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Tem sempre um
jeito de fazer

melhor
...................."

TeE rejeita contas do Mestre alemão em Dançarinos sepreparam
prefeito Victor Kleine confecfãovisilaempresas para a magia da dança

Começa hoje, no Ginásio de

Esportes Arthur Muller, o 2°

J ara guâ ein Dança, c om a
,

apresentação do 'Grupo -SoBa. O

Caderno de Variedades também

inclui as últimas novidades para o

fim- de-semana na página
Expressã'o.

I

O Tribunal de Contas do Estado
vai recomendar à' Câmara de

Vereadores de Guaramirim a rejeição
das contas do prefeito Victor Kleine

(PPB), do ano passado,De acordo com
o relàtörio do tribunal, existem noves

pontos 'irregulares na prestação de

, contas'.
'

'

Página 4

Omestrealemão em confecção..
Korbinian Paul,' visitou durante a

semana as indústrias têxteis da

região. O objetivo foi apresentar as
novidades do setor é dar assessoria.
O convite foi feito pelo Núcleo dos

Confeccionistas da microrregião
da Amvali., Página 5 Variedades

ohlbach Motores de Iaraguâ do'Sul
t .

.

�

_,.
.

-

, ,

vendida para empresários do Paraná

"

• I( ,'I' ,

KOHLBRCHIJ/" .

,

Numa '

negociação
.lâ�ago, iniciada a pouco

,

o,
o

conforme revelou o

" tlor-presidente. da empfesa,
:jl�on Kohlbach. empresários
ranaenses compraram a

bach Motores de Jaraguá

do Sul. Os negócios foram
fechados na noite dá última

terça-feira (6). Os valores da

transação não foram revelados,
mas sabe-se que 100%, dos

. créditos e débitos da empresa
foram transferidos Para os novos

proprietários. O empresário 1945. iniciandosuas atividades,
Wilson Kohlbach, que deverá com conserto de aparelhos
permanecer por 90 dias elétricos. Anos mais tarde

prestando assessoria aos novos
o
passou a fabricar dínamos;

adrrmistradores.nãoacredita em alternadores emotores elétricos.
demissões. O Grupo Kohlbach, que é'

A Kohlbach foi fundada em integrado pelas fábricas de

Jaraguá do Sul e de Schroeder,
exportam .para cerca de 30

países e chegou a faturar algo
emtomo de US$ 41 milhões, em
1993. A venda vai garantir 013°
oe as férias dos 1.20'0
funcionários.
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,Carta abertaEDITORIAL

Negligência ou
falta de segurança

Corrente' forte' nos bairro
---�,- .

.. WalterB. Fa/cone

Aos bairros deTrês Rios do N

,é fundamental à união das du

Associações de Bairros existen
nas pessoas do Ivo e do Beta;

"

Padilha no Rio Molha é chegada
hora de se criar a sua Assocíaçãc
Bairro, para conseguirem mais
facilmente a tão almeja
pavimentação. NoRioCerro U

'

a, disposição' do Konell, pa
viabilizarmos suaassociação e q

.

o tão a.hnejadoPostode Saúde,
tanto é importante fazer um pequ

'

censo local para sabermos por �
.

de idade inclusive quantos serão

usuários deste posto.
Lamento que alguns vereado

ainda não se deram conta

importância de um veread
legislador - e não marionetes - pois
já estão querendo se por a dispbsiçiQ
para secretarias muriicipais. á '

1amentável!
Jornada médica hoje à noite

auditório do nosso CPL, não percas
Sua ,particip�ção, colega,
ínestímävel,

Falei durante minha,campanha
que uma abelha sozinhanão fazmel,
diferentemente de uma colméia, e

que um üníco cupim não faz estrago
em madeira, o que não ocorre com

um ninho de cupins, ou seja, que a

união dos pequenos elos é que tom�
uma corrente forte.
.Estou a disposição dos diversos

marginais. bairros e Associações de Bairros
Antes, estes crimes estavam restritos aos grandes centros e nós' só

para formar e informar de como
tomávamos conhecimento'através dos noticiários de jornais e TV's. Achávamos '

termos força política em nosso
absurdo, como ás pessoas podiam conviver com tanta insegurança e

intranqüi1idade. Agora, a nossa região está assistindo a chegada desta praga, município. Para tanto ponho meu

decorrente da falta de uma política séria voltada à segurança da população.
telefone a disposição - 372-1.765 - é

só deixar recado.
'

Há várias teses pára se tentar explicat as causas da falta' de segurança.
I Quantoas açõesde saúdetentareiii Equipamentos obsoletos, baixa remuneração .dos policiais, corrupção etc. O

'

11":. ,

'

agravamento da situação, no entanto, remonta de pelo menos duas décadas consegui-las através do Conselho

de descontrole dos órgãos públicos, responsáveis pela segurança.
, Municipal de Saúde, do qual sou

Não podemos, ficar indiferentes a tudo itto. A situação exige uma ação conselheiro representando o Centro
'conjunta da comunidade e autoridades na tentativa de rever tal quadro. Não é Integrado dos Profissionais Líberaís
concebível que a falta de segurança permita estes desatinos continuados, A (CPL). o. Conselho Municipal de
apatia pode DOS levar ao convívio cotidiano 'com a violência, caso ,nãO nos

,

Saúde do Trabalhador. Os terminais
mobilizemos: O pior de tudo,é que estamos/nos acostumando coma-situação, de computadores nos diversos
e a passividade está criando uma situação de angústia conformada; não raros Postos de Saúde, ligados a uma

alguns-momentosde indignação da população diante dos fatos, cobrando farmácia básica central, que
soluções. beneficiará aqueles que não tem

Num assalto a banco pessoas inocentes ficam a mercê dos marginais, que condições financeiras. Este último
sobre tensãö podem matar. Sem querer'ser pragmätico e apocalíptico, é dever tópico provavelmente só se

, da imprensa denunciar afalta de atenção das autoridades para o problema, viabilizará na próxima gestão.mostrando a dura e cruel realidade. Até a pouco tempo, as cenas de bang-
bang mostrada pelas TV's, no Rio de Janeiro e São Paulo, estavam longe da
nossa realidade e pregávamos, com um certo orgulho, a tranqüilidade da região.
Infelizmente, a insegurança está chegando por. aqui e batendo à porta. O fato
vem expor de forma aguda o problema da segurança urbana na sociedade
brasileira.

O .que temos feito para contribuir com a segurança? O que nossos políticos
tem feito? Somente Jaraguä doSul tem três deputados estaduais e um federal,
que têmporobrigação buscarjuntoaosgovemosestadualefederalosrecursos' Todos os anos, nesta época, lembrada festivamente pois e,

necessärios paraasegurança. O problema não está restrito à região e os índices' fazemos menção ao "Dia do assim -fazendo confere-se
, são mínimos se comparados aos dos outros centros e região. É verdade! mas Funcionário" que 'transcorre na data' valorização à uma c1asse que aj�
nada justifica o abandono da discussão. Cada um que cuide' de sua cozinha. ,de 28 de outubro, más por um lapso a' impulsionar a máqui
Pagamos os impostos e queremos segurança Fazemos a nossapane e exigimos ' deixamos de mencioná-la no devido administratíva da Nação e desS$
que as autoridades façam a deles. tempo e hoje, como funcionário

'

forma prestigiando o governo ..

,É preciso iniciar um processo que iniba o 'avanço da criminalidade. A "públic,o federal que somos, estamos .Mas, enfim, não importa que.
discussão tem de ficar em pauta seinpre. Não podemos permitir a intolerância, lembrando a data de 28 de outubro. data do funcíonalísmo seja ou niJ e

e o desgaste das instituições, senão estaremos condenados aviver sob o regime O funcíonärio público aqui no festejada, visto que com festaou
do.medo,

"

'
,

B�asil infelizmente goza de pouca ela e a despeito do reacionariS[JJJ
simpatia no seio da- população, um vesgo de alguns, Q funcionáriO
reacionarismo injustificável visto público é' um agente imediato dOS

que' o' servidor público, é um poderes constituídos da NáÇão e

empregado como' outro qualquer, membro' de uma classe tão ,digna
distanciando-se .um pouco apenas como as que mais o são. Salve pOi�
pelo fato de ser

'

um agente o Dia do Funcionário.

cumpridor das ordens emanadas

pelo governo. Merece e faz jús já por
isto, que a data à ele consagrada seja

A série de assaltos a bancos, que vem acontecendo, sistematicamente na

região, parece que não está preocupando as autoridades. A facilidade com

que os ladrões invadem as agências e fogem do "cerco policial" é, nomínimo,
intrigante. Os 'seguranças dos .'bancos não representam empecilho para os

bandidos, que estão cada vez mais ousados. A questão da segurança é tema

constante des projetos políticos, mas infelizmente, ficam na retórica' e, na
, prática, não apresentam alternativas viáveis para sequer; conter as ações dos

I,

Dia do Funcionário Públic
"José Castilho Pinto'

,

'
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'
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Empresáriosparanaenses compram a empresaKohlbachMotores
tramação.
o Grupo Kohlbach é

formado, pela,Kohlbach
Motores de Jaraguá do Sul e

pela Kohlbach Condutores, da
vizinha Schroeder. As

negociações dependem ainda
de alguns detalh�s para ser

. concretizadas. O. diretor

presidente do grupo, Wilson
. Kohlbach, que deverá prestar
assessoria aos novos donos nos

'JaraguádoSul-AKohibach, pröxirros 90 dias, contou que

se�nda rnaior fabricante de' os contatos com os

lOOtores elétricos da América
'

paranaenses iniciaram neste

&ioa.foivendidanaquartà-feira semestre. Segundo ele, as

'(6)paraumgrupodef'lq)fesários dívidas da empresa são apenas
.

. O valor da transação com bancos e com o governo,
foi revelado. O gerente- assegurando que 100% dos

äninistrativo da errpresa, Aldo créditos e débitos daKohlbach
,

ld, ',informou que os novos estão sob responsabilidade dos
1tOpri�os pretendem marcar novos donos. tiA venda da
UJm entrevistá coletiva para errpresa garantiu o pagamento
4vuIgarosprojetoseascifras.Ele do 13° salário e. as férias dos

�queUßBpessQà.dogrupo cerca de 1.200 errpregados",
:deverá assumir imédiatanrnte a revelou o diretor.
,äninistração da errpresa ' Há nieses, a Kohlbach :

- Não podemos dar maiores vinha apresentando um Aldo Pasold: sem infornuições sobrea negociação
informações porque não as processo 'de perda de
teJoos. O que posso adiantar é faturamento, atribuído à falta
Jlle a Kohlbach está passando de ínvestírrentos. .De 'acordo

por um processo de transição e '� com especialistas, a venda era

aconteceu a transferência de urna das poucas soluções, para
capital, - resumiu .Pasold, ' garantir a sobrevivência da
acrescentando, que não tihha enpresa.
,

crmações sobre os valores da .Projetos '- Os novos

urvalVaselaconselha sucessora rever convêniosdaPrefeitura
Jar.aguá 'do Sul - o prefeito "Se uma entidade não consegue

,urval Vasêl (PTB)' afirmou viver pelas próprias pernas émelhor.'

ote a semana que os convênios que não' exista", argumentou,
. eDlr� a Prefeitura e as mais acrescentando que não é atribuição

�versa8 entidades têm prejudicado do município auxiliar' clubes de
tofreS públicos. Ele chegou a futebol, uma referência clara as

selhar o futuro administrador, subvenções da Prefeitura ao Jaraguá
O deputado estadual Geraldo ' Atlético Clube, e associações,
�ninghaus (PFL), ,a rever e mesmo que sejam sem fins
blllinar os convênios "para lucrativos. ''Tem cOnvêni� de todo
)h<nr a receita do município".
Na opinião de Vasel, os

ênios são frutos de uma cultura
,eroalista criada na sociedade
ileira, onde a população acredita
e Os órgãos públicos são
ponsáveis pela gerencra
llCeira de projetos e entidades.

Valor da transação
não foi re"e/ado.,O

, ,.,.nte-administrativo
, daempresaas
'.egurol.l que os
'noVOS controladores

',Pr,tendemmarcar'
,

uma ,en trevista coletiva'

�:para divulgaros dados,
re'erentes as
negociações

• tipo. Eles acham que a. 'mãe

Prefeitura' tem a obrigação de
.

mantê-Ios", disparou Vasel.
'

, Segundo ele, o futuro prefeito
poderá melhorar a receita do

município se evitar ajuda à
entidades. Ele 'assegurou que
durante a gestão 93/96 reduziu

, .
,

,

proprietärtos da Kohlbach

pretendem' investir na

modernização da empresa e

negociar as ações nas bolsas de
valores. Outra perspectiva é
saneá-la e depois vendê-la. O

grupo foi funda,do ,e� 1945,

iniciando suas atividades com Em 1993 'a 'empresa faturou
, ,

cerca de US$ 41 milhões.
O diretor-presidente da

empresa, Wilson Kohlbach,
acredita que .os novos
controladores mmterão o quadro
de funcionãrios.

,
consertos de aparelhos elétricos,
anos mais tarde" já produzia
dínamos e alternadores. A

fabricação de motores elétricos
iniciou-se eIÍl1960. A empresa
exportaparacerca de 30 países.

muito' os convênios e evitou

contribuir com entidades, para não
prejudicar os cofres públicos. "São
medidas 'impopulares, mas

neçessãrias", argumentou. Vasel

diss e tamb ém que está alertando a

futura equipe administrativa para
os excessos de acordos da
Prefeitura com os maisdiferentes

assim, futuramente a Prefeitura
não terá condições de custear nem,
as despesas emergenciais", prevê.

,
Ele, defende a posição de acabar
com a subvenção ao 1Ae.érgãos e entidades. "Se continuar

.
'

P R'I E S S SEGUROS
II

Corretores da Bradesco Seguros SIA
, ,

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

Rua João Màrcatto esquina' com Av. Marechal,Deodoro da Fonseca
Edifício Chiodini - sala 306

lntormações provisoriamente com a Srta. Fabiana Paoletto - Fone �71-1800

AGORA COM MAlS
TECNOLOGIA E. PRECISÃO

SEGURANÇA: CERTEZA
DE SERVIR BEM!

Dosagens hormonais,micro-biológicas
- Análises Clínicas em geral-

, Jaraguá já_ conta
com o moderno
COULTER T,.890

Contador de células,' de alta precisão
tecno!ógica, para exames

hematológicos
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"

PoúTlCA

, ,

Na D/CC �S MOVEIS você compra tudo com uma entrada, mais quatro
prestações, masße você precisar de mais pagamentos, é só negociar.

Temos: Móveis �ob medida- .Cozínhas e quartos planejados ao seu gosto.
Salas de jantar • Esta'�tes e peças avulsas e� gerat- "SITE-NOS E «lNFlRA '\

D/CC'S /nd. e Com. de Móveis Ltda;
.

..
.

.

BR-280;' Km 58 - Fone (047) 373-00n e 373-0131 - Guaramirim - sc - Próximo 'áo viaduto

l'VI:osaico
EmotI

Lideranças doPTB, de Jaraguádo .Sul, consideraram estranho
o deputado estadual Ivo Konell q>MDB) ter recebido com

. surpresa a declaração do prefeito Durval Vasel, que acenou

parauma futura ailiança entre as legendas.
'

Segundo os trabalhistas, Konelljá teriaprocurado oPTB, por
três vezes ..paraeegocíar acordos.

'
,

Vasel voltou � a,fiÍ1:fiàrque "empolítica tudo é possível", numa
tentativa dejustificas a reaproximação comKonen.

Além'do jardim \

Na sessão da Câmara de Jaraguá do Sul, na última segunda
feira (4), o vereador PauloAdemir Floriani (PPB) elogiou a

administração do prefeito Frank Bollmann, de São Bento do
Sul.
Ele chegou, inclusive, a criticar ogoverno doEstado por estar
emdébit0F'a com omunicípio.' ,

No pronunciamento do parlamentar, não houve sequer um
pequeno comentário sobre a administração em Jaraguä do
Sul.

Uma no crav�....
.

Enquanto o prefeitoDurval Vasel declara que OS convênios da
'Prefeitura com os mais diversos órgãos e entidades do
município têm comprometido os cofres púb1icos, elaboraum
projeto de lei propondo subvenção da, ordem de R$ 20 mil

'

para a CDL, para a decoração natalina.

Especu1ação
A venda da Kohlbach para empresários paranaenses vem

gerando comentários.
'

Por não ter divulgado o nome dos novos proprietários,
especula-se que o Bamerindus esteja por trás da transação.
Aliás, o próprio diretor-presidente da empresa, Wilson
Kohlbach. 'admitiu que existem dívidas com instituições
'bancárias, sem, no entanto.cítar qual.
Há, entretanto, outros que apostam que existe interessé da
WEG. A especulação surgiu depois que fontes da Kohlbach
divulgaram que os novos controladores poderão saneá�la e

vendê-la.
'

,

EncoBtro
Na sexta-feira passada (1), foi realizado .o I Encontro Sobre

EducaçãoAmbiental, que reuniu cercade 60 pessoas.
,

O objetivo principal do evento foi discutira transformação e o'

desenvolvimento dacidadania ambiental.
/
A professoraEllen Nunes, daPUC de PortoAlegre, ministrou
palestra sobre o' tema.

"

,

PerguntiDha
Por que não existem sinais de' trânsito para pedestres? Nos
cruzamentos, os pedestres são obrigados a recorrer aos sinais
dos carros, no alto, e no centro das ruas.

Tribunal de Contas aponta irregulariâ
na 'Prefeitura Mun'icipal de Guarami

'

·

Prefeito VictorKleine
evita comentar o assunto
,e afirma que TeE ainda,
não,enviou notificação
sobrea análise feita nas
contas. domunicípio

Guaramirim - O TCE

(Tribunal de Contas do'
Estado) vai recomendar à

'

Câmara de Vereadores a

rejeição das contas da
Prefeitura do ano passado. O
tribunal apontou nove

irregularidades no exercício.
Os principais pontos são:
admissão sem concurso,

despesas do Legislative e

tentariva de evitar processo
licitatörio., O prefeito Victor,
Kleine (PPB) evitou
comentar' o caso afirmando

que o assunto é.técnico e que
o procedimento do tribunal é
normal. Já o sécretárlo de

Administração, 'Rolf
Antonius Júnior, disse que, bá
cerca de quatro meses, 'foi
feito uma auditoriae "deve ter
ficado alguma coisa

pendente". estava tentando entrar em que algumas questões'
Kleine limitou-se a dizer contato com o .TCE para 'foram 'sufici'entemen

, que o TCE analisa as contas conhecer os pontos apontados - esclarecidas na concep
do município regularmente e pelo órgão como irregulares, do tribunal.
quando encontra algo que -- Não recebemos nada de A análise do TCE �

julga irregular, solicita oficial. O que nós sabenios concluida no dia 28 pas
esclarecimentos da foi através da imprensa. Assim que o prefeito �
Prefeiturat'Nestes casos, nós 'Hoje (terça-feira, 5), vou notificado, terá um prazo
elaboramos um, documento tentar mais 'uma vez contato 15 dias para apresentar
contendo asjustificativas para , com ci, tribunal. argumentações e solicitar
alguns desvios ele dotação Anteriormente, o TCE reexame das contas. A

'

orçamentãria e aplicaçõesde apontou 27' itens receber as explicações
recursos", explicou, ' considerados irregulares,' Prefeitura, 'o tribunal (i

,

acrescentando que, a nós respondemos, mas deve nova verificação,
Prefeitura' não recebeu ter ficado algum pendente - 'encaminha parecer à C

,

qualquer notificação oficial insistiu, acrescentando que; de Vereadores, que tem
do tribunal, motivo pelo quaI em setembro, a Prefeitura prazo de 90 dias para va

pão saberia dizer o que enviou um relatório para o Para que seja rejeitada
realmente aconteceu. ,O TCE expficando os recomendação do TeErS
secretário de Administração, p r o c e d i m e n tos preciso o voto de dois terços

. ,

por sua vez, afirmou que administratives, acreditando dos parlamentares.

�ne: "A ,muUise do tribunal é técnica e não adminjsV,
lWnos esclaTecer as dúvidas"
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'Nova diretoria doSindicato do Vestuário éempossada .

dicato das Indústrias do

Vestuário, empresário DUrval

Mareaue Júnior, e da Fe

deração de Trabalhadores nas
Indústrias .do Calçado e

Vestuário do Ri0 Grande do

SUl, Álvaro Boessel, estivesam
presentes äcerirrônia de posse,
'Na opinião de Martini, a

ofensiva neoliberal está se

colocando acima dos ínteresses
da classe trabalhadora. '

i/do Antônio Alv. em cerimônia ocorr ida na temos pela frente. Peço aos,

reeleito presidente Associação Recreativa WEG. trabalhadores, aos, n.ovos

mais um Gildo' Antônio Alves foi diretoreseaosdemaissindica1ós

dato de cinco reeleitopresidente da entidade" da região para que nos unarms

,

1 prometendo 'que tem mais 47 diretores. com o objetivo de lutar pela
, Effi seu discurso de posse, o dignidade da categoria" ,pela categoria e

presidente, adttutiu que "existe declarou, acrescentando que será
a união' entre

'

miitoo que fazer 'pela categoria preciso estabelecer um consenso
Ihadores e, .e pelapopulação dacidade".Ele entre patrões e empregados,
regados' afirmouqueomom:ntoédifícil,

'

'Os presidentes da

'Jaraguá' do Sul • A nova porque empresas estão fechando
'

Federação dos Trabalhadores'
'etoria. do'Sindicato dos "e deixando vãrios.operärios sem nas Indústrias .do Estado de
alhadores das Indústrias emprego, "Estamos respirando Santa Catarina,' Idemar - Os que detém o poder,

!Vestuário foi empossadana mais aliviados. Devemos ter Antônio Martini" que repre-: defendem a produtividade e a

daültima sexta-feiraf l},' consciência do trabalho que senta 35 entidades, do Sin- competitividade em prejuízo
, ,

'

dos trabalhadores. Competir
'

,

para quê, se o nrundo não tem
mais poder aquisitivo? -'

,questionou Martini, açres
centando que nãe.e desem

pregando e empobrecendo: a
população quevai se resolver

, os problemas.
'Para o deputado estadual Ivo

Konell (PMDB), a missão .do
movimento sindical é a

esperança de que os traba
'lhadores terão nelhores con

dições e reconhecimento dos
direitos.

,
,

O DOUTOR CARLOS ALBERTO DA ROCHA;
JUIZ DE DIREITO DA JA VARA CíVEL DA

, araguá do Suf - O falta de.aperfeiçoamento. COMARCA DE JARAGUA DO S'UL - SC,
stre ai emão em "É difícil fazer uma ESTADO DE SANfA CATARINA, NA FORMA
,ecções, Korbinian avaliação mais precisa do DA LEI, EfC... :
I, esteve durante a' setor brasileiro. O que FAZ SABER, (em resumo ao art. 6�7 do CPC) o '

a na cidade para percebi é que existe seguinte: Venda em la Praça: Dia27/NOVEMBROI
consultorias às pouca diversificação do 1996, às 14:30 horas. Venda em T praça.dia 111

resasdo setor têxtil, vestuário. São apenas DEZEMBRO/1996, às 14:30horas por quem mais
I, que é formado camisetas, camisetas e

emaior lance oferecer. LOCAL: Edifício do Fórum
a Academia de camisetas", díagnosticou, desta Comarca. EXECUÇÃO: N° 16.034/95.
henstein, uma cidade Paul, que ficou entre

'

EXEQÜENTE: BANCO 'ITAÚ SIA:,'rtode Stuttgart, está os dias quatro e sete na EXECUTADOS: ESPAÇO ASSESSORIA E Ihá 30 anos no mercado. cidade, fez palestras COMUNICAÇÃO LIDA e SÉRGIO ANTÔNIO
CqnvidadopeloNúcleo para empresários e PERON. BEMASERPRACEADO:Uma:áJreade
s Confeccionistas da trabalhadores do setor. terra de apreximadamente 4.350m2/ que 'faz parte'crorregião do Vale do além de treinamentos de integrante do imövel matriculado sob n° 9.315, 02-

.tapocu, através de novas técnicas. A Reg.no Cart. deReg. de Imöveis de Jaraguá do Sltl-eonvênio com a Câmara agendá dele contou com SC, localizado ein Rio Cerro II _ Tífa Laube - em
e Comércio de consultor ias às em- JaraguádoSul,comasseguintesdimens6es:Frente�unique e Alta Ba- presas, entrevista' à em63,OOm com.terras deWilfredo Schulz; FundösViéra, o mestre apresen- imprensa, palestras e '

em 58,OOm com terras de Hilário Garcia, Ladou as novidades da área "aulas". Hoje (8)" Paul esquerdo em 81,OOm com terras deHilario Garcia e
.
o padrão europeu de viajou para o Nordeste, Lado direito em 62,OOm com terras de Rui Utpadel,tOnfecção. "" Segundo ele. as pe- avalhtdoemR$8.0QO,00emdaiade24/07/96.NosNa opinião dele, a quenas empresas da

, autosnãocoristaqualquer&hUßoutecursopendente.de diferença entre as região, pela estrutura, Ficam os executados, intimados através do presenteI1strias brasileiras e têm maior faci l'idade edita:l, das datas supra, caso, os mesmos não seiamElfSi1Ullldo:'" nreciso criarmerctulo para clientes que :J,.ernãs 'está na para acompanhar as ro'

t d I s O'fi ial d J sti D' d
,ofis,sionall'zaça-o dos mudanças exigidas, pelo desejainoprotlutoe1ÚÚJ.pelánecessidiuletleadqulrl-lqs" encon ra os pe o r. 1CI e u IÇa.' a o e

passado nesta cidade e Comarcade Jaraguá do Sul,cionários. Enquanto mercado. Por outro .mento. "A falta de acrescentando que falta aos sete dias do mês de outubro do ano de mile' na Europa os ladooanão qualificação pr(ofission�Ls limita a também um maior'" novecentos e noventa e seis, Eu,Estrivão Judicial oilb-alhadores têm da mão-de-obra preju- empresa, não permitin- intercâmbio entre as Subscrevi.,' ormação clássi�a dica na criatividadee do que crie um estilo indüstrias para troca de

fissional, os bra- nas estratégias de . próprio. N.o final, pare- experiência, o que é CARLOS ALBERTODA ROCHA

!
Jeitos ';'pecam" pela marketing e p laneja-

'

cem cópias", aval'iou, comum naEuropa. mIZDEDIREffO

estre (!m confecção .: dá
'onsultoria em .Jaraguã do Sul

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
,

JARAGUÁ DO SUL • la VARA

EDITAL DE PRA,ÇA

Rromoção válida de 16/09/96 a 23/12/96

rSorteio
Dia 09/12196

. * . .'. . ..M.I '"leK-U' $-10
'

"

�� tfHIi,.de."1', w
ehevrolet Okm, '� IJ ffJ9(j � EM,', A,

+ 'II Valiosos Prêmios '�
!

'd- ,�" com voce·
,: ,
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CÓRREIO DO POVO - 6 ECONOMIA Jara

FHC edita Medida Provisória beneficiando micros e pequenas empres
o presidente
da Apevi, Laercio
Coelho, acredita
queMP vai simplificar a
parte tributária e

contribuirpara que
muitas empresas
saiamda
informalidade,
ampliando a arrecadação

_ Brasília/Jaraguá do Sul - o

governo federaleditou na terça- feira (5)
uma MP (Medida Provisória) criando o
regime unificado de recolhimento de

impostos e contribuições sociais das
micros e pequenas empresas, que, de
acordo com as primeiras estinlativas, vai
atender cerca de 70% dos contribuintes
pessoas jurídicas. Na opinião do

presidente da Apevi (Associação das

PequenasEmpresas do Valedo ltapocu),
Laercio Coelho, a medida vai ampliar a
arrecadação e contnbui' para quemuitos
empresários saiam da economia infor-
mal.'

,

- É Uma medich nteressante e até

corajosa do governo. Ela vai simplificar
.

e muito na parte tnbutária. Recebemos
anotícia como,umnçentivo do governo,

mas consideramos a taxa entre 5,5 e também às médias empresas. Na

6,5% ainda alta. Acreditemcs que o. prática, as novas-regras vão funcionar
ideal seria algo em torno de 2% -' como� imposto ünico com alíquotas
declarou Coelho. variando entre 5 a lO% sobre a receita

'Ele informou que a entidade bruta..As empresas não serão

elaborou um projeto para as micros e obrigadas a aderir ao novo regime e o

pequenasempresas, que foi enviada atual sistema. continuará em vigor.
ao governo estadual, solicitando um LaercioCoelho acredita que aproposta',
estudo sobre o estatuto da pequena do imposto único vai contribuir para .

.

ernpresa. A proposta foi lwada para o crescimento das micros e pequenas
Brasília pelo deputado federal Paulo empresas em todo o pais, o que
Bauet (PPLj, com o objetivo de acarretaráuin crescimento automático
discuti-Ia nacionalmente. "A ·l-t1�dida de toda a economia. .

Provisória contempla parte do nosso - Uma coisa depende � outra. Se

'projeto, como por exemplo a uma micro ou pequena empresa
. desburocratização, mas na parte cresce, vai refletir no crescimento de

tributária não fez muita diferença", uma grande. Às vezes, muitas micros
lamentou, acrescentando que o grande

.

e pequenas são fornecedoras das

ponto é uma revisão na legislação grandes e�relação, com certeza vai
trabalhista que inviabiliza a mudar - avátiou, insistindo na questão
contratação de funcionários pelas da revisão da legislação trabalhista.
micros e pequenas empresas. "Muitas "O. custo operacional é muito alto. A
ainda preferem empregar pessoas da

_
Medida Provisória é um avanço, mas

família ou de confiança, não os ,

.

precisamos de .oútros retoques, para
registrando porque os encargos.sociais que possamos crescer e gerar
são elevados", justificou. empregos", frisou.

A MP entrará em vigor a partir de A Receita Federal admitiu que o

janeiro do ano que vem e vai atingir forte das mudanças propostas pelo
2,5 milhões dos 3,5 milhões de governo não é ii redução da carga
contr ibuintes no país. A Receita tributária. que cairá em razão do fim

.

Federal estuda a possibilidade de de custos administrativos do que de

.estender, no 'futuro, o novo sistema isenções. "Trata-se de
'

uma inéd�a

Fadlidtule: presidente tla'Apm diz que MP incentivará as�

pequenas empresas

e brutal simplificação que vai
dificultar a sonegação", afirmou o

secretário da' Receita. Federal,
Bverardo Maciel. Laercio Coelho
concorda com as declarações de
Maciel quanto' a redução da

sonegação. Para ele, "muito mais

gente vai pagar as contribuições".
, Laercio Coelho acredita também que

a preocupação do governo é gem
empregos. "A tendência das

empresas é enxugar cada vez mai;
A saída será as micros. e pequc:nas
empresas. O governo sabe distó e

está 'viäbilizando á solidificação
delas, buscando assim, atender i

necessidade de criar'

empregos", concluiu.

R E G R A S - Percentuais or faixa de receita bruta
Microem esas resas

•

Imposto pl até \ dé de de de

.Contribuição R$ 120.000,00
. R$240.000,Óo R$ 360.000,00 R$ 480.000,00 R$ 60.0.000,00
a R$ 360.000,00 a R$��,000,00 R$ 600.000,00 a R$ 720.000,00

IRPJ zero 0,13% 0,26% 0,39% 0,52% 0,65%
PIS/Pasep zero 0;13% 0,26% 0,39% 0,52% 0,65%
CSLL 1% 1%
Cofins 2% -- 2% --

, Previdência �.4 2,14% .2,28% 2,42% 2,56�o 2,7%
Subtotall 5% 5,4% $,8% 6,�% 6,6% 7%
IPI 0,5% 0,5%
'Subtotalll 5;5% 5,9% 6,3% 6,7% 7,1% 7,5%
ICMS elou ISS até 1% até 2,5% --

Total geral até 6,5% até 8,4% até 8,8%. até 9,2% até 9,6% até 10%

. .

ESTADODESANTA CATARINA - PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul- SC
," EDrrAL TOMADA DE PREÇO -N° 184/96

'

_

Secretaria deObras eViàção - TipoMenorPreço
A PREFEITURA MUNICIPALDEJA�GUÁ DO SUL - SC, leva�ao conhecimento dos interessados que, em co�ormidade com o que preceitua a Lei n° 8.666 de iI de junho
de 1993; com as alterações da Lei n° 8.883 de 06 de julho de 1994, encontra-se aberta licitação namodalidade deTOMADA DE PREÇO, tipoMENOR PREÇO, para execução

.

de arte especial a seguir especificação, conforme projeto básico de engenharia fornecido por esta PREFEITURA MUNICIPAL. .'
.

.

.

Construção de uma PONTE RODOVIÁRIA em concreto annado sobre o río Itapooü, interligando os bairros Três Rios do Sul comTrês Rios do Norte, na cidade de Jaraguä do
Sul- SC, com extensão de JOv,50 (cento e sete metros e cínqüenta centímerros), com 11,00 '(onZe) metros.delargura, sendo 7,50 (�ete metros e cinqüenta centímetros) de pista
rolamento e 1,75 (um metro e setenta e cinco centímetros) de passeio de cada lado, com defesa e guarda-colpo.· .

.

.

.

Os envelopes n° 01 "DOClThffiNTAÇÃO,i e ÓO 02 "PROPOSTA", deverão ser entregues no edifício-sede desta PrefeituraMunicipal, sito à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 247,
na Divisão de Protocolo, até às 09:00 hor� do dia 26 de novembro de 1996, serãoabertos nó mesmo dia às 09:30 horas.
A íntegra e.demais informações serão fornecidas aos interessados, na Secretaria de Obras e Viação no horário de 08:00 às 11:30 no período da manhã, das 13:30 às 16:15 no

período da tarde, maiores informações pelo telefone n° (047) 371-0988 ou (047) 376-0536.
.

. Jaraguä do Sul, 06 de novembro de 1996
DURVAL VASEL -'PrefeitoMunicipal

Vfl�.(f)@�1T��OO @�

�lID� eç:@�1Tfl@�� lD����GI
W@lLWO��IWlT@(J

,

,O/J� '@)fg ��.���fLO�I@Q
tl371�1422
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no local após as 20:00 horas
somente com Heike ou

Cleide, ou pelofone 372-
ú406 com Heike.

ende-se ou' troca por

"Apartamento quitado, em
Curitiba ou Jaraguá do Sul,
':uma área de 7.568m2 nas
argens da. BR 2,80, de
nteaMecânicaBurgues. Vende-se uma casa

ratar fone 372-0963 com (sobrado) em Barra Velha,
loão soíi{'énte nos finais de

'

central, com 250m2 de área
construída. Aceita

parcelamento de parte,
ende-se título dö Clube casa; caminhão ou veículo

tlético ,Ba'ependi de menor valer, Tratar372�
patrimonial'por R$400,00. 2791 ou 984-0680 com

Tratar 372-3399 com I Ivo.

Vende...se capota de Fiorino.
Tratar 371-8054 com, Vende-se moto XLX-350
Norberto. ano 91' por R$ 3.500,00.

Tratar fone 973-9780.
Vendê-se uma casa napraia

,
de Itajuba com dois pisos,
garagem para três- canos
Bo. valor de R$ 20mil. Tratar
'Com Norberto 371""8054.
---,--------

'

r Vende-se Fiat Uno SX)97,
Procura-se moças para 'duas portas, ar quente, zero
�!vidir aluguei de quilômetro. À vista-por RS
apartamento na 'Rua 10.650,00.

' ,

'Reinoldo Rau, 400-'apto 31 Informações no fone 372-,
(em cima da Lukisa). Tratar 18'19.

Vende-se espingarda de

pressão CBC nova por R$
15Ó,00. Tratar 372-3399
com Evandro.

Vende-se terreno com
,

450m2 no Waldemar Rau à
, R$ 11mil (à vista) ou uma
entrada de R$ 5mil + oito
vezes R$ 900,00. Tratar'
371-1846 com Jadir.

Vende-se máquina overlock
marca ONG.semi-nova, à
,R$ 350,00. tratar 973-
8934
"comMiraci.

Vende-se uma mesa de
Vende-se telefone celular Vende-se fogão a gás corte de 4,25 X 1,20 e

transferível por R$ ,(quatro bocas), marca estoque de taotel
J .000,00. Tratar 973-9780.' continental e uma geladeira

'

emborrachado commais de
de 280 litros Prosdöcimo 300m por R$ 0,80 o

'semi-nova, tratar371-2277 metro, tratar no 372-3104.
ramal 2244 com Alaor,

'

Aluga-se maquina de

cobertura, de R$ 90,00 à

R$ 100,00. Tratar fone
372-3550.

Vende-se tábuas de caixaria
de 100m por R$ 50,00.
Tratar fone 973-8275 com

Laurita,

. I
.

•

Vende-se aspirador de pó
graade porR$ 60;00. Tratar
fone 973-8,275 com

Laurita,

Vende-se Kombi/93 em

perfeito estado por R$
7 ..500,00. Informações
376-2127.

Vende-se berço semi -novo

por R$ 50,00 Tratar fone
,

---------

344-3514 com Léia. Aluga-sé telefone celular
por R$ 50,00- Tratar fone
973-9696 com Nice oh
Carlos' a partir das
10:00horas.

Vende-se Del Rei Guia/88
completo, quatro portas,
em ótimo estado por R$
5.600,00.. ,

Tratar fone 371-5954:

350,00. Tratar 372-0142.

os
Vende-se Um transi-caloí

(para
,

transporrar
bicicletas), novo, na caixa,
por R$ 25;00. Informações
Rua Tomaz Francisco de

Goes,422.

porRâ 2.509,00;'aceita-se
troca.

Vende-se um fogão a gás
com seis' bocas; da marca

,

'Continental, tratar fone
372-0983.

Vende-se um terreno de

1.5001)12 com casa de
alvenaria em Schroeder I,
com três quartos, teléfone,
por R$ 15.800,00 em,
condições. Tratar :37,1-
4424.

Vende-se, um terreno de

1.200m7, próximo ao centro

por R$ 7.800,00 + 10X de

,R$ 300,00.
Tratar 371-4424.

Procura-se' serviço de

diarista ou mensalista -

Tratar fone 376-3215 com

Hildegard.

Vende-se Uno CS/92

completo 1.5i, gasolina, em
.

ótimo estado, por R$
7.200,00. Tratar 371-8835'

Vende-se Fiat tIno Mille

SXl97, Okm, à vista por R$
10.550,00,. Tratar 371-.
1135-.

Vende-se uma Brasília/79,
cor branca, em bom estado,
segundo dono' por R$
2.200,00. Informações no

fone 973-3467.

Vende-se acessórios para
loja, prateleiras de vime,
porta meias" cestos de

vime. Interessados tratar

fone 371-5954'.

\

Vende-se Fusca171, em
ótimo edado por ,R$
'2.00,pO ou troco por moto

anos 91 a 93. informações,
Rua Rui Barbosa,' 68- '

Cohab.

VARIG/RIO-SUL CARGO
,

',-
-,----

.. ,�' ','

� suemelhor opção em despacho aéreo" äe cargas é
"

encomenäee para quetquerparte do.país. :

ROA CEL.' PROCÓPIO GOMES, 246 - CENTRO - JARAGUÃ DO SUL - se

FONES: 371�0091 / 371�0363 - FAX 371-1919.

Aceita-se facção" fone,'
975-1244.

"

Aluga-se casas de 42m2 nà
,

,_._----___:--'-��

Rua João Januário Ayroso, Vende-se máquina de lavar,
880. louças Arno nova;' com

capacidade para seis

pessoas, por R$ 170,00.
Tratar 344-3514 com.Léia,

Compra-se geladeira até _R$
"

100,00, fone 975-0947.

Vende-se terreno' na Rua' Vende-se máquina de trico
Goiás com 533m2, próximo Elgiml840porR$ 900,00 -

"ao Supermercado.Lenzi por Fone 344-3514.
R$ limil. Tratar no MonZA

Cabeleireiro, Rua Padre Vende-se aparelho de som

Alberto Jakobs,85 com Sharp, três em um, por R$
'Laudelino. 70,00 - Fone 344..;3514.

,

Vende-se Pampa/94, tratar
376-912·1 com Renato.

Vende-se Teclado Yamaha
por R$ 1'50,00 e um Roler ,

americano' nO' 40 por R$'
40,00, tratar fone 372-
0231.

Aluga-se casa na Rua Rio
de Janeiro, informações no
localcasa n° 87.

Vende-se CorcelnS por R$
950,00, informações no

372-3822 com Lucimar e

também um Chevette/80
Vende-se 'sobrecaix·a
boiadeira semi -novapor R�
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cORRElooorovo-l Jaraguá doSul,8 denovembro de 1

Vende-se máquina de lavar
'

cinco gavetas nova por R$
roupa Enxuta, modelo 100,00, tratar 372-3995.
Futura, com três

programaçõea.. preço a

combinar. Informações fone
973-3341 com Arsanjo.

Vende-se área construída
com 110m2 toda murada,
com casa de alvenaria, por

, R$ 35mil quitada ou R$
25mil e o cesto por
financiamento deR$150,OO
mensais no período de seis
anos; aceita-se terreno até

,R$ 15mil e o restante em

dinheiro (negociável).
'

Para locação preço de R$ ,

350,00. Informações na Precisa-se de, caseiro sem

prefeitura na divisão de
'

filho, de preferência de
, fiscalização tributária com origem alemã, que saiba
'Júnior, fone 371-0988 I

dirigir e seja aposentadó,
ramal237. tratar fone 436-0030 em

Vende-se SantanaQuantum
,

'CS/86, cor bordô, em bom

estado, por R$ 6.500,00 -

Tratar 973-8991. .'

Procura-se emprego de
, diarista, mensalista,
faxineira O,U ajudante.
Possui referências, tratar
fone 376-3215.

Vende-se uma cômoda com

,

Precisa-se demanicure com

prätica, urgente! Fone 372-:-'
2481.

Vende-se Fusca/S'l , por R$
2.400,00 ou troca por
moto, ou financia 1 entrada
'+ 12X, e compra-se título
do Bependi , fone 975-:-'
0287.

Aluga-se casa no Jaraguä .

Esquerdo, de quatro peças,
tratar 973-5013.

Compre-se canaletas, tratar
392-31'26.

Vende-se um salão -de
beleza . completo, ou

separado por R$ 400,00,
tratar 372-1456 com Ivete. '

CLASSIFICADOS
Vende-se Passatl76, inteiro
por'R$ 1.30'0,00, tratar na
Rua HenriqueBortolini, 79,
Jaraguä Esquerdo com

Jorge.

Vende-se uma máquina de

sorvete americano, tratar
979.;0252.

Compra-se uma capota de
lona para Fiat Fiorino/90
modelo 91- Tratar 371-
5443 em horário comercial.

Vende-se Escort L/88, em'
ötimo estado, cor verde

metálico, por R$ 6.100,00.
Informações fone 372-

t

0909.

Vende-se maquina
Overlock, com 7mil pontos,
por R$ 500,00 - Fone,,372-
3405.

Vende Gol CL/88, motor Precisa-se de costureira
1. 8 (älcool) por, R$ para mäquina Overlock,
6'.00,00, tratar 973-3138. ,tratar' 372:3405 .

com

horário comercial com'
João.

Matilde.

Vende-se Del Rei por R$
2mil, tratar 973-3708.

Aluga-se casas de 4 peças
e de 2 peças, tratar 'Rua
Bernardo Dormbusch,

Vende-se terreno com

460m2 com duas casas de
'

Vende:se ótimo 'ponto'de
alvenaria (de 40 e 114m2), lavação para carrosj
tratar na Rua 400 - caminhões completo - Fo.

,

Benjamim .Stei n, 231 - 372,-1731.
Bairro São Luis. Preço R$,
30mil tratar com Sr. Luís

brinquedos demadeirá com
--;____.--'-------

,

dez máquinas emais 8 à 9m'
Vende-se casade alveaaríaem de madeira por R$ e"

BaITaVelha, com três quartos, 4.500;,00. Tratar 372�2120
banheiro, garagem, de 73m2,,' com Vilmar.

por R$ 12mil (aceita carro).
Tratar 372-3271.

1950.

Compra-se uma lambreta,
informações ná Rua

:Bernardo Dornbusch, 1185,
próximo àMarisol. '

Vende-se um terreno com,

412m2 na Corticeira, por
R$ 2.300,00 ou' R'$
1.300,OO,de entrada + 4X

, de R$ 250,00 pronto para
construir, tratar Rua
Roberto Ziemann, 103

(borracharia).

Precisa-se de empregada
que -pemoite no emprego,
tratar, 372-3625.

Ribeiro dÖ9Santos.

Vende-se Logus/95
financiado por R$ 8mil +

15X R$ 617,00. Tr�
372-39'42. - '

Aluga-se casa de nove,
tratar naRuaJulio Verch,
na parté da manhã por
250,00 mensais.

seis ou mais pessoas ,

, ..

Fone371-12,12. "

Aluga-se casa próximo ao

Caique - Tratar 371-12121

Marcelo.

Vende-se

Vende-se uma máquina
, automática Enxuta modelo
novo por R$ 300,00 .

Tratar 973-8649.

Iln

Eq,uipt;l
.

,

:u,:::::::::geraçao

'��

(047)3 9 ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,r"HAB"AT
COMPRA '. VENDE • JJ;UGA • ADMINISTRA

I,MOBILIAR A
C:NCI4)W

TERRENOS
Terreno 1'.25Om2'" R. Trezede Maio
Terreno 450m2 (15x30) - R. Leopoldo Janssen
Terreno 420m2 (14x30) - Lat. R. JOlnvllle próx. Posto
Becker
Terreno c/420m2 - Tifa da Mosca
Terreno c/l.020m2 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno c1460m2 Rua João Januário Ayroso
Terreno cl 440m2 Bairro Agua Verde

.

Terreno c/31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno c/2.600m2 Rua Joinville - ótimo ponto
comercial
Terreno cl 430m2 Loteamento Versailles.

.

Terreno ét 589m2 (esquina) Ilha da Figueira
'Terreno cl 400m2 Rua Marcelo Barbi,

.

Terrenocl532m2- EstradaNova pröx,PostoMàrcolla
Terreno cl 500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/l0.ÓOO e casa de alvenaria, ótimo pl
empresa � Rua Wolfgang Weege (Rio Cêrro II)

. Terreno 3.600m2 Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi
Terreno cl28.ÖOOrh2 frente para o asfalto em Nereu
Ramos..

.

Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade)Vila NOva
Terreno 1800m2 - R. João Januário Ayroso
Chácara 115.000mz Ribeirão Grande
Terreno de 37.000m2 - Vila Amizade'
Lotes cl 400m2 - próx. São Lurs Gonzaga
TeHeno 450m2 Loteamento Dalmar
Terreno 600m2 Lot. Campo Sampiero
Terreno 450m2 Nereu' Ramos

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

.

Schroeder .

'Casa de alv.. c/loomi terrenO cl538m2 - BairroÁgua
,

Verde
Casa de alv. 215m2 - Praia de ltajuba.
Casa dealv. 220m21 surte-+:3 dormitórios - RuaMax
Ziemann.
CaSa 130m2 e terr�no �20m2 - Entrada Rio da Luz
próx. Malwee.
Casa alv. 120rnz c/3 dorm. Lot.· Res. Luis Kienen

.
Sobrado alv. 170m2 Barra Velha - permuta casa em
Jaraguá'

.

Sala cornI. 93m2 - centro

APARTAMENTOS
Apto. 3 dorm. � Edit. Gardênia
Apto. 1 dorm. Edit. Virginia
Apart. cl 2 dormitórios, Edi. Juliana Rua
Gumercindo da Silva
Apart. ci 3: dormitórios, Edi. Juliana Rua
Gumercindo da Silva
Apto Ed. lsabela cl 123m2 - 2 dormitÓrios + suite e

.
demais dependências..
Apto.·155m2 - Edit. - Edit. Schiochet.entrada.+

.

financiamento.
Apto; 96m2 - Edif. Imigrantes (parcelar-)
Apto. 3 dorm. - Ed. Miner

.

Apto. 1 dörm. - Camboriú.

ALUGA�SE
II. Sala comerciâ" 30m2 - R. Francisco .�deiros.
• Sala corni. - Edif. Picolli c/35m2

Galpão indl. 130m2 - Rua Lepoldo Janssén.
Casa mista cl 3 darm .. Rua Max Doerina.
Ed. Isabela c/3 dorm. - Rua Procópio Gomes
Apto. 3dorm:, Ed. Carvalho
Casa de àlvenaria R. Gumercindo da Silva.

RUA I'EUPESCBMIDT,Q7 ..
(Ao 1AD9DA :1001 FERRAGENS)

. FoNE: 371-8009

. ClASSIFICÁOOS CORREIODOPOVo-3

..�. HriWlJ i�).�
� 1

CREC11873-J
EMPREENDIMENTÖS IMOBIUÁRIOS LlDA.

.

APTOS EM CONSTRUçAO .

Edit. PtlfI1n/a - R. J0e4 .EmmendtHlrlrlr. .

_ Apb. c/111ma -:za andar. c/2 qtoe. demais dep .• garagem. portio. portaria
"'�Onica - R$ 25.000.00 + eaIdoparcelado emCUB.INl�.ga chav.s emja'l.'G7
Edit. Dlanth.. - Rua Marina Frutuoeo

.

.

-Cobertu'aOuplexD04c/387.8Om". c/3aufttse demaledep.larelra-cturascpira
ild. - 2vagae. gtngem. Entada+ parcelasdeCCiIldomlrioapanr deR$1.821.1 8.
reajustad08 pelo Cl8

.

.

.

.

_ Apto 502 .801' c/225m"' - suite + 2 qtoe .• sacada. cturasq.lndiviclJaI. dep. ,.

empr.gada. 2 garagens. salão de f.stas. piscina - Enfrada + parcelas d•.
oondomlrio a partir d. R$1.160.83 r.ajustad08 peloCl8
- Apto 304 c/214m· - en�ada + parcetas d. CIOIl(jomInio a partir de R$1·033.84
- r.ajustad08 pelo 'Cl8
Edlf. Amaranthu. Rua Adolfo SeCllr; - lat da Rua Amazona.
(SCAR) I

- Apto c/30Oma• temos djepcinlvei8 apartamenlDe rP 301 • 302.501.
Entrada+ parcelas 00I'l<Ían1nio de 3,65 Cuba (R$1.527..05)hnls.
CQnehlçio: Proma Conetr.• Plan. Ltda. em ei8temae de oondomlniO.

.

CASAS
_ CasaAlv. c/158ma- R.AIvinoStain. �60 - SãoLuizR$4O.000.00. trocapor apto.
- Casa de rJ.v. N<wa 3 p8!limentos c/45Oma d•••a CIOIlatrulda. terr.no�OOm·;
R. Tanaz F.de Goesc/indaviata- R$160.000.00
-Casaalvenariacl2()0.00n'la.naRuaOIM8ctiodiniPradi.33-�aguâ-Esquerdo
- R$60.0oo,OO
- Casa de chécara c/270rri'.m aIv.naria c/ toda irifra-eslJUtura, piscina, clda
galpões, IIIrreno c/31 �OOOma - R:BematdoA. Schnidt (p.rto d.o salãoVit6ria) -

IIladaRgueira- R$110.000.00
- Casade alvenaria 123m", BaIn.6rio camboÍiú - Tr�s. por apto em.hwagué
doSU

.

- Casa .m alvenaria c/80rri' - Rua JQ84 Picolli - R$ 25.000,00
-cãsaeIV.c/130,OOm"-3�artoudemiliadep.troc:a-.. porapto.-R$55.0OÓ,OO
- CasaAlv8llaria c/320m·- R.JoioW�stJr. 53(BR 280,Km 72) - R$55.000.00

TERRENOS'
.

- T.rr.noc/28.269"'•• no hvoquevAl8a.m.nauc/1�md. frente p/BR 413,
ca.tendo \lila casa de mad.ira c/150m· + galpão de' alveilariac/20Om·
R$17Q.OOO;00
,-T.rreno27.0QOrri', Cháeara.mAguas (lIaras. P.rfm.�oUtb8'lO· R$45.000.00
•T.rr.no-Lot Champagnat- 378m·- R$21.000,OO
- Terreno c/ 7.350"'·. à 50 me�os. da R. Jos6 T. Ribeiro (após �.vo) R$
32.000,00
- T.rr.® c/450m· - R. Am6"a Rsch.t Enk.,ViIa Ral - R$13.900,.OÓ

GALPAO
.

INDUSTRIAL I COMERCIAL
- Galpão Indusbial, e.rutJramontada, ooberuapaga, com ••ad. 400,OOm",.
ot4llf.nocom654,OOm".FUlJoioFranzner,.mtenteàlgr.jaSãoLt.lzGalZIIga.
Pr6co R$ 39.800,00.
- Pr6dio comercial - 312m'" - R. Ad6fia Rscher, 720 - R$ 80.000,00 - aceita
·parcelaín.nto ou troca parcial pl aptoA.rr.no.

LOCAÇAo
-'Lojas-R E1.orioraS. Pradi Ed.Anklrio c/42.24mit- R$300,OO-c/53,47ma-R$
400,00.

•

- Loja c/35nia - R. GuiIl.nn. H.Mg, 70 � Edif� &ica - R$ 300.00
-'Loja c/62.0Oma - Rua Mama Frukioso 90e Ed. As....r - R$ 400,00
- Apto. c/3 qtOll- R. E1.onora S. Pradi (C.ntro)· R$550,OO
- Apb. 1 quartos - R. G.....nn. Hering. 70 - Ed. Erice, Pr6dioNM com 6Ima
irifra·.slJUtura, por·tio .. portaria .letrOnicoS, gas .ncanado. klcaIizaçlio cential
- R$350.00
- LojÍIs c/72,00ma- RuaJos6 Theodoro Rib.iro, 355 - após lndI.Inak-72,OOma
-R$300,OO' .

.

'. .

.

- Apto. c/02 quartos. d.mais dep. - R. Jos6 Emm.nd08rler - Ed. D.nis - R$
350,00.
- Apb. c/ 02 quartos. d.mais d.p.. - R. E1.0n0ra S. Pradi, Ed. Anllurio - R$
45Q,OO .

- Apb. c/ 02 quarbs. d.mais d.p. - R. AntOrio C. F.rr.ira - Pr6x.Art. Laj. - R$
��

.

- CasaAlv. c/ 01 quarb, sala/copa, coz.,BWC.lavanderiallarag.m - R. ArG.1o
Schioch.t, Centro - Pr6x ..Beira Rio - R$.3�0.00

R EPITACIOPESSOA,421 SALA103·FON� 371·881-4

Rua Reinoldo Rau, 541 - Centro - Jaraguá do Sul
Consultas com flora marcada - FONE: (047) 371-2218

"

Parecer Comerciai
Incorpora910
Vende;' Admlril.tra
Compra - Aluga

DEFRONTE iI!J FÓRUM � CRECI 00177O-J
.' FONEJfAX (047) 372·2990

. CELULAR 973-9089· JARAGUÁ.DO SUL - SC
'IEJtRI!N(II

• Lot o HerdIDuIn,Via ...., 42tm' .11$ 7.000,00 • N.,odbd ......e1...�.
• E" .. o ......reUo • ao lado tio ••mltirio "',00m'· 11$1'6.000,00. Pareei......
• do aio �rro.

.

• Ária pan Jaot"�lo de 1Imp...... ·Iat.... da Berlha W'ea' ·lDItlo • 6.0_ •

11$ 35.000,00 • N.,oclb.l.
.

• Ána pan Jaot"�lo de 1Imp_'.... 555 ·lat.... da B.liba W'ea" 2.,00m'
� tohlmmt. pl.... 11$ 35.000,00.

.

• Rua WAller Muquarilt • pr6x. da ArJI • 140m' • com """. IntCl.d•• 11$ 60,0Opf
rd • a40,oom' • 2 pia... '.

.

• Ána pr6ldmo !If 'GM, lat.... 5OO,00m'·· 11$ 12,000,00 • A.�Jta.... carro.
• Ána de 11.600m' LoÚrenço KomI", .11$ 350.000,00 • neaod"'d ••coIt.·
ie troca..
T.rrlllo rua Joio ........er com 465,00m' (�o) 11$ 15.000,00 (D'lotl"'e!)
T.rrmo rua 555 ·Iat. B.Iib.W.ea'· 400m'. 11$ 7.500,00. '.500,00 (neaotl"'e!)
T.rrmo rua AdoJ(o Plt.ch.r - ..... 495,_.. 11$ 35.000,00 (neaotl"'..)
Terftno .0 ... 10 Vlt6rt•• 420,_ • 11$ '.000,00 (ne,ocI"'e!)
T.rrmo ruaW..ter Morquardt • "'rt.. t.rr.noo ....o!her de 11$150,00 .11$100,00
por ....tro 9ladrado • pr.lmo .0 Aarop....lrio.
T.rrmo Vila .... com 360m' R$ a.ooo,OO
T.rrmo pr&.. QUu;td <I 1.0910' • 11$ 2...00,00
T.rr...o ... J"� _endo.rfer <I 763,A7rd 11$ 17.000,00 n'a·

CASAS
• Q B..... d. ".mart••m 6�0 ..tado <I 4 quartoo,,,2 ..I., .opo, .0" 2
_ ,l._ert.. chur....qudra, .....em· R$1S.G00,00_r. + 36 ..... de 11$
1.000,00, ....It. t.rr.no.
• Q.. na E1p1d10 ·M.rtIn. <126_ 3 iti YUaDda, copa, IUlt., 2 ""'b., portio
...tJtaJ.o; ••r•• de.I.....1o, aara, orll$ 5.000,00.15.000,00 entrad. + 60
me.u.
• e-.no Lot. R_aIII <I :2l7,Oam', 4 1J190� 1 _t•• 1 .....� ...� kYlllld..
....aem, _rrll'luolra, daI, <I b1dromao_iem • aq�."'or ••ntnl. 11$
70.000.00. Acdt...rro. camIDblo,_ menor ....or. lID_d. 50" d.....o�.
· eu. de art. na Jo.II!mmeDdoer1.r; <I 31�, 4 quart 1 ""t., 3 ,"u,
.opo, I Dd., 5 b......r.., dIop............... , pl2 .ar , cburlU91elr..
b1.hom_aaem. t.to ••I,Or, terreno <I 6IOm', 11$ 130.000.00 .cella terreno,
n·iodb•l• .'

.

• e- "'rada Non de .......art.. t.lnD" <l2.1SSm' � 11$ 55.000,00 neaodi.4.
.... W..terMarquard!, t.rr.no 647,00m' •__a. laOm', ..... tald""d"
• .omerel" 11$ '0.000,00 n.,•• ao I.do do .... to MIDi. Uda.
• V.nde na COAJAS· .... p.dtio .'R$ '.000,00 .ntr.da m", 11$ 47,00 d.
me..alldadu. .

• Vllld._ na rua Ana.lo Sehlochd; 137, mIoI•• 3 quart........ .-.... copa,
.......ded...celt..... ""....., .arro •�,odb" • PARCElAMOS· t.rrIll058Z,SOm>
• frente de 12,5(811.

.

.. CMa mista em Olleo de , ....ula .. 6Uma e...elTa�lo .. 3 quartH, .•alas, eope..,

.-.... ..ra......_dr.. , toda murada, .,..dent. , 11$ 25.000,00 • Pareei......
oO neaodlmOl, ete.

.

.

• eM.no morro do A.araI dlç&.. reaul.r • t.lnDo.• CO,OOm' .11$, .25.000,00
• NeaoClbtl· .�redam t..

.

-

• Diuo_JioJ.npi "'rada do lItdroPr_dlo MWllClp" • Uma 11$1;1.000;00
out';' R$ 16.000,00. A.elt.........0
• e-na'" Gol." • VII. LImI • 2 pio.. , com ""t.., d. 1V, de joDtar, 4
quart...

·

.... lDtern.. pI.o Sio 'l'om' • mannore, .t .. .,.•• I t reoIdmCl" R$
75.000,00 • Pare""'" • n'aodam....t••
• cua no 'co. Pa"•• Aná Paula I, ooquID.madeira ·arand., .,.coIlllt. ponto .omI.
R$ 25.000,00'
.03 .... derronte •W.,II ••ç.lllart•• 'O,OOrd, 60,00rd, 140,OOm' • t.rr.no
2.500,1)(8) • 11$ 70.000,00 .....d Indl"'dualmente ou tot..;

.

aio Mo". Lot.·A1droYandl • 2 pia t�rreno 375,00m' • 11$ 15.000;00 al••.

G.lpio em ....dlçil.. de 1Dot".r um••0Dl••po, .om todo. dadoo ne....irto...
.�.rI16r10, d'l'60llo., m."" d••orl., m... d••Il...p.. 2 pI.o. todo murldo

• olI....nt. pd"o, pr6l11mo o SUpenn.R.do_ • Sio'lAdo • J.npi lllquerdo
• R$ 30.000,00 • Atelt._ .arro • neaod"'''.

.

�... d ;, rt., VII. N... <I 133rd, 3 qt.. , :; ..I.. , .apa....., Z ba_lro.,
.......dert r� ...........qudra, et., T.rrlllo <I 5%_ . 11$ 65.000,00 nea.
; Cola _ PedroWIDt.r·T.rrmo <I 775,00m'_ <170,00 .11$11000,00 ne,.
e- de madeira R. Arqulm'deo Dont... VII.lemd, 2 qt.....I.. copo, ..., tirim"
com 414rd, Prant. pl nnancJamento' .

Cola 111& Joio fI.......ch.ck de "�. <I 170m'. 2 ""t... 31J1... 2 ....... _� copa.;
""'belro,I nd, t.rr.no <I3_' 11$ 68.000,00 n.,.
eu. RIo da Pr6L Bar do Ro';., d..... 2 qt.., .... , ..., bonbdro, 1... ' ......... ,
t.rreno cl 544rd 11$ 17.000,0'0 n.,.

.
.

Casa d•...�l 15..... RI. B.liba We�e, terrmo. <17.5_ 11$ '0.000,00 nc,.

APARUMENrO
• Apto. Clmbort6 .:todo mobillaito • 3 rt.. , ... I•••apa • 3" _r· 700m •.
praI..... 2300 n" 740 ...It.·.. Im6." OJ!1Hb..

.

• EcUrldo Centenido • r andar, 3 quart _,2 banbelr.., praiem. Rua
W"d.mlro _ur""en • 11$ 65.000.00'
• CaodomIDlo _de • blo.o 01 • apto. 101 • 2 quarl.. , ..... capa, ""'beiro;
1 .....d.rlli, .t•• dei"" •••nha lnat...di. •• pr'ç. d. 11$ 25.000,00 e ulUmlr
lIDandamento de R$ 310,00 pOl" mil: .. Âedt'.-ae telTeno.

.

ALUGA·SE
03 ..... ddront. i. Wea D· Ga.pio ....tnl • _ ..... + com. DomIna.. ·da Non

,

.Iínica São Cami,lo
Dr .. Marcos ·Fernando·.F. Subtil

�il�II�I!t�IIH!IIIBílll�!�l�IIMfffi?�l�!�illfti�M�l
Medicina do Trabalho - Fratura. - Urgências
Doe",a. de Coluna, Lesaes do e.porte - Vrdeo Artroscopla
e Cirurgia. do Joelho
EX,an:-e.: adml•• lonl:Íls, demls.lonal. e periódicos.
Hor6r1o. atendimento: 8:�0 à. 11 :30 e 14:00 às 18:30h•.

Vende-se carri nho de bebê da

Barygotto completo 372-3443 com
Alexandre.

Vende-se uma casa (sobrado) em
. Barrá Velha, central, 25'Om2 área
construída. Aceita parcelamento
de parte, casa. caminhão ou

veículo ·de me.nor valor.. Tratar

(047) 372-2791 ou 984-0680 com
Ivo.

Vende-se barco Karibe com 5
metros, borda alta, ano 92, vende'

.
motor Everunde, ano 95, vende

.

separadamente. R$ 2.600,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIOOOpovo-4 CLASSIFICADOS
.

,

laraguá doSul,8denovembro de

CORRETORES
Precisa-se

PRIESS
SEGURO·S

Corretores da
Bradesco Seguros S/A

l' Fase- Remeter.Curriculum ..

viapostal para o
seguinte endereço: .

.

.'
. Rua Jósé.Menegotti, 157 ;.

.

Cep.: 89252-190 .

NovaBrasãa,

Q3N1RQ:CasarDsMc/117Já1;t.em:m3Inr,temmbt.R.:M.malmoosÖ-R$43.ooo,oo
ÇEN'lRO: Tm-. com 465tr, plÓlt • ., Zatalma-echaI - R$ 44.000.00

.

VIlA lAlAU: Casa A1v. oi Rua BerJw<h Ibd>usch • R$ 42000.00
l<IJÁ ESQUERDO: Casa alv. com 3 cbmr, e demais dop. - R$ 47.700,00 .

CENlRO: Casa alv. cl 2SOni plÓlt. 2'.ona/MaechaI - R$ 85.000.00

C••�1E·
.SS_E
IITRIS
lIAS

IIlÇÍII

Apk>. cl 2 <bmo na Rua 10$16 &madorfer - R$ 380,00
Apto. cl 3 <bmo na RUa 10$16 00_ - R$ 500,00
Apto. I...at«al RIIIl cl 2 dono., oi,�, bwc, lav.g.: - R$ 31k>,OO
Aptos. maR. m-.cra hadi c/3'dormo, � bwc, sala, C07, lav.g•. -R$SSO,OO
Apto. Rua 10� 1_ Ayrooo, c(3 dormo, 2 bwc, sala, �7, lav. g•• - R$ 31k>,oo
Casa a1V. cl 2 cbms na RuaMa. Wb.1m - R$ 3SO,OO
Casa mista cl 3 doimo na Rua Frmcisco de. Ooes ; R$ 300,00

rouA-ESQUERDQ:T_m l.at. Iuváls cl. «nn2 - R$ 12�,oo'
l<IJÁ-�: Casa Jli!>va ooIn 3� sala coz.. "wc, _Ida - R$ 36.500,00
n.HA DA RGUEIRA: Casa alv. + casa Dista, uem com 77Sm2 - R$ .35.000.00
liHA pA RGUEIRA: casa alv. com 128m2 - R$ SO.OOO.QO
CJilMO APAKrAMFNTO: No CciDonho Re•. AmizIde, oom 2 <:brim, .aJa, C07, bwc,

dilip!lll8,g••m.Valor R$ «).<xx>,oo (cpita:b)ouR$16.ooo,oode cmada + .... Finn:•.

.:. Casa mista com 4 <bms, sala, C07, bwc, Iav, gar, plÚlt. Weg n - R$ 330,00
::: CaSa mista com 3 <bmo, plÓx. Hoop. 1....i � R$ 2SO,OO
�:� Casa tDÍ$ta plÓx.�echal, cl 1 sufte + 2 cbms. - R$ 400,00
�:� Casa alv. cl 2�, plÓX a FERI - lU 250;00 ,

" ::: Casa alvo cl 3 <bmo, na Vda Roauna - R$ 400,00
�:� � na Vda Rau, cl 1 dono••ala, COZj b�c - R$ 150,00

..................... :::........................................
.

©[b�I7��©'�.
,

ORA. DENISE MULLER.T. OLMOS• .

.

.' ,". .' .

"

. 'IJ'
"

Ginecologia e Obstetrícia
.

Preventivo ao Câncer - Fóne: 371-0942

DR. DOUGLAS F. c, ANJO
. Angiolögia;. Cirurgia Vasc�lar

Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais·
Fone: 371�4935

� �(���OOd�������ãC�ld
� Jl�J�!I!!!!I!I�IHi.jll'_llgl!11!1!1!1I!1!1!11!1ill1j1111jjj��jjjjjjjjiljilllllI11iftllPj'jllilji11jI1I111I . b�X::":t;C�:!':a�i; �;/��O':,2,5':�:'��ãO Sanson, Ilha da .. ,

��
,. .'�

. ""

;������ ���� Figueirà cl3 quartos, teaeno cl 775m2; prõ»: Super. Junkes ' ��t'
��.

.

ii��i� ....
- Valor R$ 35.000,00 (aceita-se carro) ,��r

��, ;i�ii� Sobrado cl320� garagempl2 carros, piscina, j quartos + t��:'
i: :::.:: sIlIte, 2 banheiros, portão eletrônico, rua. Leoeádio Cardoso :�:�:�:.

da Silva, pr6x. Agropecuário - Valor R$ 120.000,00,'aceita- , �����
se apto. como part{3 do pagamento. .i�����
Sobrado cl281 tn2, garagem para 2 carros; cl 3 quartos, e i���!�
dependo de empregada, rua Luiz Kienen - CENTRO - Valor �����i
R$ 120.000,00 parcelado em 36 meses, ÓTIMA �:�:�:,
LOCALIZAÇÃO PARA FINS C,OMERCIAIS OU' J�l
RESIDENCIAIS. :::::::
Casa ,de alvenaria c1100tn2, tetreno cl450in, toda murada,
la'teral da Walter Marquardt. Valor R$40.000,OO.
S.,la comercial 00 Shopping Jaraguá, térreo· ,

d21fT12, troca-se por carro, telefone,
','

imoveL Valor R$ 25.000,00 + finane.

r

DRA� ELEN c, D. J. DE. MASI
Otorrinolaringologia' \

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

I

DR. NELSON EICHSTAEDT
OUylDO - NARIZ - GARGANTA - Microcirurgia naso

sinusaJ - cirurgia do ronco - Otorri,l'}0laringologia
Fones: 372-0617e 371.-0942
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ClASSifiCADOS DE IMóVEIS CORREIODOPOvo�5

,APARTAMENTOS
CENTRO

EDIF. RÉS. DUNKER EMCONSTRUÇÃO NO CORAÇÃO DA
'

CIDADE 2 E 3 QUARTOS;SONaß'E 2 APTOS POR ANDAR'
Ed. Carvalho - Apto. c/193m2 (32 pavimento) - 3 qtos. sendo ,

lz.Ima sufte e demais dependências.
' ,

Ed�Carvalho - Apto. c/173m2 (62 pavimento) - 3 qtos. sendo
uma sufte + dependênéia de empregada., 2 garagens
E:xcelerite cobertura no Edlf. Rl,vlera c/246,00m2 - pr6x.ao
Beira Rio Clube de Campo
Barbada - apto. no Edif. Miner (1 quarto, demais dependên ..

cias). Frente p/ Preféitura - H$ 22.000,00

FIGUEIRA - Casa nova� alvenaria cl 176m2 - 4 qtos: send� UITIIl�íte.
Localização nobte.

CENTRO· Casá em alilenaria cl 3 quartos é demais dependências.'
Rua: Max Fiedler, 70", R$ 50,000,00.
FIGUEIRA - CaSa em alvenaria cl2 suít�s, derilais dependências
�ILA NOVA· Casa em alvenaria ,cl 4 quMos em' terreno cl 480m2'

nFA SCHUBERT - Casa em alv. cl 80m2 em terreno cl 400m2 - R$
c::
!? 15.000,00",. •

,
.'

�� NOVA BRASfLIA - Casa,em alv�ar!a cl 138m2 em terrenG cl 450m2

ê: FIGUEIRA - Casa em alvenaria cl 140m2+ 1 gapáo de alv. cl 200m2 em
:� terreno CI 1.792m2

'

FIGUEIRA - Casa em alvenaria C/550m2 em t�rreno cI.1 eqOm2
VILA CENTENARIO - Casa em alvenaria cl 110m2 em,terreno cl 392m2
VILA NOVA - Casa em alvenaria cl 4 suítes em terreno cl 515,70mZ
VILA LALAU - Casa em alvenaria cl 145m2 em terreno cl 456m2

CENTRO - R. Jdsé',Emmendoerfer, caSa em alvenaria cl4quart9s sendo

CASAS

Nãofique andandopor
aí. Procure seus

" �. ' .

negoctos aqui.

',Cla'ssificados ,do

CORREIO DO �POVO
O MAIS LIDO
DA REGIÃO

371-.1919
372-3366

TERRENOS
VILA NOVA - Excelent� lotes financiados em.to

meses - Próx. ao Fórum eao Breithaupt
JARAGUA jESQUERDO" Cond. das Azaléias -, :

I

ED1FfcIO MARK PlACE' - Térrea é no 6° andar
Rua Reinoldo Rau

371-7931
RuaAntonio C. ferreira 197,

CRECIH41-J
COMPU· 'IIDI • LOTllA • ADMlII.TU • IICOIPOU

'Qto$ Gar Bairro EildereçolPonto Ref; Preço InformaçõesGerais
t :

, Sobrado
.

300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 75.000 Semi acabado/Negociäveís
Casa Alv. i4 3 I Jguäßsq.. R. OliviaPradi, 88 38.000 Pr6x. Condomínio Azaléias
Casá Alv. 140 3 1 Lot. Papp R, José Papp, 357 �7.000 +15.000 fmanc. 'plsm
CasaAN. 190 4 1 Schroeder R Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.56Zm2 - Parcela
Casa Alv. 240 4 .2 tot. Papp RMarcos V. Giro11a, 474 85.000 Aceitacarro/lmövel- valor
Casa Alv. tt5 3 1 Centro R. Perdinando Pradi, 118 85.000 Aceiraterreno até 40:000
Casa /\N. AnaPaula Rua634-103 25.000 Casá em construção/I'roca

"

133 3 1
CasaAlv.. 180 4 2 Centro R. José Bmmendoerfer, 139 80.000 T(oca porapartainento
CasaMad. 60 2. 1 Corupä R. LudewieoWeiler, 210 12.000 Aceita parcelar/carro'
Casa Alv. 220 3 1 Vieiras' ' R Adolfo Tribess, 5' casa '85.000 Aceita casá de maior valor
Casa Mis. 120 � 4

.

1 Rau R. Luis Pícollí, 140 28.000 Aceita carro até R$ 8.000

Apto OK. 153 3 1 Centro Ed. Scbiocbet - 120 andar 50.000 + CEP !Pica Cozinb�WC
Apto Cons.: 135, '3 1 Centro

.. ;;
70.000 Pinancíado em 48 parcelas 'Ed. Klein - Em Construção

Apto Cens.: 85 3 1 Centro Ed, Matbedi - Construção 38.000 Pinanciado em 48 parcelas
Salacoml.' 113 Centro Ed. Florença - � oAndar 60.000 Säla Comercial

Lote 392 Centro Rua Barão do RioBranco 60.09° Negociáveis
Terreno 10000 - Nereu Após Ner.eu - BR280 8.500 Negociáveis
Terreno' 8000 Nereu Próx. Arroz Zangbelini 35.000 Aceita parcelar,
Terreno 2608 - Nereu RuaAndré Voltolini 28.000 Negociáveis
Lotes 465 Figueira ResMehclall'iazera I / 6.000 Ent. 2.000 + 48 x 224
Lotes .385 Amizade 'Residencial BebIing 1O�000 Ent:5.900 +,12x 600
Lotes

'

630 VilaNova Pröx, FórumJRádi<;>RBN 33,000 20% entrada - Saldo 20 x
totes Vários - Sta Luzía Residencial Geranium

.

7.000 S,BM ENTRADA 200p/ mês
Lotes Vários - .VilaRau Residencialjlenascença " Diverso 3Ú% entrada - Saldo 18 x
Lotes

.

Vários - VilaLenzi ResidencialPiermann I Diverso 30% entrada � Saldo 18 x
,

' ,

Lotes VáriOS" Barra Residencial Satler .Diverso
,
30% entrada - Saldo 18 x

Chácara 180000 - Garibaldi -Bstr. GaribaIdi - Km 15 80.000 Casa alv,' - Aceita trocar
Chácara 111500 - Garibaldi Ribeirão Húngaros �Km 13 20.000 Semmoradia - Troca/parcela
Cliácara

_ 49172 - Coro á Estrada Bom lant - Km 8 8.000 Semmoradia - Parcela

Terrenooom 8.000mZ no centro de Nereu Ramos Res. Geranium (Centro de Santa Luzia) ,

(CENfRO) - Apenas R$ 35.000,00 ou parcelado Lotes COlD toda infra-éstrutura('f:amanbomédio de 500m2) .tIMPERDíVEL SEM ENTRADA - R$ 2QO,00 plmês FIXOS
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CASAS

,I ' ÁREA(M2)
- ... _

-

.

VALOR
o

OBSERVAÇÕESTIPOI E�DEREÇO' NQ
�

o_

I Construída Terreno QUARTOS R$
..

i

Alv.R.Alvin Otto s/n!2 _ Lot. Dalmar 280,00 1A80,00 03 100.000,00 Condições de pagâmento à coinbl�r
AN.,R.Gustavo Friedmarm -'Guaramlrlm .

320,00 450,00 03 110.00,00 Condições de pagamento à combinar
Alv�,R.Francl�coA. Plcclonl s/n!2porupá 80,00 853;00 '

13.500,00
'

Condi�es de pagamento à combinar
Alv.R.BemardinaBMencourt Müller, 221 660,00 os 75.000,00' Condições de pagamento à combinar
Alv.A.luiz Satler, 63 140,00 330,00' 03 '65.000,00 Condições de pagamento àcomblnar"
•IAlv.À.Adão Noroski, 173 183,00 �94,10 04 60.000,00 o Condições de pagamento àcombinar

'

,..

Mist.R.Marcelo Barbl, 340 120,00 420,00
.

03 32.000,00 ,

'

Condições de pag,amento àcombinar
Alv.
lO'RFloriano Freberger, 70 . 530,«?<>, 530,00 05 � 250.000,00 Valore coodl�es a,combinar
Alv.,R.JulioTavaresdaCunhaMello,150 200,00 . 1.083,49 os .

150.000,00 '

, Valores e condiçõesà combinar
Alv.A.Abano Fach In I s/n!2 - VilaNova 140,00, 675,00 03 85.000,00 Condições àeorri>ilar
Alv.
.

-R.José NarlOf - Ana Paula 195,00 468,00 03 '70.000,00 Valores e condiçõesà combinar
Mad.RuaRichardt Piske, 417 ?O,OO �35,50' 03 18.000,00 Condições de pagamento àcomblnar
Alv.FtOtto Meyer, 66 - Vila lenzl 205;15 617,50 04 58.0�0,00 Entrada de R$ 29.000,00 + 12XTR+ 1%
Alv.HoChile, 20 - Czemlewlcz 100,00 ' 520,00 04 38.000,00 Condições de pagamente àcombinar
Alv,R.Cândk:toTomazell- Schroeder 260,00 . 1.541,00

'

os 80.000,00 Condições de pagame� à combinar,
•

--

./

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

ENDEREÇO
•.RuaWHIyManhken!2 219 - EdiUcio Athenas

RuaGumercindoda Silva, 555". Cent.ro -:Ed. Carvallo
RuaReinoldoBartel- Resld. Bartel- Térreo em 30 das

RuaBarãodoRioBranco, 7� - Edlf. Sehlochét

,RuaProcópioGomes deOtivelra, 1.320 - Edr. lsabela

ENDEREÇO 'ÁREA(M2)

APARTAMENTOS
, NQ DE QUARTOS

04

03

03

03

03,

VALOR R$
270.000,00

55.000,00,

16.000,00
90.000,00

45.000,00

VÁLOR R$
RuaProcópioG.Oliveira, 1360
RuaOttoMeyer
RuàAngeloTorinelli - VilaNovà
RuaTomázFrancisco de Goes - Vila Lenzi
RuaJacobBuckn2 '137 - centro
Lateral.Joséfheodoro Ribeiro - IIhada Figueira
Rua611-Semnome
,

,

RuaAdolfoEmrnendoerfer, Barra do Rio Molha
RuaCaboHarryHadlich- Centro
RuaMarinaFrutuoso - Centro
RuaJoãoSotherCorrea - Guaramirirn
,EstradaQuati-Guaramirim
RuaAmazonas'

714,00
375,00

. 35.000,00
,371',00
4.236,00
1.800,00
2.787,00
5.000,<)0
300,00

. '

,

736,44
93.000,00 .

250.00Q,OÓ
385,70

85.000,00
�"5.000;00.
85.000,00
2,6.500,00

.

640.000,00
48.000;00
85.000,00
70.000,00
47.000,00 .

55.000,00
40.000,00
60.,000,00
30.000,00
19.000,00

,

OBSERVAÇÕES
Condiçõesàcombilar
Assumlrflnanclamento de 80meses com base R$ 524,00

A�umh-fil�c:de100mesescomb�eR$550,00(1.4CUB)
Quitado

". "

Assumir Flnanc. de 216 meses com base de 590,00

OBSERVACÕES
.

Com parcelamento à .combinar
Com parcelamento à combinar

.

Condições de pagamento à cómbinar
Condiçõee de pagamento à combinar

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

Condições de pagamento à combinar .

Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar

Condições de pagamento à combinar
Oondíções de pagamento à combiriar
CondiçQes de pagamento à combiriar

. ,Ççnc;jições de pagam�tO � com�!nar

.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1
,. SEGUROS, GARe'rA

Fone/Fax 371-1 788.'

omeça· O

,

f
J "

,

,

I \

...�..

'-,
.

Ilft,llll 8'.
.

�
. .

-,

PREVINA-SE ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



<
.

VARIEDADES � 2

ColÜlra a História

"A Historill de nossll gente "aopode.fiellrsó "11

sll"dtide"; O PlISslldo só é importJnte se
o se" tempofoibem empreglldo.

BIII'iO� Itapocu
. .,fMf1.f.f.f!��

- Em 1876, o presidente da Província, dr. Alfredo de Escragnolle
Taunay, tomava' conhecimento de desentendimentos de
conservadores e.liberais nas eleições que se realizava;" em Joinvüle,
onde era .residenle o engO Emílio Carlos Jourdan, aliado a problema!
com a comtmçiio da estradá da serra - a fmura D. Franeisca - e a

questão dos limites entre as províncias do Paraná e de Santa
Catarina e tinha o presidente interesse em tomar oonhecimemo
pessoal daqueles e otaro« problemas, para poder qjuizar sobre �ies.
Assim, em 06",]2-76, 'seguia pelo vapor "Lourenço", às 18 horas,
acompanhado da esposa, do chefe 'de Polícia e_ esposa,' do dr. Lago
e omros' cavalheiros, rumando para o porto de São Francisco, onde
desembaroavam àY nove horas da manhã. Ali eram recebidos- pelas
autoridades locais, o juis Municipal, dr. Epaminondas de Mello,
delegado de Polícia, Francisco Machado da Luz, coletor das: rendas
Provinciais, José Emygdio Nobrega, sub-delegado, Carlos Otto
Mettemick; vereadores, 'mqjor José Antoiflo de Oliveira e Valentim
Antonio 'de Souza, e visitaYa rapidamente a IgrejaMatriz, ema da
Câmara Munioipal.esoolas públicas e hospital.

,

.d'(i.i!j�i�
- Em 1926, o CORREIO DO povo quebtavd-se publicamente do Correio
de Jaraguá, uma das agências prineipais do Estado, há �-ais de
dois meses estava sem selos, apesar dos reiterados pedidos. O CP
levantava o assunto pedindo u.,gentes providências (.,0 admtnistrador:
em Flo'riànópoliN - "porque o povo e a praça de J�ragu(l não pOde';'
ser prejitdiçadoslf• A agência de Jaraguà era uma das maiores do
Estado, pois, com a Estrada de FerroSão Paulo-Rio Grande, malotes
iam de SC e vinham de outros ·Estados.

.ú.1.;!ii.;��?
- Em, 1936,. Átvaro Tancredo Dippold era: o Chefe do iJepa�tamento de
I'!'prensa, do Orgão Oficial do Núcle_o Integroltsta de Jaraguá'« e escrevia
um' vibrante artigo intitulado "eERRAE FILEIRAS; BRASILEIROS",
desagravando os assassinadosRieardo Strelow e.Ferdinando Siicht,cuja
viúva 'tnscrevio-se nm fileiras inlegraliNlm, substituindo o marido. .

- Mensagens eram enviadas, de pêsames: ai do sub-núcleo Ferdinando
'

Sacht '(antigo Itapoç:uzinho); b) do Cons6rcio Profissional 'Cooperatwo '

-dos Agrários de Itapoousinho Bauembund (União camponesa) - morto

pelas balas de mãos cr;,mi"osas - dizia a nota; ç} Sport Club e

Schuetzenabteilung (Esporte clube .e divisão de atiradores) João Pessoa e

d) ParaRicardo Strelow,jal.com 35 anos a homenagem do Schueú:en�erein
"Gemuetltehkeu" (SOCiedade Atiradores "Comodidade'? e Bauemound Rio
Se11"ó (União Camponesa de Rio Se�): ..'

'.
,

-C-M??#;!���
- Em 1986, a Turma de 1961, da'Escola Técnica de Comércio São Luís

, comemorava' o seu jubileu de prála.. lJram 25 anos que se passa�a';" �
dign!ficar�umaprofosãoque qume não deu tempo de seus integrantespara'IYm
por instantts para uma olhada na esteira do tempo e para comemorar �
anos gostosos doSão Luís de uina extraordinária tUrma de formandos,

'

O
contabilista e posteri0n:nente advogado Humbérto Pradi já vinha puxando
as orelhm do pe$soal, 110 sentido de msinalar tão importante dála' na vida
de cada Um. Como ofim-de-ano n(l Pérola sempre é cheiq de comemorações

,

era idéia do dr. Pradi comemorar o evento em março, que 'é quando �
molil�os para uma confrálemização se qjustam inais para assinalar tão
impol1a"te data.

.

I
'

- o Corpo de Bombeiro,s convidavapara a sole",idade da entrega da comenda,
..

I�"I Ordem da .Machadillha" a Gerd Edgar Baumer e Wollgang Weege, na
. ...ler·, em reconhecimento ao:trabalho em �I da co' oração. .

!\!:!!,!!!!!ft;:�;
Ele (Roy Nash) reaíizcu um .

Nash merece ser apontado : escreve o autor a página.
estudo

"

imparcial e como um dos melhores, o segumte: "Quando o
"

·

'documentado sob o ponto de relativamente mais completos entra na zona das colô
· vista : antropo-geográfice, e mais notáveis que já se .germânicas de Santa

etnológico, social e político que escreveram sobre o Brasil. tem a impressão de se

vai desde os tempos dos Não' é nossa intenção transportado para outro

primeiros ocupantes do solo . alongar-nos nas considerações . Como são diferentes'
braSileiro - Os ameríndios - até : sobre esta obra, que Já,· padrões de uma ci

.. •

a definitiva cónquis,tà pelos mereceu, como dissemos, as '. mais apurada!
.

lusos e amcanos. A apreciação honras,de'umà apreciação justa camponezes industriosos,
histórica abrange no Livro 1, de um dos-mestres da crítica Norte da Europa, tr
o da Colonizaç'ão, nada menos literária brasileira com os mesmos materills

.

de cinco capítulos, a saber: Apenas nutrimos o propósito, entram na . censtruçãe
Ano do descobrimento; a

.

ao chamarmos a atenção dos choUpma brasileira �

. Semente; a Terra;. A leitores sobre este livro, de e barro - mas, o que lhO:-
·

Semeadura,
.

e Ano Domini fespjg� nele dois trechos, que das mãos nem de leve se

1926, data, em que O' autor dizem de perto corri. Santa comparar à casinha de
deixou o Brasil. No Livro IT ele, Cataina e espeeielmentecom a Nos florescentes munid

. estuda as habitações da zona populaçêo de origem gennâUca de Joinville . e Blum

rural, os transportes, os donortedoEstadoeaindamuito (onde entra Jaraguá \

·
campos de cultura, os �ais particularmente com o Pomerode), a madena:

,'domésticos, a exploração município de
.

Blumenau. trabalháda em des.enh
mineral e a devastação' de . Transcrevendo em seguida os 'geométricos, interessant
matas e animais. dois tópicos, o priineiró, em que que revelam habilidade é

O terceiro livro é dedicado Roy Nash se rtfere à; I,abitações resistência ao mesmo
.

a "Alguns fatores essenciais à dós brasileiros de descendência que' adornam o exterior
.

felicidade humana",
.

'como germânica, o scg�do, no qual prédio; o barro foi amol
.

sejam liberdade de comércio, expmde considerações sobre as e queimado, nada m�
relações domésticas,

.

estradas de rodagem de Entretanto esse proces,
educação, cooperação, saúde, Blumenau, ao tempo da simples emprestou u

etc. E o quarto e último Superintendência de Alwin magnífica tonalid :
encerra alguns pensamentOs e Schrader, verificamos com . vermelha aliada a

prognósticos' em relação" ao satisfação íntima como um ·durabilidad� e
.

futuro do nosso país. Para americano cem por cento soube resistência que nenh'
escrever esta obra de fôlego- julgar com acerto e avaliar com 'barbeiro' (moléstia"

·

Roy NaSh percorreu o. Brasil justiça a obra meritória e Chagas) conseguirá ven .

durante cinco' anos - 1921 a patriótica realizada' pelos· As telhas de que
1926 -, vi�ando por todos Os colonizadores teutos na terra cobertas 'as 'casas t

Estados, com excessão de barriga-verde. E semelhante formato achatado e

Piauí e Goiás e colhendo assim JUIZO, partindo de um fabricadas sob press
pessoalmente dados e estrangeiró ilustre, .é um dos proporcionando um

impressões. Graças a estas que nos honram e confortam. melhores' tetos do mundo'
circunstâncias, o livro de Roy· Sob o título - Casas deTIjolos

, ,... .cifu,j&:b,

Afolo"""""""" in.s1l11ite. 'Festll PomI!rllllll, ..OUl-1995 -IICidluk lIIlIÍS AJemíi do
ventlo-6eàesqu.erdaos1! UdoR� doDeplll1funento daFpndaçiiotkCulIura tkPomerotle,fiI! /
seengqjouna tlll'e!" tk tlivu]gllr."HisIó,,j1ldoRj'odoSerro, comeolab01'llÇÍÍOjotográj{cll ebib6og"l:

"

em/llvor de uma itkntidtuh comum. E""", cabeçapensante tkPomerotk .' :
-

.

Acomunidadec....esceese lDá.
Rodas ALT�Jl=CNOLOGlA�,i

MAl'ER�-PRIMAS ...,...;\ '

t.....,onna pelo trabalbó.De IncllI$trl�1
.

.

ALJ./IENTOS·
Fone (047) 371-2217.cada um e de rodos. .Jaraluá do Sul _ sç'

/
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....,&..��� Egon Jfl/PIOW

Lembranças dopassado
Jaraguá do Sul teve alguns personagens,'
ilustres e importantes, nemsempre lembrados.
Dois deles, Paul Kraemer e VictorRosenberg.

. Paul Kraemer morou tempo �m Jaraguá do

Sul, nas proximidades do curtume Arnoldo

Schmidt, durante a última .déc�da do Século
%IX Mudou-se. daqui e foi residir em Porto

Al�gre, fundando o conhecido,Laboratário ,

Kraemer; pois 'ele era farmacêutico é bio
, 'quimico. Dele é. o único relato escrito que,
, temos acerca da estadadas tropasfederalistas
deGumercindoSaraiva em Jaraguá, em 1893.

I Já Victor Rosenberg foi quem redigiu o
,

primeirojornal de Jaraguá do Sul, o "Jaraguá ,

Bote", que 'circulou em poucos' números e

Paul Kraemer, foto de 1929. (Acervo Museu Municipal Eml'/io .

dà Silva)

exemplares. :, O curioso' é que este jornal, era
/ todo manuscrito, sendo os exemplares -

, copiados a mão, à noite, pelos caixeiros do
'

c_omércio de Georg Czerniewicz, à, luz' de
'

.lamparina. Pena que nenhum exemplar tenha,
chegado aos nossos dias.

Você 'gostaria de. colaborar,
"

comentar, criticar, ligue para, 372-
1300 e fale com Egon, ou para 371-
J919. Sepreferir escreva' para a

.
.

.

.
.

.

"

Caixa Postal 19. ' ,',
"

'

Será um-prazer paranôs.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Museu ParqueMalwee recebe doaçã
Jaraguá do Sul � Graças

a vigilância constante do
coordenador ,do Museu

ParqueMalwee, oprofessor
e museólogo Carlos Cezar

, "

Hoffmann tem podido
acrescentar para estudo e

exposição de peças e

coleções científicas" que
muito contribuem pára o

aprimoramento, do ser
o

hwnano.
, Várias, tem .sido as

pessoas quetem cólaborado '

.na reunião de objetos que
enriquecem museus' e

arquivos; ,

Desta feita, o nosso mui
conhecido dr. Osny Cubas
D'Aquino, odontólogo' há
,longos an9S estabelecido

'

em. 'nossa cidade,
'

merecendo por justo título
o reconhecimento de

�

jaraguaense por adoção,
,Jilascido em município
vizinho ao nosso, epela S98
contrib�Ção à saúdede seus
habitantes, mereceu o.
destaque entre seus ilustres
colegas defigurarna Coluna ,

,

'Flashes da Cidade', neste
o

participando de todos os o doar a umMuseutno caso anteriormente-aqui se deatuar,numacontribui
semanário, na edição 3.539, movimentos importantes, do Parque Malwee), para achavam estabelecidos, valiosa ao acervo cieatí

'

página 14, onde foram do seu município de que sirva como ,
mas tendo D'Aquino 'o .eculturalpara avaliação

ressaltadas as suas adoção, chegou, afinal, ao testemunha material de privilégio de cuidar da visitantes quanto
q�lidades de profissional final de sua carreira para um tempo, ' não, tão saúde de seus clientes, desenvolvimento'
que.. percorrendo .os dedicar-se ao descanço, .distante, mas o formado pela Faculdade tecnelogia dosetor da S8 �o.:
municípios de Campo após criados os filhos suficientemente longo, de Odontologia, o

na b��l ," I,
Alegre, São Bento do Sul e havidos com sua digna para mostrar o empenho' . Universidade da .Capital R ' e 'n o

: v' a d � 3::
:

escolas e faculdade em esposa Erecê,
"

do dr. Osny Cubas do Estado do Paraná, cumprimentos pelo sef'
Curitiba-PR., conseguiu

'

O doutor Osny Cubas D'Aquino, de sempre se O gesto do dr. Osny admirável gesto e parabéolP
impor-seprofissíonelmente D'Aquino, foi' além' manter atualizado em CtibasD�Aquino édigno de ao Museu coordenado pelcf
auma,sociedadequeserviu, daqueles' seus bons equipamento' e em, ser seguido por outros professor e museólog�,.
por mais de oito lustros, pensamentos, incluindo c, o n: g r e s sos .profissionais que aqui Carlos Cezar HoifmanJli
cativando 'pelo seu este que ora é motivo de odontológicos, ele que exercem as suas pelo seu enriqueciment6
cavalheirismo, fino trato e nossa manífestaçâo, o de' sucedeu odontólogos que atividades, após deixarem digno denota (EVS)

,
O endereço onde ,a' qualidade tem bom preço, fa

...... MALHAS LTIIlA. brica: Jacquard, Soft, Cotton, Moleton, M�ia Ma
peSTe DE. VIENQAS JUNTO' À FÁBRICA. Iha, lisa e estàmpada, Stanflex, Xadrez, Listrado,
ReD. SC..416 N° 2727 -,RIO' CE'RRQ II.

p.�,'ra atender C"onfeccionIstas 'doo' ramo de m,'alhas.
-

FON'E: (047,) 371-0099 1

,.,

'FAX: (047) 371 ..10_45
JARAGUÁ DO SUL - sc

DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAME�70 PARA

CIDOS EM MALHA� RAMA, FIAc'�IADO E ESTAMPARIA
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SOCIAIS

estre Bmüio da Silva completa 96, anos
"

'No último' dia primeiro de

.,vembro de 1996, defluiu 096°
"

o de Vida deEnn1io daSilva,
A datafoi assinalada no "Lar

as Flores" , em seu

Wart'amento, a que
eceram os filhos, netos

e'bisnetos, além de parentes e

igos do veterano professor.
Nascido em 1 ° denovembro

1900, completou as suas 96
imaveras, cercado do carinho ,

.respeito, ele mesmo bem

morado, chegou a. cantar

as canções alemãs � ele que
bilíngüe -:- e se honra muito
a condição.

. Falar de Emílio da Silva é
ver no molhado. Ele fez de
o em sua vida e ocupou os

IS variados encargos,
egando a ser vereador da

"
'

iritCâmaradeVereadoces;
. '

grando as fileiras dos que'
iam afilosoâado pensador
itorPlínio Salgado, época

,

que a sua grei partidáriafez
refeito 'Leopoldo Augusto
rent, o presidente do,

,

Ianvo,RicardoGruenwáldt
maioria dos seus vereadores.
Mas onde se notabilizoufoi

como professor e pesquisador
da história jaraguaense, 'nesta
especialidade foi naiíto elogiado
pelos escritores Hugo José

Kling, de Três Rios e Gustavo.
Bauer.dePetrôpolis, doEstado
do

_

Rio' de Janeiro, da

capàcidade de amealhar tantas
informações sobre um

grupamento humano,
notadamente porque
resgatavam os primeiros tempos
de uma colonização
tumultuada, que experimentou
as vivências, os mandos e

desmandos de um Império
Real e umaRepública que lhe

seguiu, entremeado com
, instabilidades que começaram

, com a libertação dos escravos

e suas conseqüências para a

economia brasileira e a

consolidação daRepública, que
custou muitas vidas entre os

republicanos - os pica-paus - e

os revoltosos federalistas - os

maragatos - e todas as

revoluções que se seguiram.
O seu livro O SEGUNDO

LIVRODOJARAGUÁ - Um

Capítulo da Povoação do Vale
do ltapocu, que contou com a

colaboração. de outros

jaraguaenses, é um repositório
extraordinário de informações
para o resgare da memória de

Jaraguä do. Sul <Je todos os

tempos, constituindo-se empeça
, base para quem deseja'escrever
ahist6ria, soboenfoquequenão
o dos livros do pranteado.
sacerdote frei Aurélio Stulzer e
do mestre Silva, hoje
completando 96 anos de idade.

Como professor, o. mestre
escola nunca perdeu a sua
vocação inata, tanto que, já
alquebrado sob o.peso dos anos,
ele foi lembrado para ser nome
do Museu Municipal desta
Comuna, com palestras que
atendeu até quando os anos

vividos lhepermitiram.
A foto que ilustra esta nota

comemorativa do seu 96° ano
de fértil existência, mostra um
instante noMuseu que levou o

seu dignonome, explicandopara
os jovens como tudo aconteceu
até chegar aos dias atuais, numa
perfeita integração e respeito
'entre o jovem e' o idoso.

Parabéns, mestreSilva, com
renovados aniversários. (EVS)

&teatre Emtlio da Silva e suas histórias no museu que leva seu nome
,

I'

SOCJAIS,

0$ 90 anos de
'Oma'Guielow.

Repercutiu gostosamente no seio da famíliaGuielow, o
aniversário da querida 'Oma' Guielow, que no dia 1 do
corrente completou s�u 90° ano de feÚz existência,
completamente lúcida, ajudando. aindaasua norae ficameio
contrariada quando aRaulinadiz paraelaque elapode deixar
de executar certa tarefa qué elamesma fará.

FriedaGuielow e seu esposo Carlos vivem na casa de
Edgar Bruch eRaulina, depois de umavidainteiradedicada
aos afazeies da agricultura e criação.

Do seu casamento originaram cinco filhos, a saber: Irene,
viúvaWigando Bloedom, Agaty, viúva de Ernesto Enke,
Norberto .Inäcio Guielow casado com Agathe, Rovena,
casada com Bruno Sehröder e Ranlina, casãda com Edgar
Bruch, além de netos, netas é trinetos. A famíliaGuielow, na
Tifa Alma é uma das mais antigás ali estabelecidas,
colonizando-a. CORREIO DO POVO, sente-se honrado em

cumprimentar a 'Oma' Frieda com os votos de renovades
anos no jardim de sua existência. (EVS)

Arte em compor e interpretar
o Colégio Evangélico Jaraguä, mais uma vez realiza a III

'

Noite das Criações, ' que abre espaço para despertar novos
valores riaarte de interpretar, estimulando e incentivando o hábito
de leitura, a .

imaginação e a beleza que a poesia proporciona.,

O evento, que acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro, terá
a participação dos alunos matriculados no primário e para os

alunos do ginásio. Ao; apresentações acontecerão às 20 horas, �

na Igreja Evangélica Luterana (Centro),
,

JOoOYl:
D«IelJUl(� e Heprcsctllll(iJrJ trOA,

Químico Responsável:
. Dt. Edson Adilson Ferreira

CRQ: 133 005, 98
XIII Região

Vem chegando o verão, e com e.le: baratas, moscas, pernilongos, aranhas, cu{?ins
e demalsinsetos. Tenha seu ambiente higienizado, através dos serviços.
profissionais C1a ..DDSUL" .

Serviços rápidos, limpos e com garantia.
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO

Rua Ferdínando Pradi, 34 - Centro - Jaraguá do Sul - SC - Fones: 975·0119 e 973-5471

1t/�IfU�MUJ

TAM8ÉMNAS
PRAIAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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j
Bela e angelical, Adriana
Schützenfest 96

·f

}
Campregher, Rainha da

,j

A fofinha Camila apagou velinhas ontem (07), quando
.. ', completou seu segundo aniversário.' Ela é filha de Ademir

de Campos Silva e Mari Luciane de Oliveira

Rua BarãodoRio Branco.

FOI\E: (()47) 372-0081

JARAGUÁ DOSUL- SC

, DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
.

PREVENÇÃO EM CARDIOLOGIA

Dr;,Cássio Fontoura
Dr; CarlosA. Beltrami

.

Rua Dr.Wàl�emiroMazurechen,� - Fone: 372-0814

Jaraguá doBul.

. Máquinas para empacotamento·
Rua Araquari. 136, - Dha da Figueira .

'

FONE: (047) 372-05'40 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - SC

DeJ1anir e Aurea Danna: Ele preside o Circulo Italiano de J'araguá
dó.Sul e recepcionará a imprensa, dia 20, comprato tfpico italiano

,

I

Galera jovem em evidência, Andréia, Gabriel, Débora' e Daniel
�ros' ,

PADRINHOS - o show de Chitãozmbo e Xoror6, quarta-feira (06), no Moinho 'Santo
Antônio, teve uma surpresa quando a dupla apresentou suasmais novas "afilhadas": Rosa e
Rosinha.Até aí, tudo normal, porém, quando "elas" pintaram no palco, a surpresa: trata-sé
da primeira dupla sertaneja gay que se tem.notícia no pedaço.

JARAGUÁEM.DANÇA - começa.hoje e vai até domingo, no ginásioArthurMüller, 02°
Jaraguäem Dança. Participam entidades escolares em três categorias, academias, grupos e.
outras entidades em duas categorias. O sucesso do ano anterior deverá se repetir, pois há um
trabalho bastante acentuado em várias Unidades escolares; além de grupos que se especializam
ein danças populares. Apresentações especiais" com grupos convidados, todas as noites,
para dar mais brilho a promoção. A organização e realização do 2° Jaraguá em Dança é da.
SecretariaMuiiícípal de Cultura, Esporte e Lazer/ Fundação Cultural de Jaraguä do Sul.

AÇÃO CIDADANIA - foi lançada esta semana no Rio, a quarta campanha pelo.Natal sem
Fome. Líder da campanha organizada pela Ação daCidadania, o sociólogo Herbert.de Souza,
o Betinho, espera arrecadar 100mil cestas básicas. As primeiras 10mil ces las foram doadas
pela Associação Nacional de Ceslas Básicas e pelaAssociação das Empresas de Refeições e

Alimentação para o' Trabalhador. Quem quiser pode fazer doações em dinheiro na conta
500.537-X da agência 121114 do Banco do Brasil.

,
,

e-mail clnagel@netuno.com.br
Jaraguá do Sul, 8 de novembro' de 1996 - CORREIO DO POVO -. 7

• Doces de natal e doces tradicionais, com sabor especial, a

doceira, Glaci Zapelini é especializada. Anote o endereço: rua
João Manoel Lopes Braga, 74, subida do Acaraí - fone 973-

, 8505.
.

.

• ShoppingClub prçmove: amanhã (09), a Noc�e�ali�n1:. ��noite diferente, com muita "salsa e merenge .divertidíssima!
• A loja Carinhoso está em novas instalações, na Mal. Deodoro,

em frente ao. Sorvetão. Além da coleção. especial prá garotada,
.

também moda 'teen", com as cores da temporada. Vale conferir!
• O Jaraguá Motor Clube promoverã nos dias 15, 16 e 17 r

sensacionais provas nas categorias fusca, marcas e opala .

Além das provas tradicionais, também o. emocionante

"arrancadão"e no domingo (17),.banda ao. vivo, com um super
show prá galera. Informações com o Silvio Spézia, pelo 371-

2642
.

• Sábado. (09); poderä'ser o seudia de sorte. O Breithaupt estará .

sorteando um Ford Fiesta e mais 11 valiosos prêmios da
.

promoção Premiar faz bem, comemorativa aos 70 anos-da
empresa. O sorteio será às 18 horas, ao vivo, no supermercado .

da Walter Marquardt. Prá dezembro, uma pick-up SolO, um
BMW e mais 22 valiosos prêmios. A sorte não manda recado,
compre no Breithaupt e torça prá ganhar.
• Sociedade Recreativa Alvorada do Rio Cerro II, promove

amanhã (09), mais uma super festa de Rainha. Às 13:30h". Os
sócios estarão concentrados na· sede social e sairão em busca
da rainha Marli Mathias. Às 2l:00h teráinício o grande baile
com animação do conjunto "1° de Maio" de Blumehau e

Musical "Caravelli" do RioGrande do Sul. Sócios e

dançarinos, 'estão convidados.
• Agora em Jaraguá a coleção. infantil Castelo. Ra-Tim-Bum,

. Conjuntos lindíssimos, com estainpas exclusivas do castelo e

des personagens,'exibido diariamente pela TV Cultura de São.
Paulo. Os produtos estão. a venda, somente na ABK

confecções que possui loja no Portal de .Jaraguã.
• O Centro de Educação Musical Arte Maior, que promoveu

.

concerto de piano digital com e maestro Luiz Paulo Trione, na
.última quinta-feira, na Arweg, realizarã concerto.de natal na .

praça Angelo Piazera. Será nos días 3 e 4 de dezembro, com
músicos da ArteMaior e Coral.'A direção e coordenação é da

professora Icléia Dellagiustina.
• O Instituto Educacional Jangada, promove hoje (08) e amanhã

(09), o 7° Movimento de Arte, Ciência, Esporte e Talento

(Macet), em suas dependências. Hoje (08), a visitação será
das 20 às 22 horas e amanhã (09), das 9 às 12 horas e das 13:30
'à's 17 heras. A direção, professores 'e alunes do Jangada,
receberão a todos de braços abertos.
• A Diretoria do Círculo. Italiano. de Jaraguá do Sul, presidida

pelo' amigo Devanir Danna, promoverá jantar, de
confraternização com a imprensa, no próximo dia 20, a base de
polenta, galinha caipira e muito vinho. Será no salão da Igreja
Rainha da Paz, na Vila Nova, em frente go prédio que abrigará
a entidade.

• Acabo de receber a edição de número seis da Patota do

Jaiminho, criação e produção do amigo DarIon O. Anacleto. A
revista é divertida e educativa. Parabéns garoto!
• JR Lavações está de casa nova, alí na Barão do Rio Branco..

Um 'complexo moderno, commaquinários de última geração.
paI'a lavação, 1roca de óleo e polimento. Além demuito espaçe, .

conforto para os fregueses, com bar e sala de espera. Valeu
Junior, parabénS!
• São Bento. do Sul, vem sediando a edição de número 36 dos

logos Abertos de Santa Catarina. Se técnicamente e

competição deixa a desejar, em organização a cidade dá wn

baDh(). A p�icipação,de Jaraguá do Sul, fói apenas discreta
..

�Ir:ar=ii
Priscil/a Susane d4 Rocha, c�memorou idade nOJ1a no último dia 27
de outubro

HINO NACIONAL - as

públicas dç Distrito Feder"
obrigadas, a partir do dia
dezembro, a .retomar uma
comum no períodomilitar:'
cívica, co� hasteame
bandeiras e o canto do
Nacional. Lei de autn
deputado tucano José B
sancionada pelo governador
do DF, Cristovam Buarq
lei, i10s primeiros dez

.

.

aula das segundas-feiras, t
alunes das escolas públicas
participar da cerim
hasteamento da bandeira
do.Distrito Federale dae

MARES DO SUL - sucesso

Moa 1°Noitenos Mares do Sul,
.

o Baependi realizano pröxímo dia
'em seu parque aquático. Todas as

já foram comercializadas e a

ora por ingressos avulsos émuito
e. O associado do clube pagaR$

'00 e não söcio R$ 20,00. A
:
ação será das bandas "Mazinho

TromboneShow" de;oPlorian6polis
'Pop Band Show" de Joinville. A·

, receberá cobertura especial,
is buffets de frutas tropicais,
�os em cada mesa, duas 'ilhas,
te-passarela, cascata e' vulcão.

idas tropicais, coquetéis
nhos e côco da Bahia, constam

cardápio. Amo Henschel, diretor
ia!, juntamente com a comissão

.

adora, ultimando todos os

ativos.

estendida a todas as

escolares dó pais, pois 'a
.

maioria das crianças e j(1(e
.

säbe cantar o hino nacionel.,
I

. .

VIA AÉREA - o oceanógrafi'
Trais, da fazenda oce

.

ostras Molukos,' ao s

Florianópolis, inventou
. moda. Entrega de encom

domicílio, via aérea, em24
de ostras em três 'tamanh
receita é brinde e se o c'

-quíser , acompanha 'o t

apropriado.

GUARAMIRIM - aAção Social eClube de Mães realizarão
oprõ Natpl daCriançaCarente, na'quarta-feira' (13), apartir
'14horas, no salão de festas da Igreja'Matríz.Acomunídade
convidada.

DA INTEGRAÇÃO - ColégioBstadualAlvinoTribess,
ove amanhã (09), na Sociedade Vieirense, o l° Bàile'da
ção entre professores, pais e alunos. A animação ficará por
da Banda Cruzeiro de Blumenau. Ingressos a preços

UJares.
.

.

certamente já ouviu as exp MY IRENE _ terapeuta de shiatsu (acupuntura com os
,"de parar o trânsito" ou "de � ) feita com óleos essenciais e cristais, promovendo cura e

o comércie", Agora a tiopar:aapessoa,'COmleituradaauradopaciente.Consultas
expressão que circula e sermàrcadaspelofone979-0163.
pafúncios para definir uma
mulher, daquelas. que de.ur_,__CITOCOR DE ROSA - a Rede Feminirui. de Combate ao
interesse e desejo imediatam de nossacidade, promoverá almoço beneficiente, terça-
"de pararo relögio" . Se algu (12), na residência de Sra, MariliMurara Rodrigues. "

que a moça é ifde parar o rei
.

do evento seráa senhoraLiIiamWernilgbaus. Convites" ,

signiâca fachada, e algomais, as voluntárias daRede.
400 talheres.

.

FESTA MIX � lia Marr
.

pr6xinlas�ta(15), comapre
do DJ MC JACK, meíher .

Brasil e 4e, melhor do mun
. eleito pela DMC- Disco Mix
de Londres. Durante a

camisetas e bonés pra g
Convites grátis präs ga

.

Mercadão do CDi no C
391.

.� Colégio São Luf'

Reserve.um futuromelhor para Seu

I Wa14emar e Marili Zanotti, irradiando
idade

MA1ERNAL; PRÉ ESCOLA B .

PRlMÁRIo'

DÜRANT'E oMês DÉ NOVEMBRO

SB A 8B E 20 GRAU
-CENTRO'DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

.

Dr. Edson Carlos &chulz
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL E DOPPLER COLOR GASTROENTEROLOGIA'

Rua Jorge Czerniewicz, 84 Telefone:' (047) 371-1109

DIA 23/11/96

.

Agende sua entrevista. 371-0�13

Encontro. de poetas, Gilmar Antonio Moretti e
.

LitidolfBeU

ARTE EM PORCELANA - a Escola' de Artes Vera Triches

promove�posição de pinturas emporcelana�Jutta Breithaupt
Màrcatto, no' espaço culturaÍ da praça Angelo Piazera.

.
'

Yemissagem, terça-f�ira (12), às 20:30.A exposição permanecerá
aberta de 12 a 23 de novembro, das 15 às 21 horas.

NOTRE D�E -'hoje (08), mais uma-super festa na mais
badalada casa de éspetáculos da região, "Noite do Coquetel",

.

com a escolha damais bela acadêmicada FeIj. Lindas gatas no
palco da !'lotre Dame e um show de som e luzes, prá contagiar
a galera. A promoção é da 6" fase de Letras, da faculdacJe
jaraguaense.

'ENTREVISTAS
E

AMBIENTAÇÃO

1

·Z� aJGunoftria'
. 1.<. . TurI_ö7camblo_j�.iI ._.

Luiz e Eliane Nitolodelli, com muito bom gosto,
inauguraram a nova loja Carinhoso, em frente ao

.

Sorvetão. na Marechal Deodoro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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No pr6ximo dia.16,
(sábado), a
coordenadoria dá
� Região

. Tradicionalista estará

promovendo seu 1"
Baik da Integração
com o grupo TcM
Guri e parale.lamente
será festejado o 5·
aniversário do "Jornal
Buenas ae; do
antigo Femand» Pain.
Local: Sociedade

.

ltaipava - ftaja{ SC
Imcio: 23:00 horas. .

Pl!1'abéns, FertUlIUlo
Pain (Jornal

. Buenos Chê); e muito
sucesso é o que te

desejam a

ptiJronagem e toda
.

peãosada do erG
Laço Jl!1'aguaense.

KekO' (PatrãO' dO' Piquete Coxilha CriO'ula)
Neste dia dez tão especial, receba. o nosso abrllfl! bein
cinchado:

.

Feliz aniversário deseja.seus amigos: CUJa, Ramires,
RosangeJa, AnuD'iúlo, livione, Lucia eKarin.

D.spach�nte CILO
..

RODíZIOS DE 'CARNES
BUFFEr POR QUILO

.

NOVIDADES:

JAVALI, BÚFALO
.OVEIllA CONFIE EM QUEM SEMPRE ESTEVEAO SEU LADO

"MAIS QUEUM DESPACHANTE, U� AMIGO"

RuaJorge Lacerda. 169 - Fone: (047) 372-2779
Jaraguádo Sul-SC

Filial: Barra do Rio Cerro, RuaAngelo Rubini, 972
Fone: (047) 376-842,.1

BR 280 N° 5.24'

JAR,.\GUÁ DO S1:IL - sc

Anexo ao

Portal. de Jaraguá

Cozinha Canipei�
Purê de Ervilhas:
.4 xícaras de ervilhas em lata.
escorridas
1 pedaço de toicinho defumado do;
4cm
1 cebola média picada

,

sal e'pimenta-do-reino a gosto
Passe as ervilhas pelo espremedor:
Corte o toicinho em quadradinhos .e :

. coloque numafrigideira. Leve aofog�
para dourar. Adicione a cebola e frite
-até ficar tenra. Junte as ervi�has
amassadas, sal, pimenta e' misture
bem. Sirva.

-
,

E no 'último Rodeio da éidade
·de ltaiópol{s-, quem troUJfe (1 .:

trofeu de 1 � lug�r na ÍJil'leteada
foi o nosso ginete e amilJo
Edgar Conder '(UruguaioJ.

Parabens chirú!!
. \

COMÉRCIO
DE CÀRNES

E FRIOS

- A melhor carne da cidade -

RuarJoão Plani..c'_ck. 407
Fo....: (047) 372-0524 ..371-4547 -371-5275.

JARAGUÁ DO SUL- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"

.

acordo com o clima, extrato que causa "reações
� o desej O dos homens

tropical, com, graudes curiosas". O Feromônio '(hoje com versões

investimentos, tanto' nas 'Animal, mais conhecido masculinas). Cntícadäpor
,

fragrâncias, como na . como suor, foi testado em cientistas, a autora .se

aparência dos frascos, e .mulheres e se· concluiu defende egarante gandeS ,

principalmente .nas que elas parecem fi- resultados à todosque
propagandas publicitárias. car maís dispostas pa- usarem. Apesar' "da
Outro fator que influencia ra o sexo. A desce- garantia de grändes
a compradestes perfumes berta começou a ser "beneffcios", a 'f,6rmul�
é o preço, que sempre foi comercializada em versão poderá, com certeza, se :

consideravelmente mais sintética (batizada de resumir em apenas uma
I acessível. Athena Pheromone 10':' auto-sugestão, fazendo

�EUUSÖ, VOCÊUSA, 13) por uma das' qualquer um duvidar,
O CK One (Calvin integrantes do grupo, no arriscar e acabar

'Klein), um perfume valerde 95 dólares. . acreditando, em seus
, lançadO no ano passado, " O produ to deve ser

'

poderes por algum tipo de
fOI a grande novidade que misturado ao perfume que: reação (ou atração) que
foi ,absorvida pelo a pessoa usa, provocando venha acontecei!
masculino e feminino. A

1A fragrância foi elabo-
iFragrdncias marcantes traduzem o estilo pessoal de cada um

rada especialmente para
Há quem diga que os forjes para nosso clima,' a ser usada tanto para os

perfumes são como o preferência das mulheres homens como para
acessório que não pode tornou-se bastante as mulheres,' e hoje
faltar na composição de ' disputada, 'procurando já existem opções
�um visual. E .que talvez algum perfume que se fabricadas' por
'aquela combinação de enquadre ao 'tipo pessoal ou tras perfumarias e

(ou a influências) e a provavelmente divididos
estação do país. por muitas pessoas, "em
,Os perfumes também comum" por aí...

f '

dependemmuito dapele da
pessoa, pois cada uma, ASESSÊNCIASQUE.••

reage de uma' maneira MATAM
diferente as variadas As fragrâncias que
essências. O mercado dos prometem"acender" a

perfumes brasileiros; aos ',atração do sexo oposto.jã
'

poucos, vemconquistando existem. Es-tudos rea

uma parte das consumi- ,lizados por especialistas,
dorasbrasíleíras. Eles vem .na Filadélfia, Estados
sendo elaborados de Unidos, apontam um

"

"

'umaroupa extremamente
sexy, jamais causaria
:tanto efeito se não fosse

,�rilplementado Com urna

.fragrância bastante
marcante. '

"
A escolha de perfume

nunca foi tarefa fácil,
principalmente pela
,entrada dos importados no
Brasil. Apesardcalgumas
fragrâncias desse mercado
serem excessivamente

r,

Procópio
Gomes, 1264

Fone: 371-2114
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·VÍDEO

e, consequentemente, por ;

tot/a a societ/ade. Uma
escou,a u,es é imposta.�golYl
alguém tem que renuncw. ..

PeloAmor é PelaMorte A ExcêntricQFanutia deAntonio
Depcü de loagos SIlOS de Ú"abalho ao lado de r...,. G1IIiam (de Definido cointJ uma ce/eblYlfÍÍD dtJ vida e dtJ motte, A

.

Os doze Macacos) e o Dario A1Jento (de Thauma), Michele EXCênt1'iea FIIIIÚ6II de AntJJnüJ, fi/lne gtmh_r do OSCIl/'
Soaw nos apesmta sua· ob....prima, tnwDdo, san �da, os 96 de melhórFilme &tmngeiro, vtii 1IIém.1IO contlll' a
Inelhores detalhes. de seus grandes mestres: o realismo h_1'ÜI de lI1IUI enclllliadiJ", gel'tlfiio de mulheres.
famásCico e o holTW� fa parcaia com o trash. PnparHe Co1lUllldiulllporAntJJnill, a $lIf:aftlllliJilJr lIIIYIvessa três
para conhecer Frana.sco Dellamorte (R�p_ert Everett de , ge1'tlÇões, flllondo defol'ffl, de beleza e de escolhllS que
Dmçando com um Estnmho), um ra� ,�tiio, a�o .desqfiam O tempO. Ptme'com ANIONIA pÓr SuIISpaisageM .

.

30 aaos, _C3'11pdo� cui_ do eamtério �ocaI e de 1...._: _ -..J:I:.oadas a .....J-.'-1IUIIMIdo _,_ � da
• . -

_,
ema OS "ntcJnIantes" _ mortos- "".,..,., "l-Y":" 1:-,1fII l1IIIflIIIIIPIO

. conhecer seus CIIIWJSOS
Wws que�t.n à '\ida dtpÜ ,

RI":",..J;

d �_ . peI'S01IIIge1tS - oJ-l!J'O
o s.......o dia de seu _telTO. '

�IM _�L

M ..u....:' ,..-••___, a-.a
as um III.UI nunca e tomo o ,.

.

o�tro: o grande amor ile sua'� ajl/uJ /J,f1Jiea, a

'\ida.(AnDa Falchi) pode 1IVO.1mu:a, o J1IIdt'e� a

ItamWm a sua ooft, oumelhor, lIIIIIga que lIIIompt'OCfIIlr, a

parta... :Para '\isitar o túm...o de virJn/III que s� lIIRwJs .

�u marido, recém-falecido, . sexJIIIir e os 1IIIIitos am.f:m
comicbHo para 6wr amor ali que são aéo/hidosPorSIUI

'

mesmo, an mtio a muito fogo ·genertJSitlllde - VIIi nos
fátuo.•• Enú-e uma smpresa lemInrlr dO tpIIIIdo fiinda se
01dra, mortos que inSstan an podeftlUl'pelo� pe/II
�tar e lmlamistai-. onda d vida epor. tudo !pie eprte em
crimes que assola a cidade, nós e precisa,ser modjfictJdo_ •

.. é um filme que irá mex simplesmente �le/J""'" a
com seus ne�os'! felieit/4del

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I denevemlJn dei996

II.J.ARAGUÃ EM DANÇA
(6" Vêm de Joinville as pnncipais
:;rações deste ano ,do TI .J1IJ'8IÚ
eIIlDIIJlÇ8, que acontece' de 8 a 10

do novembro, no Ginásio de

'Esportes Arthur Müller. Hoje, na '

'abertura, apresenta-se, o Grupo
'80110, ,sábado é a vez de grupo:
Experimental da Escola Municipal
do'Ballet da Casa da Cultura e, no

cnlterramento, na noite, de

omingo, o palco será da

'omdança, com coreografia da'
. Fabíola Bemardes. No total"
0lJ de SOO dançarinos de Jaiaguá
Sul e regrao estarão

sentando 56 coreografias nas
.

variadas modalidades. Início
espetáculos. às 20 horas, na
a e no sábado, e às 19 horas,

,

domingo. Ingressos: R$ 2,00 por
ite. '

MARRAKECH
Já em ritmo de verão, a boate

,

ove. nesta sexta-feira a Noite
So..vete. As primeiras 500

,ssoas ganharão um delicioso
ete da Pinguim.

çrtanto, chegue. cedo, No
äbado, o parabéns pra você será
,cantado para a joinvilense .Juli....
A. Weiler, que promete uma festa

.. de arromba 8ÓS seus convidados.

NOTRE DAME
w O pessoal da 63 r&se do curso
de Letras, da Ferj, deixa de lado um
pouco os livros e realiza, hoje,' na
Notre Dame; a 1· Neite dO$
.Coçktails. Aproveitando a

ocasião, será escolhida A Mais
Bela Acadêmica da Ferj. Para as

rimeiras 1.000 pessoas, .os

anizadores entregarão um

cktail inteiramente
.. grátis. O

, curso de beleza Til. But Boys ,

III é a promoção de amánhã que
encher os olhos da ala feminina
alo

'MAN.fÃO
'Neste sábado, na boate

'ansão, em Ioinville,"até aI da

nhã, o espaço será só das
'1l1heres, com bebida liberada.
les só entrarão depois deste'

.
oi'ário. É a ]" Tk« LlIIlits Ftrst

egando para dar uma mãozinha
mais tímidos.

e-
e vem aí a Festa Mix, uma

. dançante no�da comandada
pelo melhor DJ do,Bràsil, MC
Jack: 'Será' dia 15 de
novembro; na Marrakech.

,CENTER"SOM' "

CD's - DISCOS . FJT�
Av.Mal Deodoro, 406
_�: 371_-�28�4�7_--,1 .

A juVMIIule ,ÍII1'1I6""mse 4IInç0N sem JIIU'IIr no showzaço 40 Papa
W;nnie, realiuulo. no último sábado, na NotreD�, em primeira'
tqn'umtQf;aÓ lUpIipor Santa Catarina. F;CON provado que o rekglU
jamaicano é retJ.lnNnte contagill�e!'

.

THE NI�HT MODEL'
Qr A bmita decoração do Camorra
Bar, de Blumenau, ganhará reforço
especial neste sábado. com 'a
presença de modelos e manequins
da região. na festa TheNightM�
As preciosidades da agência FBF
também participarão da noite, que
promete!

QUICK DO�

VAlIEDADES-11

Qr He repente bate aquela
fome no meio da noite. Abre-se

\ a geladeira e não se vê nada de
interessante. Pior: você não
está com a mínima vontade de
sair de casa. Para solucionar
este tipo de problema, o Quick
Dog leva o "lanche dos seus

'" ,sonhos" até você. Basta ligar
I para 371-5309 e falar com aNair
'ou o Fernando. O atendimento

HÀRPYA
Qr Fazendo parte da cCllllemoração
de seu 2° aniversário, na Harpya .

acoetece, hoje,aI· Festa daCtn'ejà.
Top-show com lindas garotas e

escolha da RaiDha da
. Cervejá

garantem o sucesso da loira festa,
onde a latinha estará custando

apenas R$ 0,50. E para o sábado, o
espetáculo será do Grup.
Canoapich., que apresentará suas

navas coreografias.

é de primeira.

MINII.fAIA
Qr Na véspera da Proclamação
da República, próxima quinta-

, feira, .d ia 14, a Notre Dame

proclamará Il liberação das

pemitas da mulherada com a

N.ite da Minissaia. Ai, ai, ai...

Ange/a
Schiechet,
Fábio Müller,
Da.niele de

Lim., Achilles
Santos Silva

Jr., Jeani
Nunes. Daniela
•

Lenz� eleitos os

"captti"IIas "
tios fmas tk

,,0lllAbro tk6l.

:1""0

N'ÍVER

Ao que tudo indica teremos em:breve,Midtael Jackson
\ .'

noBrasil. Pelomenos é o que se comenta nos bastidores.
O zumzum é de que opop starfará um super show lápor
abril/maio do próximo ano num canyon - um espécie de

.

desfiladeiro -Iccalizadonomunicípio deCambará do Sul, .

próximo aPortoAlegre,noRioGrande do Sul. O custo de

toda essa "brincadeira" estaria em tomo de 4milhões de

dólares.

Informativo CENTER SOM
Títu1�s mais vendidos: É o tcban (Na' cabeça e na Cintura),

.

AKulutum (Emaconhada), Marisa Monte ,(Barulhinho Bom),
. Daniela Mercury (Feijão com .(\troz). Principallançamento:
Phil Collins- (Dance Into The Light)

r:ir A renomada empresa'Day Decorações, de Itajaí, prepara
com carinho os atrativos que estarão iluminando a 1· Nqite nos

Mares do sul, dia 23 de novembro, Il9 ClubeAtlético Baependi.A
noite havaiana terá cascata, vulcão, ilha, ponte sobre a piscina
para um desfile de linha verão, fogos, buffet de frutas tropicais e

por aí afora. A animação será em dose dupla'com Marinho do

Trombone Show (Floripa) e Pop Band Show (Joinville). Tudo isso
ao ar livre, nos arredores das duas piscinas do Clube. Simplesmente
hnperdível!

"'!III-C
• JOINVILLE

'

CineMDeI/er 1-,

Ana Paula C.O. Saade (10/11), Karina *. Rosa (lOt
11), Alessandra Pedri (12/11), Alair O. Francener
(12/1 I), GiseieFrancener (14/11) eMarcelloA Bitmi

.

(14/11).
-VivER É ENFRENTAR UM pRob.lUIA ATRÁS do OUTRO. O Modo

COM OUE VOcÊ ENCARA É OUE FAZ A difERENÇA·

Av. GetúlioVatgas, 158 I
i

Fone: 372 ·3469 I

Risco Mãxim o (lançamento nacional). •
Horários: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,

•21h30 ..

O Últim o Matador (lançamento naCional).
Horários: 14h, 16h, 18h,'20h, 22h .

Jack .. Horários: 14h30, 16111'30.
Os Esplritos. Horários: 19h, 21 h30.

ti 372.IO+�

•
CineMf1eI/er 2-

.'eint,Mf1eI/er 3-
'.BL�·

••
•

• Cine S_hopping 1- Risco Mãxim o (lançamento nacional). •Horários:14h, 16h, 18h,20h,22h.

• Cine Shopping 2-, Jack. Horários: 13h30, 15h30 ' •O-Último Matador (lançamento n'aeiohal).

• Horários: 17h30, 19h30, 21h30. •
_

*program"ç.o válida para o perlodo,de 08111 a 14/11

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

I I FIlmagens & Fologralla$
I

IFone:372-383!FONE: 371-5309
I .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.MAUR,(i)·A ur a
Carros Nacionais ' AAura, '� a emanação colorida do corpo energético que circunda a periferia do corpo físico,

e Importados ' que é a Bíoeaergia, ,

, .

.

Rua Barão do Rio
.

Podemos distinguir três zonas de emanações emitidas pelo corpo energétic�,' seja em

Branco; 3� - Centro ,estado de sadde ou de enfermidade do corpo físico..
,

Fone: 371-1132 A experiência reveja que os fatores externos como condições atmosféricas e internas

�-----,--- como perturbações psíquicas, exercem intluênCias na Aura. Ficou evidenciado que o

cansaço, álcool, drogas, depressões mentais pertnrbações físicas, também se projetam na Aura.
A Aura de um ser humano é de 6-8 cmmedida later:almente. Sua onda c6sinica é de 37-40 cm. Podemos aumentar nossa:
Aura Cósmica com exercícios mentais e outras técnicas; ,

Existem Auras que devido sua grande extensão e sensibilidade são .consíderadas Paranormais, as dos sensítívos, A
Aura humana pode sermedida através deum instrumento de Radiestesia denominado de "AuRAMETER"e daCâmara
deFotos Kiríiarn,

'

,O AURAMETER. é 1J.Dl aparelho demetal, de precisão que projeta o psiquismo humano pela sua sensibilidade que em
contacto com a Aura oscila ímpuísionàdo pelo fluxo energético. Loja Enigma

VEíCULOS

. "

TABELA ANGELICA
OS anjos, mensageiros de luz, vêm nestaNOtrA
E� despertar no homem a necessidade de '

busca de sua essência e guiá-lo no caminho da
evolução espiritual. Para desenvolver a nossa

.

"consciência angélica", nada melhor do que
invocar nOsS0 anjo de guarda ofertando-lhes luz
através das velas.
DIA .

'

ANJO _

Domingo 'H:aniel
Segunda �guel
Terça Rafael
Quarta TsapIikiel

. Quinta Gabriel
,

Sexta Melatron
Sábado Tsadkiel

COR PEDIDO
Rosa
Azul

Amor

Prosperidade
Cura

,

Verde
Lilás Transfomiação
Vermelho Energia
Amarelo lluminação
Branca paz

Obs.: Inicie semprepela vela referetueao
assunto quemais necessitar no dia indicado.

Sorria emantenha o bom humor, ilssim os anjos
estarã» semprepeno de você. Lo/aEnigmá

Alinhamento e limpeza das.
chackras e aura, inclusive terapia
de vidas_passadas.
Técnica utili7Pda: Mantras
{Jbjetivo: Cotura estresse,
'depressão, sistemanervoso

Rua EmíliD Stein, 300
,

Fone: 979-0t63

o SIGNIßCADO DAS
, .

CORES E, VELAS
Azul: Representa a força q:ue impele a vida para .

frente. É vontade, detenninação, liderança. Inspira '

poder, iniciativa, fé. Também protege contra as

. energias negativas.
Amarelo: Representa a sabedoria do �mor e a

iluminação. Toma as idéias práticas, refma a mente,
purificaaconsciênciaFavoreceapeICepÇãJeaintuiçã>.
Rosa: Inspira sentimentos de fraternidade, amor,
bondade, tolerância, afeição. Eleva, purifica e'

aperfeiçoao sentimento, .

Branco: Representa a pureza, a espiritualidade, a,
ascensão, ahannoniae as aquisições mais elevadas

.

davida, Purificaas idéias, produzpaz e luz.
Verde: Governa a cura e os esforços científicos.

'

Representa a verdade ein todos os seus aspectos.
Inspiraprecisão, justiça, dedicação, concentração,
abundâncía,

'

Rubi: Promove a sustentação dapaz, adevoção e o

amor impessoal. Inspira piedade, compaixão,
misericórdia e o sacerdócio.
Vioieta: Representa' a busca espiritual, a

transmutação de. energias, força purificadora e
.

curativa e regeneradora. Provoca a Liberdade e

sentimentos de bondade,misericórdia e compaixão.
Favorece atransformação interior e ameditação.

'

" Loja Enigma

ENIGMAHINTI - Liceu da Vida
Massoterapia - Massagem
Terapia corporal medicinal
Rua Emílio Stein, n° 300-E

Fone: 919..0163
'

Nadir Junkes

LOJA
ESOTÉRICA,

, ANJOS, TARÔ�, Cristais Energéticos. Pirâmides,
Incensos, Gnomos,RlDl8S, FitaS,Uv.ros, AparelhOS "

RadJônicos, Anel Atlâvte, Pedtas do Signo,
.

,

, Numerología.;
.. ,

,

FONE: (04'7) 372-2987 " .•..
RuaReinoldoRau, 806 - SaJa 2 - Jaràguá doSul- sC;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, 683 - aala 1

VENDAS
-

lOCAÇOES
LOTEAMENTOS

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

Quitinete: rua Arquimedes Dantas, 80 (01 qto, sI garagem) R$ 19(),00
Casa de alvenaria; ruaPastor Alberto Schneider (02 qtos. sIgaragem)R$ 230;00
Casa demadeira: Lot. Viéenzi e Gadotti (P2 qtos.) R$ 128,00

. '

,

Terreno: ruaAntonio Carlos Ferreira de 19x30mts.

Terreno: 15x3Omts na rua João Plsninscheck.
Venda de lotes financiados noLot. Vicenzi eGadotti - Bairro StO. Antonio

·
Casade alvenaria: com 113,00tn2naruaAlberto carlosMeier - BairroCentenário
Casa de alvenaria: 70,OOm1no Lot. Vicenzi e Gadotti cl fmanciamento '

Casa de alvenaria com 120,00m1 na rua JoãoWiest1únior.

Casa de alvenaria 190,00tn2�a rua Antonio Gess�r - 'Bairro Czerniewicz,

Chácara: em Corupá, com 131.000,00tn2 com toda infraestrutura
Chácara: em Nereu Ramoscom 88 morgos tendo casa, luz, água.

Casade madeira: ruaLourenço Kanzler, 637 (02 qtos) R$ 270,00
.

. "
.

1 quitinete demadeira - R. Adão Noroski, 19 - Lot.Giardini Lenzi R$140,00
Sobrado nisto com 2 quartos - R Adão Noroski - Lot. Giàrdini Lenzi - R$ 224,00

Novoendereço: Av. mal. Deodoro da FODSeal, 583· centroao lado da Dieo Empreendimentos
'

INfERIMÓVEIS
CRECI 0914-J

.. Apartamento com 182m2 (suíte, 2
. dormitórios, dependência de
empregada, com garagem)

,

Preço: R$ ,65.000,00 (negociáveis)
- Casa de madeira (nova) com

.

70m2, Loteamento Juventus. Terreno
com 400m2 (espaço para outra

.

.consíruçêo)
,

Preço: R$ 15.000,00 (à combinar).
';
- Último terreno-no Lot. Milbratz

.
"

.

, entràda de R$ 1.500,00 e r�stante
em prestações de R$ 168,00 (um

ealänc mínimo e meio).

L�CAÇÕES
Salas comerciais:
-Ed, Mário Tavares - Rua Reinoldo Rau,
86 com 50m2 e 70m2 - Rua Procópio
Gomes de Oliveira, 1493 com 50m2.

.

Residenciais:
• Casa de alvenaria contendo 03
dormitórioseoomaisdependências. Rua
Erich'Abel • Vila Lenzi.
• Casa de alvenaria contendo 3
dormitórios' e· demais

..

dependências -

Rua Geraldo Harnack, 41· - Vila: Lalau.
• Casa de madeira contendo 03
dormitóriose demais dependências.Rua
EmflioM. Cardoso, 231 - Centro - Próx. a
Scar.

P------
.

CAÊel i'T' 1589 J

�I "
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,Vende I·TERRENOS

1-
Lotes RESIDENCIAL IMPERADOR, Rua João J. Ayroso, 30% Ientrada 30x 233,33 - � R$ 10.000,00 ."

I�e;; el700m'-, �. Virgflio Rnbini, na Barra - R$ 16.000,00

'1
1-

Lotes Lot Hanemann, pr6x.MALWEE· 50%entradasaído

12x616,67I- total RS 10.000,00
.

1- Lote.
slot. OURVERDE, Z.400mts ap6s .aMALWEE - 20% entrada I·saldo 30x - total R$10.000,OO

- Terreno c/413m2 • Rua 423 - VILA LENZI • 50% entrada: saldo

I pan:eladototalRSll.000,OO . I- Terreno 450.r02prox. NANEm- SC416 ·RS1.800,OOentradae 15

I x, 160,,00 (fixas) ISÍTIOS

1- Sítio e/38.000m2 de�ra c/120m2, granja p/ porco eg�hac/. '

525m2 (15x35) estrebana c/144m2, 5 vacas, 2 cavalos com carroça,

I
arado, água para lagoas, terreno 50% plaino.Iocalizado noRio da Luz,

Iprõx. SociedadeCentenário·Aceilacasacomo parte.depagamentoem

•.
outro bairro • RS 35.000,00 - negociAvellp�ado.

.
. 'CASAS •

, 1-
Casa em alvenaria com 90ßi1, 2 qtos, Rua 721 - pröx. MaIwee - RS .

20.000,00 - pan:elailo . '.' •
.. I.

,- Casa em alvenariacom 80m'-, 2 qtos, 3.000mts ap6s ParqueMaIwee

1- RS 13.000,00 .

. I
"

- Casa em alvenaria 140niz, 5 qtos, 2BWC, Rua PastorA. Schneider .

1- RS 30.000,00 • parcelado, I-CasademadciraeI70m2·R.HooooRubini, 706,terrenoe.2.101nW

l-entradaR$ 13:000,00 saldo pan:ela�o -total R$ 35.000,00 I. LOCAÇAO

I Apto. 2 qtos, sala, coz, lavanderia- R.P�torA:Schneider - RS275,00

I- AptQ. 4 qtos, garagem - RuaHorácio Rubini, defronteNANErE - RS
.00'

.

I-Casamadcirae/lqtos,garagem.R. LuizSatler, naBARRA, def�nte I
•

Pinguim. R$ 300,00 '

.

- Casa alvenaria 2 qtcX;, gáragem, lateral BertliaWeege - RS 300,00 I
- Casa madeira, 2 qtos, garagem. Rua BertbaWeege, 767 - fundos -

IR$230,00 ,. . I• Apto. 2 qtos, garagem, defronleNANETE - SC 416 - R$ 230,00

.1 : Casa demadei� 3 qtos, garagem - R. Abramo Pradi, prox.. �alwee I.

- RS 230,00
.

I•Casa alven�óa para com6rcio R. Angelo Rubiiú defronteMalwee,c/I150m2· R$ 300,00 ,. •

1- casa mista 3 qtos, ga,ragem-_Rua Botafogo,73 - RS 300,00 '.·Casamadeira,2qtos,R.oscarScbneider(IIfadaMosca) -todamuada

I-RSl•OO.
.'

•- Galpão em alvenaria c/100m2· R. BerthaWeege, 2.490, na Barra-

I RS 230,00. ..

.

'.

IRUA ANGELO RUBINr,tm . SALA'

FONE: C047) 372-2734

RUA ANGELO RUBINl, 1224 - SALA 09

I·
TERRENOS' .

ITerrenoc/1.540,00m2,pr6x.Scar(Centro)-R$1oo.000,oo
.

Terreno c/.5.184m2Ru.a.199 semnome- VilaNova-.R$140.0oo,oo .

.

Terreno RuaDomingos daNovac/260m2•R$ 55.000,00
. TerrenoSão Luiz-R$12.000,00 .

.

I·
Terrenode440m2-João

JanUáriOAyr.
oso

_R$22.50.
0,00

I
'

. Terreno com 420m2 - RuaAlvino Stein (São Luís) - R$ ,

11.000,00
.

Terreno no Ana Paula IV Lote n° 164 (esquina) - R$
5.000,00' ,

.

i

Terreno LuízManfríní com fundamento de casa (loten°

I
139)-R$7.500,OO

'

I·Terreno com SfSm-Loteamento Vei:sallesll(loten° 53) .

-

Foradeenchente-R$16.00Q,OO .

Terreno no loteamento Constantino Prado (lote n° 63)-
Financiamento+R$4.7oo,o'o .,

'.,

, .

CASAS

·1
CasaemAlvenaria7Om2!háguacomterréno deesquinade

I'45Om2Financiamento +R$15�OOO,OO
.

.

casaemaiVenariac/66.m-rerreno deesquinaLoteamentoAna PaulaIVFinanciamento R$24.00,00
'Casaem a:Jvenari_ac/152m2s1pinturaLoteamento Giovani
manfrini (aceita-se carro nonegöcío)+Financiamento R$ .

.

� I· :::O�O_��dlOOm'7'Mw.'I·R$50.000,OO· ,

'

�
.

'

, '

. .

LOTÉSFlNANCIADOSAPARTIRDE
R$2.500,OODEENTRADA

ILoteamento São Crist6vão II -

.

.'

' Loteamento QunposampieroLoteamentoCo�ta'Dtino Pradi
LoteamentoOuro Verde'I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIOoopovo-8 CLASSIFICA'DOS
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Jaraguá doSul, 8 denovembre de
o

. Super Intensiva
Porque, há momentos em que chegar na frente
é fundomentel � ,

. oo.f1\cipe do Segundo Si. .

t", .. IJ](J/ '

, 'CI.'�"\. .

-

.

. o �.' .

.

bfO','3 e 24 de nO\le� .'

. Não fique andandopor aí.
.

.

. �. .

Procure seus negoctos aqui.
\

'.

"C/assificados do
.

CORREIO DO POVO
O MAIS·LIDO
DA REGIAO

,
.

371-1919
372-3366:'

,

(

:Matrículas abertas,
.

-

Início 18 de novembro

'Vagas limitadas - '37.1 0'2·02
.

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VERDE 'G 84 2.500;00' 1.500,00 141,00 223,00PRATA G 94 18.500,00
• 7.400;00 644,00 791,00 .946,00 '

1.268,00 2.184,00CINZA G '94 15.000,00 6.000,00 527,00 647,00 774,00 1.037,00 1.787,00VERMELHO G 96 11.000,00 4.400,00 366,00 455,00 550,0,0 743,00 ' 1.293,00BORDO G, 96 11;50,0,00 4.600,00 382,00 476,00 575,00 777,00 1.352,00BORDO G 95 10.000,00 4.00b,00 3S1,QO 431,00 516,00 691,00 1.191,00,BRANCO G 95 8.500,00 4.000,00 263,00 323,00 ,375,00 507,00 882,00PRATA G 94 9.000,00 3.600,90 316,00 388,00 464,00 " 622,00 1.Q72,00CINZA G 93 7.500,00 3.500,00 234,00 287,00 344,00 ' 461,00 794,00
PRETO A 88 6.500,00 3.000,00 283,00 331,00 432,00 722,00
BRANCO A 88 5.400,00 2.400,00 242,00 283,00 370,00 619;00AZUL A 86 .4.500,00 2.000,00 '202,00 236,00 308,00 516,00CINZA G 93 12.500,00 ·5.000,00 439,00 539,00 645,00 864,00 1.489,00CINZA G 93 .11.300,00 4.500,00 398,00 489,00 585,00 781,00 1.350,00VERDE G 93 11.300,00 4.500,00 398,00 489,00 585,00 784,00 1.350,00PRATA G 92 10.300,00 4.300,00 351,00 431,00 516,00 691,00 1.191,00PRATA G 93 12.300,00 4.900,00 433,00 . 532,00 637,00 853,00 1.469,00DOURADO ·:G� 89 7.800,00 3.200,00 372,00 435,00 567,00 949,00
PRATA G 92 8.500,00 3.500,00 293,00. 359,00 430,00 576,00 992,00 '

AZUL G 94 9.500,00 4.000,00 322,00 395,00 473,00 634,00 1.092,00.AZUL G. 89 7.000,00 2.900,00 331,00 387,00 506,00 846,00BRANCO A 87 .6.000,00 2:-600,00 274,00 321,00 419,00 701,00PRATA A 85 5.300,00
'

2.300,00 :242,00 283,OQ 370,00· 619,00.

BRANCA 'A 83 3.800,00 1.800,00 28?,OO
PRATA' A 86 6.500,00 3.000,00 283,00 331,00 432,00 722,00DOURADO (,3 95 '11.300,00 4.l)00,OO 398,00 489,00 585,00 784,00 1;350,00

VERMELHO G OK
, '12.800,00 5.120,00 426,00 530,00 640;00 866,00 ,1.506,00ROXO', G OK .. 13.800,00 5.520,00 459,00 572,00 690,00 933,00 1�623,OOPRATA Q OK .11.950,00 4.780,00· 398,00 495,00 598,00 808,00 1.406,00AZUL G OK 12.480,00 5.000,00 415,00 517,00 624,00 �43,00 1.:466,00

.

BRANCO G OK 15.500,00 6.200,00 516,00 642,00 775,00 1.048,00 1.823,00BORDO G OK 16.100,00 �.500,OO 533,00 . 633,00 800,00 1.082,00 1.882,00PRATA G OK 13.950,00 5.600,00 464,00 576,00 696,00 ·941,00 1.637,00VERDE G OK 28.200,00 11.280,00 939,00 1.169,00 1.4,10,00 1.907,00 3.317,00CINZA G OK 10.550,00 4.220,00 351,00 . 437,00 528,00 714,00 1.241,00.

AZUL G ÔK 10.900,00 4.360,00 363,00 452,00 545,00 737,00. 1.282,00BRANCA' D OK 34.000,00 13.600,00. 1.132,00 10409,00 1.700,00 . 2.300,00· 4.000,00

, do�uJ,8denovembro de 1996 CLASSIFICADOS DE VE(CUlOS CORREIOOOPOyo-'

10471371-4233
. ,

''InIl'I'AtmI,II"r 973-5320
Je

, .

,

COR ANO VALOR ENTRADA 3eX 24X, 1aX 12)( ex•

323,52 378,�6 493,72 825,44VERMELHA 89 8.000,00 4.000,00
BRANCA 90 6.00p,00 2�400,00 211,00 258,91 309,92 415,15 714,88
VERDE' 93 5.500,00

.

,',2.200,00 193,41 237,33 284,09 380,55 655,31
PRETA 86 3.700,OQ 1.850,00 149,62 175,00 228,34 381,76

.

AZUL 96 6.500,00 2.600,00 216,45 269,37 325,14 439,56 764,51
AZUL 89 3.500,00 1.750,00 141,54 165,53

.

216,00 361,1�
LARANJA 85 2.300,00 1.150,00 93,01 108,77 141,94 237,31
AZUL' 95 3.900,00 1.560,00 137,14, 168,29 201,45 269,84 464,67
BRANCO/AZUL 90 2.400,00 960,00 84,39 103,56 1:23,96 1�6,06 285,95
VERMELHA 94 3.000,00 1.200,00 105,49 129,45 154,96 207,57 357.�·VERDE 91 3.100,00 1.240,00 109,01 133,77 160,12 214,49 3�;35:
VERMELHA 93 3.200,00 1.280,00 112,53 138,08 165,29 221,41 381,21
BRANCA' 89

'

1.700,00 850,00 68,74 80,40 104,91 175,40
135 • PRETA 90 1.900,00 760,Oa 66,81 81,g8 98,14 131,46 226,38,125 VERMEIJ:IA 83 1.300,00 650,00 91,75 144,95
125 �, CINZA 83 1.300,00 650,00 91,75 144,95125 VERMELHA 85 1.500,00 750,00 60,66 70;94 ' 92,57 15(77125 BRANCA 85 1.500,00 750,00 ·60,66 70,94, 92,57 It 154,77125 VERMELHA 88 1,750,00 875,00 .. ,70,88 82,76 108,00 180,5$125 TODAY PRETA 91 2.100,00 S40,00 73,84 ' 90,61 108,47 '

145,30 250,21125 TODAY AZUL 91 2.100,00 840,00 73,84 90,61 108,47 145,30. 250,21125 TODAY VERMELHA 92 .� 2.200,00 880,00 1'1,16 94,93 113,63 152,22 262,12125 TODAY VERMELHA 93 2.300,00 920,00 80,88 99,24 118,80 159,14 274,04125 TODAY PRETA 94 2.400,00 960,00 84,39 103,56 123,96 t66,06 285,95125T1TAN AZUL' 95 2.600,00 ' 980,00· 94,94 116,51 139,46 186,81 321;69125T1TAN ' CINZA 95 2.600,00 980,00 94,94 116,51 13�.46 186,8" '321,69125T1TAN ' VERMELHA 95 2.600,00 980,00 94,94 116,51 139;46 186,81 321,69125T1TAN VERMELHA '

96 2.900,00 1.160,00 96,57 120,18 145,06 '; 196,11 341,09125T1TAN VERMELHA OK 3�160,00 1.160,00 111,00 ,138,00 167,00 225,00 392,00125TITAN' CINZA OK 3.160,00 1.160,00 111,00 138,00 167,00 225,00 392,00125TITAN . VERDE OK 3.160,00 1.160,00 111,00 138,00 167,00 225,00 392,00'00 ,125TITAN AZUL OK 3.160,00 1.160,00 111,00 138,00 1,67,00 225,00 392,00 'KAWASAKI NINJA 500 AZUL \. 96 9.000,00 3.600,00 299,70 ,372,97 450,19 608,63 1.058,56WASAKI ZX1100 PRET� 96 17.000,00 7.000,00 555,00 690,70 ,833,70 1.127,10 1.960,30ce 750FOUR PRETA_ 75 5.000,00 ACOMBINAR
CICLOMOTORMONARK BRANCA 87 600,00 ACOMBINAR'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODopovo-10
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II DALPBA.

MOTOS
CG . TItan ,OK, ·azul . R$ 3.200,00
CG . Titan OI< vennel.ha R$3.200,00
CG Titan , 95 vennelha R$2.400,00
CG Today 93 vennelha

, ;R$ 2.400,00
CG ' Today 90 vennelha R$2.000,00
CG Today , 89 prata R$1.900,00
CG '125 88 vennelha R$1.700,00
CG 125 87 vennelhÍl R$1.700,00
tA. , 125 86 . preta R$1.600,00
CG 125 83 vennelha R$1.300,00
CG , 125 82 vennelha R$1.000,00
tA.' '125 , 81 vinho R$1.100,00
ROZ .135Z' 90 preta R$1,800,00
CBX 0,150 92 vinho R$.3.0QO,00
.CBX 150 89 vennelha R$2.60Q,00
Dr 180 86 branca R$1.400,00 !
CBX 200 94 vinho R$3.60Q,00
Saara 350 91 azul R$4.S00,00
CB 4500X 88 cinza R$4.500,00
Taoeré 600, 90 brànca R$ 5�900,00
CBX .750F 90 azul

.

R$9.000,00

"NANeIAMEN" EMA"I2. rEZEI
II

Rua José Theodoro Ribeiro, 860
FC::>NE: 372-3276
Ilha da Figueira - Cepo: 89258-000

Jaraguá do Sul - SC

CLASSIFICADOS DE VElcUlOS Jaraguá doSul,8 denovembro'

AUTO NOVO
VEíCULOS

Omega CD Alitomaic coinplelO 93
Temprá 16V completo 93

GoI Cl gas. 91

Uno CS gas. 90

Uno ELX 4pts. coinpleto 94

Passat Vilàge 87

Escort converslv�1 88

GoI CL 93 brlllco
Mlnia SL 4p1s. 92 prata
Monza GL 4p1s. 94 azul

Apolo. 90
-

azul
F-1000 -95
SantanaGLS • 88

Escort 93 - prata
Fusca 73 vermelhö·
Pàssat II brlll�o
Escoll XR3 converslvel' 87 brlllco

, F-1 000 Super 95 prata
Gol GTS 88 bordo

Uno 86

Monza SLE .91
Gol 92

TDR180 90

92
91

vefCULOS OKM'ÀPRONTAENTREGACI
CORÀESCOLHER

Corsa super prata 97

(cl opeionais) 9.000,00 + 29 de 200,00
Blazer GM 2.2, - 97 ; 28.800,00

.

Escort GL 1.8 - 96 :
;

: 15.500.00

GoI,1000 (básico) - 97 :
, 12.400,00

GoI.1000 Plus (completo) - 97 , .. , : 14.000,00
Corsa Super (2J)ts.) - 97 ; , 13.�00.00
Corsa Super (4pts. completo) - 97 15.100,00
Santana evidence (completo) - 97 ; 27.500,00
Uno SX (4pts.) - 97 11.500,00

.

Uno SX (4pts. completo) - 97
: 13.000,00

F-1000 diesel - 97
, ; .•.............29.500,09

0-20 Custom S die$81 - 96 28.800,00 .

Aceitamos carta de crédito de qualquer
consórcio ou o seu carro usado na
troca. Financiamento até 36 meses.

'

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

Não fique 'andando'
por ai: Procure seus

»: • •

negoctos aqui.

CLASSIRCADOS DO

CORREIO DO POVO
.. ;.:

OMAIS
o

L/DO,DA REG/Ã'O'
371-1919 - 372-3363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Classi-Emprego
,

uma Parceria
COKRelO DO povq - ,HUM""

VAGAS:\
INFORMA

',' Para atender de forma global e
concatenada, à nossos

Clientes int�grara,m-se ós
" esforços técnico.s da:

FAlJSEL & AssociADOS l�TDA.
,

e

HUMANA ASSESSORIA EM RH

Terapia Ocupacional,,'.'
no Tratamento da Depressão

'doldos.o

AUX� ESCRITÓRIO
SUELI 973.3098

VENDEDORA
.

:
SILVIA ,973.5530' ,

UXILIARCONTÁBIL
'

.'PARA.HOMENS, NA PRODUÇÃO.
AN' , 373.0484 COMPAREiCER NA HUMANA'I

, OTORISTA AUTO.
LSON . 372.3315

UX. DE ESCRITÓRIO
SON 371.8054

MOTORISTA AUTO�
ESAR ' 371.8953 '

TÉe. ELETRÔNICO'
. EANA 371.1054
',CRONOMETRISTA
ULSI

'

973.8068
ux. DE ESCRITÓRlÓ •

ROSE 973.3771
D.ESENmSTA nXTIL '

GELO, "374.0228
ti

CONTADOR
.

urz
.
634.0568

AUX. ESCRlTÓRIQ
·ARLA 371.3864
RECEPCIONISTA
RNANDA 973..8806 .

VENDEDORA
372.2483

A Terapia Ocupacional em Gerontologia e Geriatria é' um
_-------.;.._---.;.._ -_

. . tratamento dado ao. IDOSO objetivando facilitar para o

mesmo a possíbilidade de viver sadiamente seu processo de

Vend'edo r" Ex'te r'no envelhecimento. É um tratamento feito através de auto"

'

"",:, estimulação para realização de �últiplas �tividades que

("Relações ·Publicas l possam .levã-Io a um auto conhecimento, aceitando-se;
,

.

levando-o a vencer uma série de barreiras comuns a esse
COM: CARRO PRÓPRIO E :FIRMA REGISTRADA

. período da vida tais
I
como: perdas, marginalização,

INFORMAÇÕES IIIAHU.AN�
,

. sentimeato de inutilidade, solidão, depressão. e, doença:
'

Procuramos dessa forma ajudá-lo' a melhor se adaptar a essa
fase <h vida.

. .

, Através do uso de .atividades especificamente selecionadas,
estimulamos e procuramos manter sua independência física,
mental e social, 'pmporcionando o desenvolvimento de sua
auto estima, estabelecendo sistemas de apoio pará que ele

consiga substituir os envolvimentos ocupacionais e sociais, às
.

vezes não mais existentes em sua vida. Tentamos trabalhar
.

com suas necessidades, satisfazei-las, sabendo que vão desde
problemas que variam de dificuldades físicas múhiplas até ..

distúrbios psicológicos severos.
Terapeuta Ocupacional é o profissionaLçapacitado a adaptar

r========:::::==========+. as atividades para os diferentes problemas encontrados. Ponto
importante da Terapia Ocupacional em .Gerontologia é.
também saber definir entre: o estimular o Idoso a participar
de atividades no intuito de conseguir um d� muitos

.

·1D4DB DlIS 4 10'mi I aa1PVl'4CÃI. . objetivos, como por exemplo: diminuir o isolamente e
'"t:::====::::::::::=::==============:::!J depressão, ete., e entre dar liberdade para serem ou fazerem:

.

---------
aquilo que desejarem.

'

OUT�S VAGAS Têcnlco de S�gurança
ABERtAS 'NA /', do Trabalho
,'·HUMANA

. AUX. DE COZINHA
UX.' DE PRODI)ÇÂO
,OLOC. DE _CALHAS

MARCENEIRO
PRENSISTA

,REPRESENTANTE
·VENDEDOR EXT.

COORDENADOR
DE

TREINAMENTO
COM EXPERIÊNCIA COMO INSPE:rOR DE

CURSOS DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL
INFORMAÇões NA HUMANA

@ CURRícULOS CAIXA POSTAL 200.,

AMBULATÓRIO MÉDICO ,PARA EMPRESAS
ME·DICINA DO T�BAtHO ( �C,MSO ) • AUDIOM,ETRIA (, PCA )

, RECRUTÄ.,ENTO E 'SELEÇAO • CURSOS NA AREA DE,RH'
.

RUA HENRIQUESOtiN; 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.255-240 - JÀRAGUÁDO SUl- sc '

r Fone: (047) 371.4311 Fax: 372.1091 ' E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA! .

ADMINIS'TRAOOR-DE
LABORATÓRIO'

ANÁLlSES'FíSICO-QuíMICAS
I

. ..
.

@ CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. CORREIODOPOvo-12 PUBLICA �ES 'LEGAIS JaraguádoSul, 8 denovembro

FONE: 372-3349

ALUGUEL
DETRAJES

RUA EXP. ANJONIO:CARLOS FERREIRA, 184

,PROCLAMASDECASAMENTO'
Mariot Adelia Grubba Lehmann, Oftdal do Registro (]vi do 10 Dlltrito da �omarca de Jaragu6
do Sul. Estado de Santa Catadna. raz saber que compareceram neste Cart6rlo es.,indo seus

documento. pela Ie� arlm de se
,
hablltarem para casar os segulntes:.

EDITAL N' 20.810 de 31-10-1996
RICHARD RUBENS LOCH E ROSMERI ALIONSO DOS REIS

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural·de Aurora, neste Esbtdö, dQmiciliade e .residente na Rua 770, Ana
Paula III, nesta cidade, filho de Pedro Loch e Cil.ma Loch.
Ela, brasileira,' solteira,' costureira, natural. de Campo Brê, neste 'Estado, domicãiada e -residente na Rua
Walter Marquardt, 1896, nesta cidade, filha de Joio Jair Alionso dos Reis e Gerei Sassi Alionso dos Reis.

EDITAL N' 20.81'1 de 31-10-1996
DALMO LUIS DE SOUZA E ELIA SIEVElmT

Ele, brasileiro, solteiro, meta16rgico, natural de Rio do Sill, neste Estado, domiciliado e residente em Rio da
Luz I, nesta cidade, filho de lolandio de Souza e Claudia Ronchi de Souza.
Ela, brasileira, solteira, operäna, natural de Jaraguã do Sill, domiciliadà e �dente em Rio da Luz I, nesta
cidade, filha de Werner Sieverdt e Araci EIllert Sieverdt.

EDITAL N° 20.814 de 31-10-1996
'wANi>ER BARTEL EMARIANA BEHLING

Ele, brasil.eiro, solteiro, engenheiro químico, naturlll de Jaraguã do Sul, domiciliado e residente na Rua
Joinville, !O33, nesta cidade, filho de Emaldo Bartel e Ilena Karsten Bartel
Ela, braSil.eira, solteira, secretâria, natural, de Corupâ, ·neste Estado, domiciliada e residente na Rua Ney
Franco, 3,00, Vila Baependí, nesta cidade, filha de Hartwig BehliJig e MlIóon Behling.

EDITAL N' 20.815 ft 01-11-1996
VALD1NFJ JOSÉ RUMPH E DO�CEMA ROSNIACH

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, nalural de Jaraguã do Sul, domiciliado e residente na Rua Carlos NieIz,
167, Vila Nova, nesta cidade, filho de Air' José Rumph e� de Lourdes Rumph.

.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguã do Sul, domicil.iada e residente na Rua Brusque, 191, Vila
Nova, nesta cidade, filha de Bernardo Rosniach e Catharina Leithold Rosniach.

.

.

'

EDITAL N° 20.8'16 de 04-11-1996 •

�IOVANI VENTURI E ROSELI TEREsINHA DA SILVA
...

Ele, brasileiro, solteiro, representante comercial, natural de Gliararni!:im; neste Estado, domicíliado e

residente na Rua SanUlia Pures Rengel, 104, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Aristides \\mtuti e Vanda
Deretti Ventuu.·

"

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Guaramirim, neste Estado: domiciliadà e residente na Rua
s8nUlia Pures Rengel, 104, Ilha da Figueira, nesta cidade, filha !Ie Jalmo José da Silva e Olga Ana Feldmann
da Silva.

EDITAL N' 20.818 de 05-1i-1996
MARCIO FERNANDES MARIA 'E ADRIANE ALVES VIEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, encarregadO de expedição, natural de. Rodeio, neste Estado, domiciliado e :residente
na Rua Evaldo. Schwanz, 453, Amizade, nesta cidade, filho de Antonio Mliria e lmçema Terezinha MlriL
Ela, bi'asileira, solteira, do iar, 'llatural.� Jaraguã do Sul, domiciliada e residente na Rua Evaldo Schwanz,
453, Amizade, nesta cidade, filha de Ati Alves Vlen e Odete Alves Vieira.

EDITAL N° 20.820 de 05-11-1996
ANTONIO MARCOS n..oRIANI E ANDREIA MELSI

Ele, brasileiro, solteiro, almoxarife, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Jaime Gadotli,
VlIa Lenzi, nesta cidade, filho de A1idio Floriani e' Irene Mària Ploriani,

.

-

.

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jataguá do Sul, domicil.iada e residente na Rua Jaime Gadotli,
VlIa Lenzi, nesta cidade, filha de Adfrçio Melsi e AntOnia Melsi.

EDITAL N' 20.821 de 06-11-1996
. a.AUDIONEI S'I'FlNERT E ELiANI VARGAS,

Ele, brasiãeiro, solteiro, operador de mäquina, natural de Jaraguã do Sul, domiciliado ereeídente na Rua
Magoas, 283, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Curt Steinert e Ursula Steínert, •.
E!3� brasileira, selteira, do lar, naturàl de- PinlÍalzinho, .neste Estado, domiciliada e residente em Tifa
Schubert, nesta cidade, filha de Pedro Vargas e Marilene Vargas.

EDITAL N� 20.822 de 06-11-1996
.

·ADILSON ROSA E RENILDA
.

GROSSKQPF
Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, natnralde Joinville, neste Estado, domícilíadoe residente na

Rua José PavaneUo, 2'if1, Ilha .da Hgueira, nesta cidade, filho de Valdevino Rosa e Maria Magdalena
Maçaneiro Rosa '. .

EIa. brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de I tai6polis, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua 417, n° 'lJ4, JaraglJã Esquerdo, nesta cidade, filha de Walfrido Grosskopf e Jovita Grosskopf.,

,
.

EDITAL N' 20.823 de 06-11-1996
.

PF;DRO NASCIMENTO·DA cRuz E I,JSANI FlÚDOLINA RAMBO'
Ele, brasileiro, solteiro, motorista, nalural de Lupion6polis, Paraná, domiciliado e .residente na Rua Epitáeio
Pessoa, 352, nesta cidade, filho de João Nascimento da Cruz e Iráci Toientino Guimarães.Cruz.

'

Ba, brasileira, solteua, doméstica, natural de' Pinhalzinho, neste Estado, domiciliada e residente'na Rua
f4Jitãcio, Pessoa, 352. nesla cidade, filha de.Otmar Rambo e Maria SeßÚlde Rambo. .

EDITAL N° 20.824 de 06-11-1996 '

MARCELO Luís ROZZA E LUaNÉIA SCHOLLEMBERG .

Ele, brasileii-o. solleiro, operador de máquina, nalural de JaragUã do Sul, domiciliado e residente na Rua Ji>rge
Lacerda, 456, nesla cidade. filho de Anacleto Rozza e Agues Cisz Rozza., '.

•
.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escrit6ri9, nalural de Santa l1;tbe1 do Ivai, Paraná, domiciliada e residente
na Rua"Francisco Z'lCarias Len2i,.420, VlIa Lenzi, nesta cidade, filha de Antonio Schollemberg Sobrinho' e
Malvina Altini SchoDemberg.

' .

E para q� chegue' ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital,. q'Ue será publicado ,pela
íÍliprenSa e em Cart6ri<j, onde sera afixado pOT 15 (quinze) dias.

.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA GOMES Tabeliã e oficial de Títu

'

Comarca de Jaraguá do Sul, Es�do de SantaCatarina, naforma da Lei,
Faz sabera todosquantoesteeditalVirem queseacham nesteTabelionato

Protesto os Tftulos contra: '

Açougue e Mercearia da Ilha Ltda. � Rua José Theodoro Ribeiro, 1

Nesta;
.

Aliana Malhas Ltda. -' Rua Fritz BarteI, 772 - Nesta;
Alceo Sebastião Rosa - Ruà LeopoldoMalhêiro, 15, ap 203 - Nesta;
Aliàha Malhas Ltda. � Rua Fritz BarteI, 772 - Nesta;

.

AltamiroHornburg -- Rua Roberto Ziemann - Nesta;
.

Ana Terra Ind. eÓom. Confec. Ltda. - Rua Pref. Jo$é Bauer, 2267 - N

Augustinho Ferrari - Rua Aguas Claras, 62 - Nesta;
Confec. Dila Ltdá. - Estrada Caixa D'Água, siri - Nesta;
Casa das Rações.Arno Ltda. - Rua Pe. Alberto .lacobs, 625 - Nesta;
Clemir M. Cónzatti ME - Rua Edmundo A. Emmendorfer, 325, casa

.

:Nesta; .

Confec. Gnomos Ltda. - Rua José Theodoro Ribeiro; 355 -: "'esta;
Esqs, Perola Ltda. - BuaBoberto Seidel, 1200 - Corupá (SC);
Esqs. Perola Ltda. - Rua Roberto Seidel, 1200 - Corupá (SC),;
Elio Medeiros Pneul\ME - Rua Jose Albus, sln, próx. nº 32 - Nesta;,
Elio Medeiros Pneus ME - Rua Jose Albus, sln'- Nesta;
Floriani Auto Peças Ltda. - Rua Barão do Rio Branco, 72 - Nesta;
Heiler Ooníec. Ltda. - RuaWaldomiro Mazurechen, 303 .. Nesta; ,

José Gonçalves 'de Uma .. Rua ElpideMartins, 376 - Vila lenzi - Nesta;
KeliraModas e Presentes Ltda, - Rua Gustavo .Gumz, 325 - Rio Cerro
Nesta;
Lidia Maria TancomME- Rua JoãoJanuáriq Ayroso; 234 - Nesta;
Ung Modas Grasiana Cardoso ME - Rua Manoel Ferreira, sln - Nesta;
Luminosos Jaraguá - Rua 54, nº 20 - Nesta;

.

Malhas doTipo Ltda. - Rua João Január:ió Ayróso, 531 - Nesta;
Malhas Ivor'nar Ltda. -.Rua Cel, Procópio Gomes de Otiveirf;l, 1580 - Nes" '

Maura Marlene Pereira - Rod BR 280, Km 78, sln ,. Nesta;
.

Metalúrgica Marle Indl, Ltda. ME - Rua AlbertO Klitzke, 178 - Nesta;
Metalúrgica Marlelndl. Ltda, ME - Rua Alberto Klitzke, 178 - Nesta;
Norber.to Inácio Guiolow - Estrada Rio da Luz, sln - Nesta;
Paulo Karschimaschi - Rua Walter .Jark - Corupá (SC);.
Rudibert Winter - Rua Ribeirão Grande do Norte, sln - Nesta;
Sebastião Ferreira - Rua Rolf Ballock, lot 18 - Nesta;
WaJter Hintz - Rua José Planianówski, 246 - Nesta; '.

Walter Hintz - RUa. José.Pomianoski, 08 - Nesta;
VerdureiraMercearia Vitamina Real - Rua Ro�rto Ziemann, sln - Nesta; ,

Wàithern�zá Ind. Com. Rep. Ltda - Rua JoãoTosini, 97 CP 95 - Coro'
(SC)
E, como os dta, devedores não foram encontrados ou se recusaram a acei\ll
a devida intimação, faz por intermédio do presente edital, para queos
cOmpareçam neste Tabelionato na rua Arttlur Müller, 18/no prazo da Lei afil!
de liquidar o seu'débito, ou então dar razão porque não .0 faz, sob a pena cl.
serem os referidos protestados na forma tla Lei, etc.

LS/JaraQuá dà SUf, 7 de novembro de .1996

IIton Hoffmann
Tabelião Substituto'

R E, T R A' 'TA ç Ã O
Foram apontados indevidamente os títulos
1217-A e .1217-8 no ,valor de R$ 360,00 de
E/emar Baumann, visto. que o.s mesmos
haviam sido pagos.

Romafer Ind. ,Com. e Imp. d�
. Rolam�ntos e Mancai,s Ltda.
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. r

'stadoprepara-separa a temporada de verão,96/97
Florianópolis • O Fórum- classes. Quatro deles já foram

ermanente de Turismo de reahzados.-Um em Curitiba.
anta

'"

Catarina. ONG' um na capital do Paraguai.
Organização Não Assunção. Na última segunda-
vernamental), criada em feira (4).realizou-se oterceíro,
,mbro. está preparando um emMontevidéu. Uruguai. e na

para atender as turistas quarta-feira (6),_em Santiago.
nte a temporada de verão noChile. Hojé(8), aconteceum '

Estado. O objetivo é definir em Buenos Aires. na

coordenar as atividades Argentina. Estão previstos
IUrÍsticas, dentro do projeto ainda parao dia 24. no Rio de

'Santa & Bela Catarina: um Janeiro, dia 27, em Belo

m destino todo o ano". A Horizonte, dia 29. em São'

nt>orada estã: prevista para Paulo.e dia doisde dezembro.
inar em abril, Já que as em Porto Alegre.

'

âdades envolvidas no projeto De, acordo com os

editam que a alta temporada organizadores. a divulgação
.

se encerra com as férias .dos shoppings visa atingir
colares. diretamente, o' público
A ONG é coordenada pela' consumidor. estando progra
aatur ,(Santa Catarina madosP,ßfaaconteceremPorto
urismo), Associação Bra- Alegre"Shopping Iguatemi..

.

eíradeAgências de Viagens. Shopping de CUritiba, Rio de Turismo: Praia de BamJ Velhá em alta temporada, repleta, de turistas
Ilém de outros órgãos ligados, Jãneiro, Ribeirão Preto, Belo A intenção da Santut é litoral • catarinense, �o-' turistas ..

às atividades turísticas. A Horizonte e Brasília. Em revertero quadro de turistas vimentando .os centros estrangeiros representaram
, divulgação das potencia-. setembro, foi realizado uni estrangeiros no país,

, comerciais de conpr�.lazer 22% do total. Neste ano, o
�

tidades .turísticas do Estado evento desta natureza no principalmente dos países que e de�turismo rural. A Santur movimento-caiu para 7,5%. O
,

estarão acargo da Santur.que _ Shopping Ibírapuera, emSão integramoMercosul. No ano acredita que o impacto da objetivoagoraéconquistarQs",, 'I '
'

de�erá promover dez Paulo.,O Famtour, para passado, estima-se que cerca mudança: doCâmbio noBrasil turistas nacionais, que tem
, ·workshops". entre jornalistas de turismo. deverá de 1,5 milhão de turistas colaborou de forma.decisiva crescido nos últimos três

empresários e entidades' de .acontecer em dezembro. . freqüentaram as 156 praias do para a redução do número de anos.

Em 1994, os

,

Secretariade 'Educação abre inscriçõespara educação deadultos
�

,
'.

J.,aguã do Sul - A partir' da ,

próxima segunda-feira (11)', a

Secretaria de Educação abre as

iascriçõ� para o projeto Educação
,

íica de Adultos. O prazo vai até
I '

o dia seis de. dezembro. .Os
eressados deverão procurar um
s oito Pólos dê Educação de

I

ltos, entre os dias nove e 13,

para conhecerem o 'resultado da

classificação. As matrículas, 'qUe
custarão RS 5,00, deverão ser feitas
no período de 16 a 20 de dezembro.

O início das aulas está marcado

para fevereiro. A relação dos

documentos necessários para a

realização das matrículas será
fernecida no local da inscrição. Os

'TECNO CALHAS LTDA. -ME
Frànqueado exclusivopara laraguá e região

'T�, II

II

nCN.
, CALHAS'

Eólicos maxiar

Equipamentos para ,retirada do color;
umidade e poeira

,critérios para a seleção dos nicipal de Eventos, está prevista a reunir os formandos dos oitos
,

interessados emparticipar do eúrso ' cerimônia de formatura dos 540 pólos.
são: idade, estado civil, número de alunos, do curso' de supletivo de' De acordo com informações da

dependentes e esta\' empregado. primeiro' grau, do projeto Secretaria de Educação, a maioria
No dia 12 de dezembro, "Educação Básica de Adultos", dos estudantes são funcionários

acontece a formatura dos alunos criado pela, Secretaria de das indústrias locais. O projeto é

que concluíramo curso de primeira Educação, qu,e tem como objetivo mantidopela Prefeitura com apoio
à quarta séries do primeiro grau. possibilitar o retorno dos adultos das empresas e atende cerca de IS
Oito- dias depois, no Parque Mu- à salas de aula, A solenidade vai mil trabalhadores.

2!! JARAGUÁ E.M DANÇA
Dias 8: 9 e lOde novembro, as 20h, no ginásio de esportes
ArthurMUller, váaplaudlr nossos estudantes e academias no 22

Jaraguá 'em Dança.
lngressos. R$ 2,00

'

Promoção: PrefeituraMunldpaJ, Secretaria de Cuítura, Esporte
e Lazer e Fundação Cultural.

.

'Pr�feituraMunicipâl,de Jaraguá do Sul
\

Preci,sa-se de uma moça maior de ldade ou senhora

para trabalhar na casa de uma senhora de idade

(cuidar) ,

no Bai«-o-doão-Pessoa' - em Jaraguá do Sul -

SC. Interessadas deverão. apresentar-se no
,

Supermercado Dois.Amfgos (em frente ao Salão João

,Pessoa) ou ligar a (obrar para 425-.4076 - Joinville

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, CORREIODO POVO - 8 ERFl' ',Jara

SegundaediçãodoJaraguáemDados Adjori vai promov�r V'
.Jaraguä "'0 Sul - A orelatóriopodemencontr'-lona " a", "

,

'

Encontro deTomaisdo Interia
Secretaria da" Indústria, Prefeitura, Setor de Protocolo, '

'

, .,;:'1
'-<', "

,

Comércio e Turismo' estä a R$ 4,10, ou ua versão em l Florianópolis, - A Adjori
" editoração eletrônica, ven'

lançando a segunda edição do disquete, que �erão? (Associação dos Jornais do de ,assinaturas, programa' �

Jaraguä em Dados.' Um comercializados abase detroca, Interior de Santa Catarina) financeira para jornai'
Qiutli4tuk <k vida '

,

documento contendo as Cada exelll>l� dó Jaraguá. em ' vai realizar nos dias 2,3 e 24 mídia celetiva, publicaç
iníorrrações söcio-econômcas Dados ser' trocado por três ). fi R fi'q' Q fi, ,próximoS, no Hot,el. 'legais e relacionamentocom

, do município, que incluem disqu'etes2iID (altadensidade) Itapirubá, em 'Imbituba, o .as novas admimstraçõ
população, sistema, víärio, 3.5",formatados.{)docum'2lto EMD fi D,O S Vll Bncontro dós Jomaís do municipais e a fase IId
divisão,' do solo, eventos foi.desenvolvido paraWord2.0 Interior. o evento pretende Rede Catarinense d,
culturais e outros, O relatório forWindows. debater temas como, Jornais., 2" EDIÇÃO. 1996
é uma versão ampliada e ,,0 Jaraguä em Dados träz
atualizada do primeiro Jaraguä uma página, 196, à qual o
em Dados', edição 95, que usuário poderá utilizar para
ocorreu em 1982. apontar as devidas correções,

Os interessados 'em adquirir que deverão ser enviadas, para,

Blumenau - O Sebrae vai

promover hoje (8) e aIIlaIlhã

I
(9)" no Grande Hotel

"Blumenau, o 3° Encontro
Sebrae de Qualidade para

Pequenas Empresas, Segundo
os organizadores, o evento será
a oportunidade' pára que os

empresários possam trocar'

experiências e debater novas

I

""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''0 "" 'Duas Rodas" participe �
a Secr�taria �a Indnstria; .

"

•
' t

�omér�lOeTuf1sIm. 'da 'Food Ingredients o

• pi
i<

Co�u1tos tioSPCre�traramaumentode25%

. .' ,
"

,
, São" Paulo - A empresa Duas,Rodas participou daJ

, 3 O Encontro .Seb,ra'e a,e Q"ualidad.e alimentícia Duas Rodas Mercoagro, feira, da,
�

: participou, entre os 'dias 14 � industrialização da carne em' c,

idéias, com profissionais e Empresarial em pequenas 16 deoetubro, naExpoCenter Chapecö, pólo brasileiro,
erepresas que ißt,18lltaram o empresas, a Qualidade na Norte,' da Food Ingredíents frigoófico. A empresa, oesté
Programa 'de Gestão para a microempresa, aumento da South America. Feim técnica. evento, mostrou a Emser,
qualidade, obtendo sucesso. .produtividade com melhor específica para a área de

'

uma proteína de leite pani á, ,PA programação do evento ambiente � de trabalho,
inclui palestras sobre 'a 'R�,"'"eendimento x Profissão e

aromas, mais conbecida comõ : aplicação, principalmente em ,8

�....... FI. Na oportunidade.' a salmouras, ,P'ara-presuntos e t
QualidadeAnDiental COIm fator" Carreira, Liderança através da
de excelêncieerrpresarial (ISO ' Qualidade, GestãoParticipetiva empresa apresentou ' as frangos injetados. A novidade

14.000), '

a ISO 9.000 na e Motivação e Qualidade no novidades > tendência de foi trazida do mercado

pequena empresa, Gestão Relacionamento Humano. produtos - algo como-as balas ' argentino, a ,"Summer
com sabores exóticos, Sausage", uma lingüiça com

maracujá com gengibre. características pröxirnas ao I

Na semana seguinte, a , salame.,

Jaraguá do'Sul - A CDL' comércio.
(Câmara deDírigentes Lojistas) 'Dejaneiro a outubro, o SPC

-

divulgou durante a semana que registrou cerca de ,160 mil
o SpÇ (Serviço de Proteção ao pedidos' de íaformações;
Crédito) recebeu no mês de contrastando com

outubro 18.402 consultas aproximadamente 141 do
"

referentes aos', possíveis mesmo período do , ano

consumidores, um aumentO de passado, um acréscimo de
, 25,56% sobre o mês de 15,81%. A inadimplência
,

setembro, que,registrou 14.657 também apresentou' um
'informações prestadas ao aumento significativo no rrês

de outubro se comparado com

o.mês anterior: algo em torno

de 2%. De acordo comaCDL,
em outubro houve 1 ;054

'

inclusões, contra 1.029 de
setembro. Ama de exclusão
dos inadimplentes referentes
aos dois' meses também
aumentou. Emsetembro foram

,
"

feitas 769 exclusões e em

outubro,880.' "

,
.

1""���.' �\
t�� .

Chegou,
'afita
cassete que'
distrai '

e acalma
iseubebê!

, '

Vidâ e Saúde'
Ruá'Padre Alberto

Jacobs, 55,
,

, Vila Lenzi
'

A Babá' fone: (O�7) 37h8664
·'d' 1"

"

Jaraguá do Sul - SC
1 ea.

comumcnno:
Moia Cab�leireiro, comunica a seus clientes que

,

"

está atendendo em seu novo salão na

RuaBemardo Dornbusch, 2190 - Fone: 372-2481

, Entrada Galpão Saúde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Secretârio de Educação afirma que Feripretende implantarcurso
sucessor vai receberpasta em ordem de tecnólogo do comércio

.

'
\

.
.',

dos.prcfessores foi reajustado,
'

.Jaraguá do Sul-A Ferj CDL uma pesquisa sobre o
passando de R$ 270, no início da (Fundação Bducacíonal número 'de interessados na

gestio,para'R$327, agQra. "Ainda Régíonal Jaraguaensejestã realização docurso. Vargas '

é pouco, mas não tivemos estudando a viabilidade de adiantou que está sendo
'

condições de reajustá-lo
'

mais", "

queixou, acrescentando que se' implantar no município' elaborada, a ' grade
gostaria de elevá-lo para algo em O curso de tecnólogo dó curricular, que vísa adequar
tomo de RS 400,00. Aléni disto, o" comércio. O anúncio fQÍ o curso às necessidades do
estatuto assegurou aos professores feito durante a reunião da comércio. "As indüstrias40% sobre a regência de classe,
10% para os que realizam fimções CDL (Câmara de estão sempre preocupadas
burocráticas e mais 5% de auxílio Dirigentes Lojistas), no na f{)rmaçit{técmca, e
transporte. inícío da tarde da .ültíma nós?" inda,�fO\l Ö gerenteA Secretaria de Educação é' Q

, "responsável também pela cultura, quarta-feira (6), pelo ex- comercial dos
Fo".eca: "Pr6JÇ_o secretário, '

I E
.

'

'esporte' e, azer. xiste no presidente daentidade.Jldo supermercados Breithaupt,niúJteráqlUÚtplerprdIJkma, é.6 município quatro escolinhas de
1iuuúeroleme" voleibol, uma de judô, uma de Domingos Vargas. De nível, Sérgio Kuchenbecker.

desempenho na educação,' futsal e uma de atletismo, para superior e com.duração de Segundo Vargas,a Ferj
precisamos ter um corpo docente crianças entre 11 e 14 anos. A três anos, o curso terá como ,tem condições ffsicas e

competente e bem reiwnerado e escolinha de judô está sendo
uma rede, física que suporte a dirigida pelo professor Sílvio, 'objetivo formar operacionais para iniciar

demanda. Estes dóis .itens são Acássio Borges, medalha de ouro profissionais voltades para já no próximo ano'p curso
int>rescindíveis pata sustentar o nos Jogos Abertos de Santa atender as especificações de tecnólogo do
outro vértice", eTn, licou. Catariaa do ano passado, A cidade d

. 'I d é' 110'-r '

o setor comerCIa ' a com rClO." corpoNa opinião dele, a grande promove-hã quatro anos o festival

conquista dos profissionais de dedança, Neste ano, Cerca de SOO região. docente já está

educação foi a elaboração e a dançarinos' das escQlas, do No final do mês passado, previamente' contratado",
aprovação do Estatuto, do município participaram do evento.

a Fetj enviou-ao Conselho revelou, acrescentando
.Magistério, que garantiu No dia 20 de outubro, a cidade

segurança aos professores, Foram recebeu a Caravana Petrobrás de
,

Estadual de Educação uma que a fundação está
realizadosdoisconcurSosp6blicos, 'Cultura, do Rio de Janeiro, que carta consulta para se empenhadaem apresentar
um em fevereiro 'e

-

outro ein apresentou espetãculos circenses, certificar das possíbilídades o projeto para o curso.

\
dezembro do 'ano passado. O piso de teatros e dança. 'e, VI'abilidades da "A di

'

ú ,/

"

cre ito

qU,e
o

n, mero",nnzo DEDIREITODA COMARCADEJARAGUÁDO SUL _ SC, implantação do curso. A inicial de alunos seja em

EDITALDEPRAÇA
' resposta positivá do órgão torno de 45" � previu;

O.DoutorCariosAlbertodaRocha,JuizdeDireitodalaVaraCív�ldaComarcadeJaraguádoSul, estadualmovimentou o lembrando ,que 'as '

Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.... Conselho de Educação da mensalidade's ti ficarão
FAZ SABER, (emresumo ao alt. 687 do CPC) o seguinte: Venda em la Praça:Dia 22/11/96, ãs fundação, que solicitou à ,dentro do padrão Ferj".
14:00 horas. Venda em'1! praçadia 05/12/96, às 1:4:00 horas por quemmais emaior lance oferecer, '

LOCAL: Edífício do Fórum desta Comarca. EXECUÇÃO: N°'16.085. EXEQÜENTE: BANCO
ITAÚ S/A EXECUTADO: ESPAÇO ASSESSORIA ECOMtJNICAÇÃO LIDA. BEM A SER
PRACEADO: Uma área de terra de aproximadamente 4.350 (quatro niil trezentos e cinqüenta
�os) que fazparte integrante do imóvel matriculado sob n° 9.3 \S,lv. 02-reg.!no Cart, deRegistro
de Imóveis de Jaraguä do Sul-SC, localizado emRio Cerro n � Tifa Laube - em Jaraguä.do Sul,
cóm as seguintes dimensões: Frente em 63,00 com terras de'Wilfredo Schulz; FundoS em58,oom

r
com terras de .Hilãrio Garcia, Lado esquerdo em 81,OOm com terras de Hilário Garcia e Lado

o direito em 62,OOm com terras deRui Utpadel, avàliado emR,$ 8.000,00 em data,de 2A de julho de

,,1996. OBS: Fica o requerido Espaço AssessoriaeConamicação Ltda, intimado através do presente
,

edi� para a referida praça caso.não encontrado pelo Sr: Oficial de Justiça NO$ autos não consta
qualquer ônus ou recurso pendente. Dado epassado nestaicidade eComarca de Jaraguädo SuJ, aos

"

'quatorze (14) dias do rrês de outubro do ano demil novecentos e noventa e seis (1996).Eu, Adiberto
Braatz Escrivão Judiciai o subscrevi.

'
'

CARLOS ALBERTODA ROCHA,
JUIZ DEDIREITO '-

'SlCretarla Investiu no
"tor'sem comprometer
• estrutura flhancelra

,do município de

Guaram/rim,
r;onstrulndo ,ete

, "colas, reformando e

ampliando outras

'Guaramirbn - o atual
seaetário de Educação Tito Flãvio
Teixeira da Fonseca afirmou que
,e) próximo secretário encontrará a

pasta em ordem e com as estruturas

totalmente .reformadass sem, no

entanlp, qualquer despesas extras,
'

De acordo comele, a secretaria tem
i cerca de RS 4 'mil- para serem

investidos até o' final do ano, que
deverão ser usados na compra de
material didático-pedagógico. "É
bom Íembrar que esse'dinheiro é

pára investimentos e não para
saldar dívidas ou fazer qualquer

, tipo 'de pagameiito", reforçou.
Segundo Fonseca, ex-professor,

,

e há um ano e meio à frente da

$ea'etaria, a atual gestão definiu as

prioridades para a educação
baseado num triângulo, onde cada,
vértice é representado pelos
alunos, rede ffsioa e profissionais.
"Para que tenhamos um bom

VERDUREIRA PAmelA

fRIOS - FRUTAS e VERDURAS [M GERAL

COMERCIAL REGIS LTDA.
Rua Waner Marquardt, 311 (próximo ao Fórum)

Telefone (047) 371-2043

r '
" '. _'

, Do'lVIaternal ae 'l'ercelraO
Qualidade de Ensino, Responsabílídade do Futuro no Presente

Atendimento personalizado com:"
..'

- Plantão permanente

,��"i.
... ,Diversas opções deaUI�s paralelas

' ,

�_� "Rua Presidente- Epitáclo I' essoa, 676 - fone: (047) 371-0202 ou 372-(»202,
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C O.N"V"I?T E ..

" 'LANÇAMENTO DO LIVRO .'�
.

fap'
.0

O·, ;'
"

..
, at 'N!'o; r,.t'l-�

; �u:
"

.I!Ui.

','
f� I ;

� ;
.s ,! \"B{ \".' .o�. . .

'.' .

1
.

'. I,

A�tor:Ilde Mareio Zapella' ..

. .' D'" '12 de novembro de 1996 .'
, ,la. '.

. 1 J guaense apoiar eincentivar todas'8$;
RJ

• d
-. EducaClOnal ReglOna ara

.

, Local: FE. �- Fun açao.. , ,'_' iniciativas culturais; .

,

Horárlo: 20 horas , :=!:��v� talerit�'.

011«',. . r:tliil �����gNAL APOIO CULTURALm 'Coordenadora de
RROMOçAp: ,��, . REGIONAL ',' .'

.

- P�sq"isa e Extensão

,_: '::;::L:DE��..!'*'=«'4'
... :

;,_"y;.w..��':::"�W..�' �JA�R:AG:'U:A:EN:S:E ---- Protessora Iria Tancon•...
.

SECRETARIA MUNICIP6.,zER i6!<'&-'-�'" 'J',
. CULTURA. ESPORTE E

.. '

.

I: \

\
\

SEMANA DE 'LETRAS-

\ )rogramaçã�.· Curso Licenciatura _
"

�6.11.96 - 19h '
-

.'1 * Lançamento da obra poética "'Sol da Calábria",
I 'de GilmG:r Moretti - Jaraguâ do SuÚ
I * Palestra "Da Inspiração à Construção do Poema':
GilmarMoretti .. Jaraguâ. do $1J1;
* Coquetel de Integração.

. - 07.11.96 - 19h
* Palestra sobre Ensino e Metodologia. da Língua. . .

Inglesa - Professora Viviane Heberle -, UFSC'
- 08.11.96 - 19b
* Reflexão sobre o Estágio Supervisionado -na;área de

Licenciatura, .. Professora Ivone Moreira e Professora
Taísa .. Univille..

,06 - 08 NOV/96,
-'

o autor é aluno do CESJSI '

Ferj do Curso de Ciências
Contábeis. É Q 20 livro que

.

está lanÇando, sendo o
'

primeiro "Natureza Poética
de1991.
A Coordenação de Pesqui�
e Extensão tem Intensífi

. Pl"ogram_ação:
Curso
Bacharelado

..� 06.11.96 - 19h
* Lançamento da obra poética "Sol da Calábria",
de GilmarMoretti - Jaraguä do Sul;
*Palestra "Da Inspiração à Construção do

.. Poema", GilmarMoretti - Jaraguâ do-Sul;
* Coquetel de Integração. .'

- 07.11.96 -19h '
"

* Palestra sobre o Perfil e o Papel doProfissional .

de Secretariado - AnaMaria Neto da'Silva,
Presidente do Sinsesc/Florianápolis.
- 08.11.96 - 19h

,'* Reflexãosobreo Estágio Supervisionado na .

ârea de Secretariado - Professora Eliane Wamser: "

Furb; .

.•
cozinhas

.erlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanásio Rosa, 1475 _ Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 - 373-0371 _ 373-0297

.

Guaramirim '_ Sc
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do Sul; 8 de.novembro de 19.?6 .

'éleçõo Catarinense disputará o brasileiro emCuritiba
orian6polls· Com à

.

campeonsto são:
, tênda do Mato Grosso

-

Goleiros: Hélio (JEC) e
, disputar o 'Campeonato 'Fabiano (Criciüma)

.

• eiro de Futebolsub':19, Laterais:' Eliseu
Curitiba, Paraná, Santa (Criciãma); Alex (Jaraguá) e
tafina vai apresentar-se Cláudio (Avai).
m duas equipes nesta" Zagueiros: Leandro (M .

.

mpetição. A seleção Dias), Dio�e. (JEC), Josias

inense, considerada a
.

(BEC) eMaioon (CriciÚllUO.
íncipal e a seleção. su1- Melc-de-eampc: João

arinense, com base na Batista (BEC), Betinho

uipe de juníores
:

do. (JEC), Claon (Figueirense),
'clúma Rodrigo (Figueirense) e

O Campeonato Brasileiro Charles OrtizIlaraguä)
,

'a no próximo domingo: e Atacantes: Le6 e
,

até o dia 16. A' seleção Matheus (Jaraguá), Paulinho
inense foi apresentada (JEC) e Emerson Maria (M�

autoridades e imprensa n�
.

Dias).
.,

a-feita (5), na sede da A seleção selá coordenada .

'ga Jaraguaense de Futebol. porRalfMánke, presidente da
.

,

Aequipe ficará treinando até·
.

UF e vice-presidente da PCF,
AutoridtÍdl!s presentes naapresentação da seleção �aIIlIinense .

dllIIUlbã,- sábado (9), noEstádio supervisorNiltonMüller, chete noveparticipantes, distribUídos _ (10), às 14choras, no Estádio
; -, Marcatto, em Jaraguä do da delegação Sérgio Luiz da em duas chaves. Chave "Á":' Joaquim Américo centra a

, SuI,quandoviajaráàCuritiba' Silva, técnico Nelson seleção Catarinense, Goiana, seleção Goiana, napartidade
O,presidente da Federação Domingues, preparador-físico' BrasilíenseeParaaaeesefcep.), fundo jogam seleção,
C8taónensedeFutebol, Delfim Celso Resende, médicoDI: Joe Chave "B�': seleção Carioca, Paranaense .

x . seleção
dePádua Peixoto, destacou o Waltrick, massagista Edson

. Baiana, Gaúcha e Paranaense Brasiliense. Os demais \
; mcentivo dado àseleção pelos Hoffer e mordomo Gilmar . (amador). compromissos nestaprimei�
empresários. Os jogadores Neres. A estréia da'· seleção fase da seleção Catarinense
con:vocàdos para o A competição contarácom Càtarinense será domingo serão, segunda-feira (11), às

.

. Vôwi feminino foi surpreendido. e voltou cedo dosIasc
São Bento do. Sul - O

VÔlei. feminino de 'Jaraguä
do Sul, uma das esperanças
de medalha nos .Jogos

. Abertos de Santa Catarina,
que estão sendo disputados
Dl São Bento do. Stil,
oltou mais cedo para casa.

.epois de .passar pela
primeira fase, veio a

,.

s�rpresa: derrotá para
, Alfredo Wagner por 3x2.

No dia seguinte, terça
feil'a: (5),. Jaraguä do Sul :

enfrentaria Joinville
.

a

favoritapara a conquista da

medalha de ouro, às 14 boras.
Inesperadamente a.CCO,
através

.

do presidente
BelmiroWiggers, baixou ato. -

antecipando a partida para às

�O-horas do mesmo dia,
dando mais tempo para o

vôleimasculinode São Bento
do Sul recuperar-se do jogo
da noite anterior. O
presidente 'da FME, Jean
Carlo Leutprecht, s6 foi

CORREIO DO POVO - 11
�

16 horas, contra seleçã?
Paranaense e, terça-feira (12),
quando enfrentará, às

17h30min, . a seleção
Brasiliense.: Todos os jogos
na chave "A" acontecerão no

Estádio Joaquim Américo e

da chave "B"
,.

no Estádio
Erton Coelho de Queiroz..

1

avisado depois das 11··horas
da noite. A equipe entrou em
quadra sob protesto:
Resultado do jogo, vitória
esperadadeJoinvíllepor 3xO,·
com Jaraguä do S1:1l voltando
mais cedo paracasa. No
entanto, o técnico César de

. Oliveira, apesar de ter levado
. 'uma equípe jovem, gostou da
performance das jogadoras,
tirando esta derrota pára
AlfredoWagner. O presidente
considerou uma "fatalidade",

.

que acontece com qualquer favorita à medalha de ouro
equipe. No futSal, depois de . e cidade-sede São' Bento do \.

importantes vitórias, com Sul, por éx4. Nó Xàdrez" :-'

uma equipe com idade de masculino, Jaraguã. do'Sul" I

joguiehos 'onde foi campeã ficou em terceiro .• .:
I

.

em Criciúma, veio a segunda conquistando a meda1ha de

.

fase e a derrota para Mafra bro.nze. .Na edição da

por 4xO, e para: Lages por próxima. semana, ,a ,

2xl, o que tirou o time participação completa de .
I.

treinado por Manoel .Jaraguä do 'Sul nos Jogos fn
Dalpasquale da fase Abertos deSanta Catarina,
seguinte dos Jasc 96. Na que entram neste final de

, despedida da competição, semanana suafase decisiva,
. importante vitõria sobre a em São Bento dö Sul.

POSTO MARECHAL LTDA.
-ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS'07:00 ÀS /ZO:OOHS.

*.COMBUSTívEIS
* TROCA DE ÓlEO

.

* 'LAVA RÁPIDO:
'.' .

". *�,. ... .'. ,.'.,._.J
! •
.' '.'

.

"

. u' . .
.

Avenida Mareohal Deodoro da Fons.oa., 961 .... Jaraguá do Sul ... se
.

FONEJFAX (047)
372-0705
372-1888
371-0905

! '

�\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO • l� SPORTE
,

Jaagaá d. Sal, • de nevem

.

-Ivan Sacht está·decidindofuuao no mundo da velocido

Robson Teiles é campeãobrasileir
'

Jaraguá do Sul - o

piloto catarinense de

, automobilismo, Marca N,
,

Ivan Sacht, deverá decidir
até o final do ano o futuro.
Ele é o único catarinense a
estrear ná Fórmula Fiat de
Turismo ,este ano, e uma

das revelações do,
Automobilismo Brasileiro
em 96: A especulação do
momento é �

q�e Sacht

poderá estar indo para a'

Fórmula Opel, na

� Inglaterra nopróximo'ano.
"Depois de receber o,
convite do uruguaio Mico
Lopez, chefe da escuderia '

Micos Racing, para fazer'
os testes agora em

dezembro no novo carro. -

Eles tem uma' grande
'expectativa quanto aminha

participação em 97; na

Fórmula Opel -, declarou
Sacht.
A equípe se impres-'

sionou com o piloto de
Jaraguá do Sul logo no

primeiro teste que o
,

catarinense fez; quando foi
o mais rápido de todos

que faiiam o 'teste. Caso
não consiga acertar com

,

,

nenhuma categoria de

monoposto, existe a possi
bilidade de permanecer na
Fórmula Fiat. Sacht vem
recebendo muitos elogios
pela sua performance nas

pistas, principalmente
Ba Fórmula Fiat,
nacionalménte.
Com o título de

Campeão Catarinense

antecipado, Ivan Sacht,
espera aumentaro recorde
de pole-pdsitions, neste

.

Equipe da Duas Rodas: jotografia em Poços de Caldas

final de semana, na nona

etapa, em Rio do Sul. Esta
será a última párticipação

I

de Sacht na categoria
Marcas. A data da última

prova coincidirá com a

realização de mais uma

etapa pelo Campeonato
Brasileiro deFórmula Fiat
.Turismo.

No catarinense, Sacht ,

disputou oito provas, das
quais em seis saiu como

pole. No 'Brasileiro
o piloto, ocupa as

primeiras posições, .apesar
de estar estreando nesta

categoria. Este ano, Sacht
entrou para adquirir'

,

.experiência, no entanto,
vem surpreendendo. �A
última prova deverá
acontecer em dezembro,
em Curitiba, no Paraná. S"chtpode irp",,, "�ó17ll"hI Opel, Inglate""

p� deCaldM'MG -A eqQpe ,

de Bicicross da Duas Rodas

participou, dias doiS e três, de mais
lUla etapa do Campeonáto Brasileiro
da categoria. Os pilotos cafarÍJlColes

conquistaram troféus, �Icançando à
'

terceira colocação na� geral '

Oiio, Estados participam do,
campeonato. Depois da sétima e

oitava etapas, na cidade mineira, a

classifIcaÇão geral ficou assim:
Claudeinir Zaleski;: 7° colocado no

master.

Bruno Moretti, 3° colocado nO boys
até 16 anos.

Joyce Moretti. 5° I�� no brasileiro
damas 14/15.
Marcos 'Alve$, '4° -lugar no

Valdir Moretti, dii;êtor da
Duas Rodas d� Bicicr'
apresentou ,um bom nível té

.

em todas as etapas. "As
foram bastante, disputadas, Com

,pilotos experientes correndo
exWu qu;: os�OlOE:IrII8I.

que também estão preparados
enfrentar competições em âm :,
nacional", avaliou Mo.retti.

Agora; os pilotoS se,prépatam
"

a última etapa do Catarinense,
aconteceni Do,dia 23 de novenil'o.

pista do Paique MaN.ee. No
" a equipe .de Bicieross da Duas
está em primeiro lugar, com,
pontos, e bein perto,do títul
catarinerise.

brasileiro master.

Robson Telles, 4° lugar'no Júnior
17 anos.

Bárbara Biebr, 3° I�ar'no brasileiro
damas 12/13.
Riam MeireIles, 3° colocado. nç
cruiser 16/17.
Andersen Reis, 3° colocado no

eruiser 25129 anos.

Salete Moretti, 3° lugar no eruiser
35139 anos e vice-campeã' no
brasileiro damas 16 anos acima.

Robson TeIles foi o grande
campeão na categoria cruiser 16/17

anos, levando o, nome de Santa

qatarina, e principalmente Jaraguá
do Sul, em nível nacional. O

Campeonato Brasileiro, segundo'

t EVQLUçAO EM LAVAÇ��
Ber

. ,

NOVO ENDERECO
.

I ';�!
,

", '\

Sala deesperacom ar

Estufa par« Polimento

,

_, \

Troca de óleo
,

372-0,081:
'i

. "
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