3d.m.. ralio fest., pircDa - R$ 100.000,00
BÁRRA Rle} c.ERRO: TeImIO tmxiiao NOVIClADO - R$, Zl.f1i1JIY)
.KuÁ-�: C.a No�a oom 3'&ra, rala coz. bwc, _.ta - lU 36.m,00

,
,

:� Cara de lMIeira Vila'Rai cl 2cb_. sala, coz., Iav., g_., toda 1DIl.ta ' R$ 200,00

��� Cra mista ein li:e!te Salio VieimIre com 4 cblllS e demair dep. R$ 285,00

��� Cara mista com 4 cb..., rala, coz, bwc, p. pt'ÓIt. WEG n - R$ 3�,OO

��� QJDaete na VilaRai:d 1 dona, rala, coz, bwc - R$ 1*,,00
"

.: ..

'0'0
..... ,

- ' .

.�.•.. n..

· .fí,f1\,n n�,.'n:fi\11.,
'

.

.__D_.R_A_.G_�_�:_�_��_:_.�_L�_,�_�_e�_·�_'i!"_M_O_S___.� lbUU�U�� .,-preventivo' do Câncer
- Fone: 371-0942

@) .

.

,

,

DR. DOUGLAS F. C. ANJO'
'., Angiologia - Cirur:gia Vascular

Varizes, Trómboses e Doenças Arteriais
.

Fone: 371-4�35_
, '

....... ;�

, 'Ó»

ORA., ELEN C. '0. J. DE MÄSI
Otorrinolaringologia

" , Cirurgia Plástica da Face - Nariz e Orelha
.

Fone: 371-8446

. DR. NELSON EICHSTAEDT
OUVIDO - NARIZ - GARGANT� - Microcirurgia naso

sinus81 - cirurgia do ronco - Otorrinolaringologia
Fones: 372-0617e 37,1-0942

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARTAMENTOS
C.ENTRO

.• [P[fdDfR!JuE.Qf!1J!!
FORMULÃRlOSCONtNJOS ,

NOTAS FISCAIS,DUPUCATAS, RECIBOS,FORMULÁRIOS
'

PERSONALIZADOS,ETC. .,:

......11.......
OISTRIBUIDORPARAJARA�ÁDOSUi.. EREGlÃO

Rua P....ident. "..celino, 188
Centro - Jaraguá d� Sul- SC

Fone: (047) 371-9999
�-

TRATAPLAN
" .

.

. ;;.

�, Servlç08 de AJardlnaçlo Geral

Exeéufã� de Projetos com três
meses de 'garantia

. Manutençõo 'com adubação geral,
poda, corte de gram'a, remoção

de entulhes

Atendemos Jaraguá do Sul,
'

Enseadd, Piçarras" Penha e Nav.egantJ:s
Contato fone 987-0914 com'Renato

, Município de Penha SC

.;- . ,'CORREIOOO rovo.s

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10

meses - Próx. ao FÓ{I,Jm e ao Breithaupt'
'

JARAGUA ESQUERDO .:: Cond. das Azaléias -

371-7931, '

"

I

RuaAntonio C.Ferreira 197:
CRECI1.74hJ

co..... "EIDI • LOTEIA • AD••IISTU ••ICOI.OU

Qtos Gar. Bairro Preço

Sobrado 300 4 Ver�s R. Hereld Hesse, 30 ,7$.000 Semiacabado/Negociáveis
Casa.AM 84 3- JguáEsq. R. Ofi'\tia Prad4 88 38.000 Pröx, Condomíriio Azaléias
Casa Alv. 140 3 Lot. ,Papp R. José Papp, 357 57.000 +15.000 financ. plSFH
Casá Alv.' 190 4 Schroeder ' R. Princesa Isabel, 547 '

, 80.0PO terreno 6.562m2 - Parcela
CasaAlv. 240 4 Let, Papp R Marcos VAJirona, 474 85.000 Aceita can:oIIm6vel- valor
Casa Alv. 115 3 " Centro R. Ferdinando Pradi, 118 85.000 Aceita terreno até 40.000
Casa Alv. 133 3' �aPaula Rua634- 103

'

25.000 Casa ein construção/Troca
Casa AN. 180 4 Cenftö R:José ÉmID.�ndoerf�, 139 80.000 Troca por apartamento
Casa Alv• 160' ,3 VilaLalau',

'

R. Santes Duniont,325 62.000' Negociáveis ,

• Casa Álv. 130 3 Centenärio R. Alfredo Meier, 226 38.000 Troca por apartamento
Casa Mis. 120 4 Rau R. LuisPicollí, 140 28.000 Aceitacarroaté R$ 8.000'

\ Apto OIÇ: 166 3 Centro Ed. AnaPaola - 3°an4ar 27.000 + Financ. CEF
'Apto OK 153 3 €:entro " Ed. Sehiochet - 12° andar 5,0.000 -+- CEF I Fic� Cozinha/B�C,
Apto OK 153

'

3 Centro. Bd, Schiocbet - .12° andar 40.000 +CEF/Aceita carro, etc..

Apto Cons. li; :3 '. Centro Ed. K!lein - Em Construção 70.000 Financiado em. 48 parcelas
Apto Cons. 3 Centro Ed. Mathedi - Construção 38.000 Pínaáciado em '48 parcelas
Sala.coml, Centro Bd, Florença � 1°Andar 50.0QO SalaComercial

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

Terreno 7000 - Nereu Pröx. Artpz Zanghelini 35.000 Aceitá parcelar
Terreno 2608 t. Nereu RuaAndré Voltolini

'

28;000 !'legociãveis
Lotes ' 465 Figueira' ResidencialPiazera I 6.000 Eilt. 2.000 + 48 x 224
Lotes :385 Alnizade Residencial'Behling W.OOO Bnt, 5.00(iJ + 12 x 600 •

Lotes 63Q, VilaNova Pr6x.Pórwn/RádioRBN 3�.00O 20% entrada - Saldo 29 x
LOtes Vários �, Sta Luzia ResidenciáIGeraniwn • 7.000 SEM ENTRADA 200 pl mês
Lotes Vários ,- VilaRau ResidencialRenascença Diverso 30% entrada - Saldo 18 x

,

Lotes Vários - Vilakenzi Residencial Píemrann J Diverso 3Q% entrada - Saldo 18 x
Lotes Vários - Barra Residencial Satler Diverso 30% entrada - Saldo 18 x

Chácara 180000 - Garibàldi Egn.. 'Oaribalcll - Km 15 ,80�00b Casa alv. - Aceita trocar
Chácara 111500 - GaribaId.i Ribeirão Húngaros -

.Kni 1.3 '� 20AQO Sem moradia - T,roca/parcela
I
I
t

t
'!

.Terreno coIl18.000m2 no centro de Nereu Ramos
,

(ÇENTRO) - Apenas R$ 35.000,00 ou parcelado
.

IMPERDíVEL

Res, Geranium (Centro de SàIltaoLuzia) ,

Lotes com toda infra-estnitura (Tamanho médio de 500m�) ,

SEM ENtRADA - R$ 200,00 p/mês FIXOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS
TIPOr

_' o

ÁREA(Ma)
_. - - . - - - 0- _ -- 00

I OBSERVAÇÕES,ENQEREÇO
"

NR, "'VALOR
Construfda Terreno' QUARTOS R$

AJy.A.AlvlnOtto s/n2 - Lot. Dalmar 280,00 1.480,00 '03 100.000,00 ' , Copdlções de pagamento àcombinar
AIv.A.Gustavo Frlecmann - Guaramlrlm 320,00 450,00 03 ' 110.00,00 Condições de pagamento à combinar
AIv'rrdltlJaA.Francisco A. PlCclonl s/n2Corupá 80,00

-

853,00 13.500,00 Condições depagamento àcombinar
AN.A.BemardlnaBittencourtMOlIer, 221 660,00 05 75.000,00'

.

Condições de pagamento à combinar
AIv.A.LuizSatter, 63 140,00 330,00 ,03 65.000,00 Condições de pagamento à combinar
AIv.A.AdãoNoroski, 173 183,00 394,10 04 60.000,00 Condições depagamentoà combinar
Mist.A.Mareelo Barbl,340 120,00 420,00 03' 32.000,00 Condições depagamento àcombinar
AIv.A.Floriano Fre�ger, 70 530;00 530,00, 05 �

250.000,00 Valore condiçõesa cOIl1blnar..

AIv.A.JulioTavaresdaCunhaMello, 1'50 200;90 1.�49 05 150.000,00 Valores e condiçõesà combinar
AIv.''A.AbanoFadalnl s/n2 - VilaNÔva 140,00 675,00 03 85.000,00 CoFlrJiçõesà combilar
AIv.A.JoséNarlof - Ana Paula 195,QO 468,00 03

,

70.000,00 Valores e.condlçõesà combinar
'Macl.Rua,Rlchardt PI$ke, 417 70,,00 435,50 03 18.000,00 , ' Condições de pagamento à combinar"

*.AIv.A.OttoMeyer, 66 - Vila Lenzl 205,15 ,617,50 04 88.000,00 ' Entradade R$ 29.000,00 + 12XTR+1%
AIv.A.Chile,20 - Czemlewlcz" 100,00 520,00 04 38.�,00 Condições de pagamento àcombinar

, '

AIv.A.CândidoTomazell- Schroeder 260,00 1.541,00' ,
05 80.000,00 , Condições de pagamento à combinar '

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

APAATAMENTOS
NR DE QUARTOS VALOR A$

, 04 270.000,00
03 55.000,00
03 16.000,ÓO
'03 90.000,00
03 45.000,00

• I

714,00 85.000,00
375,00 15.000,00

35.�,OO, 85.000,00
371,00 26.500,00

4.236,00 ' 640,000,00
1,800,00 48.000;00". Entrada R$ 33.000,00 + 6 x R$ 2.500,00 prestações fixas.
,2.787,00 85.000,00 Com parcelementoà combinar
5.000,00' , 70.000,00 Condições de paiJamento à combinar
300,00

•

47.000,00 Condições de pagamento à combinar
,- ,

736,44 55.000,00' Condições de pagamento à combinar
93.000,00 40.000,00 Condições de pagamento à combinar:
250.000',00 60.000,00 Condições de pagamento à combinar

-

385,70 _ 30.000,OC)' " Condições de ,pagamento à combinar
2.180,25

_
'

, .. CQpdi :à,c�rnP�r, y, o
-

__""j"_'p,••�1.....�1'_"'�' , .,�,",'.' _'.-' ' •.•.:�.... " ....... :�, .�

ENDEREÇO
RuaWIIyManhken2219,· Edl1fcloAthenas •

RUaGumercindodaSilva, 555 - Centro - Ed. Carvalho
-

RuaRelnoldoBartel-Resld. Bartel- Térreo em 30 dias

RuaBarãodoRioBranco, 760 - Edlf. Sehlochet

RuaProcópioGomesdeOllvei'a, 1.320 - Edl. lsabela

RuaProcópioG.Oliveira, 13�0
,RuaOttoMeYßr
RuaAngeloTorinelli• VilaNova
RuaTomázFrancisco de Goes - Vila Lenzi

,

RuaJaco�Buckn2,137 - centro _

LateralJoséTheodoro Ribeiro - 'Ilha da Figuàira
Rua611-Semnome
RuaAdolfoEmmendoerfer, Barra do Rio Molha
RuaCsboHarryHadlich - Centro
�RuaMarinaFrutuoso - Centro
,Rua,JoãoSotherCorrea - Guaramirim
,EstradaQuati-Guaramirirri
RuaAmazonas

ÁREA (Ma)' I VALOR R$

'"

r,

OBSE'RVAÇÕES
CondiçóesàcOrTt>har
Assumlrflnanciamento de 80meses com baseR$ 524,00

, Assumir filanc.de 100meses com base R$ 550,00 (1.4CUß)
Quitado

ASsumir Flnanc. �e 216 meses com base de 590,00

OBSERVACÕES
, _

Com parcelamento à combinar
Com parcelamento à combinar

Condições de pagamento à combinar

Condições de pagamento à combinar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o ,f?ESULfADO DE UMA ScRAÇÃO .QJJ.
•

'
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.'

MUDA·.A OJALIDADE· DE ,SEU FN$IN
A INICIATlVA DAS ESCG..ASEIl PR'aIl� FEITtAS QJLTURA�

IEA/.lZADAS Ne IlÊ$ DE �SIfQ ErVa.WU A PARTICJPA9Ãe
fJE'ALUN,.5 DA F1tÉ""'ESQ!/l.A AT"É e ZO <iR'A" Q!W A Pfit::F5TA DE

AVALIAR E' rtiCENTIVATt es ESTUDANTES Eil TRABALHeS ,

fEl:ACH:trADCJ; AS IlAT"ÉTtIASESCa.ATtES. O EIlFEN� GJE ESTAS

I7i$TrruI�ES DEf)ICATtAIl PARA' SEUS ALUNf!:JIS; TtEFfJftÇA A

IDÉIA DE t:lJl= A Ct:/NSTTtUyÃtfJ DESTAS NWAtS ATIVIDADES
PETfJlITEIl OIE ELES TENHAll uil IlAIeR ESTÍIlULe PATtA

fJESENVa.WR os a:rtTEÚDCJ; DAS DJVEIfSAS DI$ClPLJ:N,AS f)tJ

CUTfTtÍQJLC O TtESULTÀf)tJ'DE rr:JDe� DESTES E$1UDANrEs,
,ACABA ESTIIIJJLANtJeA CTtIATIJIIDADE;, e T1fABAL�Eil GIN"" E;,

,
,.

'. •

I

,

TNCJPALIIENTE; "A CAPACIPADE INTE,LEàUAL. DE CADA UJL

IMocc -

Mostra

Gie1l;tifico-
. CIIIJU'aJ, ,!O

Colégio,
Divina

Providência

V Feira
CulJural do

Colégio
Evangélico
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VARIEDADES - 2 .

Confira'a História
"AHistória de IUJssagente."aopodefiea,só na

saruliule". OPf!Ssdo só é importante'se
o 8.eJI teMpofoibe", einpregado.

BlII'iocieltapocu

- Em 1876,(. ..) de acordo com a cronologia -da ocupação da terra,
que começou com Jourdan montando o Estdselecimemo 'Jaraguä,
este seguia por força de circunstâncias para mãos diversas. Em

01�07-1898, a 'Colônia Jaraguii', p",sa para afirma Peeher & Cia.,
com a parle de Jourdan no primeiro período, com -os sócios Fritz'
Wirth' e Adolphe Klein. No período seguinte girava nas praças de

Antuérpia, ÍJirm';ngham e sede no Rio de Janeiro, integrado pelos
sóciQS Victor e Charles Pecher e Adolphe Klein, com duração durante
o período de 01"-07-1898 a 30-06-1903. Vencido o prazo, a 'Colônia

Jaraguá' passava 'para os sócios, dr. Cesar Pereira de Souza, dr.

· Francisco Tavares da CunhaMello Sobrinho e Ângelo Piazera; em
·

09-10-1907, Em 1916 dissolvia-se a 'Colônia Jaraguà', com a

compro porpane de Ângelo Piasera; das eotas partes, permanecendo
sozinho como proprietário, ativando-a novamente com seu filho
Affonso.Piasera. .

p

, .I'!!.!#,i.1,;f!i?
- Em' 1926,es,tabelecia-se um conflito de terras, no Alto Jaraguà,
quando "Oito Wffstjahl e seus trabalhadores Oscar Kretssig e Arnoldo
e Fritz Krause vinham trabalhando e foram, inesperadamente
atacados a tiros, sendo todos feridos. Eram tndtetados como autores

do atentado, Ger1jlano Westfahl. e seu genro Henrique Marquardt,
Era aberto inqu�rito e submetido os ofendidos a corpo de delito.

·

.;. Manoel Francisco da Costa Cidral (oMandúea Costa), vendia um

terreno, todo vargem, com casa de tijolo, engenho de açúcar, forno,
OIambique e demais benfeitorias, na Estrada Sehroeder:
- Tomavam posse; como governador, o dr. Adolpho Konder e como

vice o sr: WaJmor.Ribeiro, .recebtdo com p'réslilo na Praça Quinze e

depois para o Palácio Cruz e Sousa. Era apelidado de governador
.

da primavera.

- Em 1936, o pe. Alberlo Jacobs inaugurava solenemente o Hospital "São
JOs�" (ex:Jaraguá), em 22-11-36 e o ';'édico seria o dr. Georg Richter, de
Blumenau e a parle da enfermaria ficava a ctiTgo dm Irmãs 4e Ca;ridade
Franciscanm.
- Voltavam para seus lares, os feridos. da noite de 07-10-36, achando-se

·

ainda impossibiliÚuJos de trmalhar Germano Sacht, Luiz Ullmann,. Arlhur
P�itz e Theodoro Jung.

.

- O dr. Amo Pedro Hoesch� futuro desembargador, era nomeado pqra
msumir o ctiTgo de juiz de direil.o da Comarca Je Jaraguá.
- O,dirigível "Hindenburg"passavapor Santa Caiarlna, do Conde Zeppeliir,
dirigível D.Z.L. 129, que aparecia às- 7 horm da mOnhã, sobre 48 vilas de

Jaraguá, Hansa e Banõnal. Nele viqjavam osminis� daMarinha, Fazenda
e Guerra, inúmeros�oficiais, o cap. Felin/o Müller, entre outrm pessom�

·

ilustres, nion pmseio de 24 horm da rota do Rio.

�?ê.�14,r7·
- Em- 1986, eram lançai/os div,rsos livros em jaragtiá do Sul: o Grupo Weg
'Iançava "Hist6ria' da Weg -, 25 �os", do jornalista Apolinário Temes; no
Baepefidi, patrocinado pela UFSC, Prefeitura e Comissão Municipal t/e
Trânsito, era lançado.o livro " Conversão à Esquerda x Prioridade de
Pmsagem em.Vim Umanm", do dr. José Guilherme de Souza,juiz de direito
da.Coft.larca de Jaraguá40 Sul e na Fetj, o advogádo e professor, dr. Vilson
Souza lançou seu livro, com noite de autógrqfos, 'TenSão Comlituinte".
- O diretor do "CP", dia {)2-11-86, completava 65 anos e seus amigos em

F/órianópo)is, fizeram os cálculos de quantm �ezes bateu o seu c,oração. A
máquina esquentou de tanto. rodar e deu o resultado: o coração do ''seu''

Eugênio bateu 3.416.400.000 vezes. Ufa! Que esforço!, '.

':'.,'.::1::1'.:':::'::::::'('::.:::::::::.::::::::'::·:·::::1·:···:::·::.:::::··:·::I.l.llIII••II:::.:::::·::::j:j:::.1·:::":]:::'::ji:,::.:!':::::::::!j::·::i:):::.::J�;
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (37) • APONTAMENTOS

.

A imprensa paranaense Vuestras fucrzas se han evadido. Itaoorovy. A nossa WJguardt
concluia o' entrevero de Estoy concentrando mio ejercito compunha-se apenas de '

Gumercindo Saraiva e dogeneral en esta ciudadm.mar sobre S. regimentos desfalcados sob 'o
de brigada Laurentino Pinto Paulo. Mucho luto y -mucha comando dos coron"

. Filho: "Dos outros chefes, dolor lIenan nuestra querida Fabricio Pilar e Bento P
sabemos que Piragibe pende patria y antes de nuevamente Gom:ercindo foi feri'
para o lado de Gomercindo e . entrar en lúcha hego W1 apelo gravemente. em uma perna

Jacques Ourique, para o lado de vuesIro patriotismo pediendo os no ventre (consta em o

Laurentino. Entre uni e outro, degeis suprema magistratura informe que teve o p�N
impotente. e' acabrunhado por paíz y reclamar vuestra lealdad esquerdo perfurado) e*
Pão' poder impor a sua Vontade viejo soldado tomeis publico que com os seus no correr

de dufe, -está o infdiz Custodio descediente de farrapo y noite. No dia onze, feita
José de Mello, o ex-glorioso.' republicanö '�onvicto' me

.

jW1ção das furças de _._w.,..
iniciador do patriótico apondré por la :fuerza cualquier com as do general Lima, _
movimento· de 23 de novembro. . tentaâva emperialista. Juventud continuou em perseguição;
Um dos oficiais do Exénito que, que os apoya esta iludida, tratando -de tlanquear o;

por intervenção do almirante, supone por la Republica que yo inimigo. O coronel Firmino ele

escapou de ser degolado pela y mio ejercito juramo defender Paula, comandante eil

gente de Gomércindo foi o maue bate por un hombre cujas vanguarda do general Lima;
tenente Peixoto". intenciones no suspecho pero . verificou' ter Gomercinde'
A "Gazeta de Blumenau" que tieve traydo la República morrido sendo enterrado De,

comentava O COMBAlE DE
.

'Diga-lhe Ia verdad y como cemitério de Santo Antônio,
ITAJAÍ, cm que os "pica-pais" supongo' 8un palriota aconsege- entre Itacorovy e Camaquã.
tomavam amportante cidade, cm le

..respecto y .obediencia como Foi exhtdado o cadavec plD
podec dos " nwegatos" e ráfria. yo ,a vuestro sucessor reconhecimento. O inimigo,
se ao oomandante da}'Cohma constitucional pues espavorido, foge diante �
Saräva" .quécsteve an Jaraguádo consecuencia de la-lueha en que' resplandentes armas

Sul: "
... Aparício Saraiva;' aqui nos empenamos no se puede

'

republicanas. VidaaRepublica!
chegou dia 09-07-1894 com 600 duvidar mas. Ahora (ass.) Genera. Moura,
homens para proteger a; forças Gumesindo Saraiba". Ministro da Guerra";'
de Guecreiro. Foi acometido na De Porto Alegre, datado de Telegrama de Montevideu
linha de combate 'de uma 17':'08-1894, o governador de convidava emigrados políti�
.�cs1ão cadmtP� que Santa Catarina, o coronel brasileiros para missa e pelo
fàleoeu": AntonioMorara Cesar, recebia repouso de Gumercindo.

Gumercindo chegou ao o seguinte telegrama:' "A . Aqui no Brasil os

desplante de enviar 3.0 Vanglwda da; brigadas dirigidas monarquistas, parla
presidente mareehal Floriano pdo general Pinheiro l\-f3chado, mentaristas, consultores à

Paxoto, pedindo a sua'renúncia, antes de fazer junção com M Nação, "soi-disant"
'segundo se . vê do abaixo comandadas J?C1o generaÍ umà, federalistas, tudo ficou de,
tdCgrama: "Mariscai Floriano -. encontrou, atacou e bateu pernas quebradas, COJ;n a
'Itantaraty - desde capitulacion Gomeràndo, que estavareunido morte do "NAPOLFÃODO�.

TJjucas y occepacion Cutytiba, a Prestes Guimarães e Dinarte, PAMPAS". FrifzvonJinipfjtl
18 que Páraná está conquti�. a dez do correate, à tardinha, em

.

- 11196�

A/otomost;lIl1 inortulill tk["""RllmthunFiScher, VúíVII tkAlfredoFischer. A CIISIIfoic�
em 1948, iw Rio Cerro I, dIIlÚUlIl Rot/ovill Wolfg""ll Weege (SC-I16) sob ,,0 4.617, tknIro �
estilo dII époclI

.

A comunida)de cresce e se
transfomta pelo ,trabalho•.De

cada umede todos•. IDa_Rodas,

'''''aslrial

ALlÄTECNOLOGIAEM.
MATéRIAS�RIMAS PARA

AlJ.fENTOS
. FOH (047) 3,.,-2271
J..,uã do aul - ac
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, por Egon Jagnow

Lembranças.d�·passado"
'. Pesquis�r a história,

.... .' t
"na verdade,' é uma 1:1,

caixinha. de surpresas. ,,' i'
"

'

,
As vezes, esta pode ser'

,'boa, enquanto em

:: outras, pode s e r '

c '

,� desagradável. Há algum
,

umpo, recebemos uma

,

dezena de negativos de

'vidro, para os quais, à
princípio, não se deu

•
.

•
_ A' •

,m'tHta importância.
, Depois' decidiu-se,
copiá-los. E ,vejam, '

"

houve cada surpresa
, agradável. A foto do
, atualHospitalJaraguá é
uma d.e�sas surpresas.' Hospital e Maternidade Jaraguá (naque!e tempo, Hospital São Jos,é). Acervo Museu M.' Eml1io

"

da Silva
"

"

Mostra com uma nitidez
"

" ncrivelos detalhes desta reformas e ampliações, se
inponerue construção, os perderam completa
euois, com seguidas mente.

Uma outra foto Pessoa, na qual aparece;
vistosa é a da Rua umadasconstruções'e�:)
Presidente Epitácio enxaimel, se não a maiJ'·:1

expressivaquejá houve, :1

em Jaraguá do Sul. Ela;
i

, pertencia a Roberto \,

Marquardt e nela, fJ()S
.últimos tempos .de sua

existência, funcionava Q'

coletoria estadual. Pena

que foi demolida para:
darlugar ao Edifício"
Jaraguá.:

"

.
'

-

iPresidente Eoitácio Pessoa: Acervo Museu M.'Emãio da Silva.
'

..;,".
.

..'
.

Você gostaria. dé
, colaborar, comentar,
criticar, ligue para 3?�-
1300 e fale com Égon,
ou para 371-1919,'

Se preferir escreva
para ,a' Caixa PostalLs.

,

'Será um prazer
. ,

para nós.
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LuizSant'Anacomemorareencontro Companheirism
. .

no Rotary Corup

.

VARIEDADES - 4

SOCIAIS

Nafoto aparecem o dr. FaliS/o,' nosso diretO#' E. V. Schmöckél e o. sr; Luiz J. Sant'Ana, na
residência deste último, o mais novo assinante do CORREIO DO POVO, em Curitiba, feslejado
com 11m gostoso café 'da tarde

.

LIMPEZA PUBLICA

.

A exposição do lixáempleno domingo

A Praça do EXpédicionário estava IlI1Ui lfÁ1üi.a no domingo passado; pelas 12 horas, .os tllristas
torcendo o' narii, .

I

. .

'.

..'

• I

Até parece qlle os Ilsuários não compreenderam a finalidade do projeto de r�ciclágem do. lixo.
Da forma como aparece na foto; não só não reciclaram o lixo, como tunda tkpositariIIIJ o lixo,
sem se iinportarem com a imagem de nossa cidade como ordeira e limpa. Tem genteprecisando
de muita orientação. No seletor aparece o setor responsávei: 8eanta. Pelo jeito na Seama n40

'. .. '. I

SE AMA... a cidade.
.

Vamos construir o Centro Cultural
·0 Jornal COllREIODO POVO vem mais uma v�z convocar � populaçãopara a

campanha Vamos construir o Centro Culturàl.
Sabedor da importância doprédiopara a cultura jaraguaense, o COlUlElO DO

.

.'
.

I

POVO abraçou esta causa mais do que justa.
Todos podemos participar: A Lei Rouanet permite .que as pesso.as .r�icas e

. jurídicas possam transferir10% dos impostos devido a projetos culturais,
Procure se informar a respeito, nos escritóriós de contabilidade, e participe
da construção do Centro 'CulJuralilt! JaragU,á do Sul.

SexttJ-feira, 1 denovembro de 1

VIDA ROTARIA

Corup.á - O Rotary Club Florianópolis-Leste
de Corupá realizou Curitiba-Mercês.
interessante reunião de .. Vale lembrar,' pÓi'
"companheirismo que contou oportuno, que o govemado(j
com a presença dos . Ruy Cardozo (periode.
'governadores Marchesini, 1992-1993, nasceu nO'

Cardozo e Franco e a visita vizinho município dI
de rotarianos do Corupá. (EVS)

. "

Saudosa Mãe
Se minha.mãe eu pudesse ver ainda,
para dizer,

.
SIncero, em seu louvor,

que sua ausência nos ·causou a dor
de uma cruel saudade, imensa e infinda!

. Diria então que sua i"!llgein linda
de virtuosa mãe, com seu valor,

.
.

seus filhos g!1a$r�o com muito amor

e a gratidão de todos que não finda.

•

. .

.

Mas já .que não a vejo, então espero'
oue minha santa mãe, Ç/ue cimo e. venera;
do Céu nos possa sempre abençoar,

, �.

,

Como nos tempos idos -de bonança,
.

.'

quando ainda eu era uma feliz' criança .'.�

e Ela ensinava os filhos a rezar!

" ,
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'SOCIAIS

O/aniversário do Comendador S�idel
� Nosso' constante leitor, Joinville), em 1934 passou a

.Comendador Alvini strideI, do formar um novo Município -

.

i7inhó mtmicípio de Corupá, Jaraguá -

; do qual era segt.m.do.
�etou no último dia 29 de distrito .. Não só integrou a

�, o seu 700 1110 de vida,' Câmara de Vereadores' de

.p companhia de. sua ��osa Jaraguá do Sul, onde foi um

�DaFuck e demais familiares. dos expoentes, defelidendo os
, : O aniversariante, além de ideais de seu Partido e de sua

sucedido empresário é' CaituoidadeintraruigEiJ.temente,
ecidonoplanetaTerrapelas e concorreupera que em 1957,
atividades de cultivador de alcançasSe a sua �lIlcipação,

�tas e fiores da família das participllldo detodos osPJ&Os,
Orquidáceas, havendo' uma inclusive o de haver sido o

'Was com o seu (Seidelillla). Os vereadorqueelaborol:l aprimeira
�vadOres de orquídeas e de ata danovamidadeD;ltmicipal a
:m-omélias formama nível integrar o' Estado de Santa.
mlUldial uma .confraria de Catarina.
wgetai.s faltástica, que trocem

.

A nível :regi�al prestou os

experiênciasecoohécinlentosde mais assinalados ,serviços;
aJaS observações da genética lutando; defendendo e

que disciplina a biologia que
.

reivindicando em.beneficio do
estuda a evolução ccoforme as desenvolvimento e bem-estar

.leis da espécie.O ComendadOr desta vasta região do We do
conserva em' seus arquivos' . Itapocu, ondenasce este fimoso

.

�çasdefeitosSeosaciooais Oehistórico curso de.água.
:e mostrou-nos, certa. vez, um Quanto a vias de

�
: cartão postal que foi colocado comunicação, temos coohecido .

!lOcorreio em umadasmilaeres vários "pais" da famosa e

de ilhas perdidas no Oceano décantada Rodovia São. Bento

Pacífico,nomomento exato em C<J:up4Foiúmalutadegi�
'�ocatarinense,daCoI&ia� . reconhecemos.e quem ·podla
Mamtá, no município de Porto �udava no que fosse. possível

;

'URão, Chàdes Ccarad; descia �a tomarreaIidade este smho
'da Apollo para caminhar n.a quase

.

secular; . todos
. t�, conquistando o espaço merecedores de louvores,
,Interplanetário em nome dos juBtando, por vezes conhecidos
âtUti$snOIte-Mlericanos. adversário s, que' formavam
Más foi e é importante peça' numa linha comum quando . sê

'na vizinh.a cidade de Hansa . tratava dos interesses de todos.
liumboldt, aliás Corupá, Nósoutros,recémvindocJaterra
�do ainda aquela área (era o dospinheirais, testemunhamos o
terceiro diSrito doMunicípio de quanto de sacrificios e ·lutas o

Comendador Alvim Seidel

dedicou, como dependente
direto de uma via, ele mesmo

.
I

estàva no fim da linha, para, se
beneficiar da agorà BR':280,
que em breve tempo deverá
\iwuciar a suautilização plena,
com amatização desta rodovia

que passou a ser reconhecida
desde os tempos do engenheiro
Emílio Carlos Jourdan, .que

. percorreu aquele trecho de São

Bento ao Vclle do Itapocu e que
hoje, sem sombra de dúvidas,
'deverá se cmstituirnoCorredor -

de Fxportação para o-portode
. São Fraicisco do Sul, omelhor
porto austral do Brasil,

.

reccahecido já em meados do'

século-passede. A ele deve ser

creditado reconhecimentos,
independtnte de corpolítica, em
futuropróximo, pelomuito que
fezemprol dó desenVolvimento
de toda a vasta e progressista
região. Hooras ao Mérito,! I

Ao ensejo do septuagésimo
aio deútilexi.ftência, oCORREIO
DO POVO, sente-se honrado em
cumprimentá-lo pelomuito que
�El).teiealizoo em

prol das comunidades Jataguá
.

e Corupaense, onde deitou
raízes e com suas atividades
ajuda o município incrustado

.

ao pé da Serra do Mar, para
ser conhecido pelo .mundo
inteiro.
Renevados SIlOS de vida deseja
oCORREIODOPOVO, amn dos
seus mais antigos e dedicados
leitores. (EVS)

,

,oto'mostra o ComendadorALvim Seide� seniado, redigintlo iiA.ta da Instalação, osjá
.

Osprefeitos, FranciscoMees e Wdly Ge11tUlno Ge�sner, professor Wali:/emarSchu/tz
MllriIJo Barreto de Azevedo, em 1957

.

RECORDANDO
.

A VIII.Schützenfest
de .Jaraguá do Sul

�Marlene
'. i '.

"';i/TomllSelli; A,

Dama deNegro
-dançou
solitária; com
'coreo�fia de

imagin"çáo, ,a
m"is náopoder,
dentro ·de um
salão repkto d.e

'

'

alegrespares de.
dançarinos.
Dançando
solitári4
apareci(l a sua
arte dentre qs
demais...

Enquanto um grupo dançáva, outro deicansava. O
.

grupo desta foto mostra. o dóno·da Oficina Pina, de
vwi Lenzi - Alidira, Marlene Pereira, Célio Pereira,
Osnildo PavliheUo, Maria Pavanello, Anita Reinke e

Elmjro (M"U'O)Reinke. (tomo se vêtodos curtim:/o afesta
empleno domingo.

.
.

A máquinllfotográfica fixa Hildà Wedekind com
, . jovens, p'arlicipllndo da VIII Sehii.ttenfest. Clara
Wedekind Ro�e", de Citicinnati, OH, V.S.A., que
fambémjáparlicipou da tradiCionalfesta de outUbro,
.� irmã de Hilda, que envia um forte abrflço !Jem

.

brasileiro do vizinhomunicípio deGuammirim. (EYS)
. .

,
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6 - CORREIO DO POVO - Jaraguä do Sul, 1 de novembro de 1996

Destaque emergente da geração sucesso,
Márcia de Oliveira, com seu olhar sensual e
penetrante>

feio terceiro ano, consecutivo a Hungâria Turismo
traz a Iaraguâ do Sula banda alemã Die Mottener"
pára animar a Schützenfest. O diretor da Hungâria,
Marcelo Gascho, juntamente com o secretário

Ziegmar Lucht, recepcionou osMottener no aerôporto

"

Rua Marina Frutuoso, 391

FOI\E: (047L372-0081

JARAGUÁDO�UL- SC

DIAGNÓSTICO'- TRATAMENTO
PREVENÇÃO EM CARDIOLOGIA'

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA. Beltram;

Máq,Uinas para.empacotamento
RuaAraq'uari, 136 - Dha da Figu�ira

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

onossotliretorEugênio lfctorSclrinöckeléo aniversariante
deste sábado (02). Seus bem vividos 75 ànos, serão
comemorados com a esposa BTIlnhilJe, filhos, netos e seu

vasto círculo deamigos. OJl!.lSchmöckelé lenda J!ivadanossa
ricahistória; enciclopédia queguarda edivlllga osfatosmais
mar,cantes da'história da nossa terra; Parabéns de toda a .

"galera!', aqui do CP.

RONALDINHO - ci' jogador brasileiro que defende as cores do

Barcelona da Espanha é destaque mundíal.apontado como' segundo
Pelé, receberá proteção especial dos juizes espanhóis, segundo

'

,
Vetoríano SánchezArminio, presidente doComitê Técnico de Árbitros
da Espanha. Os juízes vão. impedir supostas tentativas dos adversários
em pararRonaIdinho com faltas duras.

.
.

NOSMARESDO SUL - será a festa das festas a 1· Noite dos Mares
do Sul, promoção que o Clube Atlético Baependi realizará no próximo
dia 23 de novembro, no Parque "Aquático' "Haroldo Ristow". As

piscinas receberão decoração especial, coberturaparcial, palco gigante,
desfile. de linha praia e show especial de Mezinho do. Trombone de

Florianópolis e Pop Band de Joinville. Ingressos e mesas estarão. a

.venda a partir desta segunda-feira (04), na secretaria do clube a razão
deR$ 10,00 para sõcios e R$ 20,00 para não söcios. O traje poderá ser� ,

,

,

típico. havaiano ou esporte. Imperdível!

MIKE TYSON - o. .demolídor irá enfrentar Evander Holyfield no

próximo. dia 9" em Las Vegas, Tyson vai receber US$ 25 mílhões,
enquanto Holyfíeld fica com US$ 12,5 milhões, fora os direitos de
televisão. É bom lembrar que em 91, Holyfield afirmou "que nunca
hnaria com um' es tuprador", Tyson disse que"ele irá pagar" por isso.

Arte Cick '

C. a realização. dos JogosAbertos de
1aCatar"ina, emsua36°edição, na cidade
SãoBento do Sul, representaa força de

.

ação de seu povo, � participação
araguádo Sul,vem coroar um ano de

conquistas no esporte. Pi Rádio.

guá AM Stêreo, está com vários

tins diários, trazendo todas as

'ções da maior competição poli
íva do Estado. e principalmente o.

nho da delegaçãojaraguaense.

CA TROCA - depois de ter

dado sua contabancária como eStrela
tarctica, agora Daniela Mercury
com tudo para a Budweiser, que

'boaaceitação no Brasil: Ela vai virar
girl daBudweiser emnova campanha,
omercado dos Estados Unidos.

DAME - promove hoje.a grande
'

das bruxas, o. Haloween. "Tricks or
ts" (doces ou travessuras).. não. vai
nesta, que promete ser a,maior

ão dos últimos tempos, Vista, a sua'
ia e apareça. E amanhã (02), mais
super atração internacionaluo palco

i:Notre Dame, PAPA WINIE, ao. vivo.
dível!

Emjantardos mais concorridos, o cirurgião dentista FI
Carlos dos Reis assumiu apresidência daAssociação B
de Odontologia; regional de Jaraguá do SuL A soleni
se na sede da,4ABB, na última sexta-feira .(25), dia do

,

oportunidade em que, Francisco recebeu o cargo do

presidente José dos Santos Neto.
EM éORUPÁ - a KLC Conectores, comandadapor Kurt

.

acaba de inaugurar sua associação recreativa, próximo a
,

na avenida Getúlio.Vargas, centro do vizinho.município.
espaço.so p�édio com características germânicas, c

pavimento.s, abriga o. s�ão de festas, salão de jogos, ch
hall de festas, banheiro.s e vestiários. Quadra polivalente,
futebo.l suiço com ilurninação. e dois quio.sques coJilp
encan tadora recreativada KLC que a'inda predispõe de esp
futura instalação de piscinas.

JEEP"CLUBE- a diretoria do Jeep Oube de nossa cidade
reunião co.m seUs; membro.s pará recepcionar'autori
imprensa, na noite da última terça-feira (29) em sua sede,
do Mo.rro da Boa Vista. No cardápio, carreteiro. éSpe
preparado pelo. mestre Móise. O presidente "Z�" e

de diretores, fo.raIn perfeito.s anfitriões.

""emorou idtule nova, quarta-
.

'(30), Lucia Pereira. Foimuito
tIIlnprimenúulapelo esposo Junior,
/afilhaLaura epor seu círculode

'

�

Em aconteciment� búu:k-tie, Everson Wodz;"sky e Sibele

Rútow, RivelinoFer�s eJoyce, lfniWodzin'-kyeMe/issa
Krause, CristopherRenschel é Luciane Wodzinsky
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O leilão Ben�rr.cente, promovido pela Apae e Ação Social,. no último dia

22, no Baependi, revestiu-se de sucesso. A r�da '�quida somou R$

6.000 00 e servirá para dar andamento aos projetos já encetad�s pe�.
duas �ntidades. As presidentes da Apàe, Rosane Vailatti e da Ação Social,
Ianice Breithaupt, �adecem a participação da comunidade.

Ana Maria

Sasse, Iutta
Marcatto e

Yvonne Alice
Schmöckel

Gonçalves,
madrinhas do

Leilão

DECORAÇÃO
NATALINA - o presidente
da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Jaraguä do. Sul,
Sérgio LuizNagel, esteve na
última quinta-feira (31), em
Blumenau, quando manteve
dxersos contatos visando

reestruturar a decoração
natalina emnossa tidade. Os
preparativos estão.

adiantados e Jaraguá do.Sul,
com o. esforço da CI)L em

parceria com a Prefeitura,
deverá ficar reluzente pará as
festas de natal e ano novo.

Arte Cick

res�o Marcio MauroMarcatto; com a esposa Vera,
re presentes nos melhores acontecimentos sociais

ii.

JO� ria9Elisäbeth

,

Mcu:Ji Baumer,
do grupo das
15 madrinhas

'

do Leilão

Na foto, Edison Luiz Dias, Gerente âe Marketing
da Tip Top Alimenios, de' Curitiba, Cristiane
Hufenussler, da CMC e o casal Auni José Pain de

Campos e Vera Lúcia, ele 4a diretoria do
Bamerindus - registra um d'Os raros momentos de

pausa dos folguedos.

RECORD,E NEGATIVO - onze veículo.s foram furtados
, em Jaraguá do. Sul só no mês de,o.utubro., sem que ninguém
soubesse do. paradeiro de nenlÍum. À tarde, à n,o.ite, pela
madrugada, em horário.s diversos, carros desaparecem sem

d�iXar pistas, um inclusive; em frente ao po.rtão principal
do parque de Eventos, du'fante a Schützenfest. FatIa de.

,segurança?'Co.m certeza! Agora, que tem "truta" nessa

história, isso tem. Carro saindo. daqui dire�Q para 'Po.z e

Paraguai, par� futuro resgate do seguro... Pode

inves�igar.

• A I·Mostra Científico-Cultural do Colégio Divina
Provídênpía, reaíízadanos dias 30 e 31 deoutubro, foi'

sucesso absoluto. Vário.s temas abordados, explicações
convincentes e a parte artística muito. rica, com várias

apresentações. De parabéns a direção e alunos' da

�vina!
•

• Massaranduba comemora seu 350 aniversärio de

emancipação. potítíco-admlnístratíva, com uma festa

simples. Adata oficial é 11 de novembro, mas no

sábado (09) será realizado baile com destaque para a

apresentação da Banda Cheiro, da Bahia, no Centro ,

EsportivoMunicipal.
'

• O Restaurante e Lanchonete Indaial inaugurou o. 10

buffet de sorvetes de Schroeder, no. sistema self

servíce.Fíca naMal. C!)Stelo. Branco, 825 bem no

centro 'atendendo encomendas pelo. 374-1296.
• Os empresärios Décio. da Silva e Antonio Bona e o

secretário executivo da Acijs.Moacir Lâwin, foram ,I

homenageedospelaAssocação de PequenasEmpresas
do Vale do. Itapocu, como "Amigos daApevi" ,

• Você quer passear neste final de ano, fale com a Sra.

Bárbara, narua funão. Leandro, 91 na VIla Lenzi. Ela
... está organizando excursão. paraAparecida, Campos

do. Jordão e Rio de Janeiro, com .saída dia 25 de

dezembro eretorno no dia 30.
• A Epagri, Empresa de Pesquisa Agropecuária e

Extensão Rural de Santa catarina, emparceria com a

pr.efeiturade Schroeder e.Sindicato dÖsTrabalhado.res
Rurais, promoverá napróxima terça-feira (05), o 10

Seminário Regional de PisciculturadeÁguaDoce, no
salão da igreja dapaz, emSchroed�. Oevento reunirá
técnícosprodutores do setor.
• As celebrações de primeira eucaristia, sábadQ (26) e

,

'

do.mingo (27), naMatrizSão Sebastião., tendo a frente

o Padre Vilmar, superlotou o. templo católico,
,

demonstrando,maisuma vez, que o belo trabalho que
a pastoral da catequese vem realizando? c0D?- as
supervisão. dos padres da paróquia, tem dado bons

frutos.
'

• Parabéns a Lárissa Runcos, que recebeu aprimeira
eucaristia, no último sábado. (26), na Matriz São

,

Sebastião. Com os pais Predemar e Mrugaret,
,

recepoíonou familiares e amigosem suabelaresídêncía,
• AOficina deArtes oferece trabalhos decorativos em

, paredes, pinturas com texturas,muraís (trompe l'oeil),
stencíl e marmorizados. Interessados, contatar na
Oficina de Arte, com Dílma ou Mara, na rua João
Januário Ayroso, ,26� (comecinho dó Jaraguá-
Esquerdo) ou pelo fone372-3901.

,

• AMarrakech programou duas super festas para este,

final de semana,nasexta dia 10 (hoje); EspecialLegião
Urbana,' uma noite de pura recordação. E sábado

(amanhã), a partir das meia-noite, Gata Camiseta'
Molhada com anoite do Semáfo.ro. Vale conferir!

• Co.ncerto depiano digital com oMaestro. Luiz Paqlo
Trio.ne; na próxima quinta-feira (07); àpartir das 20
horas, no Restaurante daArweg. A promoção é da

FUndação Logosófica eCentro de EducaçãoMusical
Arte Maio.r. Convites na Arte Maior, rua 'Exp.
• GurD.ercindo, da.8ilva, 600.

Adriano Zimmermann é o novo presidente da

Associação. Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim.Adriano receberá o cargo ocupado pelo
industrial Blásio Mannes, no próximo. dia 22 de
novembro.
• Amanhã (02), dia de Finados, de revérência aos

mo.rtos, haverá celebração no cemitério. da VllaLenzi,
às 09:30hs.NaMatriz SãoSebastião, as tnjssas serão
às 9,15 e 1� horas.

JoiceMathias recebeu aprimeiFa eàcar:útia no últimosábado
(26), na Matriz'São Sebastião. Ela é filha de Aründo e

Eleonora Mathiàs. A recepção aos convidados deu-sé na
RecreàtivaMarisol.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO 'POR IMAGEM
.

'

Dr. Ed�on Carlo� 8chulz
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ECOG.RAFIA GÉRAL E DOPPLER COLOR GASTROENTERÓLOGIA

• ,
•

•

•
4

Ru� Jorge Czerniewicz, 84 Telefone:_ (047) 371-1109

primeira
• #;� �'

eucansua no !J;

último
domingo (27),
na Matriz São
Sebastião; Ele

, é filho de Celso
Lui$ e

Aparecida
Janete

Cescôneto.

I,

- "

,
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. Jaraguá do BulI .1,de novembro de. 1996

Camilla
Gabrielede

. Oliveira,jilha .

. \

deNeuza e Clênio
Vargas'de Oliveira,
completou
8anos
no.dia Bl.

,

deoutubro.
.Parabénsl

··CAVALGADA_
',0 Piquete Estampa de Taura, filiado ao

CTG Laço Jaraguaense. convida-a todos
que gostam de um bom passeio, para ·a 2°

Cavalgada, que acontecerá nos dias 09 e
. .

10 de novembro, com destino à Rota das
. Cachoeiras em Corupá. Tendo seu

percurso em torno de 35km, com a

tradicional,parada para. dar aquela
engraxada no bigode,' na Vila Rutsen, já

,

em Corupâ, e o jantar' será no local do

acampamento, como também o almoço do .

dia Will.

Os interessados deverão 'manter contato
com os organizadores:
João Carlos - 973-9569

. .

Sandro - 983-5393 (372-3775).
Adalto ':

- 975-3400 (371-3444)

CURIOSIDADE:
'. .

O gaúcho quando quer homenagear seus amigos, parentes ou familiares, por
ocasião de aniversário, canta um parabéns diferente dos outros brasileiros. Canta

. o seu parabéns crioulo...
'

�������_�. PA R A B É N S .C R I O U L O�·�������

(Dimas Costa e .Eleu Salvador)
Parabéns, parabéns,

.

Saúde e felicidade, .'

Que tu colhas sempre e todo dia,
Paz e alegria na lavoura da amizade,
Que tu colhas sempre e todo dia,
Pa: e alegria na lavoura da amizade.
Que Deus velho te conceda, .

-

Com a sua benevolência, .

ROD'ZIOS DECARNES
BÚFFEf POR QUILO •

NOVIDADES:

JAVALI, BÚFALO
OVELHA

BR 280 N° 5.249

JARAGUÁ' DO SUL - sc
Anexo ao

Portal de Jaraguá

Muitas e muitas caminhadas
Pela invernada da existência.
Parabéns, parabéns...

. E unidas num mesmo afeto,
Nós te saudamos neste dia,
E para que siga afestança,
Vamos cantar com alegria.

.

.

Parabéns, parabéns... (duas vezes).

De.paohante· cu,o
CONFIE EM QUEM SEMPREESTEVEAOSEU LADO

"MAIS QUEUM DESPACHANTE, UMAMIGO"

RuaJorge Lacerda, 169 - Fone: (047) 372-2779
Jaraguá doSul- SC

Filial: Barra do Rio Cerro;Rua Angelo Rubini, 972
Fone: (047) 316-8421

Cozinha Üfmpeira
·Mocotó
O mocotó é um tradicional prato da
culináriagaúcha. Nos eventosfestivos
do Rio Grande do Sul, o mocotó é um

prato de grande aceitação, pelo valor
nutritivo e agradável paladar.
Para preparar um mocotó pára 6

pessoas, usam-se os
. seguintes

ingreâientes:
- 4 patas d(f bovinos

- - 2 kg de mondongo
- 1 coalheira

-Itripa grossa
- 2 xícaras defetjão branco,
- � kg de lingüiça
- 2 colheres de sopa de óleo
- cebola, tomate, alho e outros

temperos a gosto
Para preparar o mocotâ, colocar as
patas, após bem lavadas, em ág!la
fria, levando-as aofogo, com bastante
antecedência; até soltar os cascos das
patas. Concomitantemente, colocar de
molho em água fria, duas xícaras de

feijão branco. Quando o processo
acima estiver completo, com feijão
enxarcado e as patas com o osso solto,
cozinhar o feijão. 'Preparar um

refogado, com todos os temperos
igualmente os miúdos picados é a

lingüiça. Apôs, juntar ao refogado o

mocotô e ferver tudo na água que.
foram aferventados. Deixarferverpor
meia hora.para servir, misture ofeijão
branco, para dar beleza ao prato.

COMÉRCI�
DE �ARN-ES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

.
Rua João Plan�c"'ck. 407

Fo....�(04?) 372-0524-371-4&47 -371�275,
JARAGUÁDO SUL- SC .
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,.._, , /

verao e para ectas coisas.
Jo� rntll�,u'rtH rn o L ivo s fi C1'rC1

'I, ,II II

que1 Clutl'r fitl»oa tlnl.:C1'rC1'r o

• tilptlll,o, c1rlc1Iisa'r tl l.:o�ll.:lui'r
'qUti e�'LCi 'la Ilo'rci de fa'Le'r
"Igurnei l.:OiSCI fia:rC1 e n L'ra'r e rn

rO,pmC1 tl CIU� tls�a á a 1:lsLaljão
'tiltiiLe1,Pc1'rc1 o 9'rc1ncltl c11tl'rLci

JGl'1utlIIz!S CIUtl l.:UIOl.:C1rn o l.:o·rfio

sm ,tlvidGnl.:ia,
Pe1',r� i s Lo, cj:- 9'rc1 nde

rtwio'ria ,CI Utl sob'rtlvivt; u o

úlLimu ve'rão disfc1'rljando
,

lodas as fiC1'rLt;s inl.:ÔmodC1s

('1Úti não sao clignas da

pe,pfei�ao), C1 i r;clc1 -fiodt;.rão,
cl t;, sW'P Cl , fi'ro c u 'pa

l:pateHrl�nLos infa!ívt;is pa'�a

'Kaba'r com o excesso cltl fieso,
(;eluli'Le, rl�l.:idt;'L, tlsL'rias e

'"leHI<J1C1 s (m ui La s Vtl'Lt; s uma

�Iissão quast; '1Ut; imfioSSrVt;I).
Alguns l:uidados ou aL� a

I:O'P'reljao de mC1US IlcibiLos,
'qUti SOrtlar�l cen Lfrrre Lr-o.s

indtisejdvtlis, fiodt;·rGio
,llIelllo'ra'r basLanLt; a Ima9'em,

aLé o vtl·rão.

DIt;TA t;
,{;Xt;RcfcIOS
{;xt;·rl:'r'l.:'ios 't; urnC1 boa

ditiLe1 aindC1 são o s g'rC1f1cles
Cl I'ia d� s fia 'ra '''t;l.: u fit;'r�1'I" CI

fo'�mCl ou C1 Lá mtlsm� rnt;1l10'ra'r
LI effien-ti,nl.:!a, .0 l:o)n L·role nC1S

alirntlnlaljôtls, corn urna dit;La
dtl I?OO ou 1500 l.:C1lo�ri01�',
'Pene Le rn t; rn u rn

'tirri"1�rrt;l.:i rn e n Lo g'rc1cfc1 Livo
I:OrYI �' cljud� de ext;'rl:kios

I:Orno a' l.:o'r·rida, biól:ltlLa,
na'Laljclo, Ilid-r'09incisLil:a ou

Urna s:mfil�s, l.:cHn.inliada,
p'paLil.:ad-os 'no mínirnq '20

( Le rn fiO CI ue o l.:o·rfio

;p';:"tll.:i SC1 fiC1'rei t; ri L'ren:> tl m
.

.

..-

i.:tlsso at;'róbil.:o, elueimc1r1clu
L 'rtl � Vt;';l e s fi 0'1'

muiLo Cll.:imC1 dv' cl'tlstljc-iclo, o

in'elil.:Cldo é 'um,cl c!it;lC1, mC1is
"rí9;dc1, co m um fi'rog,'rClmc1

,mC1 i s i ri Le n so clt; eX�'l'l:kio,s co m
'

e1l.:0mpC1nllC1rneriLo dt; um o

rlu"t'ril:iQn'isLCI (cI�� f c1'�d um

fl.t;'rfil c11i rne ri LC1'r dt; C1l.:0·rdo
co rn LifiO frsil.:o t; IldbiLos

c1IimtlrlLc1'res) t; um pi"OfissionClI
,fiCl're1 os ext;·rl.:kios.,

OS CRtMt;S
QUt;

"A0UDAM.·.

A CI,'risLiari Dio'r á Irde'r
'no mt;·rl.:Clclo co rn o fi'rodvL�
fia'rei l:tlluliLt;, o Dio'r SvtliLtl'
clutl ,á um 9t;I, à base, cle
�xL'rC1Lo' dtl filan LC1 s , elimir1C1 ndo

, \

'C1 S go'rc!u'rCi s IOl.:C11,i'LC1CICI s ,St;m

CI rleCt;ssidad� cltl r;1�1ssc1gern.
A l:onc.o·r'renLt; l_g;ll.:Ôme

LClmbém Ltlm o mesm� LifiO de

fi· ..o�luLo CI disposiljãO do
rritl'I'l:C1do, CIUt; fi'revint; t; Cllivie1
'o C1Sptll.:-Lo IIl.:C1·Sl:Cl' ele ,1�n,cHljelli
nC1S 'rt;g,iôtls com 'celuliLe.
\./ I '

VC1 't;

'IUC11'1ue-r Lipo dE:! çremtl não á

o sufil.:it;n L� fia'rCI (Kabc1'r COrti
�sL'E:!s ,Li pos d� fi:robttirhcH.
0unLo CI E:!sLt; Ll'aLarfltlnLo, �

,c1Co'rr;fianllatr,lE:!nLo eiE:! ditlLe1s ou

C1fit;nClS 'e1 dimirluiljãO clE:!
CllimE:!'nt'os 9<:)'rdu'r,osos t;

t;xtl'l'l:kios l'Í'a'rão mClis E:!rE:!iLos

• •

,cl s ci'reas p-rej uc:l i l.:aclCI s .

SOLUÇÖt;S
CIRÚRGICAS

cIUC1leluE:!'r ouL-ro" tlsLtl' LiflO eltl
má Lod <) 'L tl m ·rt;l.: u ptl'rclljãu

·rdfiida-: e t;m l.:C1S0� �m CIUE:! a

,pt;ltl c1indc1 Lern t;lasLit:iclc1clE:! e

�odt;'r d'e :reL'rclljão, e1 hpo nClo

,dt;'ixC1 <.:il.:é4 L:ri,,,t;s (l.:Orr,L urna'

plch,Lil:C1, CIUt; nesLtl �em) 'removtl

o excesso cle fItlltl, • A t;�ttlnsã6
do 'co'rLt; vC1'ria l.:on ro'l'Ime o 9'I'CfU

cl� flclt:ielE:!'L � �la clucH,Lidc1clE:! ele
90'rclu'1'C1 C1l.:U�1�laclc:1. (10 C1 1;5

ctlnLfmE:!L'r�s). O L.tlmfiO de

'rel.:Ufit!·re1Ijão á bt;'rr-I mc;iu'r cio'

CIUE:! urr_rC1 lipoctSpi'rc1o:são, clt! um C1

clois mestls clt;fit:inclenclo clc!

QUClrldo nE:!m dit;lel, ntlm

f�x';n�rcio�, 'resolvE:!rrJ, GI soluljão
p,Odtl tlSL'C1'r nC1'S mão� dt;

Ci-ru·rgido fiIGís{ko. Um cios
meios mais e-fi<':c1'LtlS' á C1

lifioClsfii:rC1Ijc'io: Afi��CI'r clt; st;'r
,

,

um p'reCt;�so ci·rú·rgil:o igUC11 C1,

inl.:isã<.i cl tl
Ctl ri Lfrr.lti L'ro) .

,

frr) l.:C1S0S c;ltl rlc1l:ieltl'L
musl.:ulcrr, o indil.:ado á C1 <.:Í-rvrgiCi

um
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Terra' e Liberdade
.

Depois q�e DtWe Car, (Ian Hart) faleceu, dnido a �m
aJaque cardíaco, sua neta, remexendo as veÍhas coisas de
seu avô, fez duas descobertas que a deixaram intrigada:
um lenço surrado, contendo um punhado de terra; e uma'

pasta com fotos e recortes de jornai$. Todos tratavam da
Guerra Civil Espanhola, da qual seu � fizera parte: A
ação volta-se para 1936. O jovem Dave C� avisa a'sua
namorada que vai para a Espan,,'a, junto com seus

'"

••�..". companheiros de partido,'
!rn:!1J-J.:!..7!1 "'tar contra o fascisnw. Tão
DOM>

. logo purte, integra-se
apaixonadamente' ao

, cenário de lutas e iikologias
que lá encontra. Aospoucos,
porém, Dave vai
descobrindo outras faces
daquela estranha guerra:
'seus companheiros vão
morrendo estupidamente, os
trabalhadores brigam entre'

si sem se chegar a um'

consenso, as milícias

confundem-se em suas

estratégias e seus líderes
FEUX 1995

M':LM' opõem-se uns aos outros:

VÍDEO
AlmaSelvagem

O quepode, acontecet a um homem quando a mulher
que ele desejapossui o seupróprio sangüe? Juan '

,(Antonio Bamleras), procurandofogir de seus

�os sentfmentos, acoba refém de seu� ,

'

quimdo sua irmãAna, qUe corresponde na mesma

inIemitIade a seus desejos, Vai ao seu encontro, e sem

saber o coloca lIU1IUl
•

cilada de sangue e oa. NUNCA

, as.sas..Vnato. Mas a o=:�
ESTEVETio pano

culpa não émoior queI

o desejo�osdois
, mergulham nessa

paixão,proibido,
tle!iajiando, as leis de seu

tempo e da jwtiça.
ProtagonWas de um
amor proibido, eles

Cf1I7Y!gam agora a culpa
de um assassinato. O

que tnais_poderia lhes
acontecer?

DuplaPersonalidade
De dia, Lallren Porter (Linda Hwnilton) é umapflCllla e bem-

,

sucedida professora de psicologia. Mas 0ca.si01UÚl)(ente, quando a

noite� ela se transforma em LeiuI, seu proniÍscuo e SEXy àIJer

ego, que sai em busca de aventurtlS fulgazes em ho.es e b'ares. Na
'

tentaJiv� de desvendar o mistério por. tt:ás de suas iIllas '

peno1llJ6t/odeS, e com medo do que poSftl ffITP duralde Suas .

perambu� notu1'lUlS, elapede ajuda a, T�m Beckwith (JQIIIIS
Belusbi); que aJJm de ser abuw' seu,. também époliáal. Lallra
acredita que no ptlS.9fldo. st?fia um tmIuna que não consegue
kmbrtll! Em meio as

lembranças, aospoucos, ela
recorda umfaJo te,m;el
Oconido na sua injQncia.

,

Más as suas descobertas
podem ser muito mdis

perigosas do que ünogina.
. Separate.Lives - Dupla
PenotÚJlÜ/ade é um drama

que envolve crimes e

melllÓJ'ias, que nem sempre
vaIem a pena serem

, lembrtlllaS. Entre ia
fragilidade de Lawa e a

obsesMo sexuol de Letu(" um:
mistério pe ],ode ser mortal.

Pt#'a ela mesma. .
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C,ENTRO
,CULTURAl

,(j' Com a conclusão das obras' .

.,amoCultural- previstapara
01102000-, nossacidadetorrerã
Jovos rumos. Através da

lfOpagação das mais variadas

.�ões aJlturais.a.população
,

,

e da região terá um
andecimento significativo
umtódo,pr�no

M$pecto humano,
,

de

�onaImltocomopróxiIm.
� venham a dança, a m1sica,
,pintura, a poesia, tão carentes

nosso meio. Carentes de

"aço e não, de pesso�.
tosàs. ParticipedaC3ßl>anba

;
os Construir o Centro
ral. JaraguádoSulnrrece

ecisa da sua colaboração!

HARPYA
fi'> Muita genta bonita estará
lllarcando presença neste
,Sábado, na Harpya Danceteria;
$n Indaial, para apreciar o

desfile de formatura das 30
,l!lidelos da agênciaTóp Talent, ,

IteBlumenau.. '

Âgendá: dia8 de novembro,
ßaNotre Dame, acontece a
1!Noite do Coq�etel com a

escolha damais Belá'
AcadêmicadaFe�.

&. - DISCOS· FITAS'
. .Av.Mal. Deodoro,406
ON IE: 37'-2847

Sergio Kuchenbeck" com ° s.� filho, "Nino", "0 ctmUvot.
,

Br.ithaupt, nomomentQ das bOtlS .,iIu/os àcoluna.àqlleridliAdriana
M. campreghe" irlin1ultla a-Sçhiitunfest

MARRAKECH'
r::íir Para esta sexta-feira a

boate Marrakech preparou
uma homenagem especial ao
Renato Russo, ex-vocalista
da Legião Urbana, e inclue
na sua programação masical

os grandes sucessos desta
memorável banda do rock

CAMORRA
qr.E paa ,quemfor dar ufngiro
porBakráioCantxnúrestevem, .

UIIJiboaopçi:>mtlmaé,oCanma
Bar, que a partir de hoje ·terá a

pre.'OOÇ3 do somesperto da bao:Ia
EUtura Mediam, .de Brusqae, O

,

badalado point fica na Av; ,

Adâriica,próxim}aoHotelFJ.Cdler. .

.IA1ÃO DO
AUTOMÓVEL

r::íir O amigo F�bio Müller
comanda hoje uma animada'
excursão para o' Salão

,

do

Autormvei, no Anhembi, emSão
Paulo. A saída será à· rreia-noite,
Maiores informações, nos fones:

'

371 ..7511 ou 372-1081.

Ojo.,em casal

Rosità.
Jovlnoera,
"mo.,imentoá
todo'
momento"no"

tuJiinotIo
eàmarote4a
Maris,ol,
,durantea

"ossafesia
,.:a/emã

NíVER
'.

Tauara C'. Schimanko (O 1/11), Tania

M.Go�es (02111), Marcia R. de Souza (03/ '

11 ), Palorna Maia de Assis Pereira (06/11) e
, .

Cristiane Donini (06/11).

"SEjA vocÊ MESMO, poROlJE, OlJ SOMOS NÓS MESMOS QlJ NÃO

SOMOS coisA AlGlJMA�I. (MONTEiilo lobATO),

,

,NOTRE DAME'
'r Terminadas as festas de

tMItubro, aNotre Dame resolve
'arrepiar" e promove nesta

iexta-feira aNoiteHalloween.
Olhosatentosporqueaqualqúer brasileiro. Pegando carona

IOOmento você pode ser nesse clima de verão que Já
atacado por. uma "bruxinha '

está pintando por aí, säbado
'

malvada"� E para amanhã, a acontece' a escolha da' Gata

NotreDamer�ervou seu palco Camiseta Molhad,a; em

jara um grande show conexão' com a Noite do

ittemacionalcom�upapas"do Semáforo. Ingressos
reggae jamaicano. É isso. antecipados a R$ 5',0,0 na

ftsmo, todos os integrantes da Marrakech e no Country
,bmdaP,apaWinnie, ao vivo.É 'B Beer ar.

"invaSão do ritmo oficial do

Ya'ãopelas "praies deJeragúä".
Ingressos, antecipados na

Chbpetia da Praça, Visual
VIdeo, Mery Doces, Srmrf's
latches e Bodega Choperia.

<3RUPC>

fARMACfNJU
Av.Gewlio Vargas, 158

Fone: 372 • 3469

VARIEDADFS -11

;Quem trabalha compromoção de eventos viade regra se

depara com uma dificuldade: como descobrir quem é o

empresário daquela banda, qllal omelhor fornecedor de
equipamentos de som e luz, e assimpordiante. A solução
está no guiaShowB� publicação pioneira no gênero
e que existe há seis anos. Cem periodicidade trimestral e
tiragem de 10 mil exemplares; Show Business é distribuído
gratuitamente a' produtores, empresários, editoriais de
variedades de rádios, .Tvs, jornais e revistas, gravadoras .e

, personalldades domeio artístico. Trata-se deum instrumento

imperante para quem lida com omundo dos espetäculos
musicais' em geral, Informações, fones (011) 531-2155/
2175.

(Music Shopping)

Informativo CENTEIl SOM
Títulos mais vendidos: Negritude Júnior (Nosso Ninho), Marisa
Monte (Barulhinho Bom),BarãoVermelho (Álbum), Power Dance.

,

Principal lançamento: É o Tchan (Na Cabeça e na Cintura).

EH '�'N""N"·
, r::íirCom aparticipação de aproximadamente 500 dançarinos, a
Secretariamunicipal deCultura, Esporte e Lazer realizará,de 8 a
lOde novembro, no Ginásio de Esportes Arthur Müller, o

n Jaraguá ein Dança, O'Ingresso custará R$ 2,00 e os
. espetáculos iniciarão sempre äs 20 horas. Prestigie!

\ ,

-'�-C I �, E 1"1\ Ja\---
• JOINVILLE

'

-Cine MüeJJer 1- Jack. Horários; 13h30, 15h30, 17h30;

• 19h30, 21h30
- eine MüeJJer 2 - Os Espíritos. HOfários: 14h, 16h30, 19h,

21h30.
•• -cine M�ller 3 - ,Jovens Bruxas. Horários: \4h, 16h, 1Bh.

• .

Tempo de Matar - 'H�rário:20h3Ö' •
BLUMENAO'

•• - eine Shopping 1- Jack. Horários: 13h30, 15h30, 17h301

•
'

19h30; 21 h30. .'- eine Shopping 2 - Os Espíritos., Horários: 14h30, 17h, 19h45,

'.'
22h.

'.lO Programação válida para o período de 01/11 • 07/1,1 '

-------- ----,.�

•
•

Filmagens & Fotografias

Fone:, 372-3831'FONE: 371-5309
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. CentroCultural recebe apoio de várias empres
Scar (Sociedade Cultura '

Artística) está �recebendo
I

apoio financeiro das

empresas' deJaraguá do'Sul" para
dar reinício as obras do Centro

ii'

!� .Cultural da cidade, que terá
·1

'conclusão' no ano 2000. ,'As

empresas que estão apoiando'a
, construção, beneficiam..se dos

, Incentivos Fiscais concedidos pela
Lei Rouanet (Lei 8.313/91)" que
autoriza pessoas fisicas e jurídicas

. , '

,
'a transferirem, para a'cultura, 10%
do' imposto de renda devido, que"
estão sendo destinados à obras'
culturais..
O Centro terá sete pavimentos, com
infra-estrutura para a realização de _

peças teatrais e artísticas, completa
estrutura para a realização de

I '1'ttI e: , •

I convençoes, congressos e semlnanos:
I'

O espaço também contará c.om salas '

de projeção, espaços para exposições,
biblioteca' e restauranie..

"

·
Além das doaçõesjá confirmadas, a
Scar conta com o indispensável apoio
em din_heiro, ,-materiais de serviços,

·

tanto de empresas quanto de pessoas
, fisicas, para que as obras não
venham' a sofrer interrupções.

- Para a formalização ,da contribuição
I. para

o Centro -Culturale de Eventos,
I as empresas assinaram o Livro de

lOuro, permitindo que a cidade.
·

realize todos os trabalhos para a

"valorização da cultura jaraguaense.

VICenteDonin� diretor-presidente dllMllrisolS.A., asSinIl oLivro (JeO"ro nllprD
dopresidente dll SCII;" Edson Sch"lr. (JOà esq"erdll), Márcio MllrclI#o e .Mollcir S
membros IIU Comissíio deConstr"çíio (20e 3Dempé)

. '

'
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ClASSIFI�ADOS CORREIODOPOvo-3·

Ibm_R'
CREC11873-J

EMPREENDIMENTOS1.,.luARIos LlDA.
APTOS EM CONSTRUçAo

EtMt. "-Mn/a - R. JN4 Em",.,,"""
• Apo. cl 111m· .2" anCIar. cl2 qtoe • demai8 dep .• gwagem. portA0. p«taria
....lInica· R$25.oo0.00 + saIdop..celadoemCUB. enhga chav•• emjan.la7
EtMt. Dlanlh.. ", Rua M.,I,. Frutuo.o

.

.Cobertu-aOuplexOO4c13G7.8Om".cl3..",•• demaledep, Iar.h·dura.(JJ8ira
hd.-2Vagaa.g.-ágem.Et*ada+parcelaed.CXIldomlrioap ..lrd.R$1.021.1G.
r.à;uetadoe pelo Cl9

.

• Apto 502 • a01 cl 225nIR • sul. + 2 qtoe.••acada. duT..q.lndNicllal. dtp.
empregada; 2 g.-agen•••alio de f••tu. pi.dna • Entrada:" p..ceIae de
oondom� a partir de R$1.180.03 r.ijueladOe peloCl9
• Apto 304cl 214m·· enrada + parcelaede condomlnlo'apartird. R$1.033.G4
• r.aju.tadoe .p.1o Cl9 . .

.

Edlt. Ama,anfhu. Rua Adolfo SaClf,l . laf Ja Rua Amazona.
(SCAR)

· • Apto eI 300m·. ttmoe <I8poo1vei8 apartamen� rfl301. 302.5.01.
E:ntrada +parcel88 oondomlnlo de 3.85 Cub.(R$1.527.05)hn6•.
ConeWçio: Proma Conetr.• Plan. Ltda. em siat_ de oondomlnlo.

.

CASAS
• C88aAlv. c:l15ama· R.AMnoSttin.G80·SioWlzR$40.0oo.00. trocapor apto.
• C88a de aIv. Ncwa 3 pMnent08 cl 450mRde••a con,wlda. ttrreno 80Oma.
R. TanazF. de Goe.cllnda.vleta· R$180.000.oo
·Ca8aàlwnwiacl2oo.00m·.naRuaOlMactiodiri Pracl. 33'Jaragu6-Esquerdo
• R$80.oo0.oo

.

• C... de ch6cara cl 27Om-.m alv.enaria cl bda infra...tru..... piec:ina, doi.
gaip6." ttrr.nocl 31.0001)'1·' R.�rnardoA. Sctmidt (p.rto do .alioVit6ria) •

IIladaRguei(a·R$110.000.00
• CUa de aIwnaria 1�3m•• 8alne6rioCamboriú • Troca-•• por apto.m J.-agu6
deSIJ

.

• C88a em alwnariacl aom"· RuaJoa' Pic:ÓIi. R$25.000.00
·Casaalv. cl130.00ma-3quMoe.demais dep. trOça·•• por apto.' R$55.0oo.00

.

• CaeaAlvenaria ci32Omz. R. JoioWie.tJr. 53 (BR 2aO. Km72)·R$55.0oo.00
.

TERRENOS
• Terrenocl 2a.28Gina.no".vo que valaBkInenau cl 1 s5m de tente plBA 413.
contendo uma C888 de madeira cl 150m· + galpio de alwnariacl200ß)··
R$170.0oo.00
-Terreno27.00Om-.ChâaI"emÁguasOaras.Pertni. ..oUrbIl'lO· R$45.000.00

.
' Terreno" lot Champagnat· 378m1f• R$21.000.00
• T.rreno cl 7.35Om2. la 50 m."oe da R. Joe' T. Ribeiro (após ".vi:» R$
�.000.00

.

• Terrenocl 45Om-· R.Amßa Fl8cherEnk••VIa Aal· R$13.GOO.OO
GAlPAO INDUSTRIAL I COMERCIAL.

·Galpiolnduetrial•••.-u'lramontada.cobM...apag8.com••ade400.00m2••
Oten'enooom854.0Om·.RJaJoioFranzner.emten.àlgrejaSioltizGalzaga.
Pr6eo R$ 31i.aoo.00.
• Pr6djo comercial • 312m"· R. Ad6Ia Fiedler. 720- R$ 80.000.00 • aceita

· p.-�eno ou ..oca p.-cial pl aptoJterreno.
I

lOCAÇAo
.·lojas· R. EleonoraS. PraclEd.AnUio cl42.24m2-R$300.00·cl53.47m2•R$
400.00
·loja cl 35m2• R. Giillerme Hering. 70- Eclf. &ica. R$300.00 .

··loja cl 62.00m" � �Matina Frullo$o GOG Ed. As....r··R$ 400.00
• Apo. cl 3 qtoe • F.I. àeonora S. Pracl (C.{ltro) • R$ 550.00
• Apb. 2 qu.-toe • R.�. Hering. 70 • Ed. ErIc8. Pr'cIoNovo com 611ma
infr...strulll'a. portio.�taria ."IÍ'Onicôs. gaa encanado.locaIizaçio central
·R$350.00 •

'Galpiocl750m2+ 4O.0Om· d..scritOOo·RuaErwinoMen.gott. 1480.AIuga·
•• tIOtal ou p..ciaI.
·lojas cl72.00ma· Rua Joe'Theodoro Ribeiro. 355 • ap6e Indumak.- 72.00m2
• R$300.00
• Apb. cl 02 quartOI. demaie dep .• R. Jos' Emmendoerfer • Ed. Denis· R$
350.00.

.

• AptlO. cl 02 qIi.-toe·. demais d.p.• R. EI.onOra S. Pradl. Ed. Anllurio, R$
450.00

.

• Apb. cl 02 qu8r� .• d.m.s dep.· R.An�C. F.rr.ira· Pr6x.Artelaj.· R$
��

.

• CUaAlv, cl 01 quero. ealalcopa. coz .• BWC, Lavanderia-garag.m· R. Ângelo
Schiochet, Centro· Pr6x. Beira Rio • R$ 350M

'par8cer Comerciai
Incorpora,lo
Vende - Admlnletrà

,Compra - Aluga
DEFRONTE AD FÓRUM· CRECI 00177o.J

. FONEIFAX (047) 372-2�90
.

CELULAR .973-9089 • JARAGUÁ DO SUL -' SC

HABITAT
MCJI31llÄR A

Cl1tCI<1)W

COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

TERRENOS
Térreno 1.250rJl2 • R. Treze de Maio
Terreoo 45OrJl2 (15X30) - R. L�poldo Janssen
Terreno 420m2 (14x30) - Lat. R. Jolhville próx. Posto
Becker
Terreno cl 420m2• Tita da Mo�
Terreno e/1.020m2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno cl 460m2 RUa João Januário Ayroso
Terreno cl 440m2' Bairro Água Verde
Terreno cl 31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno cl 2.600rJl2 Rua. Joinville - ótimo ponto
comercial
Terreno cl 430m2 Loteamento Versailles
Terreno e/589rJl2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno e/400rJl2 Rua Mareel9 Barbi

.

Terrenoe/532rJl2- EstradaNova próx.PostoMarcolla
Terreno cl 500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
:rerreno e/.10.000 e casa de al'{8naria, ótimo pl

.

mpresa - Rua WolfgangWeege (Rio Cêrro II)
. Terreno �.600ma Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzl
.

Terreno cl28.000m2 ffente para oasfalto em Neretl
-Ramos.
Terreno'15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova,
Terreno 1800m2 • R. João Jaruário Ayroso
Chácara 115.900rJl2 Ribeirão Grande
Terreno de 37.000m2 • Vila AmiZade
lotes e/400mZ • próx. São Lurs Gonzaga
Terreno 450m2 Loteamento Dalmar
Terreno 600mZ Lot.. Campo Sampiero
Terreno 450m2 'Nereu Ramos

1EIUtDIQ8
• Let••meato HeriitnIIIII, Vila RIu. 420m2 • R$ 7.000,00 , NeJOCiivel . P.rcel.lIIOI.
- Ruo Eildio Bu.....e1lo - 10 lado do eemít'rio S99.00m2 - R$ 16.000.00 - P.rcel.""",
- Barr. do Rio Cerre. -,

.

- Ar.. 1'.... iDltalaçlo de Enpro.... - 1111... 1 do B.llta Weeg•• inleio • 6.000"" •

R$ 3S.000.00 - Negoeitr.1.
.

- Ár.. pu. iDltolaçlo d. Enpr..... - Ru.· SSS - lateral d. B.rlha W••g. - 2.900111'
- totalmeDl. pi... - RS 3S.000.00.

.

>

._._.

- Ruo Walt.r Muquardt - prCa. da Algi • 840m' . eomlOMl. inieiada - RS 60.00pl
III' - 840.00m2 - 2 pi.o.. .

,

- Área prCaimo • clivia d. GM. lateral SOO.OOm' - RS 12.000.00 - Aceita-•• carro.

- Área de 11.600m2 - Ria I,our.nço Kanzler - RS 3S0.000.00 - negociivel - .e.it.l-
ae troca. .

T,rreno m" Solo FrallZner com 46S.00m' (6timo) R$ IS.000.00 (negoeihel)
Terr...o Í1la SSS - 1111. B.1Iha W'.g. - 400111'.• RS .7.S00.00 .·9.S00.00 (Degociiv.lj>
T.rreno m. Adolfo Pitaeher , (r.. 49S.00m' - RS 3S.000.00 (negoeihel)
T.rreno 10 ..110 Vit6ria - 420.00m2 - RS 9.000.00 (negocitt.l) .

T.rreno ... W.lter M"'Iuardt - "'ri.. t.rrenoo ...colher de RS ISO.OO • RS ·100.00

!",r metro qu.drado � pr6ximo .0 Agrop.",'rio.

'CASAS
• ao. na Baln d.......arta .m 6tIm. _ado d 4 ..,art•., 2 .1... e.pa. e... 2
_"r_.1a_ma, c:b1ll'l'llOCJll"n. pn&em· R$u.ooo,oo dr. + 36 ...... de RS
1.000.00, ...Ita t.mn.. .

.

• ao. lia ElpldJ. Martin. d 265m' 3' 'II ftl1IIIda, .opa. sult•• 2 _ ....·porti.
".btale••••rea de a1um1nlo, ,......._ r RS 5.000,00 lU.OOO,OO entrada + 60

.

me.e..
.

· c- no Lot. R_oIIIal11l d 1:1.7,0"",. 4. qt..� 1 "'t., I ............� lá......,
pra,em, dlUrraoqueln, ............ , éI bldro_.'...... "'Iu.eodor e.ntraI. RS
70.000,00. Aellta earro. eamlDbio, ... menor ....or. lID..da SO� do .....r.
· c- de at.....arta _ hdroWlnt.r, d7_ t.rren. d 775,0"", RS 3.000 + 20
..... de RS SOO.Oo, .u RS 5.000 + 23 ..... de 3 .aI.mia. ou RS7.000,00 + 24_.
de RS 252,00

.

- C... d. alv...uia .. Jo" enmeDelo.rf.r. c/310m2. 4 quarto•• 1 ..1ft•• 3 ..I
.

eop.. eoz.• I.vand.,' S t...h.iro.... di.p...... ,.r.g.m pl 2 c.rro•• churrasqu.ir
.

hidromu••g.m. t.to .olar. t.rreno e/680m2. R$ .30.000.00 .c.ito t.rr.no.
ne,oc:ij,vel. .

. I

- Ca.. E'strado No... d. íhe .. ria. t.rrenos c/ 2.18Sm' - R$ SS.OOO.OO negoeihel.
- Ru.Walt.r M"'I.. nt� t.""JI() 647.00m2 - c... mista de 180m2. (r.. ro.idellcial
• eomercial-RS 90.000.00 neg. - .0 lado do PoliO Mime LtdL
- Troe ..... elA � Rua Elpldio Martin. com 217m2. cl 3 q.. rtos. varando. eopo.
.urte, 1 bllllheirOl, portll) eletr6D�co� cerca toda em IkJl'IÚDio - aceita-.u: Apto.�
euro, ca.. _ p,aia - FiDillCiamos .t� ... muu c:1 UD e.radl .

-' V.nd. n. COAJAS - eas. p.drlo - R$ 9.000.00 ••tr.d. mai. RS 47.00 d.
metta.lid.d••.
• Vende Ru. LuizS;II.r - Bura do'Rio Cerro - ..I. - cozi ..... 3 "",1101 PII.m .

- ElItild. d. RS· 2S.000.00 o re.slallt. parcelodo • combiDu, Tet.1 do illirv.1 de. RS
SO.OOO.OO

.

- V.DeI. cas rua Angelo Schioehe� 137. miII. - � "",1101. sala. coziDha. c",a.
lavuderia. .eeit dIlc:ara. carro. negociivel - PARCElAMOS - t.rr...<! S82,S0m2
- froDl. de 12,S 0111•.
- Ca.. mista om Chieo d. P.u1. - 6tima eOft••�IO' - 3 q.. rto.... las. oopo••
colidia. JUogem. b1Dheiros. toda muda. exe.l ...t. - RS 2S.000.00 - P.re.lomo.!
- negociamo", etc.

'

- G_ no mo';<! do A.,.,. - coDeliç&... regular - t.rreno - 420.00111' - RS 2$.000.00
- Ne",ciheJ -P.",.IIIIIOS - etc.

. - Duas casas no J� 84. Sitiada do fUturo Presidio MWlieipol • U... RS 13.000.00.
OUlt. R$ 16.000.00. Ac.ita.,.. e_rro /. .

- C_ Da Rua Goi" - Viii Lenzi' - 2 pisos. com ..,11.....I. de W. 1111 de joDtar. 4
epartc:w. e.tel i�el1ll, pia0 $lo T� e- narmore, etc. exeel�te eaa relideDciai RS
JS.OOO.OO - P.reelamo. - neJOCiamo. -.Otc.
- Casa no F..,. P.ull - .Anl P.u.la I. ....qllina macleira.- grinde...e.l.nt. ponto ooml.
R$ 2S:000.00
03 eu':' 40froDl•• Weg n .•çwn..il- .80.00m2. 60.00m2; 140.00m2 • t.rr... o

2.500.00m2 - RS 70.000.00 • vende..... iDelividlillmeDl. ou total.
Rio Molha LOt. AlclrovaDeli - 2 pi.o. - t.rr.no 37S.00m' - RS 1S.000.00 alv.

Galplo .m concliç&u' d. i,,",.lar u... conf.cçlo, com todo. d.dos n••••ári"".
uerit6rio. dep6.ito•• me•• de corte. mui. de e.stlrq>&. 2 piso3 todo murado
.xe.lent. pr'dio, prCaimo o Sq>.rmercado Fr.... - Sio Lula. Jar'JIII' Esquento
,'R$ 30.000.00 - Ac.it••• carro - negociw.l.
C de .iv.nuia. Vil. Nova cl 133m'. 3 qtos. ·2 .aI ... copo. ·eo .... 2 b.nh.ir"".
Ia DeI.ria. pr•• c�rr"91.i ....tc. T.rr.no cl S2Sm2 - RS 6S.000.00 Deg. .

- C n. Ruo Pedro WiDl.r T.rre�Q·cI 71S.00m2 casa cl 70.00 - RS 13.000.00 neg.

. CASAS'
Casa em alvenaria cl �0rJl2 • terreno cl 1540m2 •

Sehroeder
Casa de alv. cl 100n12 terreno cl538m2 - BairroÁgua
V�rde _. .'

"

Casa de alv. 215m2 - Praia de ltajuba
Casa de·alv. 220rJl21 sufte+3 dormitórios - RuaMax
'Zlemahn

.

Casa 130m2 e terreno 520m2 • Entrada Rio da Luz
próx. Malwee.
Casa alv. 120rJl2 cl 3 dorm. Lot. Res. Luis Kienen

·

Sobrado alv, 170m2 BarraVelha· permuta casa em
Jaraguá
Sala comI. 93m2• centro

.

APARTAMENTOS
. .

Apto. 3 darm.• Edit. Gardênia
AptO.j dorm. E;dit. Virginia.
Apart. .e/·2 dormitórios, Edi. JIJliana Rua
Gumereindo'da Silva
Apart. cl 3 ·dormitórios, Edi. Juliana " Rua
Gumercindo da Silva
'Apto Ed. lsabela cl 123m2 - 2 dormitórios + sufte e
demais dependências.
Apto. 155m2• Edit. - Edit. SehloChet entrada +

· financiamento.
Apto. 96m2• Edif. migrantes (parcelar)
Apto.3 dorm. - Ed. Miner :

.

Apto. 1 dorm.. .camboriú.
.

. Al'AR'!Ii'.MENrO
- Apto. Cainboriú - todo mobili.do - 3 qUlrtOl. sal.-cop•• 3' ""dor - 700m d.

pr.i. - RUI 2300 n' 740 ac.lta4. im6v.1 .m Curitl>L
- Edífleio C.DI.n'rib - 2' ""dar. 3 91ollos. sala cozinha. 2 banh.iros. garag.m • Ru.
Wold.miro Mazur.ch.... RS 6S.000.00
- CoDelomlnio Amizacl•• bloco OI • opto.·101 . 2 quarto•• sala. copo. banheiro.
I.v••d.ria. .te. d.ix. eozinh. iMtol.d. ao pr.ço d. 'Rs 2S.000.00 ....umir

_
fi .. nciamento d. RS 310.00 por mb • Ac.ita.... torr... o.

.

ALUGA·SE
.

03 c_a d.front•• W.g D - GaI"'o c ...t .. 1 . casa r.... + com Domingo. da. No...R EPITACIO PESSOA.421 SALA 103 FONE 3718814

Agra�ecimento por graça alcançada
aos anjos Gàbriel, Rafael. eMigueL

A.K.lín'ica S·ão· Camil'o
Dr. Ma'reos Fernando F. Subtil

1ell.�I!t11I!.I!I!ftI1!�!1iiMfI11�1�1111111!
Medicina d'o Trabalho - Fratura. - Urglncla.

.

. DOén,a. d. Coluna, Le.�e. do e.porte - Vrdeo Artro.copla
e Cirurgia. do Joelho
Exame.: adml••lonal., deml••lonal. e periódico.
Hor6r1o. atendimento: 8:30 lia 11 :30 e 14:00 11. 18:30h•.

ALUGA-SE
�Ia eQm�rcial 30m2• R; Franeisoo.Medeiros.
&lia comi.• Edif. PieoUi cl 3!)m2

· Galpäo indl. 13Omi. Rua Lepoldo Janssen.
Casa mista cl 3 dorm. Rua Max Doerine.
Ed.. Isabela cl 3 dorm.• Rua Procópio Gomes.

· Apto. 3dorm: Ed.' Carvalho
'

Casa de alvenaria R. Gumercindo da Silva.

B�dados à mão

Ern vestidos de noiva, de baile! sab
encomenda, contato cl Denara 372-
0494 após as 18:00hs.

Vende-se' título do Baependi por
motivo de mudança. Tel: 371�7664
cl Andréa.

RUA FEUPÉSCIDIIDT, J.S7
(Ao LADODA 1001 FERRAGENS)

FONE: 371-8009 .

Vende-se CG 125. ano 78 modo 82
RS 900,00, facilito o pagamento.
Tratar com Rogério 372-279�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIOOOPovo-4 CLASSIFICADOS DE VElcUlOS

,.

JARAGUA DO SUL GUARAMIRIM
,

VEICULOS NOVOS
-

CAMINHOES
MB. - 1214/51 branca 960K

GolQ.,i branco 960K MB. - 1218/48 .branca , 960K
MB. - 1218/51 díversas .960K

Fiestal.Oi vermelho 960K MB. - L418FJ48 branca 960K
MB. - I.;l620/S1 diveISas 960K

Escort 1.8 GL cinza 960K MB. - 162) branca· 960K
MB. - L16211S9 branca 960K

UnoMille ie prata 960K
MB. - LS 163G'4S branca 960K .

MB. _·LSI93Sl46 branca 960K
MB. - L263S/S4 . branca 960K

Gol Plus 1.0
.

verm e branco 960� F-4000 4.1 Turbo (F-422) branca 960K
Jeep Javà1i Turbo Diesel bege 91

,

CorsaWind super 4p. goya 960K·· 'MB. 1218 truque chassi branco 91
Ford Cargo 3224 cavalo.mec. vermelho 90

Parati CLi 1.6 prata 960K Ford Cargo 1418 truque chassí azul 39
, , c/ carroceria frig. Recrosul 86

Santana 1.8 4p. branco 960K Clievrolet custem 12.000 aznl 89
v.w. 7.90 s bali vermelho 89

MilleSX 104p. tunnalina 96/970K
v.w. 7;90 c/ carroceria amarelo 89
V.W. s carroceria amarelo 88

Terrpra 16V. 4p.
M BenzIL 1118 truque bali branco' 88

turmalina 960K Ford cargo 1618 truque.carroc. branco 87

&cortGLi 1.8
V.W. 7.90 chassi cinza 87

alllimet. 960K V.W. 11.130 toco carroc. cinza 85
010 aml 81"

GolfGL 1.0 branco 960K 0.60 motor 1113 baü marrou ·81
Chevrolet 060 carroc. toco bege 80

MilleEP 1.04p. prata 960K .p MB.L. 1113 toco carroc. aml 78
MB. 1519 toco basculante azul 78

Tipo 1,6'ß�i4p. drake 960K
MB. 1519 toco. basculante -vermelha 78 .'

F-4000 carroc. amarela 78

Mitsubishi 3000GT 91.
M Ben2iL 1113 c/muque branco 71

preto C 10 Diesel aznl 70

IlltlfltJIIlllllJrClllI
,

VEICULOS USADOS
,

VEICULaS USADOS
Goll.Ö preto OKm Tipo 1.6 IE4pts prata 95J950K

Fiesta cJdir. hidr. vermelho ·95 Corsa Wind branco ·960K

Versailles GI 2.0 verde 9.3 Fiesta 1.0 2p. azul 960K

Jeep.Javali Turbo bege 91 Goi i vermelho 960K

MonzaSUE azul so . GollOOOi Plus unigue 960K

GoIGfSf.8 verde 89 MilleSX 1.04p. madri 960K,

C6X150 preta 89 Pick.,upSl0 branco. ·960K

CB450TR vermelha F:7 Peugeot pick-up branca 95

MoniaSlJE preto F:7 FiorinoLX verde 89

MonzaSR branco 86 . EscortGL azul F:7

. Voyage branco 84 �IReyGL cinza F:7'

GoIBX cinza 84 EscortXR3 .prata 86

Chevette Marajó branca 83
Fiat 147 branco 86

Monza Hatch 82
MonzaSlJE preto 86

marron

DelRey branco 82
Chevette Marajó vermelha 82

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

Omega CD Autom�ic oompleto 93
"

Tempra 16V completo 93

GoI Cl gas. 91
Uno CS gas. 90

Uno ELX 4pts. oompleto 94

Passa" Vilage 87

Escort ,omverslvel 88 prata'
GoI CL 93 branoo
Monza SL 4pls. 92 praia
Monza .GI.. 4pls. 94 alui
Apolo 90 azul

·F-1000 95

Santana GlS 88

Esoort 93

Fusoa 73

Passai 81 branoo

Esoorl XR3 oooversivel 87 brlllco

F-1000Super 95 praia
Gol GTS 88. bordo
Uno 86 verde·
Monza SlE 91

GQI 92

TOR180 90

Today 92

Today 91

AUTO NOVO
. VEícU,LOS

VElcULOS OKM À PRONTA ENTREGACI CORÀ ESCOLHER
Blazer GM 2.2 -.97 : , 28.800.
Escort GL 1.8 - 96 :

: .. 15.500.

GoI1000.(básicO) - 97 t ; 12.400.

Gol_1000 Plus (completo) - 97 : 14.000.
Corsa Super (2pts.) - 97 : 13.300.
Corsa Super (4pts. cOJ'I1)leto) - 97 15.100•

.

Santana eviden'ce (completo) - 97 , : 27.50Q.
··Uno SX (4pts.) - 97 : : 11.500.00
Uno SX (4pts. cOJ'I1)leto) _ 97 i ' •••••� 13.000.

F-10Qo diesel - 97 : : 29.500.00
0-20 Custom S diesel-96 '; :, .. : 28.800.
Aceitamo. carta de cr6dlto de qualquer con.6rclo ou o

00 TitaD OI( azul R$3.200.00
00 Titan OI( vefllleiha .. R$ 3.200.00
.00 litan 95 vennelha R$ 2.400.00.
00 Today 93 vennelha R$2.400.00
00 Today 90

.

vennelha R$2.000.00
00 . Today 89 prata R$1.900.00
00 125 . 88 vennelha R$1.700.00
00 125 87 vennelha R$1.700.00
� 125 86 preta R$1.600.00
00· 125 83 vennelha R$1.300.00
00 125 . 82 vennelha R$1.000.00
MI.. 125 81 vinho R$1.100.00
ROZ 135Z ,90 preta R$1.800,OO
CBX .150 92 vinho R$ 3.000.00
CBX 150 89 vennelha R$ 2.600.0Q
Di" 180 86 branca R$ 1.400.00

'

CBX 200 94 vinho, R$ 3.600.00'
Saara 350 ( 91 azul R$4.300.00
CB 4500X 88 cinza R$4.500.00
Teneré 600 90 branca R$5.900.00
CBX 750F 90 azul R$ 9.000.00

•

FINANCIAMENTO EM AT' 12 rEZES "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TetTeno: ruaAntonio Carlos Ferreira de J9x30nits.
Terreno: 15x3Omts na rua João Plenínscheck.

LOCAÇÃO'
Apartamento ruaDomingos Rosa, 85 (02 qtos, garagem) ... R$ 350�OO

.Quitinete: rtiaArquimedesDantas, 80 (01 qto, si garagem),R$ 190,00

Venda de lotes fmanciados no Lot. Vicenzi eGadotti - Bairro Sto, Antonjo
.

Casa de alvenaria, ruaPastor Alberto Schneider (ß? qtos. sigaragem)R$ 230,00
,

, I
, , .'

Casa de alvenaria; com 113,00m2na ruaAlberto carlos Meier - Bairro Centenário . Casa demadeirar Lot Vicenzi e Gadotti (02 qtos.) R$ 128,00
'

Casa de alvenaria; 70,OOnr noLot Vicenzi eGadotti cl financiameeto .. Casa demadeirai ruaLourenço Kanzler, 637 (02 qtos) R$ 270,00
, '

.

,

Casa de alvenaria com 120,00m2 na rua João Wiest Júnior. 1 quitinete de madeira -R. Adão Noroski, ,19 - Lot. Giardini Lenzi R$ 140,00
Casa de alvenaria 190,()()m2 na rua Antonio Gesser - Bairró Czemiewicz. Sobrado nisto com 2quartos - R. Adão Noroski - Lot.Giardini Lenzi - R$ 224,00
Chácara: em Corupá, com 131.000,00m2 com toda infraestrutura

Chácara: em Nereu Ramos, com 88 morgos tendo casa, luz, água.

. ,

lNTEIUMóvEIS
CRECI0914-J

'\

SU,AVEZ.�.
- Terreno com 570m2 (15x38)
. Rua: Mansol (próx. Mansol)� /'

Preço: R$ so.ooo.oo
(negociáveis)

- Casa em alvenaria
, com' 90m2,

terreno com 450m2
(todo,murado) .

Rua: João Frazner
(Jaraguá�Esquerdo)
'Preço: ' R$ 40.000,00

Obs.: aceita-se financiamento
pela C.E.F.

.'

- Casa em alvenaria
com 130m2

Terreno com 450m2
Rua ,Joinville
R$ 45.000,00
(à combinar)

,

Novoen�: Av.mal. Deodoro da FoDSeal, 583 - centro ao.lado da DicoEmpreendimentos

p--------._
I
casct N' 151Í9 J

� I
I" I
I I
I .•a__ra Sul I
"I IlRõvels I
I FONE: (0471 372-2734 I
I

Veiule

ITERRENOS

1-
Lotes no Res. Inperador, próx. Arroz Ubano, 30� enlrada e saJdo em I'30x - Total R$ 10.000,00 '

.

1-
Teneno cl 700,oOrui - R, VirgfliO Rubini, na Barra - R$

16.000,09-1�1adO "

.

I'
- Teneno cl

413,s5m",.Rua.
423 - VIlA I..EN1l - 50� enlrada saldo

pm:elado - R$ 11.000,00 I. .

.Lotoes no,Lot. Haaemann, pr6x. da MALWEB - 5� enlrada, saJdo em

112x - total R$ 10.000,00 ·1Tem:no Lot. WernerMarquardt, na baítà - &11'. R$ 3.000,00 saldo Ih
'

1-
total R$ 8.500,00

'stno
'

I
I

<llácara'COfD 115.000,OOm' loçaIizada. !IO.Rio CétroD, dista. 700núIdo asfalto, edificado�casa alvenariacl 170m", garagem,clRlIrasqUeira,

I
doisavim06e!Dfuncionamentopara 12.0001tangos, 9.000�lIde banana;

I50� de _a plana e boa 4gua para lagÓ3S. Aceita carrocomo parte eDlrada
e saldo em 10 meses. 5()� ellU'ada - Preço ,R$ 100.000,00

I Sftio� 38.000m", casade imCIeiracll20m', granja,de porto cl 52Srn"I. clasinBta�..esúdwiacll44m",5 vaças,doiscavalosclauoça. arada..

14gua para lag�s, temDó plaino (50�) aalila carro como·parte clpl�mo, lqizado na T'Jfa Macuco'Grande, distante t0IandaMal_

1-� R$ 35.000,OÔ - Negoéi'vel.·
,

'I' ,
CASAS

I
Casa em alvenaria cl 149m", 3 qt06,"�, 'Rua,Alven Stein: sio Luis

I- R$ 40.000,00 sendo R$ 33.00Q,OO entrada saldo R$ 7.000,00'

I
financiamento do sm _ IRst. � R$ 89,00. .

� Casa "naria cl3 qtos, garagem, demais depeD'lelll;ias, toda nuada, I
I

0° 5SS,
'

próximo daMaI_, aalita cario, negociável - R$ 35.000,00 .

- Casa de madeira cl70m" - R. Horácio Rubini, 706, temno cl 2.101m" I·
, -Barra - enlrada R$13.000,OO�pairelado - total R$ 35.000,00' ,

1- OIiaalveruma 140m", 3qtos, 2 BWC, Lot. WémerMarquardt, naBmi'l�ita carro ou teaeno - R$ 10.000,00 entrada, saldo pan:elado - Total

I
R$ 30.000,00

.

I' LOCAÇÃO

1- Apto. 2 qtos,' garagem - R. Horácio Rubini, defronte NANEI'E -

R$I. 230.00 '

I·
Casa lllldeira. 31106 - na Barra'-' R. Abramo Pradi, 288 cl garagem'-

R$ 230,00 '
, I

.

- Galpio em alvenaria c/100m" _ BedhaWeege, 2:490, na BARRA - R$ •

1230,00' I- Casa alvelÍMÍa R. An8elo Rubini, 1.347, Barra - �$ 300,00

1- Apto. a z qt06,. R. Pastor A AIIerto Sdmeider, 1187 - R$ 275,00 I.- Casa nista cl 3 qtos, garagem - R. BotafOgo: 73 pr6x. MaIwee - R$

1300,00
'.

.

I_ Casa de madeira, 2 qt06., R. Oscar Sdtneider (fifa da Mosca) - toda

I
nmada _ R$ 180,00'

I- Casa de madeira, 2 qt06 - R. Be!tha Weege, 767 - fundos - R$ 230,00

1-
Casa lllldeira3 qtos, garagem- R. wizSatler,IQOS,casa03'- R$ 300,00 I'RUA ANGELO RVBINI, 1Z23 - SALA li

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

'1
Terreno' e/1540,OOmz, :�:r%ntro) -

R.$ 100.0�O,oo

I'.

Terreno Rua João Planinscheck e/896,OOmz - R$ 90.00,00',
.

Terreno cl �.184m2 Rua 199 sem nome - VIla'Nova -

.

R$ 140.000,00 c
,

,

, Lotes na rua Paulo Klitzkt: (esquina), bairro: Amizade-Mauro
- R$ 15.000,00

..

'1
Terren() Rua Domingos da Nova c/ 260m2 - R$ 55�OOO,OO

ITerreno São Luiz - R$ 12(000,00 .

Terreno de 440m2 - João Januârio Ayrofl{) - R$ 22500,00
,

Terreno de 538m2 + 2 meia-água - R$ ·15.000,00 ,�
,

,
CASAS M'

Casa em Alvenaria 48m2 - RuaBahia - R$ 20�000,OO ; ,.;t'1

I
Casaemconstrução(alvenaria)c/143m2•VilaRau - Loteariiehiö"
Vtla Rau terreno cl 548m2 - R$ 48.000,00

1Casa em construção (alvenaria) cl 120m 2
- Ana Paula IV Lote

140 - Financiamento + 16.000,00" ;;1':1 v.

. Casa em alvenaria cl 190m2 - Jardini Lenzi - R$ 60.QQO.•Oºa
Casaem alvenaria e/66m 2 temn� de esquina LoteamentoAna:l
Paula W - Financiamos - RS 24.000,00' I, ,<ne,"

2 Meia-Água cI.Ierreno de 400,OOm2 - Loteam, Martins Lote
'

'1 �:���v!��:�0152m2 si pintura - Loteamneto Gio,!a.n.,�.'.,>,I' Manfrini. (Aceita-se carro no negócio) + Finane. - .at·,
28.000,09, ,,�<,fí

APTOS .

'

E[,I .'
Apto. Edificio Jaco Emmendoerfer cl IOOm,2 7° andar - ;,n
R$���

..

I
Apto. Edifício Schiochet eil 56m2, 2 quartos + suíte,

armãri061
embutidos (cozinha; quartos e banheiro).

•
-GALPÃO ,',

Galpão alvenaria c/750m2 próprio pl transp. e indo e terreno
.

com I.OOOm2 cl escritório e cobert, ahmt. Situado na Rua .
'

.

Erwino Menegotti
.

- R$ 100.00Q,OO

I
.. Lote,sfmanciados

Loteamento São Cristóvão TI -

Loteamento Camposampiero
, Loteamento ConstantinoPradi

Loteamento Ouro Verde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVo-8
� PU8l1CA OES LEGAIS Jaraguá doSuI, 1 denovembrô

·ALUGUEL
.

DETRAJES
,

'

. FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO·CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDECASAMENTO
Margot Adella Grubba LehmanD, Oftdal 110 Reailtro (]d do 1° Dlitrito da Co�ar� de Jaraao' .

do Sul, Estado de Santa Catadna, faz saber que çompareçeram nNte Cartórk! ed,lndo seus

documentos pfla leI, afim de �e hablltarem para ' çuar os seguintN:

EDITAL N' 20.7'7 de 24-10-1fJfJ6
FABIO GIOVANI ROSA E MARCIA GOLDACHER

Be, brasileiro, solteiro; técnico em elelrônica, natural de Jaraguá do Sul: doiDiciliado e residente DlI. Rua
Doutor Agnaldo losé de Souza.l10, Chico de Paula, nesta cidadé, fiiho de Ovanir Alves Rosa e Maria da

GQria Rosa.

Ela, brasileira. solteira, bórdadeira, natural de Maríp" Paranä, domiciliada e residenle na Rua Antonio
Francisco Diemonn, t 19. Vila Nova. nesta cidade, filha de Sigeld Goldaeher e Norma Hochstein.

I
.

EDITAL. N' 20."8 de 25-10-1'fJ6
EDINEI BUSNARDO EELIANltVlEIRA .

Ele. braÄleÚ:o. solteiro.·. agncnäor, natural de laraguá do Sul. do.mciliado e . ..eadente na Rua Carlos
Frederico Ramthun, 16.8717. Santa Luzia. nesta Cidade. filho de Euclides .Busnard9 e Etelvina Dalri
Busnardo.

.
.

· E1a, brasileira. SoileirJl. recepcionista, natural de Rio do OesIe, neste &tado. domici1iada e msidente na Rua
Maechal Castelo Branco. Schroeder. nesle Estado, tiiha de Francisco de Assis Vieira � AURla de Assis Vieira.

.

�ITAL N' 20.801 de 25-10-19fJ6
EDSON JANSEN E ELlSANGELA FODI

Be. brasilei�.o. solteiro. meclnico ajustador. natural de laraguá do Sul, domiciiado e msidente em Três
Rios do Norte, nesta. cidade. filho de Generoso lansen e Úrsula lansen.

.
.

Ba, brasileira. sOlteira, áuxiIiar de produção, natural de Jaraguá do Sul. domiciiada e resideme na Rua
Jacob Gesser, ISO, Ami7ade. nesta cidade. filha de Bernardo Fodi e Zen.de Martins FOOi.

.

EDITAL N' 20.802 de �-10-1'fJ6, .

.

NAMIRNUNEs DEOI.JVElRA E SANDRA TERESINHA DE ALMEIDA
Ele. brasileiro. sOheiro, pedreiro. natural de Paranaguá, Paraná,· domiciliado .e ·residenle na Rua Lull
Piccoli, VIla Rau. nesta cidade, filho de Angelo de Oliveira·e Maria Ramos Nunes de Oliwira.

'

EIa, brasileira, solteira, operma; natural de Aslis Chateallbriand. Paianä, domicÜi;ada e reIÍ�. na Rua
Lufs Píccoli, VIla Rau, nesta cidade, filha 'de Pedro RodJigue� de Almeida e Te.sinha.�a di! AIméida.

EDITAL N' 20.803 de 2'-14M'fJ6
MARCOS DVRVAL WENDORFF E ELlSABETH LEMO

Ele. braÄleíro. solteíro. tecnólogo. natural de Jaraguá do Sul. domiciliado e renden. na ·Rua Richard

Pislce. 8S. nesta cidade, filho de Gerhard Wendorff e Thaudi Reinke Wendorff.
.

8a, braÄleira"solteira, consultora- de vendas.,natural de Jaraguá do Sul, 'domiciliada e mlÍdente na Rua
lrineu Vilela .Veiga, 114. Guaramirim, nesle Pstado. fiUla de Flávio·Lemke e Suely Marquardt Lémke.

EDITAL N' 20.804 de 2'-10-1'fJ6 ..

ANTONIO MARCOS SCllLEPKA E SABRINA FSTI!LA DE CAMPOS
Be. brasileiro. solteíro. operador de máquina; naturai de Canoinhas, nesle EStado, do�íadO e residente
na Rua Luis Sarti. Nereu Ramos. nesta cidade. filho de Antonio Schlepka e verena Biar Schlepta.
Ela, brasileira, solleira, professora, natural de Blumenau. neste &tado. domiciliada e residente na Rga Luis
SIIrti e .4.360. Nereu Ramos, nesta cidade. filha de �valdo Osorio de Campos e EStela Maia sàa1í de Campös.

EDITAL N' 20.805 de 2'-10-UfJ6

.

LUISMAR n.ORlANI E KA1YA�GINA HEILER

·

Be, brasileiro. ,solleiro. comprador. natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residenle na Rua Fmderico
,

Barg. Tl4. Vila Baependi. nesta cidade. filho de Luiz Carlos Floriani e Lucia Decker Floriani:
_

8a; brasileira, solleira, vendedora, natural de Curitiba, Paraná, doiDiciliada e residente na Rua Waldomiro
Schmidt, 303. Jaraguá-EsqOerdo. nesta cidade. filha de �a Heiler.

EDITAL N' 20.806 de 30-10-1'fJ6

,,�CSON ALF;SSANDRO RAMME E JANE mRESINHA LENNERT
· Be, brasileiro, solteiro. engenheiro ineclnicó. 'natur-ai /de· São .Miguel do Oeste. nesle &tado, dômiciliado
e residente na Rua Achiles Tom32dIi, 1J76. É. Chapecö, neste Estado. filho de Valdir Tealmo Ramme e

Helena Ramme.
. .

8a. brasileiÍ"a, solteira, assistente de comérciQ exterior, natural de laraguá do Sul. domiciliada e Risidente
\ \na Rua dos Escoteiros. 100. nesta ci�,ade. filha de Madilda Lennerl

EDITAL N' 20.807 de 30-10-1'fJ6 '

JAC.KSON CARLOS BASSANI E ADRIANA LESSMANN
Be. b�eiro. solteiro. programador de computador, natur.il de Jaragu' do Sul, ·domiciliado e relidenle
em BR-280, Km 72. Estrada. Nova, ne� cidade. filho de Yaldir Bassani e Adelaide .Bassani.
Ba, brasileira. solteira. auxiliar de escritório. natural de laragu' do Sul. domiciliada e residente na Rua

Jorge Buhr. 82. Água verde. nesta cidade. fi.lha de Valdir Lessmann e LOurdei Hafermann Less_n:

EDITAL N° 20.808 de 30-10-1'96·
, JOSÉ DALSOQUIO E EDENISE FINTÁ

.

.

Eie, brnsileiro. solteiro; soldador) natuIal de Massaranduba, nesle &fado. domiciliado e residente na Rua
EInesto l..essmann, 156.• vdä talao. nesta cidade, Jilho de 10rge. Dalsoquio Il LeonCina Dalsoquio:
Ba, brasileira, solteira, professora, natural de Canoinhas, neste Estado, domiciliad.a e rerädente na Rua
EInesto l..essmann. 156. Vila LaIau. nesta cidade.. filha de lustino Finta e ·lraci Coma )õ'inta.

EDITAL N° 20.80' de 3O-10-19fJ6

Cópia recebida do cart;6rlo de Corupá • SC
, ELEMAR ADJLSON.F6DI E SALETE KVlATK(}WSKY

Be. brasileiro. natuta! de laraguá do Sul. domiciliado e residente na Rua 10aquim Francisco de'Paula,
I.SS8. nesta cidade. filho de Albano Jacob Fodi e C,atarina Wurges FodL

.

8a. brasileira, natural de Corupã, neste Estado. domiciliada e residente na Rua XV de Novembro, S4S, em
. Corup'. nesle &tado, filha de,Paulo Kviatltowsky e Udia Kviatltowslty.
li: para que chegue ao co'hhecimento de todos, mandei passar o presente Edital. que será pnl)licado pela
imprensa e em Cartório. on� ser' afixado por IS (quinze) dias..

.

I

EDITAL.
· PATRICIATAVARESDACUNHAGOMES Tabeliã eOficial de T .

. . .' .�

Canarca de Jaraguá do Sul, Estado'de Santa Catarina, na fonna'�
·

etc. .

·i
·

.

r �
.

'
.. '

.

Faz sabera todos quanto este ecitaJ virem que se acham neste Taba
.

para Protesto os Títulos contra:
..

André Luiz Dunker - R. Victor Rosemberg, 60 - Nesfa; ..

AJtamir José Dominges Maciel - R. dos Escoteiros, 230 - �esta;
Avelino Gomes - R Três Rios do Norte s/.nº -:- Nesta;
Ana Terra lnd, e Com. de Conf. Ltda. - Rr Prefeito José Bauer,

.

Nesta;
.

· Aliana Malhas Ltda. - R. fritz Bartei, 772 - Nesta;
Aliana Malhas Ltda. - R. Fritz Bartei, 772 - Nesta; ..

Borrachas Coneza Ltda. - R. Leopoldo Manhke, 76 - Nesta;
Bar e Mercearia Bastos Ltda. - R. Lot.. Sto. Antonio lote 582. Qd
Nesta; .

B.eno Fischer - R. Rodolfo de Paiva, 79 - Nesta;
.

Cristal Têxtil Ltda. - R. Schroeder � - Km 03 - Nesta;
·

Com. Lange Ltda. - ME - R. Mal. Castelo Branco .s/nº, - Schroeder;
Carios Alberto Franciscon - Ft Bemardo DombtJscn, s/nº.- Nesta;

.,

CleusaRejane Quint. Cardoso - R. Av. Mal. Deodoro, 173 - Nes

Cesar.Machado - ME - R.. Francisco Hruska, 1267 - Nesta;
Elamar Baumann � R. Be·rthaWaege, �460 - Nesta;
Geisabel. Malhas Ltda. - ME - José Teodoro Ribeiro, 34 -·Nesta;

·

Gustaw Serviços Comerciais Ltda. - R. Gustavo E!ruch, 210 - Nas
,

. José Adilson Oeretti .. R. João Januápo Ayroso, 2412 - Nesta;
K'du Repres. Comerciais Ltda. - Ft Gennano Marquardt, 205 - Ne

Mercadinho.Rovena - R. Mal. Castelo Branco, 5633 - Nesta;
Maura Mariene Pereira - R. Rod. BR 280 Km 78 -.Nesta;

. Metalim lndds Máquinas Ltda. - R. MaxWilhelm, 786 - Nesta;
Metalim Ind. de Máquinas Ltda. - R. MaxWilhelm, 786 - Nesta;
:N.H.I.É.C, Ltda. - Div - Sontec Acus - R. dos Vereadores, 410 - N

Pratabella Cano e Repres. de Jóias Ltda. - Ro Mal. Deodoro da Fm
632- Nesta;

.

. \
.

Petiscaria e Churrascaria Ferraz Ltda. - R. Walter Marquardt - N

R�vanxeCriações Industriais e Com. - ME - R. Manoel Fco. da G
/,

9129 - Nesta;·
' • "

Reginaldo Alves - R. Victor Rosemberg, 43 - Nesta;".
.

.

TM Com. de Mov � e Decor. Ltda. - R. Cei. Proc. Gomes de Oliveira, 1·
- Nesta; ,

Velfrido Voigt - R. Rancho Bom � Nesta; ,

Weihemazza CQm. Ind. e Àepres. Ltda. - Rod. BR 280 Km 77 - N
.

Ramos - Nesta;,
'

E, cano Os ditOs devedores não foram encmtrados ou se recu

aCeitar a devida intmação, faz por íntennécio do presente ecitil, para (
oS mesmos can,� neste Tabelionato � rva A'rthur Müller, 78i'

prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito, ou então dar razão� ,

o faz, Sob a pena de serem os referidos protestados na fonna da Lei,.
.

LS/Jaraguá do S":II, 31 de outubro de 1996

IIton Hoffmann .

Tabelião Substituto

Venqe-�e uma casa (sobrado) em Barra VeÍlde�se carrinho de b�bê da Barygotti
Velha, central, 250m2 área construída.. completo 372-3443 comAlexandte.
Aceita parcelamento de pa'rte, casa, .

. caminhão ou veículo de menor valor...
Tratar (047) 372-2791 ou 984-0680 com

Ivo.

Vende-se máquiqa de roçar gral1la
recolhedor, motorWeg . .Tratat372-3443 ;"
Alex�dre.

Vende-se barco Karibe com 5 metros, borda
alta, ano 92, vende rho�or Everunde. ano 95,

, vende separadame�te. RS 2.600pO

, Vende-se 1 ftlmadora s�ny com pouCO
comdiversosacessórios. Tratar372�3" ...

Alexandre.
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indicato denuncia naJustiça empresapornãodepositarFGTS
•

" , César JurkelCP

fH
i ii
I

"

�

d� Sul, 1 de novembro de 1996

-:

rietárlo nega
ç6es e afirma

, durant" cerca de
tro meses do ano,

,

do, a empresa ,

ou de depositar o ,

o de garantia ''por'
'·culdades

porque não pagam", garante um

operário, que preferiu não se
r' identificar, Um outro' disse que
,trabalha há dois. anos na empresa
e que ainda não tem conta na Caixa
Econômica Federal, onde deveria '

ser depositado o' FGrS: Ele
afirmou que decidiu pedir
demissão depois de ten� receber
o dinheiro a que' tem direito. "Na
Caixa havia depósito' somente
relativos há oito meses de trabalho,

;Jaraguá do Sul,· 'O Sindicato quando traba1hei quase,dois anos",
'-Tribalhjldbres da Construção garante outrc, aa�cenfando que
'I edoMobiliário denunciouna tem receio de não poder receber o
•alização da Justiça do Trabalho

'

seguro-desemprego por não ter

empresa Santa Marta tido o dePósito, do FGfS."
'

, 'lrutora e ln�rPorado�- por
'

O proprietário da Santa 'Marta
�gularidades trabalhistas, De Construtora e Incorporadora, .

: do com a entidade, a empresa Aristides Panstein. informou que
depositou o FGTS (Fundo dê todo funcionário ao ser contratado

� ntia por Telll'o'de,ServiÇo)
,

f�'opção pelofundo de-garantia,
,i:erca de 40 operários que estão ,"<) que não "faz sentido a denúncia

,

do o edifício .residencial do' operário.' Panstein dissé,
De Maria, além. de também que, ao contrário 'da
anecerem na obra sem serviço informação do sindicato, a
m obrigados a pagar pelos

'

construtora' tem apenas seis
de 'proteção funcionários na obra do Edifício

Jeane Maria. Ele admitiu, porém. '

',O sindicato afirma que' os que durante cerca de (fuan-o meses

'âlhadores têm de pagar R$ do ano passado, a empresa: deixou
O pelo calçado e pela ltiva de de depositar o Fundo -de Garantia

'

·0 exigidos pela empresa. PQr Tempo de Serviço dos
do a entidadé, os operãrios operários. "Pass�moS:, p'pr um

_lliUlltambémque sörecebem período .

de 'difipuldades
trabalhadas. "Quando está

_
econômicas, o que nos obrigou a

.

eado, nem precisa.ir até a obra .

atrasar o depósito:. Mas já

,FSC'promove discussão
"ré 'reformq "agrári'a'

1 ,,-"
,

orian6po,li� • o Campus. da .

Segundo esti�tivas; existem
versidade Federal de Santa. ainda 100 mil famfliàs de sem-terra
arina foi palco' da segunda em luta por um pedaço de chão para

a de reforma agrária, que plantar e viver. Ni. opinião de
u entreos dias.24 deoutubró Lucfdio. Ravanetle, um dós

..

iro de novembro. Para este coordenadores 'estadual do MST, a
,'além do earäter teórico de . id�ia foi de 'Ievar informações
.�ntodoprocessodelutas, diretamente a cada estudante. "A
utiu"se também a produção dos gente sentiu que amaioria ouve tudo'

,.Ílt�ntos no Estado.
.

em clima de indiferença, ö -que 6
,�s trabalhadores sem-tetra normal najuventude, mas quem se,

,laram pela universidade a rranífesta, em geral, é siIlJlático à
. .,ite do Comitê Urbano de . causa", acreditei.

'

_

rma Agrária, que proIOOveu' . Os sem-terra estão preparando
'.

debates, shows e oonversas novas manifestaçõeS pelo' Esta,el0 e

,mais entre universitários e progralTllm wna caminha'da desde
.lhadores rurais. Em Santa Ponte Serrada atéChapec6, de 11 a

.

existem hoje cerca de 65 20denovembro.Oobjetivoéchamtr t

'. tllnk!ntos, onde vivem duas mil a atenção do governo para a questão
� da��'

CORREIODO POVO· 9 '

11llJHl6sé: ohi-a tia C01IIInIttlf"a� Mt11'14 __heiMs iew si1u{icato-por. irrepktrülades tTaba/l;Í6úIs "

r�gulari�amos tudo", as�egurou,. obrigados a pagarem. pelos s:e negam a usá-ios", revelou.
aflfmando queae�devealgo equipaméntos de segurança.não 'Pänstein .disse ainda que o

em tomo de R$ 6 mil, 'mas que procede. Ele garantiu que a sindiCato poderia' ter .negóciado
devem ser depositado em breve. empresa' ,fornece todos os diretamente com a empresa. "Nada

Segundo Panstein. a denúneia equipapientos necessários s�m foi motivo para' o sindicato ter

'de que os funcionários são nenhum ênus ao trabalhador. "Eles agido destaforma", lamentou.

•

•

c.
_

_
_

•• 'I .

JU!Z0DEPIREITO.DACO�CADEJARAGUÁ'DO SUL - SC
,

.

,EDITALDEPRAÇA . _ ,

,

ODoutor Carlos Alberto dakocha-Juiz deDireito da 18VaraCível daComarca de Jaraguädo Sul,
Es,t&.t0' de Santa Catarina, na forma da lei, etc.,.,

'

FAZ SABER..(emresumo ao art, '687 do CPC) O' ségUÍDte: Venda em ta Praça;Dia 22/11/9(>. �
,

,14:QOhO'ras. Yendaem?praçadiaOS/12l96.às14:00hor�porquemmaisemaiQl'lanceO'ferecer.
, LOCAL: Ediffcio do Förum destaComarca.�ÇÃÖ:'N° 16.085. EXEQÜENTE: BANC<;>
ITÁÚ S/A EXECUTADO: ESPAÇO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LIDA. SBM A SER
PRACEADO: Uma áreâ de terra 'de aprO'x� 4.350 (qu�O' mil trezentos e cinqüenta
metros) que fazparte íntegrantedo imPvelmamcnlado sob rio 9.315,'Iv. 02-regJno Cart. deRegistro
de Ímóveis de Jaraguá do Sul-SC, locàlizado emRiO' Cerro IT'.;. Tifa Laube -' em Jaraguá do Sul,
com as seguintes dimensões: Frente em 63,00 com terras deWdfredo Sehulz; Fundos �m 58,OOm
com terras de Hilário Garcia; Lado esquerdo em 81,OOm com terras de Hilärio Garcia e Lado
direito em 62,OOmrom terras deRui Utpadel, avaliado emR$ 8�OOO,OO'emdatade 24 de julho de
1996. OBS: F'iCa O' requerido Espaço Assessoria eComunicação Ltda, íntimado através do presente
editál para a referida praça caso não encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça. Nos autos não cO'nsta

qualquer ônuS O'U recursO' pendente:Dado e passadO' nesta cidade eCO'marcade Jaraguá dO' Sul, ,aos
quatO'rze (14) dí� d_o nts deoutubrO' dO' anO' demil novecentos e noventa eseis (1996). FAli Adiberto
Braatz Escrivão Judicial ó subscrevi •

CARLOS ALBERTODA ROCHA
JUIZPEDIREITO

" '.."�' �

'Do lVIaternal'_o Tercelrao'
"' �. .

,

QU�,ida<;le dé En�ino" Responsabilidade do Futuro no Presente'

Atendimen�o personalizado.com: '\, . (

,

_ Plantão permanente
'

:_ Div.«rsas opções de aulàs paralelas
'

,Ru'a Presidente Epitácio Pes'�oa, 676,- fone: (047) 371-0202 ou j72�0202,
!

�

'. '

..',

.

"

"

.

.

.

", /.... • • '.

.
"

.,
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Recebemos do' Rio de
Janeiro.mailifesPt,9ões que
tive�am origem no

transcurso des festejos
otganizados pelo JnsÍitu�o
Histórico e Geográfico de
_. ,

f

Santa Catarina, no penodo
de quatro asete de setembro
do oorrente ano, na Capital
do EstadO."

Naquela çcasrao
realizava-se o GOtJgfCSSo de
Histó,ria e Geografia de
Santa, Catarina, pára
assinalar '. ,o· primeii-•.
centeoári. do instituto oatarinense, qUe se SantaCatarinaS/A -Teleso e \tIrig S/A, oom
realizava em Florianópolis, 'Dha de Santa a coordenação geral do presidente Walter
Ca�ina, nas' dep�dênoias dos prédios da FetDaildoPiazza, aSeéretaria Geral de Lé1ia
Reitoria d�Udesc e da Esag.osi� àRua PereiradaSilvaNunes e Secretaria Exeoutiva
Madre Benvenuta, no ltaooi'obi.· de Mauta Soares.

"
. ,

O congresso teve: por objetivo. a A abertuOl do Congtesso de História e'
oong�egação daqueles que f,zem ,Geografia de, Santa Catarina, ocorria no

"His1úia", "Gecgrafia" e "CiêhoiasAfins" em' auditório do Tribunal de Con� do Estadp,
e sobre' Santa 'Catarinà, enquadrando os

.

que fói tomado inteiramente 'por ,.soritos,
excedentes. trab.!h08 inscritos nas áreas oonVidados e autoridadcm, fazendo-se ouvir o
vprinoipais: História, Geografia. e·' oonferenoiam, dr. Ame webliÚc, presidente
Antrqp�logià-Sooiol� ,

, do Instituto JIistórioo eGeográficoBresileiro,
,
Vale l�mbtar, por 'oportuno, que a muito aplaudido. . r

,promoção esteve a 081g0> do mnsc e a. EiS que, agora, o mais antigo semanário
oo-promoção do goVenu} do EStado de Santa do Estado de Santa Catanna, recebe do seu

<;atadna, governo AutônOmo dos Açores, l° secretário, o aviso, de. recebimento de
Serviço 'de Emigração e Apoio às' edições do CORREIO DO lOVO, e o seu

Comúnidades.,Açori��, a Universidade -presidente, pessoalmente, eDvia ao dÜ'etor a
para o b�s,envolvimento do Estado de saitta mani{êstação que tians'�emos aba�o;
Catai'ina-Udéso e Universidade Federal'de .

"Rio'de Janeiro� 03-10-96 - Caro Dr.
Santa Catarina�uFSC, reoeb�ndo ainda o Eugênio Scbmõckel- Aptec:ieimuito receber'
-apoio do Ministérió dá' Ed�osção-MEC, os exemplares ,do, CORREIO 00: lOYQ.
CoQrden8çãodeAperfeiÇ08llÍento dePessoal' particularmente devido à seção "Memórias".
deNível Superior-Capes, ConselhoNaoional Bob sua responsabilidade. que recupera e.
de Pesqúisas-CNPq, Tribunal de ContaS do divulga importantes aspectos da histórià
Estadode SantaCatarina-TEC/SC,Banco do regional.'

, .

Es�o de Santa.C�-Beso, S8Iltur-ó.gãO Pàrabéns pela' inioiativa. De�ei�d�lhe
OficIal � Tunsmo-Santur/SC, Escola de.' ,,.:muits',saúde e suoesso.· abraço-o, Arno
Advooaola-OAB/SC, Telecomunioa9ões

'

. Wehling".
.

i

'

'-

•

CORREIO DO POVO - 10 .Tara'

Ferj vai fazer pesquisa Hospual .Jaraguá vai aten

sócio-econômica na cidade pacientes do SUSpormais 120 tJ
.T.-.guá do Sol � o H08pital'é Maiernldade' trecho' da carta, que reforça a inte.

'Jaraguá aceitou' a proposta feita pelo secrétário' interromper o atendimento.no di�
de Saúde,.Air'tOII'Weber da silva, através de carta fevereiro do próximo ano, caso não sejam
enviada 80 presidente do 6!gão, LírioU� p.-a inteßratmente os repasses dös custos r
prorrtlg1ir o prazo de'ii:endiniento aos pacientes' aos sefviços prestados.

"

"
',�

,

dó sm (S�a Únioo de Saíde). O hospital No iníoio do mês, o hospital havl. .'

havia solicitado o desercdenciamento alogm.do descrcdenci8lllento alegando prejuízos� �
prejuízoSop�onais., daí, o secretário de SatU4: abriu negoc'

-

.

Na se.m'ana passada, o' presidente do' evitar a 'interrupção dos atendim;

. Hos�ital Jaraguá enviou -eorrespondência ao "P;ecis8mos diseuãr o assunto, até
..

,secretário de Saúde afúm8lldo .que a direção .: hospi1alé o\ÍlJÍcoquefaz.atendiinCotope
.•

aceitou a solicitaçãO de prOlTCJgar pOl' 120 dias explicouWeber daSilva.Uma�,is8ão
,"

o prazo de attendim'Cllto aos pacientes do SUS.' ,por 'nove pcssoasJoi fonnada c� " obj
"Batamos dispostos a oferecer total 'estudar propostas e' apresentat' soluç";

,

atendiinOnto, dentrç:�o oontrato vjgente, aos viabilizem a eôntin:uidade do credeaei
l

usuários do SistCQlaUnico cJe Saúde", diz um lÍpspitalao,SUS.
'

Jaraguá doSuf- AFerj (Fundação contribuirão para .que a futurá
"Eduçacioóal Regionai Jaraguaeose) vai administração "trate a questão social
realizar, no dia 23 de novembro, umà com realismo e não C9in. petemslismo",
pesquisa sôcio-econômicanomunicípio. Será uma pesquisa específica e

.

O objetivo é levantar a reali�de social. dirigida, onde serão utilizados os

p�:ta que -possa ser elabor�do lJma·, cadastros da Celesc (Centrais Elétricas '

política voltada para as verdadeiras de'Santa Catarina). O pt;'e�id�e do

�idadeS dos munícipes..
.

Conselho Municipal dos Drrejtos da
A pesqUisa.será cOordenada por'um Criança � do Adolescente, Leônidas

(. técnico de BfásÍlia e contará com 110 Nora, disse que o levantamento �erá
, pesquisadores,� deverão viSitar 1.500 'únportante para a adaptação das açêes
casas. O prefeito efeito. Geraldo do conselho à realidade' social do

.' Werningbaus (PFL) disse que os dados municíp�o.-
CULTURA " .

.�' ,

Asmemórias do CORREIODOPOVO

ADEUS·AMIGO!

CELULAR"
,.

,,97H161
PERSONAGENS - LOGOTIPOS .. CRIAtiviDADE'

·1

PHODUZINDO ,POR EXCELENC'IA ..,

.

�UI Athlflá$to :Rosa, 147í.• 'FaX: (047) 373,..o2e7.::'
Fones: (047)' 37304487 • 373-0377'.: 373..02;.7

" r

i'
�; Guaram lriin" • se

.

'�,.

'
.
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justificativa e razão de tudo o que existe pode
parecer uma idéia fantasiosa, mas,

surpreendentemente, se re"ela como a mais

fabulosa intuição do nosso tempo .

. BIODANÇA .
.'"

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

Para recuperar o equilíbrio
As condições atuais do mundo emque vi:vemos,
especial no ambiente urbano, nos colocam em.

ão de constante tensão. Nossa cápacidade de
ão dascoisas boas ebelasé perturbadapeja

íedade, preocupação, medo, preconceitos e
-

. Alémdasnecessidades básicas, épreciso
uperar a qualidade de vida através da

.

tegração ao ritmo naturale orgânico da própria
,

tência. É recessärío retomar o valordo contato
os outros, dáamizade, daconvivência, doamor
repressão.

.

.

Uma das boas dicas para conseguir tudo isto é a
ança - que desenvolve os potenciais genéticos
vés da ação de estímulos positivos sobre as

", tencialidades bäsícas de vitalidade, sexualidade,
'atividade, afetividade e transcendência. Em

uá do Sul � terapeuta Clarice Corrêa, com
IPllnaÇã-o emdarçaeginástica reintegradora, ensina .

biodaÍlça no Inti - Liceu daVida.
Basicamente preventiva, a biodança resultaem
mente de resistência ãs tensões, reforço de

�stência imunológica, estimulação das funções
ovegetatívas e favorecimentoda expressão da.

entidade, entre outras vantagens. Algumas,
penências emaplicações especiais são dirigidas

"

corporale a sensibilidadeemotiva. Éum sistema de
.: transtornos da motricidade, enfermidades integração afetiva que consiste no restabeleCimento
ícossomäücas ecertos quadros psicoclíni.cos.

.

da unidade entre a percepção, a motricidade, a
.
MOVIMENTOS QUE RENOVAM I - afetividade e as funções do corpo.

. A biodança propõe exercícios que envolvem a A renovação orgânicamantém aharmonia e a
.

eomov.itrento vísanío restituiraexperiência estabilidade do organismo.A reaprendizagem das
. " funções originárias da vida significa a reeducação

hrDp�i - fu:orgmJizDçDOdeBiomergiD do comportamento e, do estilo de vida com. os
�

, Alinhamento e limpezadas'·�,' instintos básicos, explica a terapeuta <;:larice
t. '

cJuu:_kTtlS e aura, inClusive. terapia Corrêa.

1 \
de vidaspasstidas. O Sistema Biodança foi criado pelo psicólogo

,�\\ Técnica utilizada: Malitras
e antropólogo chilenoRolando Toro Araneda, que

1"A.�'PSr Objetivo:Contra estresse,
depre�são, sistema nervoso

'

se inspirou
,"

em fontes antropológicas e se

Rua Emílio Stein, 300 fundamentou na biologia. Para Araneda, conceber
Fone: 979-0163 o universo como um sistema vivo e a vida como

INTI - Liceu da Vida
�

"

Massoterapia - Massagem
Terapia corporal medicinal '.

Rua Emílio Stein, n° 300-E
Fone: 979-0163
Nadir Junkes

l:NIGJf_t
I

I

II
II

LOJA.
ESOTÉRJCA

ANJOS, TARÔ, CristaisEnergéticos. Pirâmides,
Incensos, Gnomos, RlDl8S,Fitas, Livros, Aparelhos

Radiônicos, Anel Atlânte, Pedras do Signo,
Nmnerologla.••.

FONE: (047) 371,.2987
RuaReínoldoRau, 806 - SaJà 2 - Jaraguá do Sul - SC
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Jaraguá do Sul, 1 de novembrode 1996 POLITICA
Saúde será a .prioridadedo -. governo
Gregório Tietz na cidadede Schroet1;�
Prefeito ele/to quer

.

manter a qualidade dos
serviços prestados no
posto de saúdê, o que
levou a Secretaria,
Estadual a considerá-lo

,

o me/hor da região
Séhroede� - o prefeito eleito

Gregório Alois Tiet.z (PFL), vice
prefeito e ex-secretário de
Administração da atual gestão,
afirmou que a prioridade do. futuro
governo será a saúde. Ele pretende
ampliar o �!IÇO físico do posto de
saúde e colocar à disposição da

população wna ambulância 24 horas

por dia. Para as obras do pronto
socorro, Tietz val recorrer a verbas

.

dos governos estadual e federal. De
acordo com ele, o .anüncio dos
'futuros secretários pode apresentar
surpresas. Tietz disse que já tem es

nomes dos futuros secretários e

revelou que um deles é político que
já assumiu cargo público.

- Tietz preferiu não revelar os
nomes dos futuros secrétärios,

prometendo fazê-lo até o dia 15 de
novembro, "Até lá a equipe vai estar

.

definida", .afirmou. Ele, porém,
adiantou que a atual secretária de

Saúde, Yolanda Atanãz]«, será
convidada para permanecer no

cargo. "Não tem como mudar. O
trabalho desenvolvido por ela é
muito bom e pretendemos
continuar", revelou, acrescentando
que o posto� saúde foi considerado
o melhor da região. Sem querer
entrar no assunto sobre os futuros
colaboradores, Tietz disse que tem a

intenção de reduzir o número de

secretarias, hoje seis, além de reunir
as secretarias de Finanças e de

Administração.
A pretensão do futuro prefeito é

eliminar a Secretaria de
Planejamento. "Ainda não tem nada
definido, mas a idéia é acabar com a

Secretaria' de Planejamento",
confidenciou. Sobre a anpliação do

posto de saúde, Tietz afirmou que'" _ . _

vai tentar viabilizar as obras já no

início do governo. Outro ponto
considerado prioritário é a

pavimentação clãs ruas. do
. '

,Priotülode:-.Tktt I"'0mete investir em saúde emanter a atualsecretária

iwnicípio. N� opinião dele, as obras
são necessárias e a população. tem
exigido. "Pretendo também investir
em melhorias das estradas vicinais
do município", ·prometeu.

Gregório Tietz disse que sua

candidatura à . Prefeitura de
Schroeder fei lançada em 93 pela.
população' do município. Ele foi

PedroGarcia inicia negociaçõespara
presidir a Câmara de Vereadores

Jaraguä do Sul .. o pretende disputar a direção da
vereador Pedro Garcia Casa. "Ele (MeneIl) apresentou
(PMDB), reeleito com2.004 seu norre, mas disse que não

, votos, abriu negociaç.ões com tinha intenção de disputar
os colegas do PMDB e PPB, comigo, e afirmou que vai

para discutirem apossibilidade partir para o consenso",
.

em presidir a Câmara de
_

. revelou, acrescentando que os
. Vereadores a partir do ano que dois partidos pretendem se

vem De acordo com ele, foram reunir mais uma vez, no final
realizadas duas reuniões no do próximo mês, quando terá
Hotel SCImIdt; uma na terça- se definido o segundo turno nas

feira da semana passada (22), cidades onde os partidos estão
com .os parlamentares do disputando.

"

L

PMDB, e outra na terça-feira: Sobre as negociações
destasemana (29), que remiu com a

_ bancada do PTB,
os vereadores das duas Garcia afirmou que as

legendas. conversas estão limitadas ao

Garcia informou que o âmbito da Câmara. "Sei que
,

vereador Gilberto Menell o Lio Tironi, o Afonso

(PPB), também reeleito, Piazera e o Ademar Winter,

também querem disputar a .

presidência", revelou,
lembrando que os acordos vão
depender dos partidos e' dos.

respectivos diretórios. Garcia,
entretanto, demonstrou

confiança em vencer a' eleição
Interna. "Se nós (PMDB e

PPB) estivermos unidos temos
grandes chances", assegurou.
O PMDB elegeu quatro
vereadores e o PPB três; de um
total de 15.

. Por enquanto, não existem.
informações de outros nomes

para concorreräpresidência do
Legislative municipal. As

alianças deverão acontecer em
termos de partidos e de
interessesdos Iíderes.

vereador por 16 anos e assumiu a

Secretaria de Adminístração no

início do atual governo. "Desde
que assumimos ii administração,
foi feito uma campâriha para que
eu saísse candidato a prefeito",
lembrou, acrescentando que, desde

então. o PFL realizou duas

pesquisas. por ano, que o apontava

como o preferido pelos elei
Tietz venceu a eleição com

doa votos válidos, contra 38%
concorrente Ademar Piske
Ele contou que as últi
pesquisas indicavam que ven

.

a eleição com 20% de difere
Abertas as urnas, a diferença fi,
em 23%.

JUízo-DE DIREITO DA COMARCA DEJARAGUÁ 00 SUL -la V.
EDITAL DE PRAÇA

O DOurOR CARLOS ALBERTO DA ROCHA, JUIZ DE D
DA e VARA CÍVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ 00 SUl;
SC,ESTADODE SANTACATARINA,NA FoRMADA LEI, src ..

FAZ SABER, (em resumo ao art. 687 do CPC) o seguinte: Venda
la Praça: Dia 27/NOVEMBRO/1996, às 14:30 horas. Venda em _

praça dia llIPEZEMBRO/1996, às 14:30 horas por quem maiS
maior lance oferecer. LOCAL: Edifício do Fórum desta Comal\),

EXECUÇÃO: � 16.034195. EXEQÜENTE: BANCO ITAÚ SI,
,

EXECUTADOS: ESPAÇO ASSESSORIA E COMUNICAÇÁ
LIDA. e SÉRGIO ANTÔNIO PERON.: BEM A SER PRAcEAOO
Uma área de terra de aproximadamente 4:350m2, que faz p
integrante do imóvel matriculado sob n" 9.315, 02-Reg. no Carl

Reg. de Imóveis de Jaraguädo Sul-SC., localizado em Rio Cerro n·
Tifa Laube - em Jaraguã do Sul, com as seguintes dimensões: Fre

.

em 63,00m com terras de Wilfredo Schulz; Fundos em 58,OOm colÍ!
terras de Hilário Gàrcia, Lado esquerdo em 81,OOm com terras

Hilário Garcia e Lado direito em 62,OGm com terras de Rui Utpadel,.
avaliado em RS 8.0ÓO,00 em data dé 24/07196._Nos autos não consta

-'

qualquer ônus ou recurso pendente. Ficam os executados, i,ntimadosJ
através do presente �ital, das datas supra, caso os mesmos não sejall1
encontrados pelo Sr. Oficial de justiça. Dado e passado nesta cidade e.

Comarca de Jaraguá do Sul, aos sete dias do mês de outubro do �
demil novecentos 'e noventa e seis. Eu, Escrivão Judicial o SubscreVI.

, .
.

CARLOS ALBERTO DA ROCHA
JUIZ DE OIREITO

JOoGY&.
OrllellU/{iJrJ e Represenla(iJtJ LroA.

Químico Responsável:
Dr. Edson Adilson Ferreira

CRQ: 133 005 98

XllI,Região

Vem chegando o verão, e com ele: baratas, moscas, pernilongos, aranhas, cupins
e'demaísinsetos. Tenha seu ambiente higienizado" através dos serviços
proüsslonals da ..DDSUL" .

Serviços rápidos, limpos e com garantià .. ·

ORÇAMENTOS SEM COMPRO'MISSO
Rua Ferdlnando Pradí, 34 - Centro - Jaraguá do Sul - Sc. - Fones:' 975-0119 e 973..5471
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do Sul, 1 de novembro de 199() EspORte
/

uatro mü 'àtletas 'disputam os Iasc 96·
�oBentO do Sul'-�A fase. das demais autoridades, geral,não\llÓpelaI,llliortradição

,

dos 36° Jogos Abertos de Durante os 10 dias de e estrutura ésportiva que
Catarlnà, iniciaramdia31 competição, estarão emjogo 35 possuem" come' também por'
tubro, com aparticipação troféus em 23 modalidades.'O terem duas

.

d� maiores

c, quatro mil 'atlet�, bolão, 1.6 masculino abriu delegações 'em 'São Bento do
tando 79mmicípios. A oficialmente a disputana tarde

' Sul. BI� é'a naior com
,

etição tem sede em .São de quinta-feira dia 31 com 334 atletas, e 'vai disputar 32
'

do Sul evai até o dia 9 de quatro partidas disputadas na 'troféús;' Jóinville levou 234

:mbro, '. quando será> Sociedade Atiradores 23- de atletas, terceírarraior delegação
ido o ca:ßl)eão geral. A Setembro, Será também a atrás de São Bento do Sul com

.

ados 36° J� aconteceu 'DlQdalidade a definir, em 2 de .: 320.
-

horas, no Pavilhão da novembro, o primeiro campeão,
'

A cidade-sede mesmo com
l

sul, e contou com a ' dos 36°, Jasc, No !neSito dia poucas chances de brigar pêlo ,�,"'"
,

de várias autoridades enceiratambémotirorev6lver. título gerai. protrete grande
.

.

, o governador Paulo ,"O esporte catarinense vai desempenho � em alguns
Vieira, do secretárío da dar mais uma. demonstraçãO de esportes. Ê o caso do futsal,

eDesperto eDiretor forçaoorganizaçãoaquiemSão punhobol, ginástica
,ÚDdação Catàrinense de . Bento do Sul, e estarei torcendo masculina, tênis de mesa
,

os, JoséEduarde Nunes para que os milhares de,atle� (masculino e bolão, onde São

uza, e amais importante�
,

e.dirigentes proporcionem um. Bento do Sul; desponta como
'..

o dos.Esportes.Bdsoa grande,cóngraçamen�oaolongo favori�o., A responSabilidade
doNascírrento, Pelé,O .dos dez dias de �mpêtição, a aumenta no caso do punhobol

ta do século conseguiu' todos um boa sorte", di� o, e do tênis dé mesa masculino
"

à atenção do público governador na solenidade de porque São Bento do, Sul
,

"nte, e deu inúmeros abertura dos Jogos;,
'

defende troféus,conquistados _"_� ,<c'_ I... .. _

.

j
grafos e sentiu-se' Blumenau e Joinvrlle no � passado em Ríodo :

ISTtleIO/ipeiraStmtos,(Jarll(lfUÍ.doS"I)recebeMo%go.simbó/ko
lado, pois tirou aatenção des�ontam� briga pelo título Sul.

'

tios Jasc
.

'

Os jogos pela compeÚção mais' voleibol feminino, xadrez feminino'
.

ici�nal de Santa Catarina, e masculino.
am�tem, quinta-feira dia 3,1., O futebol de sal� pegou a cbave

.

do Sul com WÍIá delegação de mais dif.cil damodalidade; tendo que
pessoas pretende ficar 'entre os dez enfrentar Criciúma; Çoncördía e

,
s nós JogosAbertos de Sa,ma Ituporanga, equipes tradicionais do'

" que acontecem em'São Bemo salonisl;110 catarinense. Mesmo assim'
'

Sul. Jean Cario Leutprecbt,' a expectativa é de uma boa campanha .

"

,Dte da F\Dldação Municipal de da equípe comandada por Manoel
,

aereditaqueadelegaçãolrarã. 'Dalpasqualle. O vôlei feminino deve
os positiVos de São Bemo do - 'classificar-se em primeiro da cbave

,que subiremos uma celocaçäo no com certa tranqüilidade, pois
:, ou seja, de 11° ano passadO'<> enfrentarâ Caçador e São Miguehip
.

o é fICar emtre os dez este ano" , .Oeste, O. xadrez é a esperança da

,.

Jean. Conforme informou surpresa 'em São Bento do SUl..
m o dirigente, Jar,aguã do Sul A primeira 'modalidade a ser

,

â. competindo nas seguintes
.

disputada nos Jasc' 96, bolão
Jidades rios Jasc 96: atletismo masculino teve os resultados:

cuI,ino, atletismo femíníno, Concórdia "1440 -Ó;
x 1287

,

J6.fe,minino, caratê feminino, Tubarão,
� ginástica olfmpica feminina, Timb6' 145lx 1428 Caçador
.•tica rttm.ica desportiva 'CriciútDa 1544, x f2P�
inina, natação masculina' e Saudades
.

ina, tênis de mesa-e de campo
•

Joinville 1517 .

x i484
, Jino, tiro carabina masculino,' Blumenau Flllebol de Salão "(li�"frenkir aJ"ersários. tradicioJJQis i.esta lase

'POSTO'·MARECHAL LTDA.
'. 'í''.

"
"

ATENDEMOS A'OS DOMIN90S DAS 01:00 ÀS '2():OOHS.'

! CÓMBUSTÍYE'IS
�'TR-OCA�DE"ÓLEO

-.LAVA RÁPIDO,
"*GÁS',

.

,
Avenida Ma,eo"'-. pe'o,doro' da Fon••oa,"961' - J'.r�g'u,: ,do Sul' - se ','

;.

FONE/FAX (047)
372-0705
372-1888
371-0905

t.

"

;
0'

".J
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,�

Convocada a Seleção Equipe.de�bicicrossej',
_

.

.... .'.. .

.

..... ,.,'.perto do título .estaâ
C·.atarl.n,en'.s· e'.' S.·uh.· -.·1,·9 Jaraguá do 801-- Aequipe Duas Rodas de Bic"

participou da 5- Etapà do Campeonato Catarinense, no
I.

.

.

domingo dia (27), nacidadedeBrusque..Os pilotos coo
. .

.

M�togrossense, Carioca, Bahiana, dez troféus, todos de primeirolugar, namelhor etapa
.

Gaúcha, Paulistae como convidada pela equipe da Duas Rodas. Além dos -troféus, a
.

a Seleção da China. A estréia da
�;,"'-�'�E conquistou 39 pontos na 5-,Etapa"subindo para 159 po

:,'

�:�;oc:=�:;:::��n::���
.

:;���'1' ,clas� geral do' campeonato, mântendo-se �a lid '

Goiana, às 14 horas no Estádio i) ,. .... bem: perto da conquista do título estadual. Caso ÇQnfiJme<
Joaquim América na preliminar'de '

-c, ,
. _"

favoritismo, o bicicIÚSs jaraguaense conquistará,pela oitai:
S,eleção Paranaense e Seleção consecutiva' o título de campeão catarinense. Os Cl

.'

Brasiliense que se enfrentarão ãs 16 em primeiro lugar na etapa de Brusque foram:ho�.
'

.

.
_ B�aia Biehr, damas 12/13

O coordenador da equipe será .

o presidente da Liga Jaraguaense
' - Joice Moretti, damas 14/15,

de Futebol e vice-presidente da - Salete Moreui.uamas 16 'acima
FCF, RalfManke, que através de :. Salete Moretti, cruiser 35/40 anos

um .trabalho junto ao 'presidente' - Marcos Alves, cruiser 18/24
Delfim- de Pádua 'Peixoto, '

_ Ediíson Zender, eruiser J3 anos
conseguiu deixar o' comando u_...L..... • ,.-I .s.: ue

"

_ Marcos Alves, master acímadosl
ê

anos
. técnico soba responsabilidadeda

sn__',Joguuor_.,n
.

comissão do JAC. O supervisor. apresentarã.ãs 16 horas�terça- ,:Claudio Liptimberger,júnior 16 anos acima,
. será 'Nitton Müller, chefe da feira dia (5), no Estádio João -Bdilson Zender.jünior Iôanos
Delegação _.s'érgio Lui; da Silva Maicatto, e às 20 horas, na sede - Anderson Reis, cruiser 25/29
que é o coordenador .do . da LJF junto ao terminal '. Segundo o diretor da Equipe Duas Rodas, Valdir M :
departamentojrmador do Jaraguã, Rodoviãrio.. A Seleção esta foi a etapa de melhor nível técnico, "onde os pil

.

técnico Nelson Domingues da' Catarinens,e's�rá apresentada à J
'

d Sul d
.

d de
. .

Silva, preparador físico Celso convidados. Na oportunidade o
aragua o eramtu o

.

SI paracoaquístaremas
.

Resende do JAC:medico Dr� Joe vice-presidente da Federação
O dirigente informou aind� que a próxima e última e

,

Waltrick, massagista Edson Hoffer Catarinense de Futebol estadual acontecerá no dia 23 de novembro, no Parque Mal
do JAC e mordomo Gilmar Neres, anunciaré- também o patrocínio �tes, a equipe estará dias 2 e.3 de novembro, em �

juntamente com as seleções: .

Os jogadores convocados por oficial da Malwee MaLhas, à Caldas, Minas Gerais, onde disputará as 7- e 8· Eta ';Goiana,
.

Brasrlieuse, . Nelson Domingues deverão se seleção catarinense. Campeonato Brasileiro..
'

CORREIO DO POVO -14

I,'

Na terça-feira (29), .foi
convocada ,- a Seleção
Catarinense que disputará o

· Campeonato Brasileiro Sub-19,
·

emCuritiba no Parlpli.O técnico
será Nelson.Domingues da

equipe de juniores- dó Jaraguá
Atlético Clube. ()s convocados
foram:

Goleiros: Fabiàno

(Criciúmaje Hélio (JEe);
Laterais: Eliseu (Cricíüma),

Alex (JAG) eCláudio (Avaí);
. Zagueiros: Leandro

'(Marcílio Dias), Díorge (JRC),
Josias (BEC) e Maykon
(Criciúma?; ,

,

'

Meio-campo: João BaÚsta
(BEC), Roberto (JEe); Claon e

· Rodrigö.(Figueirense) e.Charles
Ortiz (JAe);,

'
'

Atacantes: Leó e Matheus

(JÀC), Paulinho (JEC) e

Émerson (Marcflio Dias). ,

A Seleção Catar inense

disputará' o Campeonato
Brasileiro Sub-l�de lOa 16 de'

, novembro
.'

em Curitiba

MonzaSUE 2.0 4pts.
Monza SLIE' 4pts.
Uno eletronie

Tipo l.öie '4pts.
'

. , Uno eletronic 4pts.
UnoS
Premio es
Resta

.

Escort 1.6i GL
Escort L
Escort L
Escort L

'

Escort XR3' 2.Oí
Versailles GL 4pts
VersaillesGL'4pts
l.ogus GI. 1.8
('01 1,000
Ciol GTi

90/90
9219�
95/95
94/95'

.

94/94 '

88/88
85/86
95/95 .

95/95
. �

94/94
I 94/94'
93/94
93/93
92/92
93/93

,93/94 '

93/93

vermelho ·met. ,

• preto
azul met.
'prata met.

, pretc.
vermelho

gasolina
álcool

" ,
.

gasolina
gasolina
gasolina
alcool
alcool

,I VEJA Qmg
I L.

.

CU�lt!!!
� � .

. . . �

','

Carro acima de dezmil com 50% de
entrada' e saldo em 12 vezes sem jurosl

, :;:. Abaixo de dez mil, com .50% de entrada
'

e saldo em 8 vezes sem juros!

cinza
branco

bege met.

cinza met.

prata met.
preto
·prat,a
vermelho met.

cinza

begemet.
azul.

v· .

. gasolina
gasolina
álcool
álcool
alcool

gasolina
a1eool ,".

gasolina
a1eool

gasolina
c-.

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

,\

\
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do Sal, 1 �e novembro de I'" .CORREIO DOPOVO -15,

guádespede-seda CopaSantaCatarinacom um :empate'
'

loria.ópoli. ', o Jaraguá
eo Clube disputôu o 11ltimo

:pela Copa Santa Catarina de

1, na 'I1Uima quarta-feira (30).
e a o Aval em plena Ressacada,
:acabou cedendo o empate,
,

filial dapartidaAval 3x3 JAC.
e,

equecomeçou O Campeonato,
iro e a Copa Santa Catarina

� apenas dois não terminaraIll:,
,

o Ventura, substituído por "

e •

e Altair, que cedeu lugar
'p jl1nior'David. Depois de umâ,

,

anha irregular no turno e

do returno, o Jaraguá ficou
técnico. Sérgio Lopes havia
demisslo. Ele vinha 'dand�
idade para vdrios jogadores �portantes pUa a desclassificaçlo Os classificados para o'

"nlores. Hilton de Moura, I do J"ragu4. Três jogadores hexagonal fmal.BIo: Joinvllle e Aval,
,

.
ador de goleiros, assumiU o

.

importantes no esquema do tricolor classificádos ccmo campelo e, vice

de Lopes e conseguiu motivar não puderam atuar em Florianópolis, do turno, Chapecoense e Brusque,
po C(jDÍ um incentivo extia, o por suspenslo. Geovani, 'Charles e cl.uicadosdo returno: Figueir�

·

ento do sahlrio na semana' Antunes. Agora;'o �e g8nJ.I.a folga peio cri�"ério técnico, e Crici'l1Jna. que
·

da. Depois dos 4xO SObre o o resto do ano, devendo começar � já tinha garàntida a sua presençane
IDe, numapile apresenta&lQ, rescisão de contrato com a diretoria ", hexagonal ,final da Çopa Santa

,

viajou motivado à Clql.!tal do Jaragu·á. Alguns jogadores Catarina. ,

'

despedír-sedo campeonato. deverão ser procurados, pelo . FmreunilorealizadailasecJe'da
,

por 3xl e merecia fazermáis, '. pre�idente Angelo �argutte ,para PCP, na quinta-feira (31), fic�u
,

tanto. o empate 'não deixou de
.

disputai' o çatarinenie, an,? que vem, definido que, a primeira rodada'do
emorado por todo o grupo. pelo JAC, caso do goleiro Rogério, hexagonal da Copa SC será.

o empate, o JAC tenninou ;ó' que se destacou no .grupo após disputada dia Seis, quarta-feira, com
o em sétiiD.o lugar com sete ganhar UJOa oportunidad"e na equipe dois jogos: ChapecoeD,Sé xAval, em

·

s,enaclassificaçtb geralficou príncípal. Outros resúltados de . ,Chape<:Ó; e'Figueirense x Biusq�e,'
'. com 15 pontos. A perda dos' quarta-feira: Tubarão 2xl BrusqUe; ,em'Jlloriaoópolis. Ó CriciWn� estréia

pontosimpostospelaPCP,por,
' AtiéticoAlto 'Vale lx3chapecoense dia 14 enfrentando o Joinyille,�no .

,

o de jogador iiTegular, foram e JOinvllle 4xO Pi�eir�e.
. Heriberto Hülse.

Julzo .DE DIREITO 'DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE
" JA�AGUÁ DO SUL'

"

,

EDlTAL DE VENDAS DE BENS DA'MASSA AUTO FAUDA DE

.:

.

INDÚSTRIA f�TIL JARITA S/A. .

.'
,

'DoutORA HILOEMAR MENEGUZ.zi DE CARVALHO, JUfZA DE DIREITO DA
GUNDA·VARA DA �eOMAACA DE JARAGl1Á DO SUL, ESTADO DE SANTA
:tARINA, NA FORMADA ta DE FAJ-�NCIA NI} 7A361, EM SEU ARTIGO ;1.18, FAi.·'
ER a quem interessat possa, queserão verídidos 0$ bens de propriedade.aaMASSA

, ,fALIDA DE INDÚSTRIA T�XTIL JAAITA S/A, cUja relação completa consta do
"
tal publicado no Diário da Justiça n2 9.592, às ·fls. '41, do dia 25.10.96 e também do

"

I CORREIO·DO POVO Edição n2 4069, às fls. 09, pelo melhor preço oferecido 'por
'Ai PROPOSTA, devidamente envelopadas. làcradas, protocoladas e entregues

.Cartório de Distribuiçâó do Fórum, observados o.valor da avaliaçao judicial,"afastado
"pronto o preço vit; devendO constar de tais propc:>stas: '

'

t� Preço total oferecidos por todos os bel1$ imóv�is; 22 - Proposta de pagamento'a
.

Ou em até p (cinco) P.8rcelas mensais,. devidamente corrigída� pelo índicá IGPM
,,�tro índice estabelec�o pêloMinistério da Fazenda, 32 �·As Cartas ProwstaS devem

.

entregues e protocoladas no Cartório de distribuição do Fórum até 26'de"Novembro
,E1996, às 17:30hs., 42 - Em caso de empáte tiO valor oferecido por mais de um

,

.

nente será vencedor aquele que. fizer o pag�nto à vista ou em nÚmero menor.
',parcelas e se áinda permanecàr o empate, terá preferência de. aquisição'aquele que
, , oIar a propoSta por primeiro. - Não serão aceitás propostas para aquisição pareial

·
',imóveis. Os bens podem' ser visitadOs no horá.!io éomercial, de segunda a �xta
'. na sede da: Falida,

.

sito a rua n2 3 n2 139' - . Bairro João Pessoa - na eidade de
guá doSut,'contato com o sr. Nilson Baggenstoss. - As propostas serão aberta� em

, �ia pública dia 28111/96 às 15:00hs. na sala de audiência'da 21 Vara, no Fórum.
. 'ores informações poderão ser obtidas cOrTi o Síndico Dr. M"urillo Barreto de AZevedo, ,

,Av: Mal.D�o da Fonseca 1i2 97, conj."01 - Jaraguá do sul/se - fone (047) 371"�
88, fax 371-1690.-E, para ..qUe chegUe ao conhecilTiento de todos, mandou a MM.
fla c::Ie Direito expedir o presente Edital que será publicado, na forma da Lei e afixado

�trio do Fórum. D�do e passadonesta cidadedeJaraguá'doSul, aQs vi,nte e um dias
dê outubro de mil novecentos'e noventa e seis. Eu, (Sérgio A. Martins), EscrivãQ

nàdo, o ,datilografei e s':JbscrevL
.

"

/

.

HUdemar M8neguzzi de" Carválho
Juiza de.Oiieito

'\ ,

"
, ,f

ANO'TAÇÕES
.' '" '

.

' ,'. "Agostinh'o,Oli.,eil'a
,�

,

Começou a "",lo" festa espol1""(l 4�' Santa Ciltarina.' Os
Jogos Abenos de Santa Ctitarina i,pura paixão, 'emoção,'

.

conquistas, derrotas,"choro, dor e, à$ .,eus, amor. Muitos .,ão
aos jogos para comptJIir, outros passear, lIIé mesmo'para
lUlmorar.Mas o bnpOTtarlte, é que est,úomjletição temM'ellulo
mrdtos atletaspára o Estado.,'

"

.
.

J

A delegação de Jaraguâ do Sul, comandadapor Jean Cario
Leutp;echt, deve trazer noviãades este ano.'A esperança é subir
na classlficaçõo geral, "do fu'tsàl ao bolão, do vôlei ao xadrez,
do tlnis de campo ao tênis de mesa, da ginâsticã rttmica ao

atletismo, Jaraguá do Sul vai com bons atletlJf: No-entamo, os
cortes dos âlümos tempos na FME; podem prejudicar o

desempenhö da. delegação.
.."

.,,,..

O fulsal e .,ôlei feminino são as nuúÓres espertlllfflS de ..

Jaraguii doSul, ao lado do xadrez feminino; que conquistou,
bons r�sulttJdos nos Jogos Abenos Brasileiro, dispuJados em
ClunpoMourão, no Paraná..

-
.

." Na prõxima terça-feira (5), na UE; será apresenraia a

Delegação de Santq Catarina,·'que.disputará o Campeonato
Brasileiro de Seleções até 19 anos. Toda a comissão técnica

se�á do JAC, com apoio do presidente da Liga e vice-presidente,
da Federação Ctuarinense, RalfManke. Nelson Domingues,
técnico da seleção, afirmou que em nosso Estado poderiamos

· formar cinco seleções de bom ntvel.
.

Neste domingo (3), será disputada a segunda rodada d4s
finaiS .IV CoptJ Suburbll1U'i de FutellfLN« EsUúlillCrui 41-
Maltii,jogamCruzdeMalta x Inle17f!lCIoMl; O&ti4'},ftdltl

.

.,e-nÚu oprimeiro jl!go por .4x2. No Est4d1o do Vit6riajogamf .

V*�ria e Francisco de Paula, que empataram er primeita
partidtI em um gol. Os dois jogos_comeÇliríiD às 16/WrÖ!.

•
-

·

'. .

Agradecemos o convite de Altair Aguiar, 'vereador eleito e

secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 'professar
Tao Flávio da FO(lSeca, pelo convite paiaparticipar dafgsta de
encerramento do MunicipOJ de Bocha, na p16xima se�t�";feira,
dia 8. EStarei lá.

Ô técnico interino. do jaragilá, f1i1ton' de Moura, é s6
· sorriSos. Tambémpudera, tpUlÍrdo assumiu o'comando técnico
da equipe dejuniores do JAe;COntilUlOU o excelente trabàJh.o
de Nelson Domingues. Agora,/oia:veide assumiro JAC; nos
úkimos íris jogos da Copa Santa Catarina, no lugar do
demissiotuírio Sérgio Lopes: Saiu in.,iclo.

Hilton deMourafaz questão 'de ressiíl.tar que estes re$Ultados
'joram conquistados graças â. colaboração e determinação nos '

jogos dos atletas do JAC";'

,

Blume""u já garantiu II vaga "" Jitial do Clunpeotuilo
Calarinense de Juniores, conquistando o primeiro turno' das

· fináis, c_om vitór;a d� 4�O sobre o JAC. O diretor do

Depalftunétlto Anlador ,do JAC "disse que' o cansaço, poiS
.

algunS jogadores eTam utili:l.adDS nos proJissionilis tjuniores,
foioprineipaJprobleitUl enfrenladopelos at.letas. Esteprobkttlll '

tJão deVerá sersentido no retumo pois a Copa SCjá terminou
é o�. jogadores podefão se detlicàr somente ao. esttu!ual de;

.

'junlore$..
.

•

Alex, Charles Ortiz, Le6 eMaJheus, merecidamente, servirão
• t} seleção éatarinensé de.juniores. Outros tantos que_defendem
o- JAC podériamser chamados c()mo Dav�d, Rodrigo, Edésio,
Jean. No.entanto, alguns já estouraram os 19 qnos. Outrqs nãp
foram chämados porque o técnico Nels'on'Domingues, com'
inte.lig�nc{a, quis dar ()portlinidade pará gar:olos de outrqs ..

.tquipéS. ;r' '."'"
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CORREIO DO POVO -16 'E�ORTE Ja.

Rubinho Barricheüomuãa dê equi�'
;'.;"

na -F_';
, r

,
" "e .,' ..

para··· ·recuperar . a·.· J,magem
São Paulo - o piloto pröxímoano.

brasileiro Rubens Rubens Barrichello.
Barríchelloreselouno ínícío aceitou O convite pelo
da semana' o acerto com a "'desprezo que recebeu da

equipe Stewart GrandPrix Jordan",e, príncípalmente,
naPörmula.L'O'anüncíodo porque a sua nova equipe
acerto de .contrato entre rui 'proinete a possibilidade de
partes, foi "feito na cidade uma boa temporada na .p-.

pelo trícampeãomundíalde 1. Rubinho Barríchello
. . F-I, Jackie Stewart, e pelo estudava também convites

próprio piloto. O contra!o
.

da equipe. da Indy, no'
inicial será de três anos. O 'entanto; COPiO àinda não se

administrador da Ford realizou profissionalmente
Motorsport na Europa, na F-I, continuará nesta

Martin Witaker, ,e Q categoria. Ele' pretende"
presídeníe daford no Brasil, com·a equipe. de Jackie
Ivan Fonseca e Silva, Stewart, provar que tem

mostraram otímísmo quanto capacidade de disputar a F
aos motores quea Ford' t.Bsta aãrmação é porque
produzirá paraRabinho.'-' alguns. especiali stas da

Eles afirmaram que a ärea.. demonstraram

-perspectiva'é que em, no .düvidas
.

quanto'
.'

a
, má�i�ó cinco anos, a capacidade do piloto, pois,
Stewart Grand. ßrix emvärías provaâ.Rubínho
comece a lutar'. pelas 'parou·por' erros seus e

primeiras posições na F-1. sempre culpava o carro.
JackieStewart informou Uma afirmação que;
ainda- que a' tecnologia serviu para a Jordane feita
avançada, que será "pelo piloto brasileiro é de

.

utilízada pelos motores da, que: "Em poucas horas de
n.ova equípe, -deixam os conversa coin Stewart,

• c 'I) "
.

integrantes de seu time consegui ver que não havia
tranqüilos quanto a uma 'conseguidonada em quatro
b<;>a temporada" apesar da' anos de .F-l.".Apesar de ser
equipe estrelar já' no uma.equípe nova, Rubinho

. ,
.

.
.

Rubillho�arrichelló da equipe StewartGrandPrix

neste ,primeiro ano de retrocesso na sua carrei
. temporada. Ele ressaltou' :,'pelo c�nt�o, afirmou ,

ainda que,não considera a é um progresso na sua
sua: ida para Stewart um He piloto.

'

.

acredí ta que, com sua

e�periência de quatro anos
no mundo da F-I, a dupla

I consiga bons resultados Já

.

�

.r

III

... .':

Rua, Padre Alberto
Jacobs,.� 55

.

VUa Lenzl
A

.

Babá Fóne:j047) 371-8664
, ideàlf

.

Jaraguá do �u.,I'- SC
--�--------------------�------------------------�

«1����,v ':\,\.
It��

Çhegou
a fita�· e

.

cassete que
distrai

':é acalma
seu bebê!

FARM'ÁCIA

.Vida e Saúde'
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