
Hoje comemoramos o Dia Secretaria começa asfaltar Barrichello éo"erá com

da Sogra: você sabia disso? trecho no bai"o Rio da Luz novt) carro naAlemanha
Para quem não sabe, hoje (28)

I .• 6.0Dia da Sogra. Por isso, o CP
.

foi às ruas. ouv,ir o que a)guns
FDrOS tinham a falar sobre as

sUas sogras. Confira.

"

Tem. sempre um
Jeito. de fazer·

melhor
Página'

Cerca' de dois quilômetros A equipe JordanlPeugeot, do
começaram a ser asfaltados pela piloto Rubens 13anichello testam

.

secretaria deObras, no b
.

o umnovo c n ICõfii'lIli ,

da Lez.-O prazo para
. áb!joàlr'.lI�a �mafib�do .Af----...;._�

os trabalhos é de 60 c;lias. pela q� etap� do �1D1dial de
P í8"oi:Fdtmtílá:1nio '�ataMéglna12

M alwee. Gostosa como um abraço.

. ELElçOES·

Gê Neves. começa
. a receberapoio de
empre�ário local

<a

o pré-candidato do PPB, José Carlos Neves, já
.

aposta no apoio �� um empresário local. Página 5
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tAN"ÇAMENTO

Novidades na Feira daMalha
organizadores da 10-. Feira daMalha,m FeiTa da Pequena eMédia

Empresa e do I Leilão de Máquinas e Equipamentos Usados, estão otimistas
em relação às vendas, este ano. Novidades, como o Salão do Desing,

.

promovido pelo Sebrae, serão implantadas na Feira (agoraMulti Feira), que
__
acontece entreos dias 19 e 28 de julho, em paralelo as festividades de

. /
.

aniversário de Jaraguá do Sul. Página 9

lOde Maio - Dia do Trabalho
Que ele nos estimule pata os próximos 365

. dias. Ame, trabalhe e viva.
.

I
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Canta

Jaraguá' do Sul, 28 de abril de 1996

Durante séculos, tribos \ chefe de todas aS comunidades

indígenas viveram na AÍnazônia. caiapõs, leva uma vida de fazer
sem causar danos ao meio iilvejaamuito "yuppie" deNova .,
ambiente. Alguns pesquisadores York. Ele possui �vião, pelo
chegaram a afirmar qqe se a menos 'três residências conheci
região amazônica é a porta que das (em Redenção, Conceição do
dá acesso ao futuro do país, os Araguaia e na aldeiaGorotire) e
índios é que tem a chave, porque três carros, nós quais só anda de
seus conhecimentos poderiam motorista branco.

...apontar caminhos para o
.

QuandoTapietfoiconsuitado
desenvolvimento sem prejudicar " sobre ocontraste�ntre aprecária .

as riquezas e culturas locais. situação dos índios nas aldeias e .

No entanto, começam a surgir a boa vida do cacique e seus

fatos 'que demonstrem.mudanças amigosna cidadedesi;ondeu que
radicais.no comportamento de "o branco também é .assím, pois
alguns chefes de tribos quanto às' tem 'rico no centro da cidade
suas crençase costumesmilena-

.

vivendo muito bem e pobre
res, Até há pouco tempo, os passandomal na periferia... "
índios seguiam um sistema de A exemplo de 'Fapiet, os

pensamento que preservava, índios Kubeí e Tonkrâ tambÇm
.' entre outros valores, os recursos possuem aviões, was e carros

não para a única opção que se mente a Pass�d' vem sendo total- .

naturais. Atualmente, porém, a de luxo em Redenção, A "esper-
.

apresentaria. Notá-se aí, que o' men cumpn o. .

d
. d;

.

"desses
í

di bémaior prejudicado seria o direito É bem verdade que, indepen- ,parc�n� os In .Ige�as com teza" esses m os, que tarn· m .

demoórätico do povo em escolher, dente de ter um ou dois candida- madeireiros e ganmpeiros tem são chefes de postos da FUNAI, .

através de seu pröprío veto, o tos, o POVQ de Schroedet: quer tornad.o irrelevant� aquele. parece tercomeçadocom ovelho

prefeito de seu município pelos votar, e votar no candidato que potencial de conhecimentos e cacique Tuto Pombo e; depois,
prõxímos quatro anos. corresponda às suas expectativas, estratégias de sobrevivência com Paulinho Payakan. Dizem

Em pesquisas realizadas em
.

que faça com que nossomunicípio acumulado e aperfeiçoado ao
. que TutoPombo, quemorreuem

âmbito partidário, existem muitos continue crescendo, que as obras longo demilênios. 1994, deixou uma fortuna esti

a faver, mas existem outros que importantes e prioritárias conti- Nosul doParã, quase 70%'da. mada emseismilhões de dõlares.
são contra a candidatura única, nuem sende executadas, que a economia da região vem do ouro Se antes os índios acredi
cada' um com seus motivos, que saúde e a educaçãosejam valori-' e domogno retirados das terras', ,tavam que o objetivo' de sua

são totalmente justos. Também a zadas cada vezmais, de forma que dos fndios, fazendo a fortunanão
.

civilização era a harmonia com
nível de população sohroedense, cada schroedense sinta-se ainda apenas dos "brancos", m�s o mundo natural, agora o'

existe um grande desejo de ver' mais orgulhoso em, aqui morar, também de alguns caiapös, que djnlleirofácil tomourapidemente
mais umavez, seu futuro grefeito pois atualmente Schroeder não é tomaram-se prósperos empresâ- o lugar dos milenares costumes
escolhido no voto, em que\ os

.

somente mais um município, rios, donos de carros, mansões e
. indígenas. Antes os caiapós

candidatos deveriam apresentar como muitos outros, mas ocupa até de aviões. O .dinheiro para .

tinham como crença que.existe
de antemão o seu plano de gover- um, lugar de destaque, nos' toda essa ostentação vem dos um equilíbrio entre os espíritos

. no, plano este que ficará empoder cenários' turístico, ecolõgico,
. royalties pagos por madeireiros dos animais, dos homens e das,

de cada eleitor para fiscalizar e social e econômico. o 4esejo e garimpeiros a filhos de caci- , plantas: abusando dos recursos
acompanhar a sua execução e, ao .inicial era de termos apenas \Dll

final.domandato·.,.cons·tatar· seo didato feito nas 6" ques.que nãoperecem se impor- .da floresta, a harmonia é
can apre er nas pr xnnas tar com as consequênçl'as trazi- destruída e chegam doenças paraprometido foi ou não cumprido,

'.

eleições, mas acima desse desejo, ....

tal quala atual administração fez está a vontade do. povo, e o povo
das pela exploração indevida. toda tribo. Agora, nenhum

quando de sua campanha, disUi- quer votar. Votar no melhor! A grandemaioria da tribonão aspecto da vida tribal parece ter '

buindö seu plàno de trabalho que, *PreJeito de Schroeder tem acesso a nenhuma ben- mais importância que os lucros

.
feitoria; e chega a passar fome com a exploração da floresta.
pelafaltadecaça,espantadapela .

Na verdade, o problema
ação dosmadêireiros. Em1987,

1

começa na própria legislação
de 163 mil metros cúbicos de

.

que define as reservas indígenas,
mognoexportados, cerca de 69% com o objetivo de preservar as

foram e�traídoS da reserva dos tribos e sua cultura, são leis e
.

c�iapós. A situação dos rios decretos apenas 0,0 papel, não
também ·é alarmante, devido a. passam ·de ficção. Em última

utilização do mercúrio pormais análise, quem sai perdendo eJ,ll
.

de seismil garimpeiros. . toda essa história de índios e
,

Coo.ta o: jomalista Ricardo aventureiros é - sem dúvida - a

Kotscho, J,la Revi� ftCaminhos
.

n�ture;z;a da região amazônica.
daTerra". que o eacique Tapiet, " Amigos da

Nalum;alP:i .4

EDItORIAL

'.Por debaixo dQs panos
,ApólíticadeJaragUád� Suljä começa

a tomar rumos de como .serä as eleições
municipais na cidade. Muita falsidade .e,
acreditem, chantagem, rolam e continuarão
rolando entre aqueles que se auto-intitulam

"políticos". Caso recente se registrou. na
secretaria de Saúde, Integrante de um

partido que mantinha contato com a sigla
do secretãríoIríneu Phsold (PSDB), candi
dato já declarado, para uma possível alian
ça, sugeriu que omesmo readmitisse, uma
funcionária, não concursada, imediata-.
mente, caso contrário denunciaria Pasold

.

de írregularidades em um atendimen- .

to hospitalar, através da secretaria. Re
sultado: se deumau.O secretário com-

provou na Câmara de Vereadores que
o dinheiro pago aos profissionais e ao
hospital São José, correspondem com

o que foi gasto no tratamento do,
.

paciente. No final, acusou o denunci
ante de "forasteiro". Por estes aconte

.

cimentos, que estão acontecendo bem
antes da campanha política, estamos
tirando nossas dúvidas emquem votar

ou apoiar nas próximas eleições.

Sehroeder: candidato único?
* RUmarRubens Hertel

HistoriCamenie� a polítjca de
Schroeder sempre foi calma, com

respeito mútuo. Mesmo no auge
das campanhas mWlicipais, nunca
foratp regristrados casos de ata
ques pessoais, perseguição ou

ainda, violência, tão comuns no

Brasil: afora.
Hã alguns meses, comenta-se

nos bastidores a possibilidade de
lançamento' de candidato �co a

prefeito no município de Schroe-
. der, no caso o atual vice-prefeito,
em que todos Os partidos partíci
pariam dessa coligação, adminis
trando o municípío em conjunto
de forma a realizar Um. plano de

governo ainda mais abrangente,
composto por idéias de integran
tes de todösos partidos poiíticos.

. .

Entretanto, com essa candida
tura única, que seria decidida em

reuniões entre os dirigentes e

diretõrios partidários, grande
parcela da população ficaria
alheia ao 'processo, restando-lhes .

apenas o direito de dizer sim ou

EugênioVictorSchrnöckel
.

Diretor Geral .

EXPE:>IENI'E
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FUNCIONALISMO

Adiada a votação
..

.
.

·que fixa salário
FlOrianóPOlis - Com rar no ano seguinte..Isso já

um pedido de. v.istas na foi feito em dezembro,
'

Comissão de Constituição recorda a deputada apon-
e Justiça, a deputada.esta- tando essa como uma das

dual Ideli Salvatti (PT) inconstituciopalidades da

conseguiu adiar a votação' proposta de Knaesel.
do decreto que fixa�R$ O Supremo Tribunal
6 mil o Federal (STF) determinou
valor �o PftJptJS/o que não podem ser pagos,
teto sa- ,

d4 �
salários de Estado e que

larial pá- •
. - .. 'B'D/ todas as vantagens, exceto

ra 'os 1.lopora as pessoais, não poderão
func i o-' continuar a serem pagaspor
n á r i o s 11$6mil fora desse teto como vinha
públicos acoatecendo, "O decreto
do Executivo. A Proposta ,

busca resolver o problema
é do deputado'Gilmar 'de' uma minoria de'
Knaesel (PPB). Para Ideli, servidores, cerca de 4 mil
"não é possível passar o que, sozinhos, ficam' com
salärio do secretário de aproxímadamente 35% da
Estado de R$ 1;8 mil para folha de pagamento, en
R$ 6mil, ou seja, 22j% de quanto mais de 93 mil vi
'aumento, sem discutir o vem namiséria", desabafou
piso salarial do funciona- Ideli.
Iismo". A líder do PT, também,
A Assembléia, lembrou condenou o massacre dos

, Ideli, baixa um decteto �sem-terra, ocorrido no dia
todo o ano, determinando 1,8, no Pará., Outros
os salários dos secretários' deputados doPftambém se

e do governador pata vigo- mostraram solidários.

NOTADEESCLARECIMENTO

A ARWEG. a respeito de sua programação para oDia
do Trabalho, esclarece:

"

1 - A programação organizada destina-sé exclusiva
mente ao grupo de colaboradores daWEG e a Seus fa-

miliares;
,

.

2 - O acesso aARWEG será, exclusivamente, mediante
a apresen�o deconvites, todos já distribWdosgratui
tamente ao seu quadro de colaboradores. Os convites
não serão vendidos.

A Direção da ARWEG

I,

Alô, alô, trabalhador.
,365 abraços pra você!'

A gente,sabe que uni día é pouco para todas as homenagens '

... ..:.t1111111111-4
, que você merece pelo tanto que faz. Por isso, aí vai um abraço ", .

da Marisol para cada, dia de trabalho e de descanso.
'

E, claro; também um abraçomuíto especial pata o dia de hoje,'
'

Ma'r',·150,I ;'
.Pnmeíro de Maio,Dia doTrabalho e doTrabalhador.

.
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. Parabéns Colaboradores!'
Homenagem da.Weg
'pelo Dia do Trabalho.
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Jaraguá do Sul, 28 de março de 1

DENÚNCIA

Pasold confessa que recebeu chantage

baseava em denunciar a

secretaria à imprensa referente
ao pagamento de R$ "6.306.00
efetuado a Valmir Haífing, que
ficou internado no hospital São
José de Jaraguá do Sul porter se ,

envolvido em acidente.
-

Para o secretário, a sua ida à
'

,

Câmara na segUnda-feira (22)
para explicar a denúncia, é re
sultado ainda da chantagem.
Indagado somentepelos ve

readores Valdir Bordin (PFL),
pré-candidato a prefeito, e

Augusto Müller (também do

PFL), Pasold deixou bem claro
,

que casos como o deHaffing são
de emergência, não podendo o

,

poder público se omitir da situa-
'

Çã9. "Eu não prestei ajuda a

ninguém, pois quando eu recebi
os documentos do hospital, essas
contas já existiam, pois ele se

tratou via SUS", enfatizou o

secretário, destacando aindaque
,

o atendimento via SUS; por lei,
preconiza atendimento "univer- ,

sal" aos cidadãos, sem con- der bancar poreontapröpria saas destinados ao pagamento do
siderar questões de caráter pr6prias despesas: Na Câmara, hospital; R$ 2.520,00 ao

social. Pasold disse ainda que Irineu Pasold, 'pré-candidato a pagamento dos médicós; e R$
Valmir Haffing ficou internado prefeito, trouxe uma série de 1.000,OOparaopagamentocoin
no quarto número 25 do São documentos comprovando os anestesia, "Se ele tivesse, que
José, dando a atender que nesse gastos hospitalares totais que esperar o SUS pagar tudo, que
seta se hospitalízam pessoas Haffing teve. O secretário' tipo de atendimento ele teria

semcondições financeiras de po- explicou queR$ 2.786,00 foram recebido", queStionou Pasold.

.

J' araguá' do Sul • O
secretário de Saúde, Irineu

, Pasold, confessou à imprensa
que recebeu chantagem de \DD

ex-funciooário caso não read
mitisse imediatamente u,ma
funcionária da sua secretaria,

• que ti-
,

nha sido S.tMI611t1
\ '

demitida

1010111• qU.
0llu t.llo
tOm 'o tOSll,

por não
ser con

cursada.
A chan

tagemse

POL�MICA

Critérios para .ajud:
, ,

acendem' com ocas'

O caso recente da secretaria certas .questões na Câmara
de Saúde acende um caso já Vereadores, na segunda-fel
antigo' dentro d� sistema de Com a gestão semiplena, onde
saúde no Brasil. O SUS preco-

"

recursos do governo Federal
ma que o atendimento deva ser repassados diretamente aos

"universal", isto é, não poderá nicípios, o poder de investim
ser negado para ninguém, não to do município de Jaraguá
importanto as condições sócio- Sul nesse setor aumentar
econômicas.de qualquer indi- Coní isso, o município pode'
víduo.

'

,
'

vestir 1ajudar casos dos
'

O pagamento efetuado' a
_ diversos. "Você precisa analisl

Valmir Haff'b).g foi questionado se a pessoa reside na cidade elO'

pelo vereador e presidente da ele é realmente carente", disse
Câmara, Valdir Bordin, no, secretário. "Fica difícil adot.
sentido de haver falta de um critério único para a saúd�.
mecanismos que criem critérios

'

O SUS preconiza que eu tenhó
de avaliação justos para o que atender a todos. Eu não,voo

pagamento desses interna- poder chegar para uma pessoae
mentos. Esse caso não é o ünico. dizer que não VQU ajudá-:la per-

Dados da secretaria de Saúde que a Câmara de Vereadores me

contabilizam 2.491 casos disse que nesse caso não posso',
semelhantes a de ValmirHatfing alfinetou o secretário sobre I

'

no ano passado, atendidos pela indagação de Bordin ao ten

pasta do secretário Iriileu Pasold. levantar critériosmais eficieets
Será que todos esses casos ' O próprio Conselho M\lDicipaJ,
merec�am atenção especial por para o secretärio, precisa
parte da secretaria? averiguar e discernir entre, os

Sobre esse dado, o pr6prio casos que o município terá '

lrineu Pasold deixou bem claro condições de ajudai- ou não.

Schroeder
.O setor de Obras da pre-. havia sido castigado pelas

feitura de Scbroeder iniciou nà chuvas. Trata-se da' ponte si
última semana, a recuperação tuada sobre o RioBraço do Sul,
total de niais uma ponte atin- na Travessa Amandus MÜller,
gida pelas enchentes de janeiro que faz divisa dos bairros Braço
deste ano, quando o município do Sul e Rancho Bom.

o endereço onde a qualidade tem bom preço, fa........ .

MALHAS LTOA. brica: Jacquard, Soft,'Cotton, Moleton, Meia Ma�
POSTO DEVENDAS JUNTO À'FÁBRICÀ. lhalisa e estampada, Stanflex, Xadrez, Listrado,,

,ROD. S0-416 N° 2727 - RIO CERRO II.
para atender confeccionistas do ramo de malhas.' FONÊ: (047) 371-0099

FAX: (047) 371-1045
JARAGUÁ DO SUL - sc

!

I
I

I

! ,
'

DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAMENTO pARA
TECIDOS EM MALHA: RAMA, FlANElADO E ESTAMPARIA
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'CHARLES SIEMEINTCOSKI

Gê Neves tem o apoio de empresário
•

-

•
.' I

" \

i,

Tantas vezes se question� se . outro pré-candidato dó PPB ou

. 9 pré-candidato a prefeito pelo dos outros partidos, mas asse

PPB, José Carlos Neves, estaria· glÍra a sua confiança no norne
sozinho na sua "caminhada" de-Gê Neves. Aguardem, se
rumo às eleições desse ano. Pois nhores do PoPB. Essanova situa

agora eu confidencio, com ção traz UIÍ1 novo cenário para o

exclusividade, que o vereadorGê ,Partido Progressísta Brasileiro

Neves tem o apoio e a conside- em Jaraguá do Sul. Se a pré
ração de um grande eoipresário candidatura do vereador Gê
da cidade. Neves aindanão-tinha decolado,

Vou revelar o nome dele na a força impulsora veio de uma
.

semana que vem. Vou fazer
.

vez só. Repito: aguardem" se-
.

aindameJhoc: esseemp-esáriovai nhores pepebistas. Já que o �

conceder uma entrevista exclu- SlDl� é empresário, confiden-
"

siva ao CORREIODOPOVO. cio a vocês que outr? forte em
. É evidente que esse empre-. presário na Cidade vai "bater o

sário não está ignorando neni?-tun martelo". Aguardem.

Impertinência (I)

A denúncia que se levantou
essa semana sobre uma suposta
irregularidade dentro da
secretaria de Saúde já passou.
O secretário Irrneu Pasold
convenceu ...O pagamento de
'R$ 6.306,00 efetuado pela
.

secretaria referente a gastos que
o,munícipe ValmirHaffing teve,
está dentro dos conformes.

Afinal, se a secretaria deixasse
.

de pagar uma conta dessas, o
que faria o SUS?

. .

Postura

Durante a semana tive que
ouvir . algumas colocações fei
tas por um político sobre uma

nota que redigi nacoluna. Aceito
as Colocações. "Engoli" tudo, e
sem.mastigar. Peço desculpas,

.

.

' Impertinência (ll)

Agora, O que realmente susci
tou dúvidas, levantadas pelo pró
pio vereador Val,Ür Bordin, é so
.bre oscritérios (se é que existem)
que a seósetaria de Saúde se
utiliza pará auxiliar ou não úm

,

caso como esse. É certo, porém,
como o pröprio secret;árioPasold
observou, que encontrar critérios
de análise como forma de julga
mento para Os casos é complica
díssimo dentro do sistema de
Saúde. o atendimento deve ser

"universal", não devendo haver

questionamentos quanto à condi-
I

.

ção sócio-econômica do indiví-
duo. É errado? É. Mas o sistema
preconiza esse "movimento"
refratário centra o indivíduo.
carente, Por isso, jã penso nesse

diálogo,

Imagine•••
...se alguém quisesse realmente estabelecer critérios para que a secretaria de Saúde resolvesse todos
os casos de auxílio para pessoas que realmente necessitam e que não dispõe de recursos para pagar
médico, hospital e remédios. Já imagino a seguinte conversa.

.

João Ninguém. Seu vereadô, eu precisa de ajuda para operá minha pema? '
.

Vereador .. Bem, não é assim, meu fiJho. Tenho que consultar a lista.
João Ninguém. Que lista?
Vereador· A lista do SUScídio.

João.N�ém -Pra quê isso,.veread�? '.' . .

Vereador'· Nesta lista, meu precioso caro, nós adotamos critérios para ajudar. Dividimos da seguinte
maDeira: sé você-tivercomplicações referentes a clavícula, 'intercostais, orifícios do esôfago, dlafra�a:
esquerdo,'orifício da aorta, quadrado lombar ou no ilíaco, o preço da ajuda é de ÓOO,l%.

João Ninguém. O que o senhô disse? Eu não entenda.
, .'
",.

Vereador· Ora, preste atenção, Já, se o Seu problema estiver ligado com veia cava, rim direito ou

esquerdo, ureter direito ou esquerdo, bexiga, uretra, veia subclävia esquerda, canal torácico, àerta
abdominal, ou artéria carótida, aí sim, a ajudaé maior. De 000,2%. Mas tem .mais UQ1a parte. Se ta.
a faringe, o esôfago, -os intestinos delgado e grossa, 'ou na parte cerebral, �o, � lobo olfativo; a

hipófise, a nervo óptico.. o bulbo raquidianô ou o cerebelo a ajuda é maior aiild:á: t% dos gas� nós

pà'gamos. O resto é com o SUS.
.

,\
\

.'

.

João Ninguém - Mas o meu poroblema é só na perna; vereadô?
Vereador - Bem, aí terei' que. consultar a Câmara. Porque essa lis� foi ela,que fez.:
João Ninguém - E se eu morre até lá? .

.' ....

Vereador· Bem, aqui, nesse reino, o primeiro critério que adotamos foi o do auxi1io-(unerá1.
.João Ninguém - Eu vota .no senher esse ano.

VOCE PRECISA,O BESC COMPRA,
Pes s o a S J u r í d J C as, p e s s o a s f is i c a s (a u I ô n o mós, P r o f iss i o n a i s 1 i b e r a i S I f 1 r ID. as 1 n d 1 V I d u a IS ,

,

p r o f i S.S i o n a i s I i ga d o s a a t i v. i d a des a g.r () p e c u á r i 'a s e a.g re i n du s t ri a i s ).. C o n s u U' e o BE SC.
�.�

'.

,BESC
. p BanÇlO de Santa Catarina

LEASING ßESC
Todo bemq u ev o cê quer.

•• \
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CORREIODOPOVO - 6 ESPECIAL, Jaraguá do Sul, 28 de abril ele It"

ENaUETE�
,

I( ,

."

O dia em que todos querem falar da sogra
,

Ct,larles Si�meintco$ki,

, Considerada para alguns

,

uma das sete maravilhas do,
,

munde, e para. outros uma

'''prega� ,dO destino, a sogra (mãe
de �.\l,':çô.,'b.ge) tem suscitado

'tan��tqtl,�i<manlentos a nível

mu�W'q9.�e seria úDp�sívrl
não r.e�oman;pos o assunto

justaóiçiite no seu dia.
Para quem não sabe, hoje,

'domingo (28), 6 Dia dh Sogra.
Data desconhecida para ii
maioria db,s 1>,asilerros, uma
pesquisa reçeQtt;�cij.vulgada nos
principais jo�is .escritos do

Brasil, alettoq as a:�toridades
(aesse caso educaderes) sobre a

desinf.ormaç:ão dos próprios;
Apenas 5% :4ps emrevístados
tiohàm ciência da dàtà. ,60%

simplesJJ1ente {içaram "horro
rizados" (no bom selitido) com a
existência de 'Um dia dedicado
exclusivamente a eías,

Dentro disso, ac;redite ou não,
71% (issomesmo, setenta.e sete)
dos entrevistadas agradeceram
profundamente aos entrevis
tadores do instituto de pesquisa
por tê-los ensinado algo tão,

"estrátégico" .

Saída às ruas

"

disse que um problema entre ele
,

e a sua sogra foi resolvido
rapidamente, logodepois que ele

"

resolveu deixar a esposa na casa
da mãe dela (sua sogra). Os

elogios tainbém não faltaram.
Houve quem denominasse a sua

sogracomo a "super-sogra", no
,caso de Neri Vidal, 28 ,anos.
Confira agora, a opinião de

algumas pessoas ouvidas pelo
CP no cefl.tro da cidade, referente

"

aoDia da Sogra.

Nabor Jurk, 33 àD� agricul- Jad CoUn, 36 anos, bancário.
"Eu não sabia desse ,dia.

"O relacionamento entre eu e Minha sogra mereceria ganhar ,

minhasogfaé,tiom;al. Qaero dar
,'o

mais um genro. Eu não tenho
a ela um pouco mais de alegria. nenhum conflito com ela.
O que ela ganhou ela já pediu, Mas' a sogra quando quer ser
não vou precisar dar nada nesse chata, consegue. Mas não ,a
dia, Ela já ganhou um"Micro- minha, por favor (ataque d,f

,system". riso)" .

tor.

OgarçomErivelton Ignácio,
18 anos, já sabe o que vai dar
de presente para a sua sogra
nesse d�go: uma viagem;

,

Fálando mais a vontade com a
nossa repcr�gem, Erivelton
Ignäciojá escolheu até o lugar:

'

Caribe. Confira suas peinci-) ,

'pais opiniões sobre o Dia da

Sogra Etambém leia o que dis
se o músico Charles Metzger,
'38, ,também sobre-o assunto.

'

CORREIO DO POVO "�

Carlo$ Alberto de OUvân."
26 anos, 'operário.

"Quero nesse dia dar um p0u
co mais de consideração para
ela. Porque geraímentese��

,

,a sogra cÓmo uma fig�má. Já
tive desavenças, mas superei".

Mãgali fl;tner, 25 an�s, comer- Charles Metzaer, 36 anos,
,

dàbte. baDcáriO�
"Hu não sabia que hoje era o

Diã da Sogra Quero dar um belo

presente a ela, pois ela é muitõ

querida Eu já a tenho faz três
anos. E não tive nenhum pröble-
miIiha sequer"

I

"O relacionamento com a

minha sogra émaravilhoso. Um
dia não conseguime acertar com
ela, mas tudo f9Í rapidamente
resolvido, Fbi só deixar a filha
em casa e tudo bem". /

Para ouvirum pouco II àplnfuo
'

do, jaraguaense sobre o Dia'da
Sogra, o jornal CORREIO DO,

JoséAndre!ta, 29 anos, vendedor.POVOfoi àsruas. Amaioriados o

"""A inb
.

entrevistades também desdj�O
'

mi. a sogra mereceria

nhecia ue nesse dia 28 ä' sb' "i ;",;_'�ar maas um genro. �unca
.

q ,

a sogr "üve alguma desavença com a
devena (pelo menos) ser oalvo'nh E' h t
das '. -

JD1 a sogra. uma onra er
: atençoes. :,.'; ( iso) O

'

te
N- 'ç 'I

' . " uma sogra SOrrISO. presen
ao

.

ra t�r�m;, ,:,9pIDlões será um vaso de flor" ..
'

diversas. Uns'é��fD1 que
'

;���f:r=. .�'I-'E-�,-l-a-'-'v-'-a-l-·-g-,''-a--n-'-h-a--r-u-m-a-í-,,-,V-,l-·a-,''-g-,e-m-,-'-',---d-'-·Z'"'!"",'-g---a-r-,'-ç-o-m"""'_"etltre�tMós.�trOentrevistado

Neri Vidal,
28 anos, do lar.
"Nunca tive

"

nenhuma desavença
.com minhasogra
Ela, posso dizer, é
uma

..

super-sogra".
Elamereceria

ganhar UJJl objeto
muito importante .

Acho ainda que, o'
modo de pensar da

sogra vai depender
muito dá suanora.

•

Você sabia que hoje é o Dia Ignádo • Sim. Ela vai ganhar '

da SOgra?, '

,

uma viagem,
,Erivelton Ignádo • Eu nem CP -' Mas que genro, bon-

fazia idéia (demonStração de zinho.

espantocom os olhos). Igbádo • Vai,para.o Caribe.
CP • Agora que você já sa.. CP • Você sabe que nesse

be, o qu,e você pretende dai' a domingo comemoramos' o Dia
ela nesse dia?

.

o

da SOgi'a?r
Ignádo - Sei lá. Sogra é um

'

Charles Meqge.. - Não, eu
baita de um castigo. não sabia (risos);
cP - Mas será que ela não' CP - Como é o seu rela-

, meéecería ganhar alguma donamento com ela?
'

co.isa1 Cllarles - MarâVilh�o. Bom.

Você, acha que quando a

sogra qU!F ser chata ela con-

segue? \0

, Charles .. Depende de como
ela dormiu à noite. Normal
mente a minha é .beni legal.
Agora, quando ela acorda com
o pé esquerdo. meu amigo, sai
de baixo (ataque de riso).

CP ;. Você já teve alguma
.desavença com ela?

, Cllàrles - Sim. Resolvi a0
deixar a filha na casa dela.

,

.
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V'ende-se fax Panasonic KXF 700

com secretária. eletrônica. R$
450,ÓOàvista. Tra�973-9385cf .

Ri:ardo.

. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
REGIONAL JARAG·UAENS.E - FERJ

. I'

o Centro. de Ensino Superior de Jaraguá do Sul - FERJ
I:

comumc« que a partir de 151104196 ao d/á 30104196,
encontram-se abertas as inscrições para o Curso de Pós

.

Graduação "Lato Selisu" em Gestãc' da Qualidade. e
II Produtividade. Início do curso: 1DIOS/96..

R$ 8.500,00 +cons6rolo

complelo - ar. 95

complelo + ar - flriane.
..
95

cinza I 95
verde mel. 91 .

93
90
92
90
�6
84
88
'86
86
91'
'9t
eS
84'
84

84
84
82
87

Corsa MP.F.I.
Fiai Tipo'
Fiai TIpo
Ipanema SL
Goi Ci..
GoIl000
Kadell Turim
Ka!Íen GSI

.

Verona GÚÇ .

G<JI LS'
Gol. LS
Del Rey l
Del Rey Guia
'DeI Rey
Uno 1.SR
E.coit conveislvel
Escod converslvel
'Fusca
E_Carl

Voyage
Voyage
Belina
Florino cly

Precisa-se de moça para dividiÍ'
apto/na R.·José EmmeJÍdoerfer,
1781 - pr6x Bavária (quarto indi
vidwll). TratlrcomSandraouNeii
apartirdas 18:00hs no local.

.

branco
cinza
branco
bege
praia
bege
praia
prelo
vermelho -

vermelho
aad
amarelo .

liege .

verde

Engetec necesSita de. vendedores

plvenda decons6rcio de Im6veis.
TrataF R. Cei. Proc6prio Gomes,
297clSr. Sétgio.

PRECDSA-SE
DIE DIARISTA

Vende-se apto. com. 2 quartos;
sala, copa, cozinha, lavanderia,
sacada, dependência completa
coingaragem. ValorR$28.000,OO.
lDf 371-4424.

INTERESSADAS
LIGARPARA
372-3723 (RES.) E
371-1919 (COML.)

." verde
verde
verde
vermelhoAquI tr"t"mo.

.

\ v'!o' oom ó"rlnhof
.

Av.Mal.DeodorodaFonseca, 8I5S
Fone: (047) 87fMJ170

.

,

.

Jj
, doSul-SCaragua '

..

Rua Joinville n° 3573

Follé(047) 371-9&22
JARAGUÁ DO SUL - SCVende-se-casamista nova, com 3

quartos, sala, copa, cozinha,
Iavandem, garagem, toda murada.
R$ 22.000,00 'em condições. In�
.fonn. 371-4424. 6AUTONOVO-.

.

'. VEíCULOS.

, A Seicho No Ie do Brasil da 'cidade
.
de Jaraguá do

Sul,. comunica aos seus adeptos e simpaqzantes e
.

a todasaspessoasque estarámudando de endereço
.
da tue Marecha/.Floriano Peixoto nll 95 para a Rua

Frf/derico Curt Alberto Vasel slng, (entrando junto a
Galeria Vasel) no próximo dia 06/05/96

.
'

Vende-se uina chácara com 5
.

morgos sem benfeiorias. Toda

plaina com água para lagoa de
peixe, lui, localizada em Ribeirão
Grande. ValorR$8.000,OO(até9
parcelas). Inf. 371-4424..

U_"oS 1.5 -93-azul inet,.� : � R$7.800,00
Uno �Hle - 91 - cinza met ; R$ 6.500,00
Quantum GLS - 88 - chumbo (completa) R$ 8.200,op'
Fiorino Pick-up -92- branca � ; R$ 7.500,00

. Fiorino Ft:ir.gão -90 -branca ; :R$6.000,00
Escort L- 87- bordô R$5.800,OO
Gol GL 1.8 - 88 - bordô R$ 6.800,00
FiatTipoGR.1 1.6 - 95 - bra�o: FI$14.000,00 .

Mor:1Z8 Olassic - 87 - chumbo (completo) : R$ 7.400;00
Escort GL - 84 - azul met, ; .. : R$.4.600,00
Voyage LS - 86 - prata met,

; R$ 5.600,00
Fltsca 1300 L-71 - btanco R$2.300,00
MJrQS
CG Titan - 95 - varmelha R$ 2.7�0,00
XLX 2�0 - 86 - preta (1 carburador) R$ 2.350,�0

Vende-se loja na Mal. Deodoro.
Aceita carro no negócio. Tratar
371-1669. ,

DR. MARCIO IR .. DE OLIVEIRA
Vende-seUno 1.5R189:- cor prata
� Impecável. Aeito Fusca no

. \ negocio. Tratar no 371-6409 cf

Spiter.

Medicina do Traba,lho.e ClínicaGeral
Convini08: UNIMEO - UNIÃO SAÚDE

CAS$I-es: -IPESe
.

Atenclmanto à ...p......
R. Ângelo Schlochet, 173 - Centro (pll6xlme ao Beira Rio) .

jj�j�j�j�j�IflI11��1�@lillllj�j��l�••I�II��jMäj��IRil��jjf�jjgtjI�Ij' ,

•

.

.•

I

Vende-se Kombil17 em regular
estado. R$ 1.200,00. 'tratar 973�
8942

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

POSTO MARECHAL LTDA.

'�Liquigás
FONE/FAX (047)

372-0705 * 372-1888 * 371·0905
Avenida· Marechal DeodorO-da Fons.ca', 981 - CEP 89251-701 - Jàraguá do Sul .. 'SC

. .
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CORRJ.lIODOPOvo.2 CLASSIFICADOS Jâl'aguá do Sul, 28 deabril de 1

COMUNICADO:
Comunicámos o funcionamento das

�onas Eleito'rais, nos dias 04, e 05 de maio próximo
:vindouro, no horáno das 13:00 à� 19:30, em regime

de Plantão Eleitoral '

Hildemar Meneguzzi de Carvalho
Juíza Eleitoral da 1711 Zona

,Iín,ica São>Camilo
Dr. Marcoa 'Femando F. Subtil

i.llllii�ill.tl.ii�i.ili!iliill.ii
Medicina cioTrabalho - Fratu,.. - Urginciae
Doentaa eleColuna, LMõee cIo...,orte - Cirurgia_ cio ioeI-.ó
ExamM:adm�., demiMionai.eperióclcoe
Horáno. atendimento: 8:30_ 11:30e 14:00ã. 18:3Oh•.

,

IIVIPRESSOS EM 24 ,HORAS,
. '- COMPUTAÇÃO GRÁFICÄ

- CARTÕES DE VISITA

-CRACHÁS

- CATÁLOGOS E FOLDE�S

- ETIQUETAS E ADÉSIVOS.

-CARTAZES

- ENCADER'NAÇÕES
- PLASTIFICAÇÖES

-CONVITES
.

,- XEROX COLORIDO

-XEROX P &8

- .TRANSPARÊNCIAS

- CARTÕES, DIPLOMAS,
ETC ... PERSONALIZADOS '

PARA O DIA DAS MÃES.

Parabéns
'Mamãe!

TRAGA UMA FOTO E A
SUA MENSAGEM

'

QUE NÓS PRODUZIMOS
"

UM BELO CARTÃO
PI SUA MAMÃE.

Rua Barão do Rio Branco, 41 - Centr()
Fone/Fax: (047) 371-2552,

JARAGUÁ DO SUL - SC '

'

ANEXO AO PRÉDIO CONFECCÕES SUELI

I.

.
.

. �
,

R. Procópio G. d� Oliveir" 1660· Sala 12 • Centro
Fone/Fax (N7) 372-2422

'

.. Jaraguá do Sul· SC

':"':':::::"H�llGráfica e
$

Editora CPLtda.

.......

m=::

��iruô'ú.
PRODUÇÃO DE:

Panfl.tos;
Jornais;
Art•• Gráfica.;

Manuai. 'Técnico.;
Bo/.tin. Informativo.;

"
R.dação;

Compo.ição a 'a••r; Impr•••ão Off-5.t.

1�1�I1I�tl�1�1�1�1�ljl!11�!�1�������Il�111mI��1�1�"Jl.��I••l�Il�I������I11jI��ljl�1���1�1��j�������j�jlj��l��ll�lji�i
Av. Mal. Deodoro, 122 - 1· andar - Centro

Fone: (047) 371-1919 - 372-3363
Jaraguli do Sul - SC

PRECISA ,DE: VEN'DED·Q,RES
,

.'
.

PARA VENDA DE CONSÓRCIO DE IMÓV'EIS
(MAIO.R ADMINISTRADORA'" DE CONSÕflCIO DO BRASIL)

Tratar: R. l'roc, Gomes, 297
Iaragu

á do Sul - cl Sr. Sérgio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguá do SUl, ·28 deábrU de"19'6 CLASSIFICADOS \ CORmloooPOvo.3

APTOSPRONTOS ,

- Apto e! 77m2 1 qto e demais dep. - garagem portiQ e portaria eletr. novo - R$ 32.000,00 - Eelt. Hortência ,

- Apto. em CUritiba e! 136m2 - R. Afonso camargo, 840 (perto Rodoferrovlária), e!1 suIte ,+ :1 qtos e démai.s dependências, + qto
empregada 2 garagem - R$ 35.000,00 enttada + R$ 790.00 m&lI'Isals (Flnanc./Bradeseo). Troca-se por apto. em Jareguá.
·Edll_ bt., • R_ .M",lnaFrutuo.o· ", / ,

- Apto. c/124m2 - 2D andar, e! 2 qtos e demais dep. garagem, portio e portaria eletrôrica - Fi$ 49.000,00 - entrega chaves fev/98
- Apto. e! 115m2 de frente - 2D anel,r - e!2·q.lartds e demais dep., garagem, cordio e portariaeletrorilca - R$ 47.000,90 - entrega.
das chaves março/96. .

.

APTOS EM CONSTRUÇÃO
"

Edil_ Petúnia· R. J�.4 Emmendoerfer
- Apto ç!111m2, 2D andar - 2 qtos e. demais dep., gal'à-gem , portio e portaria eletrônica" R$_25.000,OO + saldo paroelado em CUS
entrega cheves em Jan/97

.
..

I '

- Apto. 77m2 - 18 andar, 1 qto e demais dep" garagem, portio e portaria. eletrônica - R$ 17.500,00 + saldo em CUS - chaves dez!
97, '.

. , .

Edil. M/ll8ltgonl • 25 � jUlho
. .

- Aptos e! 1 12m2 � 2 qtos e demais dep. e! garagem � pertão e portaria eletrôniça - R$ 22.000,Óo- entrada + construçio em condomlnlo,
R$ 720,O.0/mês, corrigido pelo CUBo Entrega de chaves, Jüho/97. .

Edl'.·DltmthlJ•• Rua Mtll'lrra FrutuofO
.

.

' ,

- Apto 502 e! 214m2 - 3D anelar - suIte + 2 qtos., sacada, churresq. individual, dep. empregada, 2 garagens, salio de·testas, piscina
- Entrada R$ 36.000 + aSSll'llir .parcelas de, condomlnio - R$ 980,00 ctlaves. FEV/98�

.

- Apto 304' - entrada R$ 36.000,00 + assumir parcelas de condomlnio � R$ 873,00 - chaves' - FEV198
Edil. Am.,.."thw Rua Adolfo S•.,I· lat d. Rua Amazon" (SCAR)
- Apto cl 30.om2; temos disponlveis apartamentos rfl 301, 302, 501 .:
Entrada: 36,50 alb (R$ 14.441,oo) + 50. patcela�'de 3,85 albs (R$ 1.441,75) i

.

Construção: Proma Conat. e Planej. Uda. em "stema de condomfnlo.
CAS4S
- Casa de alv. nova 3 pavimentos, e!450m" de área oohstrulda, terreno c/600M2 - R. Tomaz F. de GOes,'e! finda vista - At R$160.000,OO
- Casa' alvenaria e! 200m(,' na ·Rua Olvia Chlodinl Pradi, 33; Jaraguá-EsquerclO - R$ 80.000,00

. ..' .

- Casa alv. - R. José Narloch, (Sio Luz Go�aga), 3 qtosl e demais dep. e!120M2 área cOnstrulda. Troca�se apto. no centro.
.

- Casa alv. 160M2 área constr. Terreno 420r.õ2 - R. Henrique Sortollne R$ 50.000,00.
- Casa madeira e! 11011)2 - Vila Lalau - Terreno 'e!522m2 - seco, de eequina. - R$ 40.000,00.
- Casa em alvenaria e! 150M2 - Terreno 7.500m2 - Aua Bertha Weege "

- casa de chácara e! 270m2, em alvenaria e! tode infra-estrutura, p1s(:ina, dois galpões - .terreno c/ 30.00om2 - Rua Bernardo A. SchmIt,
perto do salio Vitória· Iha da Figueira - R$ 110.00'0,00 .

- Casa em alvenaria :123m2, Belneário Carnborhl - troca-se por 'Apartamento em Jaraguá.
- Casa em alvenaria e! 80m2, Rua José Piecoll - RS 25;000,00
TERRENOS'

•.
"

..

.

- Tenano e!28.2691'n2,.ro travo cpI val a BlU'i1enaU ti 160m de fNOte pl BR 413, oonIéndo uma càsa de madeira ti15Om2 + galpão de .alvenarla
cl 200m" - R$ 170.000,00

'-

,
- Terreno 27.000m2, c:hácara ein Águas Claras, Perfmetro Urbano - R$ 45.000,00
- Terreno - Lot. dos Açote,s - Perto candeias - 348m" - BarraVelha --R$ 3.700,00
- Terreno - Lot. ctíampagnat - 378m".- R$ 2Ül00,OO
- Terreno 5.00.0m2 à 50m2 trevo da Malwee _ e! SOm de frente e 100 m de fundos - R$ 42.500,00
- TerreM e! 10.090m", cl 49m de frente e! José T. Ribeiro (prox. trevo) R$ 45.000,00 .

- Terreno ti 2.250 - R. Berta Weege (pfano a seco e! Rio Jarap ao� Fundos) - R$ 40.000,00
- Terreno cf 598m2 - Rua José Theodoro Ribeiro - Ilha da Figueira - R$ 12.000,00
- Terreno R. Pedro Winter e! 420m" a 150m, Aua Walter Marquardt - Entradà; R$ 3.000,00 + 12 x R$ 583,�3;
- Te�no em Navegantes, com 400m", <18ntral a 500m da praia - R$ 15.000,00 '

GALPAO INDUSTRIAL
Galpio Industrial, estrutura montada, cobertura paga, com área de 400,OOm2, e o terreno'com 654,OOm2. Rua .:i.oio Franzner, em frente
à Igreja'_8io luz Gonzaga. PtécO R$ 39.800,00 '

LOCAÇAO .'

- Lojas - f\. Eleonora S. Pradi Ed. Antl:.lrio cf 35m" - .R$ 350,00 - e! 42;24m2 - R$ 350,00 - e! 53,47m" - R$ 450,00
- Loja cl .50m2 R. Bemardo Dornbusch, 590 - R$ 400,00

.

- I,.oja e! 45,65m2 cl aparelho d.... oondlclonado R. Eleonora' S. Pradi. Ed. Anturio - R$ 350.00
- Lojas � R. GuHherme Hering' - (perto Gapllé) - R$ 300,00.

.

- Apto novó, com 2 q!Jart�s e de(ll8is dependências: 1· Locaçió - R. Marina Fructuoso, cenli'o - Ediflclo Aslher - valor R$ 500,00
- Gasa em alvenaria com dois quartos e demais dependências - R. José Picolll - R$ 275,00

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

, i

Parecer ComeR'a'

'ncorpora,io
Vend, - Adm'n'atra

Compra - A'uga
DEFRONTE Nl FÓRUM • CRECI 5.284 .

. FONE/FAX (047) 372·2990
CELULAR 97S.9089 � JARAGUÁ DO SUL· SC

- Terreno situado a Rua João J. Ayroso, com
14,()0Irit. de frente, 'total da área S39,0Qm2 - R$
18.000,00 - barbada.
- Terreno no Loteamento Heinceck � Ilha da

Figueira .. R$ 8.000,00'
- Terreno na Ilha da Figueira - Rua lO, José- T.
Ribeiro com 14,00 testada totàl da. área de

427,50m2 - com água, luz; fundamento e lajota -

Preço R$ 15.000,00 - Barbada
- Dois terrenos próximo aFaculdade total da área

840,Ó0m2 - R$ 14;000,00..
· - Casa na Vila Nova de Madeira - excelente -

Teneao 462,OOmZ - Casa 120m2 - R$ 16.000,90-
Barbada.

,

- Terreno situado na rua João Planinscheck, sino,
contendo área de tOO4mZ, com testada de 28,OOm

·

- R$ 45.000,00 .

- Terreno situado no loteamento Dico, 2Km após
Botafogo, contendo área de 38e,00J:n2 esquina -

.

R$ 9.000,00.
·

- Terreno na Rua Guilherme C. Wackerhagen -

próximo ao �ófum - 38�,OOmZ - 75,OOp/m2 -

negociável.
- Terreno com 840,00m2 - nW.s construção de um

prédio'd 560,40J:n2 - prox. da Argi -, na Walter

Marquardt - 85.0Opüw - negociävel.
- Terreno com duas casas defronte ao Material
de Constr. Wmter - 'R$ 35.000,00 (negociável) -

barbada,
.'.

- Terreno com 600,OOmZ - na Rua João J. Ayro$o
- lateral com excelente� de madeira,» nova -

R$ 35.000,00 � negociável.
.,. Lotes na Ilha da Figueira, pröx. Colégio Holando
'Gonçalves - PLANO - Livre de enchentes. R$
1O.000,OO�
- Procura:..se casas e salas para alugar.

\ .

\ .

VARIGJRIO-SUL CARGO
A sua melhor opção em despach() aéreo de cargas e encomendas para qualquer parte do país.

.
SERViÇO EXPRESSO

Despacho de encomendas,' mostruários, documentos e propostas comerciais, urgentes, paras as capitais
e principais cidades do 'paIs, (sob consulta) com prazo de 12, 24, 48 e 72 horas para retirada no aeroporto

de destino ou acrescentando .1 dia para entrega domiciliar.

CONSULTE-NOS ECOMPROVENOSSOSSERVIÇOS, QUEDAREMqS MOTIVOS f?ARA QUE VOCÊ VOLTE!
,

.

. .

RUA CEL.' PROCÓPIO GOMES, 246' - C.ENTRO - JARAGUÁ DO SUL.- se

FONES: 371-00911371-0363 -.FÀX371�t919

NOVO ENDEREÇO: �
. .

..
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. CORRElODOPOvo-4 CLASSifiCADOS DE' IMÓVEIS Jaraguâ do Sul, 28 deabril de 1996

ILHADA '. VElRM: VILA NOVA '- Excelentes VILA LENZI -
. RGUEßA- VILA LENzt-

FIGUEIRA- Terrenocl
lotes financiados em 10 Terreno a .

Terreno cl-
.

6.991 ,OOm2 sI Terrenocom Terrenocl
733,50m2J'

'335,OOmz edif. cl benfeitorias meses - Próx. ao Fórum 561,OOm2d 1600m2, edil. Edificadocl
casa' em .alv.

e ao Breithaupt benfeitorias. .

clcasaem prédio comercial
(financ.) alvenaria

SCHROEDER- ,
"

CENTRO - Excelente lote .waler MarquaItII •

- Terrenocl Terrenocl Terreno cl

500,30m2sl
Terrenocl 3.645,45m2

. c/740,oom2 � Próx. Ed. 3.000,OIIn# • pIOK. comercial no
450,OOm2 Q:Jt1,Jme SchntiI, FALL

benteitorias edif. cl casa Carvalho - R$ 60.000,00 frente plWaler f surte + 2
edlf. cl casa em alvenaria MarqtadI em 30,00 SHOPPING
em alvenaria I1lIIIros quartos CENTERR$ 90.000,00

JARAGU.4- NOVA C2ERNIEWICZ FIGUEIRA-
ESQUERDO- - BRASfLlA- - Terreno cl Balbada - apto. no

Condomínio das Terreno cl
- Terrenod cobertura no Edif. Riviera Terrénod 705,40m2 Edf.Miner(1 quarto,

Azaléias -

530m2 edlt. cl 730,00m2 cl 246,OOm2 pröx, ao
450,OOf112- edlt., él casa demais depend&nci-

Terreno cl edil. cl casa R$7.500,OO em al"enaria
a.). Frentep'

1.061,82mZ Beira-RioClube deCampo
' Prefeirura-

emalvenaria. 'R$ 25.000,00 R$22.000,OO

VlElRAS-Apto: VILANOVA -
ILHADA

,VlLANOVA-FIGl&IA CENTRO ;. Cobertura no
cl 220,00m2 - . Barbada casa

3 quartos,
. em alvenaria cl Terrenocl Ed, Residencial Dunker Apartamento

demais 0-3 qtos. 4.192,50m2 (em construção) d3quartos-
640,OOf112�enas edificadoclcasa Rnanciado'

dependências RS 30.000,00 em- alvenaria

- Casa' de Mv. com 200m.2

Jaragaä-Esqaerdo - R$ 55.000,00 -

- Casa de Alv. com 70m.2
Ana Pauta - R$ 25.000,00 -

- Casa de Alv. com 70m.2

Jaraguá-&querdo -

.

'

. R$ 15.000,00 -

- Sobrado Alv. com 140m.2
Ana Paula - R$ 55.000,00 -

Troca/parcela.

Troca/parcela. -

Condições..

Condições.'

TERRENOS
- Lote com 360ni - Vila Lenzi - R$ 7.000,00 - Parcela/Carro,
- Lote com 435ni - Ilha da Figueira - R$-15.000,OO - Parcela.
- Lote com 912ni - Sehroder - R$ 15.000,00.
- Lote com 600� - Tifa da Mosca - R$ 3.500,00 - ParcelaIMoto/Carro.

_

- Ár� de 2.500ni - Nereu Ramos - R$ 17.000,000 (Edificado) - Parcela.
- Área �e 6.000ni - Ilha da Figueira - R$ .12.000,00 - Parcela/Carro,
- Área de 3.515ni - Vila Lenzi - R$ 30.000,00 - Parcela. .

.
.

- Área de 2.025ni - Schroeder - R$ 4.000,00 - Parcela.
- Áres de 3.750Jri2 J Nereu Ramos � R$ 12.000,00 - Parcela.

.

- Área de 1.200ni - Guàramirim - R$ 5.000,00 ou 5 x R$ 1..000,00.
.,

Rua Jo.i EmmendlSrler, 704 • Fone: (047) �7Z..10Z.
.

-

JARA'OLfÃ DO ·SUL • SC
•

Imobiliária...",,;a:..•

Menegottí
IMÓVEL COMERCIAL

Vende-se exclente área com 1.598,OOm2 contendo 850,OOOm2 de
área.construída. Ótima localização, na Rua Epitácio Pessoa (ao'

lado do eotpo de bombeiros).
.

ÓTIMA CASA DE ALVENARIA'
Localizada na Rua Erwino Menegbtti, n2 414 com área de 192,OOm2•

Terreno com 691,OOm2• Valor R$ 47.000,00 (negociável).

CASA MISTA
Localizada nas' proximidades da APAE com área de 288,00m2
em terreno com 441 ;00m2• Valor R$ 4:9;000,00 (negociável).

TERRENOS
- Pr6ximó do hospital Jaraguá

(Rua João Doubrawa) com
-

653,oom2 ;. Valor R$ 23.000,00
- Bairro Amizade com 450,00m2 - Valor R$ 10.000,000

- Bairro Vila Rau com. 3oo,oom2 - Valor R$ 5.500,00
� Ilha: da Figueira com' 18.500,oom2 - Valor R$ 50.000,00

-

.
Terrenos financiados com pequena entrada e o

. saldo em até 50 meses, confira

AU. MAL DEODORO DA FONSECA. 855
ED. MENEGOTTI - 1" ANDAR - SAlA 1 07 /1 OS

FONE: (047) 371-6031 -JARAGuÁ DO SUL· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·�

.

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul em homenagem ao Dia do Trabalhador realizará diversas atividades na praça Ângelo Piazera.
As atiyidades tem Início hoje às 13.;3C? horas com jogos, gincanas, competições e apresentações no palco, tanto de duplas como de grupos de

dança. Uma das atrações será o Grupo "Los Atipak" de Porto AlegreJRS.
,

.
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Confira aHistória,
,

"A História de nossagente nãopode ficar só na

saudade". O Passado só i importante se
<

o seu 'tempofoi bem empregado.

- Em 1876, o problema do assentamento dos imigrantes, no mais das vezes,

'especialmente no vale do ltajai, ainda, sofria umdescompasso entre as terras
demarcadas e a vinda dos colonos. A secretaria dapresidência da Provincia
de S. Catarina recomendava aos engenheiros "Iaulois e Portugal,' de
conformidade com aviso do ministério da Agricultura, Comércio e Obras
Públicas, o andamento de trabalhos urgentes de medição de lotes de suas

colôniaspara os imigrantes, cuja chegada estava anunciada. Que se contrate
caso seja necessário, aumentando o número de agrimensores precisos, se
existirem habilitadospor tüulo ou se não houver comuniquem o quanto antes, r

afim de ser solicitada a vinda de alguns. Era ainda a improvisação. Nos
EEUU as terras estavam demarcadas, prontas para :o plantio ou ctiaçãa e

estradas rodoviárias ou ferroviárias os acompanhavam, dando' o governo
toda a assistência.

JÂÍ(��e!�7
- Em 1926, o culto da Igreja Evangélica no Jaraguâ I (seria na entrada

para João Pessoa-Itapocuzinho) era atendido pelo Pastor Wiesinger,
oficiando o culto do "Pfingsifeiertag" .,. Espirito Santo. .'

- José Peters comunicava a sua clientela que mudava a sua oficina para
a rua Preso Epit. Pessoa, esquina da JoséBonifácio (atualRua 30 - Estéria
Lenzi Friedrich).
- H. Bredemeiet; mansinha na Rua Senador Abdon Baptista (atual Rua 2
- Mal. Deodoro da Fonseca), estoque 'de urnas funerárias.
,- Affonso Piazera era fiscal distrital e assinava edital sobre limpeza em

terrenosmarginais, sobpena demulta que iamâe Rs. ,10$000a Rs. 20$000,
aplicadas pela Intendência de Jaraguá.

, , '

.,()ii?��7
-, Em 1936,' o prefeitoLeopoldo Augusto Gerent dirigia-se a02" distrito
de Jaraguá - HANSA - atual Corupâ; em 23 de abril, para em companhia
do contador da prefeitura e a presença do presidente dá Câmara de
Vereadores, vereador Ricardo Gruenwaldt, realizar o ato de posse do sr.

lWlly Germano Gessei; no'cargo de Intendente distrital.' Na ocasião' o
prefeito municipal dava cumprimento às palavras profetidasno ato de
sua posse, de maior controle sobre gastos e a economia do municipio
emancipado e instalado em oito de abril de 1934, suprimindo o cargo de

fiscal de higiene e dematança, o que resultava numa economia de Rs.
5:000$000 - cinco contos de réis, ao ano.
- Getúlio lbrgas, presidente da República telegrafava aoprefeito Leopoldo
Augusto Gerent, no dia 22 de abril: "Apraz-me agradecer comunicação
e expressões vosso telegrama d� 22 do corrtnte".

'

,

" ,.,qí!!.�"7
- Em 1986, o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, filial de Jaraguâ; abria
no Centro EducacionalEvangélico - a antiga Escola Jaraguâ doprincipio
do século - as matriculas para o curso de alemão, que era reconhecido
pelo Instituto Goethe, da Alemanha, fundado em 1968 com a finalidade
de ensinar a lingua alemã e a divulgação da cultura e da maneira de
viver na Alemanha.
- O governador Esperidião -Amin Helou Filho, de Santa Catarina,
reformava o seu secretariado, convidando o dnJosé Alberto Klitl}ce para
a pasta da Administração, o que era recebido com grande satisfação,
pois aumentava a representatividade domunicipio nos primeiros escalões
do governo estadual. À sua posse comparecia o alto mundo social e

politico de Jaraguâ do Sul e região, reconhecefulo no jovem e atuante
vereador e presidente do diretório municipal do PDS de Jaraguá do Sul.

'contendo o discurso

alusivo,' ,

'acompanhado de um '

resumo de suá vida e

"seu trabalho '

comunitâtio, edição
familiarpara
perpetuara
memória.

Recentes
, pesquisas em jornais
editados na Capital'
do Estado,
encontramos no

jornalREPÚBLICA;
em 16-05-1919 o

seguinte registro:
"Imprensa
'CORREIODO

POVO', - Visitou-'
nos o primeiro
número do 'Correio

,

do Povo', que vem

de sahir á estampa
no districto de

Iaraguâ. Õrgõo
independente e

noticioso, o novel'
collega, que d

,

dirigtdopelo si:

ArtburMaller,
promette defender os
interesses locaes.

Nasuapágina de

honra, estampou os
clichés dos exmos.

srs. drs. Hercüio

Luz, governador do
Estado: Lauro
,Maller eAbdon

Baptista, senador e
deputado federal.
Ao 'Correio do

Povo' desejamos,
uma longa
existência ".

de Slio Pedro de
Alcântara, família
que deu ilustres
'homenspúblicos ao
nosso Pais.

QuandQdo
centenário de
nascimento deArtur

Maller, seu ilustre
nome foi
homenageado, em 3
de maio de 1995,
numa sessão

comemorativa no

Palácio Cruz e
Sousa, pelo Instituto
Histórico e'
Geográfico de Santa

Catarina, pela sua

contribuição ao
desenvolvimento de
terra barriga-verde.

Em consequência
resultou a

homenagem num

'Uvreto (foto);'

. --

ARTUR MULLER
101 ANOSDENASCIMENTO

E39 DESUA MORTE

A coonllldade cresce e se
tnmsfonmpelo trabaIho.1)e

"

' cada lIDe de todos. "
,ALTAlECNOLOOIA EM.

, DuasRa_, MATÉRIAS-PRfMASPARA
industrial .6JJMENTOS'

�
, Fone (047) 371-�277ALm OGM. Jaragu' do Sul - SC

,',

�

Transcorreu,
ontem, o 39" 'fno de

falecimento de
ARTURMÜLLER,
intimamente ligado

, ao surgimento deste
,

jornal, em 19)9.
Concomitantemente

a essa homenagem
.

póstuma, comemora
se o 10r ano de

nascimento, no

próximo dia 6 de

maio, ele nascido em

Blumenau, na
localidade de
Belchior (Gaspar),
filho de JoãoI.acob
Mallerede
Dorothea Francisca
D.Almeida.

'

Seu bisavô com

50 anos de idade, em
1828, desembarcava
ria Ilha do Desterro,
destinado à Colônia
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IRMANDADE MARISTA
, , ,

Irmão Etwino vai a
Roma em curso de

"

espiritualidade .e.,

JtITtlgUIÍtloSul- o querido e
'

•muito benquisto cidadão
honarârio de Jara�d do Sul,
Irmão Btwino Haas, seguiu
viagem para a, Cidade Eterna,
atendendo a um costume da

<Congregação dos Irmãos
MariStas de. realizar cursos de
formaçtlppermanente.

Segundo estamos informados,
esses cursos se realizam nas âreas

d.e Psicologia, Mariologia,
Pedagogia, Teologia,
Evangelizaçãà, Catequese,
Espiruualidade, . etc.

.

Na Europa o ilustre Irmão
Marista, ex-diretor do Collgiö
São Luts, atual ecônomo do
Estabelecimento e Superior da
Comunidade das Irmãos do

CoUgioS. Lufs, devetddemorar
se em cursos naFrança, Erpanha
eRoma.

Desde o dia 18 de abril último
participa do cl/fso . de
espiritualidade em Roma que tem'

términopreviStoparafins dOmis

de junho prôximo.
Aprôveuarä. tam.bbn, ao

ensejoda viagem, tomar contato,
com colegas de Congregação de
vârios paises deste imenso
Mundo.

Ao comunicarmos ãs
comuntdades local e regional
este grato acontecimento, temos
certeza de que serä para o

querido Irmão Etwino Haas um

renovado encorajamento. mãtuo
no

.

imenso campo da

Evangelização e na sublime arte
da educação da juventude:

Estafolhase regozija com este

!!contec�mento, almeja muito

aproveitamento na Europa e, !lO
retornar li. Metr6pole do
Dinamismo,' transmita ã

coftJunidade e li. juventude os

_conheciment.os hauridos

naqueles cursos que' a
.

Co'ngregação dos Irmãos.
MariStas patrocinei, mostrando
os avanços no campo da
educação da juventude,

ERRATA�--�----��------�

Na edição de 14 de abril (n04.041), na coluna

Reminiscências, houve um equívoco 11{1monJagemdaslotos.
No lugar do castl José Ramos e 8ildemarMeneguzzi de
Carvalho, o correto é pastor }örg Michel e sua esposa
lnngarrl.

3

.. ondeseencontravaRicardoRoeder;
o dono do salão que já gozava do

privilégio. da luz elétrica.

Rispidamente ,nterp�laRoedersobre
apresençade Ricardo Gruenwaldt,
a quem procurava. Diante da

negativa; o delegado ameaçainvadir

Diante da

negative, o
delegado ameaça
invadir o salão, no
que é contido.•.

um violento soco que derruba a

autoridade, jogando-a contraumas
caixas de pregos ali depositadas,
fenndo-se bastanteo capitalTrogilio,
Ordenaentãoo delegadoaossoldados
que atirassem à vontade, o que

. acontece, embora, naquela'ocasilw
grandepanedospresentesjátivessem
deixadoo localporportaejanelas dos
fundos, assimmesmoferindo as balas
aindadi'vers_aspessoas. Umassi,stente
tomboumorto, tilingidoporuma bala
äefoz;.l, diparada e que, atravessandb
duasparedes e ricocheteando numa
árvorre tilingiapelas costas o corpo do
infelizRicardoStrelow, o açougueiro

·1_111'.11
RIO DO SERRO E 'SUA HISTÓRIA (10) - APONTAMENTOS

resultando em tiros que. trràm' "o salão, no que é contido e,'

dirigidos ao local da reunião, incontinenti saca do resolver '38' e

muitas pessoas feridas com os 'tilingeRoedernorostoeo ossomalar
- .

disparosdossoldados e ummorto, se rompe. Estabelece-se, então, uma
na pessoa de Fernando Sacht, luta,Trogilio'segurandp o cabo do

estabelecendo, um tumulto revôlvereRicardo no cano daarma;

generalizado, �mmeio de gritos, procurando este iUiimo direcionara

choros, ordens de mulheres e armapara o corpo do delegado que

crianças, degemidos,impropérios estava engatilhada, Roeder

e palavras de repreensão pelo suhitamentelargadaannaedesfecha
aconteddo.

'

OcapitãoTrogilioAntoniodeMeHo
eseu8 c011fllT/lÚ:/dbs,embarcavam no

8nibus, tomando o rumo de voltaã
, Blumenau, não sempararno Salão
Roedet; hoje demolido.
Gerhard Roeder. era então

estudante do CoUgio Santo

Ant8nio, deBlumenau, junto com

outros jaraguaenses, lembrando
se; de Dietrich Hufenuessler;
Rodolfo Hufenues.sler, Darval
Marcatt<!, Fâlvio Luz, Rudolfo,
Albrecht, Ricardo e Artur.
Guilherme Germano Gumz. Ele

lembra com detalhes o que seu

falecidopaiRicardoRoedercomou
sobre o epis64io da "Noite' dos
TamboresSilenciosos" (DieNacht
der stummen Trommeln).

.

Naquelanoite, subitamen(e.pára
no local o ônibus e dele solta o

eapiião TrogilioAntonio deMello
.

e se di'rige com os soldados

armados de fuzil até aportaria,

Concluida a tarefa na Estrada

Nova o efetivo rumou para

,Itapocuzinho, em João Pessoa,

procedendo da mesma forma.
Encontraram alguma resistênda
por parte das. �li reunidos e a

forma de evacuar o local,

do ne8fciante João Moeller,
estabelecido emfrente do lutuoso

.,:

acontecimento, produzindo-lhe a
destruição dó seu coração, ele

procurava salvar a esposa dfy
sanhasangre1)ladasmilitares.
Em seguida o capitõo Trogilio
Antonio de Mello,e os soldados

embarcavam no '8nibus, com a

a.m,eaçqde'que isso não iriaficar
sâ assim.

Defaso, em 1938, com o advento

doEstadoNovo, RicardoRoeder
retornava numa carrocinha.

trazendo tratopara animais, no
dia do seu aniversário. 'Policiais

deJar,!-guá doSul o prenderam e

algemçuam, semdireito ne",tempo
para uma muda' ,de"Tdupa,
levando-o. à· cadeia o.rtd�,já
estavam presos ,Witkd�ski,
Steinmacher; Emmanuel Ehlers e

umNienow, deGaribaldi. Roeder

foi levadoparaaPenitenciáriade
Florianôpolis, encarcerado num
cubiculo, incomunicável, durante
36dias. Um diafoiabenaacelae
lá esiava Trogilio Antonio de
Mello que o levou ao Palácio dó

Governa e nafrentedo imerventor '.

Nereu Ramos' disse ao chefe de

Bstado: "Estefoio'único homem

que deu umsoco na minha
cara":Ao que retrucou Nereu:

-"Vamos entãomandã-lo para a

Ilha da» Cobras, para nunca

mais ver a sua famtlia", Mas
m�lhorou otratametuo, porque
ficou numa safa onde se

encontravam o Bmilio doSilva
e o dr.Luiz de Souzà.

, Fritzvo"J111'11''';' - 04/96

Defronte tleste edÍfieio, em Rio Cerro 11, no Salão' "Einigkeit", a tropa de Trogilis cercou o saliío
eComeçouafuzilafiil, cOm deze1UlS iJeferidosemhomens, niulheres, cria"fllS e4moTtedoaçougueiro
Rkarrlo Strelow. Nãojustificava tanta violência. '.. .. '

.

A ditadurajustificou ...
'
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A VIDA EM'HARM
um toque de auto-estimaf
que será ministrado
parapsicólogo, terapeuta
Ivo Fachini, nos dias 6, �

maio, no auditóriodoSi
Vestuário, das 19:15

·

Inscrições na loja Eni
ReinoldoRau, 806 ou

.

com a promotora Janete
pelo fone 372�1141.

AN IV ERSÁR'IO
idade napróxima terça-fi.
o Dr.:Carlos Alberto
diretor daFórum, Juiz
Juiz da Infância
�

'AdolesCência. Serápar
por todos os seus a

festejará em grande
a esposa Cristina e com

JeniferCristina, Priscilla
Elaine Regma

.

e '.
Cumprimentos na agen
CÁRDIO Ci.rNIC'
modernas instalações
Waldemiro Mazurech

(entrada pro Hospital S.
comaparelhos deprimei
para diagnóstico, trat
prevenção em cardiol

Cardio Clínica é compl
· Ecocolordopplercardio

.

monitorização ambulatori
, pressão arterial de 24

e Fe t r o c a r d i o g r á

computadorizada, ergo
. computadorizada" e e.

·

cardiografiade 24 horas,
.

pelos doutores Cássio Fo

Carlos Alberto Be

• A loira Blumenau' vai cantar �a

'Tarantella" de 5 a S de junho na

3" Festitãlia. A promoção é da

Secretaria ela Turismo .e do Lira
Círcolo Italiano di Blumenau .

•O Posto Emmendorfer passou
por completa remodelação e agora
atende os consumidores de

álcool e gasolina com 'sistema de
· primeiro mundo, proteção
catódica por corrente irrpressa, '

eliminando impurezas e 'corrosão.
'eA boate Marrakech promove na

próxima terça-feira (30), véSpera
de feriado, o· concurso Garoto
Marrakech.

o

O destile másculo
promete repetir o sucesso do ano

passado,
'

e Por falar em Marrakech, no

próximo sábado, 4 de maio, a

galera vai festejar os 15 anos de

Mayra Liziane Reiser e da Haidy
Weihermann, com rraiito som e

luzes, .

eA Churrascaria Muller inaugurou
as suas novas instalações na

noite dé ontem com: um chopinho
esperto, alí na esquina da Marina
Frutuoso com aLeopoldo Manke

(próximó ao Beira Rio). Sucesso!
eA modelo jaraguaense Giseie

. Francener brilhando nas

passarelas em São Paulo. Ela
acaba de assinar contrato com o

·

Boticário e já está estrelando

comerciais em revistas como :a

Cláudia e Capricho.
•A. Carinhoso lançou e já
comercializá emsua loja alí no

calçadão, rnodã prá geração Teen.

Aquela blusinha, sainha,
casaquinho e claro a calça
justézima.
•A grande festa programada pera
lOde Maio pela Associação

·

Recreativa Weg,
.

com a presença
da dupla Leandro e Leonardo, é
exclusiva Para os colaboradores
da Weg, que inclusive já
receberam seus ingressos.

.

• A Comunidade Evangélica
luterana-Centro já programou a

sua tradicional Ccnfratemização
deMaio. Dia IS, apartir das 17:00,
'churrasco .e schwarzsauer
(molho pardo) e dia 19, a partir
das 10:30, churrasco, frango
assado e bingo.
• A S" Winterfest será realizada de

10 a 1:2 de maio na Sociedade
Recreativa Alvorada,· n� 'Rio
Cerro II. Na programação, comida
típica, apresentação de grupos
folclóricos e bailes com a Banda
Estrela de OurQ; Clariils: de Ouro
e Bimcla Bavária.

GAROTA ABDON BATISTA'
D Çolégio EstadutilAbd�n Batistapromove no próximo dia 11 de ma#J na
boate ,Notre Dame, o ·Garota Abdon 96. São 1J as candidatas e a vencedora

.

. irá representar o tradieional educandário no Rainha dos Estudantes no dia
13 dejulho tao Baependl. Hoje aprese��s seis candidatas e na semana

que veill.as outras sele
.

r-,

CABELEIREIROS UNISSEX
IElNOLDORAU, 116
FONE: 371-9898

Compo"comais de 1 (JUnhas ojaraguaenseAchilles Santos
Silva Junior veneeu o concurso, a nívtl nacionoJ,promovido
pela Philip Morris, "Uma vlage". à Rota 66". O conto

premiado garantÜl quatropassagens a terra do Tio s.am. Na

foto, da ·esquerda para a direita, André Fodi, Sandro de

OI4'eira, Achilles Santos Silva Junior e o irmão Marcelo
.

Santos Silva, conferindo a assinatura do Schwarzenegger
na ca1çada dafama nos EE. UU�

R..Marina Frutuoso,381

FONE: (047) 371-9288

JARAGUÁ DO SUL- SC

Naúltima
terça-feira
(23),no
audit6rio do

Cejas,fol
lançadaa
Multi Feira
de Jaraguá,
queterá
lugarde 19à
28107 no

Máquinas ·para empacotamento
RuaAraquarl, 136 ·lJha daFlguâra

.

FONE: (047) 372-0540· FAX: (047)�72·3203
Jaraguá do Sul· sc·

o

ParquedeEventos. A 3·Feira da PequenaeMédia Empresa,
1 'O·Feira damaJ!Ia e 1 o f..eiliio deMtÍlJUinas eEquipamentos
Usados, conta com opalrocítiiodaAssocÚlfão das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu; e com o apoio da AssocÜlfão
Comercial e Industriillde Jaraguá.doSuL Paralelamente, a
comemoração festiva dos 120 dnos da cidade. Presentes ao .

lançamentodaMultiFeira, DorvalMarcatto (Acfjs), Laércio
Coelho (Apevi), SUeli Brandão (promoções e Eventos),
Renato Luiz Hinnig (secretário adjunto da Secretaria da
Fazenda do Esttl4o),. Alfredo' Quenther (viçe-prefe_ito) e

No""et" Koentopp (coordenador regwnald. Sebrae)..

vezmais reaJÇante a beleza inconfUndiveldePrlscil1a SUSQMda

ha, fotografada pelo mago paranaense Carlos Martin$. Ela
propostas para desfilar lUIS passarelas da capital ecológica

i1eira, Curitiba.

BAEPENDI-Arno Beuschel diretor social e a

comissão organizadora do Bàile das Debutantes
. deflDindo õ calendário a ser cumprido pelasmenínas
moças que serão aprésentadas à sociedade no pröxímo
dia 28 de setembro. A_s inscrições podem ser feitas
até o dia 15 de julho e de acordo com a ordem de

ínscríção será a escolha de mesas e a apresentação'
ofícíal das debutantes na.''Noite de Gala';. JnfonnaÇ(les
pa secretaria do Baependi ou pelos fones 371-0222/.
·3-71-0179.

JAVEL, revenda Fiat da cidade,lançou em grande estilo no
-

imo dia }'9, na boate Notre Dame, o Fiat Palio, primeiro carro .

.

odiai feito no Brasil. Autoridades, clientes e convidados
tigiaram o coquetel, que foi dos mais concorridos. Os

diretores da

Javel, Renato
John, Romano
Orlandie o.

gerente geral
Edemilson
Leite foram
perfeitos
anfitriões.

tllr!t'.��,�fPallll
BEBIDAS - PRESENTES - ALIMENTOSRNOS

� . 'I

Massas congeladas ebebldas Importadas com-
garantia deprocedência
.

RIa RdnCJIcIo Rau, 116'
FontIFax (047) 371-3247 - Jamguá doSuI-SC

A'SERMarisol p:ogramou paraop:óximodia 18demaio,
. o concurso garota Marisol, promovido a cada dois anos..

Será no Parque Municipalde Eventos, com 12 candidatas
.
da Matriz e das unidades de Corupá, Schroeder, .Benedito
Novo e' Massaranduba, APÓS o concurso, baile com

animação domusical Pop Band de Joinville a razão de R$
5,00 por pessoa. A promoção é aberta ao público, Nas'
.p:óximas edições trarei mais detalhes ..

competência e dinamis
. agenda do mundo médi
Jaraguã.
A C.D.L. - Ci

Dirigentes Lojistaspresi
amigo Ildo Domingos
promove nos dias 02 Oe

maio, o curso "Aten(
Sucesso doC�",

_

palestrantes LuizSchil e
o

Schil da Communi
Blumenau, no audit,
Associação Com"
Inscrições pelo 080047-3

Ogarotão
DiJan Necket

festejou o seu
. primeiro

5:::°.......
irmãos Álbio

"
•

1 •

COMt:RC,O
DE.CARNES

E ·FRIOS
- A melhor carne da cidade » :

Iltll
AfoJinhada
foto é Rebecca
Gumzda Costa,
que completou
seuprimeiro
aninho 'quarta
feira (24). Ela é

filha de Eliana
Gumze
Custódio Vieira

daCosta.A

festacomos
amiguinhose
familiaresfoi

'" sábado (27) no
Bbependi

Rua'JoãoPlaninacháck, 4a1
FoMe: (CM7) 372-OS2A;;371-46t7 - 371-6276

JARAGUÁ00 SUL- SC

a:lRê
.JÓiAS � RELÓGIOS E PRESENTES

.
AS MELHORES SUGESTÖES PARA O QIA DAS MÃEs

tlv. Getúlio Va.rgas, $I. Fone: 371·1562
Av. MarechalDeodoro, 443 - Fone: 372-'0'038

,

��Uiê!;' ]!!!!l_S
TUDO PAlA SEU 1.-'"

COM '"fiÇOS fi$PfiCIRIS II VISTA OU
," - Pfil.OClfiDIAllO .RaI.ITADO

JARAGUÁOOSlL·SctREoeR�GUARAMIFIMI
.

.

,BÄVARIA
Panificadora e Confeitaria

DELICIOSAS TORTAS E O
FRANCESINHO MAISGOSTOSO DACIDADE

.

\ AGORA EM 3 ENDER�SMU.DSiXRO·lPfrAooPIISCM·,.. QMB

por. suas .promoções
comunitárias, principalmente em

.

prol da terceira idade, promoverá
,
dia 11 de maio, jantar dançante
em 'homenagem ao dia das mães,
em dependência� do Jaraguá
Atlético Clube. Ela tem apoio de

empresários da cidade
.

•
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Bom apetite
Uma das coisas que mais aPrecio
na vida é a boá cozinha, Por isso
vouabrir espaçona colunapera, de

.

vez em quando, faler.de culinária.
����ruwg�d�«
bem? E o nosso convidadO de hoje
éErickJackin. Apesardet«somen
te 31.anos, o francêsErick Jackinjá
é um chef veterano. Tem no seu
currículo passagem pelo COlite du
Gascegne, um dosmelhores restau
rantes de Paris, entre outros em que
trabalhou Atualmente no Le Coq
Hardy, em São Paulo, ele :filz uma
cozinha renovada, extremamente
apurada e criativa. Chefs comoele
melhoram o nível da gastronomia

·

"brasileira, como atesta estareceita.
Filé demero "Í'oti"ao aztite de
·oIiva( pan 6 pessoas)

.

*6filésdemerode200grarnm cada
um. *. manjericão, alecrim;
cebolinhafrancesa; dill, estragão,
cerefólio e manjerona. * 1 pimen- .

tão vermelho e 1 verde. * azeite de
oliva; Como fazer: Corte as ervas

e ospimentões grosseiramente e

. coloque-os para marinar no ázeite
,

de oliva com sal e pimenta. Reser
ve algumas ervas e pimentões para
decorar as pratos. Passe os filés de ,

meronuma frigideira com azeite de
oliva pot 4' minutos-de cada lado.

. ,Arrwne os filés em 6 pratos. Colo
que 1 a 2 colheres'de marinada em
cada prato ein volta do peixe. De-

'

·

core comas folhas separadas. Para
finalizar, deguste o prato aeompa
nhadödeumvinho brancofnaado,
um bourgogne.

"Palanque
eletrônico
Era de se esperar. Com tantos polí
ticos "modernos" neste país.come
çam a surgir na Internet as primei..
raspáginas dos candidatas às elei
ções municipais de outubro. Em
Goiânia, por exemplo, Q- candida-

. 'to tucano Nion Albernaz colocou
.

uma página quase vazia: apenas
uma foto, o endereço eletrônico
para contato e o.aviso: breve, cur
rículo. Em São Paulo, o pedetista
FrancísacoRossi tem algoum pou-.
co maior, com um texto de apre
sentação assinado pelo candidato
'e outras informações. Como há
poucomais de '100mil brasileiros

.

Da redemundial de computadores
e levando-se em conta que eles es
tão espalhados por todo o pais e

muitos ainda não.são eleitores, fica .

claro que é mais lima jogada de
marketing do que de democracia '

cibernética. Serve, pelo menos, r

para levantar a discussão sobre.a .

importância de uma política de
informática e de telecomunicações.
Aqui, isso ainda é assunto para es":

pecialistas, Nos Estados Unidos, é
bandeira principal demuitos poli
ticos de destaque '- como o presi-.

dente daCâmara,NewtGringrich,
,
e o vice-presidente da República,
Al Gore, para ficar apenas com os

dois. o uso da fnternet na campa
nhapode ser uma real oportunida
de, mas pode também ser puro
oportunismo. E quem dará a res

posta final é o eleitor.

Brinde-com Armagnac ,

,.

,

o bombardeiro B-3 Steal�, super-secreto,' cai no deserto. Sua carga,
doismísseis nucleares, desaparece. Um piloto é o responsável pelo aci

.' dente. Ele pretende extorquir doogoverno americano uma quantia obs
cena em troca das bombas. Caso Tio Sam se recuse a pagar, Washing
ton será destruída.O outro piloto ( Christian Slater, um astro promissor

.

da nova geração) é o herói da fita e.juãto com uma bela guarda flores
tal (Samantha Mathis), salva a nação do perigo il.ninente. O diretOr é o
artista cult JohriWoo, em sua prinieira megarealização em Holfywood,
US$)O inilhões. A eStrela do filme é o· atormais quente do momento
para a indústria americana de sonhos: John Travolta - que voltou à cena
quebrando recordes atrás de recordes. AÚltima Ameça arrecadouUSS
15 milhões em apenas três dias de exibição nos Estados Unidos. Para
quem curte ação vertiginosa, John Woo é sempre um prato cheio. :E
John Ttavolta é o melhor vilão da temporada. O filme ainda não che
gou às locadoras, mas, se você passar por um' cinemã dia desses, confi
ra. D9 contrário, é esperar que a fita chegue na Barã9 Video.

. Depois do filé de mere, çu quando você estiver em um bomrestaurante
e ouvir o, vizinho da mesa ao lado pedir uma dose de Armagnac para
fechar lima refeição - um destilado, francês que poderia ser 'grosseira
mente comparado ao conhaque - pode estar certo 6ie que setrata de um

· legitimogourmet. Produzidosno sul da França, na região deArmagnac,
os melhores. são' datados e vêm da pequeníssimà.região de Bas-

..

Armagnac, tendo safras que remontam ao século passado. O meu pre
ferido ( e demuitos outros apreciadores), é o de 1954, que já fezmuito
ateu acreditar na existência de Deus. Apenas cuidado ant� de provar
esta delicia: primeiro pergunte ao garçom o preço da dose. Para não
engasgar depois com a conta.

.
"

,

omelhor oilõ»

.
.

CarlãoPat;lu!co
,

Telefax (0J,,7) 971-1919/972-9969
e.:.mail- cpoc.heco@netuno.com.br !!>

...

Rua Walter Marquardt. 744 - Sala 7 - Tel. Fax (047) 372-0868

�.
CriaçãoeÉdlOração de

,

.

. folhetos, cartazes, maias-diretas,
.

.

logotipos, cartões de visita,
�. 4COí.tcICI jornais émpresarlals, manuals, .

transparências para palestras, etc .

• Resposta para a pergunla da Semana passada: quem fez a l1lIll'8ÇIIo em
offno filmeA era do rádio (Radio days, 1987), deWoody.Allen, foio·

,próprio Woody Allen. Para a próxima semana: ém que ano se passa o
fihne Blade nmner-o caçador de androides (B/ade runner, 1982), de
Ridley Scott?

• Cuidado, eleitores. Elle está de volta Em Maceió, o care-de-peu do
Fernando Collor já mandou espalhar cartazes de ouídoor: pela cidade

. CôÍll a seguinte· frase: Fenômeno n1Io foi a eleiçilo. F�eno, vai ser a
voDta.

.

• Quem assistiu ao. espetáculo Tangos 'e Tragédias na semana retrasada
chorou. Dê tanto rir. O show é sem dúvidà o melhor que já passou por
aqui.desde que moro na cidade. Acho·aIi que o Cézar deveria'clllllná
los de. :volta parà mais \BOa apresentação. Com certeza haverá púb� .

para IB embaixadores da Sbómia, Kaunus e Plétskaia, sucesso há qua-
se l1:anos da dupla Hique Gomes eNico Nicolaiewski.

.

• Terça-feira, 5 da tarde. Neste momento estou em,Curitiba, naMack
Comunicação, do nosso amigo MaroQ Bassetti, aproveitando o tempo,
antes de continuar com a ediçao do áUdio visual da Prefeitura, .

para
preparar a oolun8. Fui muito bem recebido péla Valéria, diretOra de arte
dá agência que, paraminha surpresa; além de inteligente, linda e super ,

.. Simpática, é ß do Tom Waits. Para�ar, \BO � gelado. O clima
perfeito. V�u, Val.

.

• Quando você passar pela BR 470, nao deixe de dar \BOa paradinha no
·

Bill' ,do A1em1lo. Outro � uma amiga esqueceu por lá sua bolsa. SQ
voltamos. 3 dias depois e lá estava e)Q; intacta Foram. super simpéQcos.
O Bar do AIemIIo, sob o cOmando de�1 Hostín e Clc:ide, fica na

BR 470, Km.33. Água de 0000, refrigerante, caldo de cana e outras

guloseimas super gostosas. Passa lá que.Vai ser legal.
• Amanhã, 29 de aIri, Chistiane HuffenQsler (Diretora da CMC) está

soprandomais umavelinhanavida. Jovem, bela, cheia'de energia, super
pro&sional, Chris merece muito mais do que posso expressar.neste
espaço. De qualquer fonna, min{ta quérida, te mando \BO p1de beijo
cheio de carinho, amizade e respeite bem no fundo do l!C1;l aJraçIIo. Tem

· sido \BO privilégio trabalhar com você. Felii aniversário.

• Fm de semana super agitado na Praça Ângelo Piam&. Shows musicais .

.e muita divefsao para a garotada neste domingc;l: Com o sol brilhando
. do jeito que está (hoje é quarta), vai set muito JegaI, oom certeza.

'

• Essa é para o pessoal da Secretaria de Imprensa da Prefeitura: mandem
releases para esta coluna Para infonnar os leitores sobre, Priltcipal
mene, atividades culturais;.antes este oolunisla precisa. ser informado.
Agradeço antecipadainente, viu �dFinl:ta?

.

.,

• O urubu é umà�-verde de hrto fedmdo(BariJo de Itararé) .

BARÃ.O h-ß72-205e • BARÃO II: ,372:3044 • BARÃo III: 376-1140

Reoirando opop
Ao gravar canções de Michael Jackson e Cyndi Lauper, uma década
atrás, MilesDavis foimalhado pela critica, mas' conseguiu o que queria:
conquistar o públicornais jovem. É justaInente isso queHerbieHancoek
pretende agora com The New Standard, seu primeiro álbum pelo sele
VerveIPolyGram. Nele, o veterano pianistaxíejazz oferece releituras de.
nove composições de astros dopop, incluindo Beatles (NorwegianWood�,
Simen & Garfuakel (Scarborough Fair), Stevie Wond« (You' ve Got it
Bad Girl) e Sade (StrOilger than PFide). O titulo do disco·explica seu

. conceito. Hancock acha que esses suCessos'mais recentes devem ser re

criados como osjazzistas·sempre fizeram com os _dards - as clássicas
canções de Cole Porter, Geroge Gershwin e outroS mestres do gênero.
Acompanhadopor feraS como John Scofield (guitarra) eMichaelBrecker ,

(sax), Hancock esbanja suingue. Entre os melhores momentos, vem
Thieves in theTemple, do ex-Prince, com um piano p«cussivo'irresistive� .

na linha dé Cantalo1Ílp !sland, o hit de Hancock.
.

. ,

'_

BAlICA' PRESENTES·
. -, ..

TABACARIA • CONVENIINCIA

PARA QUEM DÁ OUVIDOS
,

AO QUE E BOM

CENTER
s, O M

o�••

I I

Marechal Deodoro, 406

FON�: (04,7) 371-2847
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Beatriz Sasse

•
I •

MUlheres eperfumes têm uma relação,de
QlTU)r, muitas vezes à primeira vista; É o

frascô qúe provoca, a atração, o impulsó
de seiltir a essência ali contida. O desing

,

dofrascodeve, de algumafoTfll4, traduzir
as notas dosaromas queforammisturadas
e a intenção do perfume: esportivo,
clássico, romântico ou seduto_r.

,

,

la a essência 'dependemuito do estilo'da pessoa ou do que ela quer traduzir� i
•

,
'

Algumas gotas de perfume de manhãpodem decidir como vqJser o seu dia. A noite então nem sefala. Acredite, es_sas àlquimias ;

florais vão. muito além do que você imagina...'
"

,

",

'

ojasmim por exemplo, épara
, aqueles dias em que voei

'

acordou meio na 'deprê' ou para
quando você quiser acender o
desejo masculino. Alguns deles
são: Flortuta; de O Boticârio;
Chanel rt" 5; Sunflower:s, de
Élizabeth Arden:
Se você é extremamente
romOntica nem preciso dizer que
seuperfume é de rosas, a flor-
símbolo dos amantes, ,que nos

predispõe para o amor.

Prefira: RedDoor e 1'rue Love,

de Elizabeth. Arden; Paris, Saint:
,

Laurent; Eau de Toilette, Rpger:
Gallet.
Se voc€ é magnética. dá
importância ao intelecto e quer
aumentar ainda mais o, seu poder
de percepção, escolha os

perjiqnes de narciso e tUberosa.
Aposte em: Etemity, ti( Calvin '

Klein; Daliissime, deSalVador
Dali: lJithe Diamonds. de
Élizabeth Taylor.
Se voc€ 'quer conquistar novas
amizades e aumentar a
afetividade, teste os perfumes de

.. Urios ou flor-de-Jls:
AnaisAnais,' de
Cacharel; Fleur
d'interdit, de
GiVenchy.
Perdida? Confusa?
Relaxe, encontre seu

rumo com os

perfumes a base de

gartUnia: Red
Jeans, de Versace;
Giõ, de Giorgio
Armani.
Lavant/a ou jacinto,

, para enfrentar o
desônimo e levantar "

o astral:
Lavandúsima; 'da
Payot; Cedia; dê

. .

�./",-�.�
O Boticdrio;_Safari, deRaljh
Lauren.
Os perfumes reft.escantes

\ geralmenie são à basede
esshlciäs extraidas de árvores e

,

plantas comoo sôndalo, a
baunilha. ou das frutas com

diversos aramas, os cüricos à,
base def"unão e laranja. os
herbais à base de hortelã e

lavkda por exemplo, e são
usadas principalmente no-verão,

'

por não deixarem um cheiro

. enjoaJivo.no ar.

Épara as-mulheres que a
indústria do perfume pesquisa e

lança a maior parte de seus

perfumes, mesmo assim nõo são

poucas as mulheres que priterem
perfumes masculinos, o SUC(!$SO

. dos tradicionaisArmani., Fahr
enheit, Dior, Joop!, Paco Rabone
e mesmo os nacionais: Tuãreg,
Quasar de O Boticârio acabam

por fascinar muitas mulheres.
Mas a perfumaria.feminino
enfrenta outra concorrência:

as colônias infantis, que
seduzem pelo frescor e.

delieadeza: Giovanna Baby, e

Mamãe e Bebi, da Natura são
,

'

alguns deles. '

Entre todos os estilos opções são '

o que nãofaltam.

-o PERFUME CERTO
J\T.Â DO'SE C'DD':T'-Â' ".

";::"1�./'1 .L!t.ft..1./'1 .) ,�\

Antes de comprai' um perfume passe um,pouco del�no·p�lsO e:
,

vá dar uma voltbiha, se depols,de .me,la-hora o arom:a aJnd'Jl '.
.

estiver deUcioso, então compre. '

"

,< "
'

N�o é nem preciso dizer que ao
"

passar o pêrfume não se deve
"

_ >: � !

exagerar,'não é mesmo? .' f

Imagine você nõ local de "', r ,

trabalho, por exemplo, com "

mals cinco pessoas.que
exageraram no perfume,
nJnguém aguentarlaneste
lugar, cerW? Então' se.Ja
discreto, deixe suamarca no
ar, mas não atordoe e nem

,\
Incomode,as outras �essoas.

" i
,

,

Quer mais 'um 'bom motivo para ir ao "Boticário?"
....

�� . Simples. T�m PIV....ôção no ar. . "

.. :

$l5::: �:=D::�:i'f Você coniPFa os predutos que quiser e paga em três Vezes: .

,

;,..
::::::.:-,

:.....::.·�.'..:.·:..1.;.,.:.k:·�..�.:r:::::,
:.- :;.' � ;:.!J:-:::" t da 30 60di'· ...::il1�111��

�:-;;.,"
en ra +- e ,as, sem juros,

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

--,::::�:

'I'" '�* ·,··W..
··

J: :I",:-:"D',�.� ' yállda para compras acima deR$ 4S,OQ ,.:.:::�:::::::::::�:::::�:::.:.,
.

•?'§.:-I.W' :;� �",�. f. � .;'1 :::.I;••� • . .••••..•.,... . ••••••;. � .

�
,0 0° ·I�.

. :" '.� :1 .�: .:� .

.

-.� � )!.�.:.:.;.:.:.:.;.;.:.�;.:�:.:.:.:!:.:.�.:.!.��••;.:.;.:.:-�:.:.:.:.�........ .•.• •..
__

,
,

'

.':" Ess••;mals um bo",motivoparltcomprarnoBoticário.
APROVEITE NOSSO TELENTREGA " ,Os oútros vod)4 conhecê. ., :

Ay, Getíllo Vlrg.s,166.Fone; 372.05.3.� R. 'Rtlloldo RI.,366· Fo.e: 371·6547· Ay,ll.reckll��,183. Fo.e:�311�73.
, ", '. -'. -,'

- .".

"',..,:.;
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R T L Y K P B M A P

e A N I L I A' A E ��,:>E e o A F T N R P
>

I A A P U R H o A G

A R L I T A o T U A

R _R MT o C I I R F
. I o o c Ã R A T o �/OLHO '11'1010 míclo PERDEU ALGdNS OBJETOS NESTA E e A H ç o E Z T

SALA: � PEIXES, 2 NOVelOS DE LA, 2 BOLAS DE TÊNI'S, 2 L I D I F R M L A 'e
.

TIGElAS DE LEITE, A JARRA DE LEITE E SUAS DUAS o N T e H A R B L T

ALMOFADAS DE "X". e ri F E L T y W I I

o A o r e f .L E F P

E FUNCIONA ASSIM: JUNTO COM A

CONTA: DE LUZ VEM UMA AUTORIZAÇÃOI
Aí A GENTE PREENCHE E ASSINALA O.

VALOR QUE QUER DOA�

.

PARTICIPEI AJUDE A SALVAR VIDASI

SENÃO. O QUE SERIA pE NÓS?

.

.'
? É só JUNTAR OS '

.

'R'ONDE A BRUXAMELÂ�:6'6�s DA NO'TE E VEJA.
.

QUER SA�i1 A 42\ DEPO'S P'NTV��OSO\ BRRR... '

PONTOS QUE LU�AR PA
.

.
.

• 2Z
'

.:U

nuu
MODA BABY

Venha aquecer seu filho nesSe inv�o, COlD o

conlorto o carinho e a elegância da
JUJU MODA BABY

. EM FRENTEAO PàSTO DE SAÚDE
R. REINOLDO RJjU, 116'
FONt;: 372-2699

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraguádo Sul, 28 de Ilbrll de 1996

r"HAB"AT
,

COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINIS�RA

MOl31llAR A
CNCltIJ�O

'TERRENOS
Terreno cl 420m2 - rifa daMosca
Terreno de 15x30 Rua Roberto Ziemann
Terreno de 15x34 Rua Leopoldo Janssen
Terreno ef'1.020m2 Rua Procópio G. de Oliv�lra
Terreno c/460m2 Rua João Januário Ayroso
Terreno c/450m2 Vila Rau
Terreno c/430m2 Lot. Bernadete Dornbusch
Terreno c/ 440rna Bairro ÁguaVerde
Terreno c/513m2 fundosWeg I
Terreno 390m� Itajuba Praia Gr�ndt
Terreno e/31.000m2 Vila Nova pröx, Fórum
Terreno e12.600m2 Rlla Joinvllle - ótimo ponl0
comerclal

"

Terreno c/430m2 Loteamento Versailles
Terreno c/689m2 (esquina) Ilha da Rgueira
Terreno el400m2Rua Marcelo Barbl
Terreno c! 532m2 - Estrada Nova próx. Posto
Marcolla
Terreno c/500m2 frente p/ Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/500m2 (esquina) Rua Henrlqae
Marquardt

' ,

Terreno cl 1'0.000 e casada alvenar!a, ótimo pl
empresa - RuaWolfgang Weege (Rio CArro II)
Terreno 3.600m2 Rua Marcelo Barbi - Vila ,Lenzi
Terreno cl 70.000m2 cl arrozeiras e 2 fontes de

água natural em Nereu Ramos.
Terreno cl 28.000m2 frente para o ,asfalto 'em
Neréu Ramos.
Terreno com 430m2 no Loteamento
Champagnat.
Terreno e/1 OOOma R. carlos Vasel
Terreno 15 x45 (ótima v,lsta da cidade) Vila Nova

,

- C/ISAS
Casa em alvenaria e/26Öm2 - terreno c/ j 54()m2
- Sehroeder
'Casa em alvenaria c/180m2..; 3 dormitórios (1

,

surte) demaís dependências, Procópio Gomes.
Casa em alvenaria c/160m2 - Rua Henrique
Sohn
Casa mista - Loteamento ·Corupá - aceita carro
no negócio.:
Casa de alv .. c/95m2 terreno c/370m2 em Três

- Rios do Norte
,

• Casa de' alv. 0/1 OOm2 t.erreno c/538m2 - Bairro
• Água Verde

.

.

• Casa de alv. '215m2 - Praia de Itajuba
= Casa de alv. 100m2 - Barra Velha

e
Casa de alv. 220m21 sufte + 3 dormitórios - Rua
MaxZlemann

APARTAPlBfTOS
• Apart. emconstrução c/2 ou 3 dormitórios, entre-
• ga em meados de 96, rua Gumercindo da Silva.
• (localização .Privilegiada). Flnan.ciamento

: próprio.Consulte-nos.
• Apart. CondomJnio Amizade c/ 2 qtos. Entreda
• facilitada.

'

• Apto Ed.lsabelac/123m2-2 dormitórios+ sufte
. II. e demais'dependências.

'

._ ALUGA-SÉ
•

Sala comercial rua Joinville próx. Arweg: Sàla comercial40m2 - Rua Gumercindo da Silva
• Sala oomereial 42m2: R. Domingos da Nova -

II' semi-mobiliado pr6x. Marisol.
II Casa de alvenaria c/3 do�mit6rios - R. Epitácio
• Pessoa ao lado do Jangadinha.
• Apto. c/3 dormitórios - R. Joinville próx. MarisoL.,

RUAFEUPESCIDIIÍn', J$7
(AO IADODA 1..1IERRAGBNS)

FONE: 37t-8009

CLA�SlfICAOOS oe IMÓVEIS CORREIODOPOvo.5

Rua25 de Julho, 317 -VilaNOva -Jaraguádo$ul-SC

FONE (047) 372-0153
'I,

LOCAÇAo '., .'
.

- Casa de madeira c/3 qtos., Rua Adolfo Putjer, 409 - Fundos
- Casa de madeira c/3 qtos., Rua Dom ingos de Rosa '

- Casa de madeira c/2 qtos., Rua Domingos Dernarchi, 372 - Fundos
- Casa de madeira � 3 qtos., Rua Adio Maba - 154. Pr6x. Marisol
- cása de madeira c/3 qtos., Rua GuilhermeWacherhagen, 488
- Casa de madeira c/4 qtos., Rua J.osé Bauer s/n2
- Casa de madeira c/2 qtós., Áua 25 de Juiho, 889 - Fundos
- Casa' de madeira cl 3 qtos:, Rua Frederico C. A. Vase I, 175 - Fundos
- Casa de madeira c/4 qtos., Rua 591 n2 100 - Jaraguá-Esquerdo
- Casa de madeira c/3 qtos., Rua Guanabara, 345
- Gasa de alv. c/2 qtos., Rua Frederico C. A. yas�l, 262
• casa de alv. c/2 qtos., Rua Frederico C. A. Vase I, 175 - Fundes

·

- Casa de alv. c/3 qtos., Rua Lat. Ilha da Figtleira
- Casa de alv. c/3 qtos., Rua Rio da Luz s/n2 .

-Sala eoml, RuaWalter Marquardt - Galeria Vasel
• Sala comI., Rtla Bernardo Dornbusch, 630
- Terreno c/600m2 - Rua Domingos da Nova - Centro
VENDAS
- Terreno c/9.700m2 - RU�lPref. José Bauer - RS 24.000,00
- Terreno c/608m2 - Rua Pastor Alberto Schneider - Rua Rio da Luz - RS 15.000,00,

,- TerTeno C/464m2 - Rua 549 - Barra do Rio Cerro - RS 10.000,00
- Terreno CI 645m2, Rua Frederico W. Sonenhol- RS 20.000,00
-Terreno C/632;1Om2 - Rua Irmão Geraldino - Vila Lalau � R$ 26.000,00 / .

. .

- Terreno c/ iO.256m2- Rua 485, atrás do Posto Vargas - RS300.000,OO ou em condições de R$100.000,OO ent. + 18xcongldas
pela pOl4lança. .

• Casa mista c/84m2 c/315m2 - Rua Paralba - RS15.000,OO
- Casa de alv. c/108m2 e terreno C/397,50m2 ', Rua Adolfo Tribess - R4 32.000,00
- Casa de alv. c/158m2 e terreno c/818m2 - Rua Walter Marquardt - RS 60,000,00

·
- casa de alv. c/150m2 e terreno c/364m2 - Rua Manoel L da Silva - RS 80 ..000;00
- Casa de alv, c/130m2 e terreno c/·420m2 - Rua Max E. R. Ziemann - RS 37.000,00·

•

371-7931
RuaAntonioC. F.rr�ira 197

CREC11741-J
COM'U • VIIDI • LOll1A • ADM.IISIU ••ICOI.OU

H

InfonDações GeraisQtos Gar B!lirro EnderéçolPonto ReC. ' PreÇo
Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 70.000 Semi acabadolNegociáveis

. Sobrado 280
.

4 1 Amizade R. Roberto Z�mann, 2920 70.000 ceita troca/cairolparc. .

, CasaAlv, 140 3 1 Lot. Papp R. José Papp, 357 ·$5·090 +15:000 ãnanc, p/sm
CasaAlv. 190 4 1 Schroder R. princesa Tsabel, 547 80.000, terreno 6.562m2 - Parcela
CasaAlv. ;140 4 1 Lenzi 'R. Urbano Rosa, 517 35.000 Somente em Dinheiro
CasaAlv. I 130 4 2 Lenzi R. ElpfdioMartins, s/n 34.000 Aceita terreno/carro
CasaAlv. 240 4 2 Lot. Papp R.Marcos V. Gtrolla, 474 85,000 ceita carro/Jm6vel - valor

·

CasaAlv. 115 3- 1 Centro R. Ferdinando Pradi; 118
.

80.000 Aceita terrena até 40.000
CasaAlv. 133 3 1 AnaPaula

'

R Francisco HFusckha, 159 25.000 Casa em construção/Froca
CasaAlv. 180 4 2 Centro R. José Fmmendoerfer, 1390 80.000 Troca p,/ apto em Blumenau

Apto OK 166 � 1 Centro Bd. Ana Paola - 3° andar 27.000 +Fmanc.CBF

Apto OK 78 2 1 Amizade Res. Am,izade � 3° andar 18.000 + Financ. CBF � 13 anos

Apto OK 184 3 1 Centro Bd. Carvalho - 8° andar 60.000 + Financ. CBF - 13 anos

Apto COnS 112 3 1 'Barra Res. HarrtMarquardt 9.000 + 100,paielas de,360,00
Apto Cons 175 3 2 Centro RuadaCBF - 3° andar �5.000 Ent. 06/96 - Troeap/ casa
SalaComl 25 Centro Shopping JaraguáBox44 23.000 + 2 CUBmês/Aceita troca
Ponto Com ,50 Centro Mal. Deodoro (pr6x. Loss) 16.000 Antiga Loja Benetton
Lote 601· .- JgwtEsq. Condomfnio Azaléias 27.000 Aceitaparcelar/telefone
Lote 450 ,- Amizade Res. Versalhes m 11.000 Negociáveis .

Terreno 9000 - ' Vieira Ao lado do PostoBogo 160.000 Vende.tudo ou áreamenor
Terreno 7000 - Nereu Pröx . Arroz Za{lghelini 35.000 ,Aceitaparcelar
Lotes .. 465 - Figueira Residencial Piazera I 6.000 Bnt. 2.000 + 48 x2]0.
Lotes 385 Amizade Residencial Behling 10.000 Ent. 5,ÖOO + 5 xl.OOO
Lotes 630 VllaNova . Pröx, F6nun/Rádio RBN

'

35.000 Bnt.15.000 + 10 x 2.000
Lotes 483 StaLuzia Residencial Geraníum 7.0oct Bnt.1.500+ 50 x200
Lotes Vário!__ - VllaRau

.

Residencial Renascença .

Diverso 40% entrada- Saldo psrc,
Lotes. Vários VllaLeijZi Residencial Piermann I - Diversos 40% entrada - Saldo parco
Lotes Vários ' - Barra ResidencialSatler Diversos 46% entrada - Saldo parco
Chácara 26549 StaLuzia Centro de Santa Luzia 40.00b Galpão 800m2/ Casa 233m2 ;.,-

Chácara 180000 - Garibaldi Bstr, Ganbaldi - Km 15 . 80.000 Casa alvo - Aceita trocar .

Chácara' 111500 - Garibaldi Ribeirão Hängares - Km 13 . 20.000 Semmoradia - Troca/parcela .

Chácl!m 95000 - Scbroeder Est. Braço Sul- Km 4
,

55.000 Casa alvo - Parcela 10 x
I.

ReI. Oeranium (Centro de Sanla Luzia) _

Lote. com toda wra-cltrutlJl!a (Tamanho m6di.o de sOOm2)
. A vilta ,a partir de RS 7.000 ou • Entrada de 1.500 + SO x 2
salários Mfri. - ou 4 x SOO,(fixp) + SO x,2 salários Min.

'

Lindo loteno CondonlmioAzaléias (Jaraguá-Esquercio)
Área 601m� (Plano - todo aproveitável)

.

À vista - R$ 'l}.000,00 (Aceita-se1elefÓne ou parcelar)

I··" .
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.

APARTAMENTO
Rua João Picolli, 473 - Ed. Karine -

ES3,Apto.
204 cl 2 quartos e demais

deped. - R$ 18�OOO,OO +
'

Financiamt:tntQ

,

,CASA DEALVENARIA
.-..........ALTO PADRÃO
Rua Floriano Freiberger, 70
Terreno: 650,00m2 - Const: 530,00m2
01 surte cl hidrom. + 03 dorm, + lavabo

,

02 BWCs + Garagem - cl piscina
.

I-oloo--I
Valor: R$ 280.000,00 ,

-,

.............. TERRENO
Rua: Centenário

t:l:l com área de 450,00m2
CI] R$ 43.000,00

o

SALA COMERCIAL
Rua: .Relnoldo Rau - Centro
'Empresarial Market Place
áreà: 90,39m2 - R$ 18.500,00
+ Financiamento

,/
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Jaraguá do Sul, 28 de abríl de 1996 C LASSIFICADQS DE IMÓVEl)

VENDAS
Terreno 15x30mts na rua João Planischeck
Terreno Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda. - Bairro Sto. Antonio
Terreno na rua Antonio Carlos Ferreira de tsxsomts - Centro
Casa de alvenaria com 63m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti Ltda.
Casa de, madeira com 113m2 na rua Alberto Carlos Meier no Bairro Centenário
Terreno rua Max Doering, área de 365,88m2 ,

'

Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz, e água
Chácara em Corupá com 131.800m2 com toda a infra-estrutura
Quitinete rua Arqulfnedes Dantas - Vila Lenzi.

Larlmóveis
Av. Mal. Decdorc, 141

LOCAÇÃO
c Casa de alvenaria:, 03 dormitórios, sala, coz., BWC, lavanderia, murada e com

garagem. Rua: Joaquim Fco. de Paula, n2 2342.
,

- Apto. 02 dormitórios, sala, coz., banheiro, área, de serviço, sem garagem. R.

'Domingos da Rosa n2 85. '

,

- Apartamento, térreo: 02 dcrmítörlos, sala, coz., BWC, lavanderia e sem garagem.
Rua Pastor Alberto Schneider n2 1187.

'

- Sala comervial - Ruà', Leopoido Mahnke n2 46 - Centro
.

,

"O INTERIMÓVEIS
CRECI0914-J

'LEIA E...
�Terreno'çomercial cQm'1.067m2
Rua Adélia Fischer (ao lado da

'

Regata Motos)
,

Preço:H$ 60.000,00 (parceláveis em'

até 20 vezes)
- Casa de alto nív�1 em locais nobres

em construção (negociáveis)
,

- Apartamento com 2' .dormitórios no
Edit. Cipriani (príx. Hotel Etalan).

'

R$ 30.000,00 (negociáveis)'
- terre�o com 1.309m2 (t7x80)

,

construçao em alvenaria com 91m2
Rua: Angelo Rubini

R$ 85.000,00

LOCAÇÕES
\

- Salas comerciais na Rua Joset
, Fontana (centro)

- Casa de alvenaria contendo 02
-

dormitórios +'suíte e as demals
dependências

Rua: ErichDoubrawa� 32
,

VENfi'A
:VER!

•••••••••••••••••
I "

"

,�,.., I

'I CRECIN° 1589'JE I
I I
I Ba..... Sul 'I

:. 1...6v.l. :
I Fone: .(047) 372-2734 '.
I I

: Vende : I
I TERRENOS I
I Lotes na VJrgilio Rubini, nit Barra, Flnanciado 30% entrada,.

II
saído em 4 vezes - Total R$ 9.000,00 I

'

Terreno 334m2, Lot ReidJPw na BARRA Preço R$ 6.500,00
I Terreno cl 530,OOm2, naBarra ao lado da IgrejaEvangélica - R$ I
I 14.000,00 em seis (6) vezes I
'I

Terreno cl 1.762,91m2 - Rua 25 de Julho, VILA NOVA - I Inegociável - RS 85.000,00 pr6x. Mime
'

• Terrenocl399,00m2-R.LuisSatler, naBARRA -nsu.ooaoo I
I - 50% entrada e + 5 vezes. I
I Terrenocl2.791,0Qm2- R. WalterMarquardt, defronte POSTO I 'IMIME R$ 180.000,00 em doze meses. '

I Terreno cl 1.234m2 - RuaVirgílio Rubini, na Barra, apenas R$ I
I

'

28.000,00 ,I
I

'

Sítio cl 62.000, na TifaRAPP, distancia3.00Omts. daMalwee •

IRuaExp. Pmioldo Homburg co� casadealvenariade 155;Oom2:
II caa50odooeC3Se1OOiro cO��50el,00m2, piscina 7xll, (77,00m2), águaR$ I. ''

.', - negocl..v ,aceita outro imóvel, apartamento etc.

I Casa em Alvenaria cl 152m2 - Rua Olícío C. Pradi, Jaragua I
I'

Esquerdo, defronte condomínio Azaléias - R$ 40.000,0'0 I 'I'I
Casa emalvenaria cl 170m2 - Rua Pastor. A. Schneider, na Barra

I- Aceita carro - RS 37.000,00
'

. I Casa em alvenaria cl 180m2, 3 qtos, 2 BWC, garagem, na I
I BARRA, Aceita carro, terreno, com 50% entrada e saldo a I II

combinar - R$ 55.000,00
I

"

LOCAÇÃO
I Loja comercial c/33m2, Rua Luis Satler, BARRA - R$ 220,00 •
I Casa em alvenaria cl 2 qtos, garagem, Rua Abramo Pradi, na I .'BARRA R$ 280,00
I Apartamento cl2 quartos, sala, copa, COZ, lavandeóa _ R. 'Pastor I ,

Casaem construção (alvenaria) LoteamentoFredolinoMartins

. _ I A. Schneider, 1:187 - BARRA - R$300,00 ' I· - R$ 8,000,00

I Galpão em alvenaria cl f00m2, R Bertha Weege, 2490 _ R$ I ' 'CasaemalvenariaclI20ßil+casadeMadeira-R$30.ooo,00
250,00 '

II Casa alvenaria, 2 qtos, cozo BWC, lavand. - R. OscarSchneider I,'
I 943 - R$ 170,00'

,

I
• Casa em alvenaria cl 2 qtos, sala, coz., garagem, todas peças I'
I· grandes - R. Bertba Weege - R$ 450,00 I I' Apartamento 3 qtos, terraço, garagem - R. João J. Ayroso, 2412,

II 'Jaraguä-Esquenío - R$ 450,0'0
, '

• Casa de madeíra 2 qtoi,'Rua Francisco Hruschka, ao lado do n° I '

I
"

241-R$280,00 I I': CaSa de madeira 3 qtos., Rua térezaHruschka, 363 - R$ 280,00 I
• RUA ANGELO RUBINI, 1223 I
I SALA9 I
I I
I I

TERRENOS

Terreno cl 1.540,OOml, pröx, Scar (Centro) - R$ 100.000,00
Terreno Rua João Planinscheck CI 896,OOßil- R$ 90.00,00
Terreno cl 5.184m2 Rua 199 sem nome - Vila Nova

RS 120.000,00 '

Terreno cl1.600m2+ casa de alvenaria naruaEpítäcioPessoa
- R$ 120.000,00
Terrenocll.089m2-,RuaJoãoJanuárioAyrosoRSI8.ooo,00
Terreno 1)0Condomínio das Azaléias - RS 26.000,00
Terreno ç/ 350m2 � LoteamentoAna Paula JV ,- R$ 8.000,00
Lote nO 67 LoteementoAnaPauía Iv cl 1/2Águadealvenfia

,

- R$ 12.000,00
Lotes na ruaPaulo Klitzke (esquina), bairro:Amizade-Mauro

RS 15.0<)0,00
Terreno Rua 456 - Sem nome cl445rfil-AdemarBlhert - R$
8500,00
TerrenoLoreamentoAnaPaulaIV - Financiamento +4.500,00
Terreno RuaDomingos da Nova cl 326m2 - R$ 55.000,00

CASAS
Casa em construção (alvenaria) cl 143m2 - Vila Rau -

Loteamento Vila Rau terreno c/ 548m2 - R$ 40.000,00
Casa emoonstrução (alvenaria) cl120m2 - AnaPaula IVLote
140 - Financiamento + 16.000,00
Casa em ?>DStruÇão (àlvenaria) CI 60m2 + ,casa de madeira
Loteam, Ana Paula IV Lote n° 83 - R$ 15.000,00
Casa em construção (alvenaria) cl 220m2 Loteamento São
Cristovão II" R$ 25.000,00

APTOS

, Apto. Edifício Jaco Emmendoerfer cl 1()Öm17° andar
R$ 50.000,00

Lotes financiados a partl� de R$ 2.500,00 de entrada
Loteamento São Crist6vão II - Loteamento

Camposampiero
Loteamento Constantino Pradi

Loteamento Ouro Verde

RUA ANGELO RUBINI, 1223 - SALA 09

,I
I
I
I
'II
I
I
I
I
I
I

371·1136
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ALUGUEL

.·DETRAJES
I

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

FONE: 372-3349

..
.

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adelia Grubba Lehmann, Oflelal do Registro Clvl! do 1° Distrito da Comarca de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareeeram neste Cartório
exibindo seus doeumentolli peta lei, afim de ae hablHtarem para euar 08 seguintes:

EDITAL N° 20.494 de 1"04-1�'
JORQE Krl'ZBERGER EROSEMERIMACEDO

Ele, brasileiro, sofäo, adVogado, natural de Jaraguá do Sul, domiciliadoe residente emEstrada Gan'baldi,
nesta cidade,.filhó de Miguel Kitzberger e de CatarinaWeilerKitzberger. ,

Ela, brasíleíra, solteira, comerciária, natural de ,Peirollndia, neste Estado, domicili� e residente na Rua

Pedro Floriano, nesta cidade, filha de José AntOl1io Macedo e Roseü 1erezinba llves Macedo•.
-

�ITAL N° 20.495 de 22-04-1996

Cópia recebida do eartórlo de Sc:hroeder, nute Estado
SIVAIDO LEODORO LUNELLI EOSMAfRA coRRAA

E1é, brasileiro, sólteiro,metallirgico, natural de Jaraguá do sei, domiciliado e residente na Rua Antonio .

Henrique Maffezzolli; 100, Santa Luzia, nesta cidade, filho de Lecdoro Lunelli e Anesi. Demarcbi
Lunelli.

.

Ela, btasileita, solteira, costureira,.natUral de Jaraguá do SUl, domiciUada e residente em Esttada Duas
Mamas, Schr<ieder, nesle Estado, filha de OrIvaldo Conea e Rosalinda Maria 1bmaselli Conea.

EDITAL N° 20.496 de 22-04-1996

WClANo HERNACm EELISANGELA ZELINDRO

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de :Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Antonio
"Stanislau A'ftoso, 184, Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Cacemi.ro. Hernaclii. e Isabel Facbini. Hemachi.
Ela, brasileirà, solteira, balconista, natural de Jaraguá do SUl, domiciliada e residente na Rua Walter

Kmeger, 45, nesta cidade, filha de Nelson ZelindCo e Edvalda Maria Zelindro.

,.,.

EDITAL N° 20.497 de 22-04-1996

EDSoN c.uIDoSO EAMÉRITERESINIIA FEILER
Ele, brasileiro, solteiro. estampador, natural de Jaraguá do SUl, domiciliado e residente na Rua 591, n°
131, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, 1i1lio deWaldeJ;niro Cardoso e de Nilda dos Santos Cardoso.

Ela, briIsi1eira, solteira, costureira, natural de Massaranduba, neste Estado, domici.1áda e residente na Rua
591, hO 13�, Jaraguá�Eftquerdo, nesta cidade, filha de Ivo José Feiler e de Co�çioDiomira Betti Feiler.

EDITAL N° 20.498 de 23-04-1996

ROGERIO FOSSILE EANDREIA CIRA BORCHARDT

Ele, brasileiro, solteiro, gerente, natural de iaraguá do SUl� domiciliado e residente na Rua Joio Carlos

Stein, 40, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filho de Antonio Fossile e MariaVtlma da Rocha Fossile.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natúral:de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Pomerode, 58,

. Vila Nova, nesta cidade, filha de Lorenz Borcbardt e Eldta Borchardt.

EDITAL N° 20.499 de 23-04-1996

FERNANDO FRlEDERIalVOIGTEONIVIAKEISER

Ele, brasileiro, Solteiro, comerciante; natural de Joinvilie, teste Estado, domiciliado e residente na Rua
Antonio Gesser, 40, nesta cidade, filhO de Thrcilio Voigt e Aloisa Wictor Voigt.
Ela, brasileira, solteira, auxiIiàr de deSenhista, natural de Jaraguá do SUl, domiciliada e residente na

Avenida; Marecbal'Deodor@ da Fouaeca,,1771, apto. 01. nesta cidade, filho de Amoido Keiser e Looi
Piske Keiser...

EDITAL N° 20.501 de 23-04-·1996
Cópia reeebida do eartórlo de Sc:hroeder, neste Estado
VENDELINO FRANCISCOmzETEREZ KUSKOWSKI

Ele, brasÚeiro, solteiro, ferramenteiro, natural de Jaraguá do SUl, domiciliado e re�dente naRua Marechal
Castelo Branco, 208, Scbrceder, neste. Estado, fiUlo de Francisco Bertoldo Zoz e Josefina ,Alvlsl Zoz.
Ela, brasileira, solteira, industdária, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliadà e residente na

Rua 601- Manuel Francisco da Costa, 162, Joio Pessoa; nesta cidade, filha de Fidelis Kuskowski e
Cristina Mpkwa Kuskowski.

. EDITAL N°·20.S02 de 24-04-1996

CLEOMAR ANTONIOCERESA EANDRÉIA RODRIGUESDA SILVA
Ele, brasileiro, solteiro, torneiro,'natural de Rondj,nha, Rio Grande do Sul, domiciliado e residente em

Schroeder I, Scbroeder, neste Estado, moo deValdir Ceresa e Etelvina LoUrdes Romani Olresa•.
Ela, brasileira, solteira, industdária, natural de Ronda Alta, Rio Grande do Sul,�ci1iadaF tesidente ná
Rua Avelino Floriano de Borba. :} 13, �a da Figueira., nesta cidade, filha de José Rodrigues .da Si,lva e
Terezinha de Fátima da Silva. .

'

,.

-

'.'"
. '.

\ .

.

E para que ehegue ao conheelmento de todos, mandel pu.ar. o presente Editai que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde aied afixado por 15 (quinze) dlu.
.

EDITAL
PATRICIA.TAVARESDACUNHAGOMESTabeliãeOficiaideTftulosdaCornarca
deJaraguá do Sul;·Estado de SantaCatarina, na fonna da Lei,�c.

Faz saber a todos quantó este edital virem.que se acham neSteTabelionato Plua
Praesto os TrtulOs contra:

Com. Distr. de Conf. Assad Ltda.· - R. Rod. BR 280 Km 63 - Nesta;
Comercial Elenita Ltda. - ME· R. Rod. Pref. Engelbert s/n· Nesta;
Confecções Fascination Ltda. �. R. WalterMarquardt, 623;. Nesta; .

,
'Caris Ind. Com. Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 570 - Nesta;
Canil Distr. Wolf Cup Com. Rep. Ltda. - R. Fritz Bartei .. Nesta;
Dilmar Paholski - R. Corupá - Corupá-SC;
Eletro Produtos Wersta Ltda. - R. �p. Antonio Gumercindo cta Silva, 452-
Nesta;
Escolas SID - R. Reinoldo Rau, 330 - Nesta;
Emilio Horst - R. Joinville, 2120 � Nesta;
FeelingEstofados Ltda. - R. 354 Km 69 ;. Nesta;
Gráfica eCarimbos MEJ - R. João Sotter Lateral- Nesta;
GoodMachine Com. e Repres. Ltda. R. Joinville, 1958 - Nesta;

: Gustaw Servo Com. S. Ltda. - R. Gustavo Bruch, 210 - Nesta; ,

..

Interrogação Ind. do Vestuário Ltda. - R. Rod. BR 280 Krri 60 - Nesta; .

Instaladora ElétricaJaraguá Ltda. - R. BernardoDombusch, 479 - Nesta;
Joselita Teles de Andrade - R. Bahia, 400 - Nesta;
Julio CesarAlves Rosa - R. das Flores; 4 - Nesta;
Lanchonete Slang Loose - R. Pastor Alberto Schneider - Nesta;
Luiz de Matos - R. Reinoldo Rau, 757 - Nesta;
Lurdes Sirlei Justi .: R. Reinoldo RaI:J, 757;';Nesta;
Luwa Frig. eCom. Cames e Frios Ltda. - A. EstradaGeral Três Rios do Norte si

'

·n - Nesta;

..
Luwa Frig. eCom. Cames e Frios Ltda. - R. EstradaGeral Três Rios do. Norte si
n � Nesta;

..

Lunelli Comp. Eletrônicos Ltda. - R. 02 de�tembró, 4515 - Nesta;
MeréadãodosCalçadosCatárinense - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 345 - Nesta;
Maria Marta Kraisch·Barth - ME - R. João Januário Airoso s/n - Nesta;
Malhas Eggert Ltda. - R. PastorFerdinandC?Schulzenn, 135 � Nesta;
Meteoro Indl. Corni. Lida. - R. MaxWilhelm, 594 � Nesta;

,

Mercearia Fischer Ltda. - R. Roberto Ziemann , 774- N�ta;
.

MalhasEggert Ltdá. - R. FercJina!1do Schulzenn, 135 - Nesta;
Marieis Malhas Ltda. - R. Lourenço Kanzler, 250 - Nesta;
Osvaldir Lehmann - R. AV. Mal. Deodoro, 1590 - Nesta;
OrliVoikmann-ME - R.Rosa BaisaneIli, s/n - Nesta;
Odimar Roberto Berci - R. Carlos Oeschler S/n - Nesta; .

,

Pr&MoIdados Agha Ltda. - R. Clara Hanemann s/nº - Nesta;
Pr�MoIdadosAgha Ltda. - R ClaraHansmann 1002 - Nesta;
Revencar Vere. Part. Ltda. - ME - R. Cei. ProcópioGomes de Oliveira, 616-
Nesta;
SidineiMengue Pereira - R. Bernardo Dornbusch, 590 - Nesta;

.

Sidney Gonçalves Santana - ME - R. Reinoldo Rau; 330 � Nesta;
SWeetness Sorveteria e Rep. Ltda. - R. Coronel P.GamesOliveira, 654 - Nesta;

Tabea Com. Repres. Matt Constr. - R. Venancio da Silva Porto, 37 - Nesta;.
Tania Behling - R. Êst� Sta.lsabel, 210 - Corupá;
Unicotton Com de Roupas Ltda. - R. Exp. Antonio C. Ferreira, 22 - Nesta;
ValdemiroSchroeder - R. JoinviUe, 2322 - Nesta;
Zonta Mats de Oonstr, Ltda. - R. João PlaniÍlscheck, 205 - Nesta.

. E, como os ditos devedores näotorem encOntrados ou se recusaram a aceitar a

devida intimação, 'faz por intennédio do presente edital, para que os mesmOS

compareçam neste Tabelionato na ruaArthurMüller, 78, no prazo da Lei a fim de,
/

. liquidaro seu débito, oU então darrazãoporque nãoo faz, sob a pena d.e� os

referidos protestados na fonna daLei, �C•.

KEiJaraguá do Sul, 25 de abril de 1996

Tabeliã
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PM.TUR

Policiais conhecem turismo: do município
.'

Para nó., ••guro nio é.ó garantia d. ri.co.
S.guro é pr••taçio d. S.rviço.

SEGUROS GARCIA
Ru" Expedicionário Gumercindo da Silva, n·90
1·andar, .ala 2 - Fone/Fax: 371-1788
Jaralluá do Sul- ec

Compo"entes da PM recebendo ;"strução sobre oprojeto

Jaraguá do Sul • Dezenove

praças da Polícia Militar
participaram. na tarde de quinta- .

feira (25)
da parte
prática do

proJeto
PM-Tur,
implantado
este ano

.p e I a

'fO/./o viso
s.dl/Mil/or
IlIrlsllNJ liNOI
.'.OIID

secretaria da: Indústria,
Comércio eTurismo. Oobjetivo
da iniciativa, segundo o

idealizador do projeto e diretor
da . Divisão de Turismo da

prefeitura, Loreno Hagedorn, é
preparar os policiais militares.
para o atendimento ao turista,
tanto nas questões. que
envolvam a história e a

geogratia domunicípio ÇODlO no

conh.ecimento dos' pontos de
interesse turístico que existem
em. Jaraguá do Sul.

.

O PM-Tur será desenvolvido
até o final do ano. Todo oefetivo

Prefeituramtaura ,,",p fSta�o
Jaraguá do Sul • A prefeitura já tem um projeto pronto para
reformar as instalações da antiga estação ferroviária. A

informação é do arquiteto e secrétärio Otaviano Pamploaa
(Planejamento)� ao confirmar contatosmantidos esta semanacom
a direção regional da .RFFSA, em Curitiba. Pamplona já
despachoucom oprefeitoDurval Vasel, que apoiou integralmente
a medida de reforma global daquelas instalações, sem alterar o

'projeto original de construção. "Vamos manter as características
do imóvel em sua fachada e estrutura, mas internamente as

reformas serãomais modernas, vindo a se tomar uma espécie de
minishopping com lojaS diversificadas", destaca o-secretário.

da PM receberá treinamentos,
mediante aulas teóricas e

práticas relacionadas ao

Turismo, História e Geografia
do município. As aulas

.

acontecem uma vez por mês,
com explanções teóricasa cargo
de LorenoHagedorn na área de
Turismo e pelo diretor dó',

Arquivo Histórico Municipal,
Egon Jagnów nas disciplinas de
História e Geografia.
Na tarde de quinta-feira os

PMs visitaram os principais
pontos de atração turística.
Saíram às 13h30min do QG
com destino àCasaRux, noRio
.da Luz, passando pela trilha

ecológica do JuvenatoMarista,
CR$a do colonizador (Museu II,
setor histórico, ponte pênsil do
rodeio crioulo, casa Victório

Sohiochet, casaEurídesSilveira
e para finalizar, as cachoeiras
deCorupá). OpróximoPM-TUr
está programado para os dias 21
e 23 demaÍQ,'

.

Vários laboratórios somando mais de
60 computadores e vários períférícosr

.

scanner,multimídia, impressoras coloridas
e também estamos conectados à Internet.

PROMOCÃO
"ESPECIAL PARA ESTUDANTES"

»'Para cada 150 alunos DO SEU COLÉGIO matriculados
na "SID" o mesmo'ganAhará um computador completo
com INTERNET e vooe concorrera a outro Igual.

.

>>Participe e faça parte da melhor e màis moderna Rede
de Informática do Estado.

. 'Obs:Pr�-ncha o cupoine deposite na urna de seu colégio
.

. .

.

,� _<Ç-

. ��;-�%:
.

'I,í;

-MS-DOS

�Windows 95

-Informático
Junior

-Programação
-Secretário .����'

>

Informatizado' .

-(omputaçõo
Gráfica

I
I

Nome:

End.:

Telefone:

Çolegio:

: I

-Digitação
.-Auto CAD

r
i

Mo!. I!

INfORMAnCA
Ruo Adélio Fischer, T 2
Fone: 371-2933 e 372'3036

Este cupom 50 e valido com o carimbo da escola

e o numero de matriculo
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CORRElO;DOpOvo. 8 GERAL Jaraguá do Sul, 28 de abril de 1"'.:

RIO DALUZ

, Maquinas iniciam trabalho de asfalt�mento;

Prazopara cOflcl";" trecho dé 1;8 quilômetro "0 bairro Rio tia Luz �de dßismeses .

JaraguádOSur -Desde o governo do Estado",: afirma o

iníCiodàsemana:funciOiláÍ:iosda prefeito Durval Vasel. "No

Engepasa estão trabalhando no entanto para ser pavimentada, a
bairro Rio da Luz, para o asfal- • empresa adiantaria o recolhi
tameato de umtrecho-de-Lâ qui- mento do ICMS ao Estado. Em
lômetro. O prazo para tenninar contrapartida, receberia recur
Os traba1;hos é de sessenta díes. sos, iniciando a obra", observa.

.."Isto se o' .

-

O secretário estadual do Desen-
mau tem': ,,,,.posO . volvimento Urbano e Meio

po não lo/ O ·Ambiente, Ademar Duwe, está
intermediando as negociações.

.

Porém, não existe ainda um

prazo para que este trecho seja
asfaltado.

'

Licitação
Esta semana também ficou

-definida qual a empresa será.
respmsável pelo asfaltamento
dos 450 metros do calçadão da

avenida Marechal Deodoro da

Fonseca A Momento Engenha-
.

ria, deCuritiba, inicia as obras

nos prõximos dias,

atrapa-
.

�

,.-.1.
I h a r ",; .•lItfHitJlO
lembra -o dillltllOfitJ
secretário ..

. .' .

adjun� d�,Ob,rIlS, Valério Vasel.
O 'trecho que receberá pavi

mentação asfáltica vai do final

do,calçaménio"na Barra do Rio

Cerro, até a escola isolada Rio

daLUz.Örestante do trecho, que
o .

termina Ílfl Ceval, fic'ará sob

responsabilidade ia empresa.
"Existe um acordo entre Ceva! e

I! DE MAIO DL( DO TWALHO
. .

MAS PODE CHAMAR· DIA DE JAIAGUÁ DO SUL

Se. as cidades tivessem como nome sua vocação, Jaraguá do
Sul se chamaria T.�balho. Que outronome você d8ria para uma· �
cidade com 100mil habitantes, 311 póio industrial de SC, e que,

'conta com uma administração municipal voltada a qualidadede·
vida da populaçã(J? O governo mlJnicipal cumprimenta o

ja.ragu�ens.e ,que faz do trabalho a mola mestra do
.

desenvolvimento;

_.�, " ' (' ,t' )

�.rJItM
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE JARAGUÁ 'DO SUL

. ,. ,

IIDIA DAS MAE'SII
BUFFET ESPECIAL DO

"DIA ,DAS MÃES":
CLUBE ATLÉTICO �AEPENDI

(Sede Social)·
A' partir das 10:00hs.

Maiores 'infolmaçóes com o sr. Alvaro ·OU

FONE: 371-22.33
Salete

,

ualidade e·
�

.produtividade
em' nível de

.� pós-graduacão
·

·

·

·

·

·

·

"

'.

....... � .... 4'

·

·

•

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
.

Já estão abertas as inscrições para 'O Curso de Pós-Graduação Lato
'Sensu em Gestão da Qualidadt e Produtividade da Fundação

Educacional Regional Jaraquaense. Uma oportunidade que a FERJ, em
associação com (i) Sistema FIESC/SENAI/IEL, oferece a todos que desejam

se aprofundar e adquirir novas competências na área: profissionais'
ínteressados em ampliar sua capacidade técnica e gerencial, ou

professores e graduaaos que procuram formação unlversltãrta neste

campo. Mais uma iniciativa para a qualificação da mão-de-obra,
.

estimulando a proflssionalização do mercado e ampliando a

competitividade da empresa oatarinense.

·

·

·

·

·

·

: . lOCAL:' .

: Fundação Educacional RegionaLJaraguaelilse ".FcERJ - Centro de Ensino Superior de
• Jaraguá do Súl - CESJS - Coordenação de Pós-Graduação
: Rua dos Imigrantes,SOO - Baüro Rau - Caixa Postal 251 - Jaraguá do Sul- SC

Fones (047) 371-2455/371-0983/371-5735

Núrnerode vagas: 35, - Carga horária: 495 heras/aulas

:. '" '1;. '" "''' 11 ... �" .. S 11 ...'. 41'" '" � 11. 41" "',." 11 .... " .. " PAOMOÇÃO:

/t:X.:2.OCJ
F,IESe
SENAI
IEL

.
Sistema Federaçã.o da$ Indústrias

.

do Estado de Santà Catarina FER.J
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La"f1UM1ÚO daMultiFeira/oi"oprédiodaAcijs e reuniu tlil'el"SOs empresários

- OTIMISMO

Expectativa. de aumento' nas,

vendas este ano naMulti Feira
J araguá doSul· Cerca de

cem pessoas estiveram no prédio
da Associação Comercial e

Indústrial de Jaraguá do Sul

(Acijs), segunda-feira passada,
.prestígíande o lanÇamento da loa
Feira da Malha, 3a Feira da

pequena
e Média ÚI/llOlM/lltJ
Empresa
e 10 Lei- ,

ottJ/lleteu
Ião 'de '_'U/ltfo-/e/ItlMáquinas
eEquipa- /1O IItljs
mentos --,-,------
Usados, O evento; este ano deno
minado MultiFeira, acontece de
19 a 28 de julho.
A expectativa dos organiza

dores é superar os núméros dó
ano passado, tanto em exposito
res Como no faturamento. "Por

BREITHAUPT

isso, estamos fazendo um amplo
serviço de divulgação nos

estados do Sul do país,.visando
atingir o,s turistas que passam as

férias de julho em Santa Cata

rina", revela a promotora da
Multi Feira, Sueli Brandão, que
assume, a partir de agora, a

organização .do evento - nas
outras edições; o Rotary Club;
em conjunto com, a CMC

Marketing eram os promotores,
mas a crise no setor do vestuário

obrigou o Rotary a desistir de
promover aPeira da Malha.

Aumento
No entanto, a crise parece não

refletir este ano, De acordo com
Brandão, comparando com o

mesmo período de 1995, a

procura e a comercialização de
estandes aumentou. "Inclusive

SIM,ONEI
QIIE SEU ENCONTRO
COM DEUS TENHA
SIDO ILUMINADO
PELAS COISAS
BOAS QIIE FI%ESTE
NESTA VJDA.
- NINGIlEM MORRE

,
,

ENQIIANTOESTAVIVO
NO CO,RAÇÃO DE
ALGIIEM•••

<1Tem ofertas, proIIIOfÕeS e um carro zero.[>

CONVITE PARA CULTO, -pl'DIA
AS FAMluAS BORCHARDT EHORNBU13G,A1NDA PROFUN-'

, DAMENTE CONSTERNADAS COMO FALECIME(lJTO DA

SIMONE BORCHARDT,

.FONE: 371·711'

DIA 1 1/05/96 SORrllO DO 59 UNO,

AGRADECEM SENSIBILIZADAS
AS MANIFESTAÇÕES DE CARI
NHO, E SOLIDARIEDADE'RECE·
'BIDAS; DOSPARENTES, AMIGOS,
VIZINHOS, POLíCIA MILITAR, EM
ESPEC�AL AO PASTOR GUEN·
THER ,RUECKERT E AO CORAL,
AOSQUE ENVIARAM FLORES,
'COROAS, TELEGRAMASEQUEA
ACOMPANHARAM ATÉ A SUA
ÚLTIMÁ MORADA.
O CULTO SERÁ CELEBRADO
28.04.96 (OOMINGO) ---

As 9:30HS/JARAGUÁ DO SUL -

PARÓQUIA APÓSTOLO PEDRO -
.

CENTRO
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Há mais de 400 anos, quem
vive aqui canta que a felicidade

também vive aqui:
Vive aqui e' conta uma

história que passa por várias
.

etnicis, . antigas tradições,
muifcls lutas, muito trabalho,

.

RJuito rósto soado, m'uito emer

por esta terra. Uma his,ória
que passa por um Estado
que

-.

sempre foi si.nônimo
de saúde, q,ue educa. pel.o ',.

trabalho e pela - honestidade.
E se orgúlha da dignidade.
que o pai pesse para o filho

desde equeles tempos que

ninguém se lembra mais ..

N6s hoje sentimos que o

m�lhor' lugar do'mundo" aqui,
e agora. E cantamos com um

coração ritmado, de quem olha

pqra' trás e vê tudo o' que j6
fez com seus próprios recursos,

sua IU,ta, seu trabalho. E ainda

mais feli�, enxérga ne futuro

uma oportunidade de deixar

·,0 que é bom, melhor ainda.
.

O melhor lugar do mundo

é aqui, e agora. Porqúe nós

meremes aqui. Em um Estado

que -se org.ulha da sua gente.
Moramos é.om saúde� com

educação, com trabalho e com .: ,

,dignidóde. Um Estado brasileiro,
.

feliz, alegre e com um sorriso

em cada rosto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TITULARES

Abel terá todos os jogadores em Criciúma
\

.,

.

J'aragUá do Sul » .smpreenderoCriciÚDla,que
Com o retomo do zagueiro vem de uma derrota, dentro
Everaldo e do 'lateral es- do Heriberto Hülse. 'O

querdo Pavan, o técnico técnico Abel de Souza irá

Abel Ribeiro 'terá todos os manter o esquema'4�4-2
titulares à disposição, para ofensivo. "O Marcos Vmí
o jogo desta tarde; às 17 cius apoiarä o ataque,

, hocas, no
'

enquanto Ricardo ajudará,'
estád i o JogD fDI na marcação, mas será o

, Heriberto ,_' j_ respoosável pelas jogadas
Hü I se , ,OIl""!pOuD rápidas na ponta direita".
contra o pDlo.IIDj.. explica. º JAC está em
Criciúma .." quarto lugar no returno e na .

.

O goleiro OS 1711DIOS classificação geral do'.
Márc i o estadual. Se não conquistar
Ventura também está esta fase, precisará ficar

garantido. Volnei, recupe- entre os dois melhores
rado ,de uma luxação no clubesnapoemação final do
dedo damão esquerda, fica campeonato pára garantir
como opção no banco de vaga no quadrangular final.
reservas. Abrindo a quarta rodada,
O ,ponta esquerda hoje,jogam, além de JAC e

Nilunho,. que jogou 30 Criciüma, nosuldoEstado,
minutos na partida contra Joinville xMarcílioDias, às
oTubarão - e foi o respon- 16 horas, no E'rnestão. Este
sável pelo passe que resnl- Jogo será televisionadopara
tou no gol da vitória -, toda Santa Catarina, menos
coatinua no banco. "Ele a região de Joinville.
não está em sua melhor . Esta semana, a diretoria
forma física", avalia Abel do Jaraguá dispensou três

Ribeiro, revelando que jogadores: zagueiro Henri

poderá
.

utilizá-lo no que, volante Éder e o ponta
segundo' tempo. "Vamos Caio. 'Iodos.tinham contrato

verorendimentodaequipe com o clube até 30 de
dentro de

. campQ. Se agosto. Depois de uma

, precisar, oNiltinho entra", .aval iação da comissão
ooserva. técnica. que não gostou da

Precisando conquistar" atuação dos jogadores
'pontos, também fora de dentro de campo, adiretoria
casa, o Jaraguá pret�de decidiupela rescisão,

•

.
\ .

AD:UAS RODASTEM NOME NO
MERCADO ·MUNDIAL PORQUE TEM

'VARIOS SOBRENOMES IMPORTANTES
TRABALHANDO COM ELA.

:i:!·l.ij!I!:·II;i,�lIíl:�:",llíl�:·:·IIIIB.!:l:lllrjl"lIllI�:
Hornenazem da Dllas Rodas Industrial aos seus,e .

colaboradores, os verdadeiros responsáveis pelo
sucesso da empresa c seus produtos no Inundo lodo.

,

I

.�===-
I
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Jaraguá' do Sul, li de abrO de 1

UMAMILHA

Pilotos correm no ·circuito
.

ovalmaisdifícildomundial
N amretblEUA • Depois

de duas etapas consecutivas cm
circuitosmistos, a Fórmula Indy
volta a ter uma corrida em uma

pista oval,
hoje, a

partir daS
15 haas,
no u'ioval,

olltisdo

IId.lDllfO do'
de uma

"

milha de ttlm'_ollo/o
Nazareth,

.

----

na Pen11$yfvània. O circuito

pertence ao. dono da equipe
MarlboroPénske� RogerPepske.

&� serä a chance par,a o

pilotoGil deFerràn, daHallPen
zoill T�goobon: suba na elas

sifIcação .geral do campeonàto.
Ele OCUpa a quarta posição, com
33 pontos, atráß de ÀIUnser Ir,
da prÓpFia Penske, que tem �9
pontos. Emerson Fittipaldi tám
bém é outro brasileiro favorito

para esta prQva. Além de vencer
ano passado"Fittipaldié�.
listaem circuitos ovais.curtos.
< Melhor.bràsileiro colocado da
teJnporâ4a, oPilotoGil deFerran
espera repetir as,boas atuações
das 1rês�e� provas do ano.
No ent:4nto;. s_abe das diflcul-

,

dades que irá enfrentar neste
circuito. "Nazareth é o oval de
uma milha mais difícil da

temporada", :observa Ferran.
"Por ter três curvas muito

diferentes fica quase impossfvel
acertar o carro", e�pl!ca.
.. Naprova do anopassado, Gil
deFerra0.nãoCObSeguiu tenDinar
a: corrida, depoisde rodar e bater
contra omuro de proteção. "Fui
-dar passagem ab Emerson

'

(Fittipaldi) e fiquei com o lado
sujo dapista Foi nessapior-etapa
doano",lembra.

"

•

SENHOR,
EMPRESÁRIOI
Colabore c� (, desenvolvimento econômico de

Jaraguá do Sul,. Entregue sua DlEF (DãclaÍ'89Io de

._tflÍ1.,"'... <In,formações Econ6mlco-
.

" �� FIsQals), na prefeitura mu-
i

'

� nlclp.l, ,até dia 30 de abril

I' de 1996.

i DlEF declarada -

, ,

garantia de mals·
retomo de ICMS para

, nossomunlc(plo.

AUDÁCIA

Jordan muda carro pmf,'
. Grandel'rêmio daEurop .•

NurbôrgriDwAJernanba - A de do carro com essa asa extra.

equipe Jordan/Peugeot, dopiloto "Por enquantoo trabalho daPee-
, brasileiro Rubens Barrichello, '

gêöt está centrado na durabm.'
vai entrar com o carro modi- dàde e nãona velocidade, Ainda
ficado para este Grande Prêmio 'nio estamos trabalhando f«te

da�opa, 'l':le acontece hoje, às nCS$à parte", avisa Barti,cheUó.
9 horas (horário de Brasília), no . Nova etapa
circuito de Nurburgring, naAle- Pará o piloto, " partir de,
manha.

'

ag� quandoinicia01'C!'Íodode'
Esta s�ana, engenheiros da corridas na Europa, onde a

Jordan testaram 0 carro do temperatura está mais baixa,
, .

brasileiro, com um, novo carro da Jotdan poderá ren�
.

assoalho. Nos testes de túnel de mais, "NQ últinio GP (Argen·'';
"

vento.. téCnicos perceberam que tma), consegui dar 46voltasCOii'
'

o píso testado faz o mesmo çenas um jogo de pneus, e�i ,

trabalho aerodinâmico que o tendência, daqui para frente, 6
aerófólio colocade em cima da fazer mais voltas 'sem, trocar ""

capa domotor, porém, não dimi- jogo", explica Rubinho BaaÍ-,
nuindo sensivelmente a velocida- cheUo.

sbt ,Globo
Transmite ao vivo, 4· etapa
da Fórmula Indy, hoje, às

15 horas

ARede Globo também

.
"A IIJJJAAIDAÇio ,IDO VIA_InTO II

JJAIAtlooA IDO 1000., í 1P011�'lo.lJ
IAIVA IA"II ooA\A

CO.CIllIfi,IVlAÇiO. II AMIAI AI
IPAIVI�: IPIII�VII� I A\OV@I�VA�.

'wA '[p)� a.�a.��(LO�I<Q)G

.

�
..

ir 371�1422
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