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Tem sempre um
jeito de fazer

'

melhor

Prefeito de Massaranduba
recebe 1301 salários
OprefeitoOdenir Deretti (pPB)

resolveu receber os 130.1 salários,
referentes aos anos de 93, 94 e 95,

. além de revelar que pretende
receber o deste ano. O salário de
Deretti é de R$ 5,5 mil. O TCE

rejeitou nove itens da conta da
Prefeitura. Página 3

.

Sindicalista critica

glob_alização
.

'

Vasel quer alterar
sistema tributário
Um projeto de lei elaborado '

pelo prefeito de Jaraguá do Sul,
Durval Vasel (PTB), propõe
alterações no sistema tributário do

município,O projeto foi enviado à
"

Câmara de Vereadores para
apreciação' e deverá ser votado
ainda, este ano. Página 8

O secretário-geral da Federação
Internacional das Indústrias

Têxteis, JoséRamirez, alertou para
a forma de como está sendo

processada a criação dos mercados
comuns. Segundo ele, os

trabalhadores estão ficando em

segundo plano. Página 5

Empresário alemão anuncia t1;isposição
do governo em prorrogar convênio
o convênio entre as 17Associações Comerciais do' Norte

e Nordeste do Estado e a Câmara deArte e Ofícios de
,

Munique eAlta Baviera deverá 'serprorrogado por mais

araguá em Dança, contagia público
,

Cerca de cincomil
.

pessoasprestigiaram: o 2° .

Jaraguá emDança;
realizado" no GinásioArthur
Müller, apresentadopor 53

.

grupos de Jaraguá do Sul e
região.

O evento também
contou com a

participação especial de
entidades, mostrando
qualidade, alegria e

criatividade nas

coreografias de todos os

participantes.
Variedades Grupo de Dança São Luís

, '

três anos.

O governo da Alemanha demonstra disposição em manter
, fi'

.

o. convênio e expandi ... lo para os demais estados e países da
,

América Latina. O aceno positivo do� alemães está sendo

bem recebido pelbs empresários da região, que garàntem .'

que o convênio tem obtido bons resultados. Página 6:
\
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EDITORIAL'

Precisamos de
mais muito mais., .

.

".

Déoito Äutomátim· �f�( fádl· (aixo fádl

PINIAo

Carta aberta

Em jornal de circulação nacional, li,

It Walter B. Falcone '

(sanado); cinto de

Genericamente insatisfeito com'

garantias dadas aos automóveis noy,

quando novos, visto que muite

defeitos s6 são sanados apös
garantia, que custa 30% do valer

carro.

vêm através
'

do Mercosul é o dob �

dos naeionaís.: As notas de ent 'p,

com os defeitos apontados, são no

concessionäria); ferrugem grave na provas para fazer valer noss

. porta, num veículo com 14 meses de direitos, bem �omo guardar as p
defeituosas extirpadas.

Motor de arranque tem que d

.dois terços da vida útil do carro.

. Eu�nioVictorSchmöckel'
.

DiretorGeral'
Av:\errect..rDeodofoda FOIIOC" 1t2 - tl.ldlr . sall

1 • Jalag.uo Sol. SC
.

Carro usado, vantagem'
maior que novo

passados e que gradativamente direito subjetivo de ação: contra

esperamos que tomem o rumo certo,
.

fabricante, embasado no Código
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BESC

É deverasmente preoCupante como compensava aos patrões. A própria Lei
as datas e fatos'históricos são, aos Áurea se deu mais por questões
poucos, esquecidos pelos brasileiros e econômicas que por razões dia destes; que do lucro 1í�do das barulhento e, por último, a "g
vão se perdendo no tempo. Não .bumanítãrias.Mesmo assím o'Brasílfoí concessionärías, 80%é obtido no pös-

.

d'água" e o mais grave - mo�or
· deixando sequer urn rastro que permita um dos últimos países no mundo a venda, com os serviços prestados, isto arranque que pifou completame
ser encontrado. A velha. frase de que o abolir a escravatura, mesmo criando .

nos EUA. deixando-me na rua (custo de
brasileiro não tem memória, já não se uma .lei, imposta pela Inglaterra, que .

Aqui, o que observamos são 890,00 mais mão-de-obra).faz mais necessária, pois, o fato em si, impediao tráfego de escravos.A famosa
e por si só não é o importante, É preciso "lei para inglês ver". críticas generalizadas no p6s-venda, Neste último caso, como se

resgatar as datas e heróis dó país, Sobre a Proclamação da República, que já foram mais intensas em anos de vício ridíbitörio, farei valer
conhecendo todo o contexto. que os vale lembrar que foi um golpe de

· envolveu' para que não adoremos urn Estado. Dado pelos militares que, após
bezerro de ouro enquanto se discute os

.

a Guerra do Paraguai, onde mais uma
. ,

. prestigiando cada vez mais o. Defesa do Consumidor.
mandamentos.

.

.

'vez teveodedo da Inglaterra, ganharam
Hoje, 15 de novembro, é prestigio e organização suficiente para

comemorado a Proclamação da reivindicar melhoresposições noquadro
República. O dia é esperado apenas adminístrativo. A recusa "e�giu" uma Neste, o ônus dapróva, num processo, neste país, não os comprarei m

.

comoferiadoeachancedeseprolongar resposta. E assim nossa querida pátria cabe ao fabricante, e não aoautor da
ofinal de-semana. O fato é importante foi je consolidando como urna nação;
para a história do país,

.

até pará que apesar das Condições encontradas para
pÓssamos entender os porquês dos dias sua formação. A história do Brasil
atuais. A Proclamação da República, registra ainda outros momentos de
assi.:n .

como à .Independência . e a. intransigência e autoritarismo, que
libertação dos escravos, está longe de marcaram fases importantes da vida do

.

ser a redenção do país e o que nos foi .país como. nação. Estes fatos, no

passado pelos nossos. governantes e entanto, foram esquecidos, epior, a nova
professores. A Independência do Brasil geração, além de não conhecer sequer
custou caro ·aos cofres do país, que a história recente do país.perde-se num
assumiu as dívidas da toda poderosa emaranhado de informações
Inglaterra; ·que ditava as regras da desencontradas sem uma explicação
época. Posição assumida hoje pelos que lhe valha.

.

Estados Unidos. Não foi o heroísmo-de Hoje, dia 15 de novembro, está
D. Pedro I que nos libertou. (?), mas sim sendo lembrado, por poucos, como odia

. fresta da. porta (sanado); ar
toda. uma estrutura que deveria s�r' de voltar às urnas para escolher o futuro
modificada para a adequação à nova prefeito da cidade e nada mais. É uma

I condicionado que enxarca seus pés
ordem mundial. pena! Mas infelizmente nós, brasileiros,

- A libertação dos escravos foi, perdemos o interesse pela história e

antecedida pela Lei do Ventre Livre, que 'pelos fatos que marcaram a nação.
nada mais era do que a abdicação da ' Somos um país sem memória e

responsabilidade sobre as' crianças. desprotegido dos ataques ideológicos ,PRODuçÃO
negras pelos senhores de escravos.. e de crenças exóticas, fruto da falta de

·

Criança não produz. E pela Lei dos educação e de imposições de governos
Sexagenários, que libertava os velhos a autoritários continuados. Se

partir d� 65 anos, já que não tinham' perguntarmos aos nossos jovens quem
mais a mesma disposição para o proclamou a República, certamente
trabalho e o rendimento não teremos uma grande decepção.

consumidor, haja vista a concorrência
e o Código de Defesa doConsumidor.

ação como nos processos comuns.

Tenho penado com a caminhonete
Peugeot 504 GRD, com defeitos que
vão: de radiador

.

furado,

expontaneamente; vidros' das portas
que batem (e continuam batendo,
mesmo após dois dias de ter saído da

comprado; fechaduras que se

desgastam com facilidade e que não

pegam regulageri1.; água que entra pela

muo DO POVO
. CGC 84.436.591/0001 '-34
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Prefeito de Massaranduba resolve. receber .os

13°S salários referentes aos três primeiros anos
Odenir Deretti garàntiu .

que consultou o
.

presidente do Tribunal
de .Justiça para se

tertificar da legalidade,
lfirmando que a

maioria das Prefeituras

pagam os chefes dos.
�ecutivos Municipais

. Prefeitura do rmnicípío, discorda
dos argumentos do prefeito eentrou

com uma representação junto ao

Centro de Promotoria, .em

Florianópolis. A intenção do.

parlamentar é tentar reverter a·
indenização. de Deretti, que
considera ilegal e imoral. "Emtrês
rreses, o prefeito recebeu líquidos
algo em torno de RS 33 mil,
enquanto que o hospital da cidade
passa por uma crise financeira e

Massaranduba - O prefeito corre o risco de fechar", lamentou,
tiDeretti (pPB) confirmou que' acrescentando que considera muito
JeCebeu nos Ireses de julho, agosto alto o salário do prefeito, para os

ueterrbro os 13C1l• referentes aos padrões da cidade.
.

llOS de 93, 94 e 95. O salário do Contraditoriamente, Deretti
feito é de RS 5,5 ml, Deretti . reconhece que o salário de prefeito

disse também que vai receber o 13°· é alto, mas se defende alegando que
relativo a este ano "porque é um não é ele quem 'definiu o próprio
6-eito". Segundo ele, o presidente salário. "Foi ,determinado pela

Tribunal de Justiça, Câmara anterior", defendeu-se.
desembargador Salomão' Ribas 'Sobre a possibilidade de repassar o
J4nior, afirmou que não havia valor dos 13°& para aoomunidade, o
IICIIhUIlB irregularidade em pagar prefeito afirmou: "Quando estou em
13· para os chefes dos Executivos. dificuldades financeiras a

Na pröxirra semana, a Prefeitura comunidade não vem me ajudar,
�erá 'receber o relatório do '!'CE porque eu preciso ajudá-la?"
(Ilibunal deContas do Estado), que desconversou, acrescentando que

'. Ipo�ta irregularidades recebeu os valores porque precisa.
Wninistrativas no ano passado. "Preciso demuito mais", corrpletou.
O presidente da Câmara de . REJEIÇÃO - As contas dá

Vereadores, Giovani Sidnéy Tonet administração Deretti, do ano

(PDT),
.

candidato derrotado à passado, foram rejeitadas pelo

resu.Itando em três volumes de
documentos. "Se for condenado por
defender a população, o ex-prefeito
terá que devolver o município",
exagerou,

CONTRAPONTO Na

opinião do presidente da Câmara

Municipal, Giovani Sidney Tonet, a
justificativa do prefeito para
explicar as irregularidades não
convencem "A gente percebia que
havia' irregularidades
administrativas, mas não, existia
interesses por parte de alguns
vereadores em apurar", afirmou,
sugerindo que se forme uma

cormssao, para analisar o �

"�,sgoverno": Tonet disse que as

obras .realtzaoas pela atual

administração foram superfaturadas,
liA Íninha preocupação é em saber

se o futuro prefeito vai ter condições
de trabalhar", discursou.

Sobre apossibilidade daCâmara
de Vereadores analisar e confirnm
o parecer do TCE, Tonet

..
'foi

pessimista, Ele não acredita que o

atual Legislativo tenha tempo hábil
para a análise, e afirmou que,

_

mesmo, que tenha, dos', nove
membros, sete votam com' o

prefeito, o que vai se repetir na
pröxirta legislatura,

- É uma pena que os vereadores .

procedam desta maneira. S er de
. situação ou de oposição não irrplica
necessariamente emvotar a favor eu

contra, incondícíonalrrente .. Faço
um apelo para que os futuros

vereadores exerçam o cargo com

,
lisura, fiscalizem o Executivo e

tenham coragem' de denunciar as
, lrregularidades - conclamou.

r ,. ." . sea.

Direito: Deretti apela à legaliJtule para receber,' em um an»,

quiztto 13 o, .

.Tribunal de Contas do Estado, qu�
segundo o prefeito, não envolvem.
dinheiro, mas sim burocracia. O

relatório do TCE aínda não chegou
à sede do ExecutivoMunicipal, mas

. sabe-se que, são
.
nove

irregularidades ao todo. Deretti

assegurou que, por enquanto, não

recebeu 'nada oficialmente e o que
sabe a respeito' conhece pela
imprensa,

Na opmiao de'le, as

irregularidades apontadas pelo
tríbunal' se resumem em "m�das de
Interesse da comunidade, que não
respeitaram a burocracia dó
Estado". Afumando não corihecer os

pontos criticados pelo TCE, ele
revelou que o tribunal alega que a

'Prefeitura não fez carta-convite na

conpra de RS 150,00 mensais de

rracadame, e contratou um rrédico
sem concurso, além da contratação
de ônibus para o transporte escolar

sem licitação. - São irregularidades
que não tive como fazer o contrário.
Um médico pediu demissão e tive
de contratar outro com.urgência. O .

macadarre só tem uma mina por
aqui. Nãe vou andar 17, 20'

quilômetros pala buscar em outro

municípío. Quanto aos Ônibus

escolares;' é a äníca errpresa da

cidade, se for contratar de outra o

preço certamente será superior -

justificou, acrescentando que
quando assumiu a Prefeitura, em
'1993, contratou a empresa Melo

Audltores Jnde�ndentes de Santa
Catarina para fazer lima auditoria,
que apontou inúmeras
irregularidades admínistrativas,

,.

PRIESS
\

.

SEGUROS
Corretores da Bradesco Seguros S/A

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

\

Rua João Marcatto esquina com Av. Marechal·Oêodoro da Fonseca
. Edifício Chiodini - sala' 306

-

lnformaçõesprovisoriarnente com a Srta. Fabiana Paoletto - Fone 371-1800rifão: TOllet quer a critlfão de Comissão Parlamentar para
•

QI' as' irregularidades ".
_
'.'

1tlDO'rutõrio Lenzf de ltn,illi�é� Clínicfl� \ ·1tdu.
Partici�nte do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e .

. Com o conceito excelente em 92-93·94-95
Ora..Rósangela Mil Lenzi - CRF- t397

Expediente: 7:00 às 12:00 /13:30 às 18;00 horae
Rua Emil;o Carlos Jourdan, 140 - CE� .89251-020 - Jaraguá do Sul,- SC

Fone/Fax:" (047) 371-6524/ 372-0108- .

�

.

• 0'-
•..
-:-'�.-
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lVIos'aico
Reajuste I ,

O governador Paulo-AfonsoVieira (pMDB)Já tempronto um

,projeto de lei que eleva de 17 para 1�% aalíquota do ICMS no

Estado.
A pretensão doPalácio SantaCatarina é que anova regraentre
em vigor apartir de lOde janeiro de 1998, último ano da atual
gestão.
O projeto deveráser enviado

ã Assembléia.Legislativajã nas

próximas semanas para dar tempo de ser :votado.

ReajustelI
O projeto prevê ainda taxa de iS% para as tarifas elétricas e

, .

operações com produtos considerados pelo governo como

, supérfluos. Cigarros, bebidas, perfumes, armas, entre outros,

Reajuste III
Especuladores de plantão apóntam dois fatos para a demora

em encaminharoprojetoàapreciação doLegislativoEstadual.
1- Evitar prejudicar candidatos e aliados que disputam o

segundo turnodas eleições municipais.
2- Enviar o projeto naúltimahorapara que acomunidade não
seja mobilizada e os parlamentares aprovarem a proposta
governamental a. toque de caixa.

Reajuste IV ,.,.

O aumento da alíquotado ICMS já estavaprevisto pelo governo
anterior; de Vilson Kleinübing (PFL), mas foi derrotado na

AssembléiaLegislativa,
-

Paulo Afonso' tem o apoio de 21 dos 40 deputados na

AssembléiaLegislativa,

Estranho,
'

Um assunto que ficou em pauta durante as duas últimas '

semanas em JaraguádoSul foi a respeito fiacerimôniadeposse
da novadiretoriado Sindicato dosTrabalhadores nas Indústrias

, doVesniãrio, que convidou o presidente do Sindicato Patronal,
Durval Marcatto, para compôr amesa.

'

A piadinha ficou por conta da fofoca que surgiu. ,

Fontes divulgaram que a novadiretoria se reuniu paravotar se
convidava ou não os trabalhadores para o baile que seguiria,
após a cerimônia.

Não foram convidados.

Contraste

Enquanto que o prefeito de Massaranduba, uma cidade de 13
mil habitantes e a SS- economia do Estado, recebe R$ S,S mil
de salário, o prefeito de Jaraguá do Sul, com maisde 100 mil

habitantes e 3-, economia, recebe R$ 6,7 mil.
Nos.dois casos, Os vencimentos são muito bons e representam
49 e 60 saláriosmínimos, respectivamente.

'

,

Ern tempo: nem a Prefeitura de Massaranduba nem o IBGE
souberam informar aposição do município QO Estado. O dado

foi conseguido na Secretaria Estadual de Fazenda.

Sindicato do« Servidores tnstms
'manobrá' na criação do Fundo Municip

César Ju

Prefeito Durval
Vasel"rebate'as

àcusações e
classificou a atitudfl
como atípica de.
politica séria. Ele
afirmou que os
funcionários terão
maior segurança a

partir da nova lei

Jaraguá do Sul _ A diretoria,
do Sindicato dos Servidores
Públicos está distribuindo uma

nota onde critica, de forma
,

irônica, a criação do Fundo

Municípalde Previdência Social.
Com o título: "Conselho aos

futuros prefeitos de como

entregar uma Prefeitura sern

dívidas a seus sucessores'", a

entidade afirma que a elaboração
do projeto de lei do Executivo,
que extinguiu o Issern (Instituto
de Seguridade dos,Servidores

. Municipais) e criou o Fundo
Municipal, que tem o prefeito
Durval Vasel (PTB) como

presidente, foi lima ·"man,obra"
, pára ficar'com o dinheiro do
instituto e quitar as, dívidas da

Prefeitura.
O documento, composto de

cinco itens, ensina que. os
admin istradores municipais
devem criar, no início do

mandato, um Instituto de
Previdência para fazer caixa,
que depois poderá ser usado

para empréstimos pela prôpria
Prefeitura e pagar salários. De
acordo com o diretor do

sindicato, Dionei da Silva,
candidato " derrotado à
Prefeitura pelo PT, a

administração devia para o

Issem R$ 1.270.291,79,
referentes. a previdência, e

mais R$ 672.694,45 de .

empréstimos para a aquisição.
de máquinas, par a pagar
dívidas com oshospitais, entre
outras .. Além.disto, a Prefeitura
devia também R$ {j35.650,59,
de assistência aos servidores,
que continuam no fundo.

Depois da Câmara de'

Criticas:DÜHieiafirmaquegOlfer"" enganou os .servitlores e repllS
para a Prefeituraparte do dinlleiro do Issem

Vereadores aprovar o projeto de

.lei do Executivo, o governo

pagou as dívidas da Prefeitura
com o próprio dinheiro do Issem.
Como o Fundo Municipal é

gerido pela.Prefeitura, o dinheiro
voltou para ela _ acusou Dionei,
acrescentando que dos R$
5.625.195,93 do Issem, apenas
R$ 1.158.592,43 ficou no Fundo

Municipal.
O prefeito Durval Vasel

(PTB) se irritou com as críticas
dos sindicalistas e afirmou que
o cálculo autorial (Previsão
sobre a

.

capacidade de

gerenciamento dos institutos

previdenciários) mostrou que o

Issem não conseguiria manter

os pagamentos previdenciários
num futuro próximo. "O'que foi,
feito foi apenas a transferência
da resp o nsab il id ade

pre videnci ãri a para a

Prefeitura, que tem outras
fontes ,de renda, e assim, maiores
condições de' assegurar as

aposentadorias dos servidores",
argumentou, admitindo que a

,

Prefeiturahávia ficado seis m
sem repassar o dinheiro para
Issem.

É choradeira de derrotado:
Ele (Dionei) não conseguiu
derrubar a proposta e foi a foJ1lll

encontrada para reclamar. A()I
enforcados se dá o direito d�

espernear - disparou.
A neta divulgada pelo

sindicato segue "ensinàndo" OI

prefeitos 'a" -de ixarerf de

repassar as contribuições aO

instituto e utilizar .o dinheiro
pará 'outros fins. "No últimO
ano' de mandato, elabore uJII

projeto de lei criando um Fundo
Municipal para gerir oS

recursos da Previdência dos

Servidores e ext lnguindo!
instituto, .ficando somente COJII

a parte assistencial", diz uJII

trecho da nota, que ,completa
afirmando que deve pegar o que
estiver -no caixa para quitar aS

, dívidas, mas aconselha
combinar tudo com OS

vereadores, "caso co'ntrário,
não vai dar certo", conclui-

.'

.

". .

.

,

Na,DICC'S MOVEIS você compra tudo com uma.entrada, 'mais quatro
prestações, mas se você precisar de mais.pagamentos, é só negociar.

Temos: Mó_veis sob medida - Cozinhas e quartos planejados �() seu gosto.
Salas de jantar - Estantes e peças avulsas em geral - VISITE-NOS E CONFIRA

DICC'S lnd. e Com. de Móveis Ltda.
BR-280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 373-0131 � Guaramiri,m - SC - PrõxirriQ �o viaduto
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Secretário-geralda Federação Internacional
alerta para o abandono aos trabalhadores

Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Têxteis de

Jaraguádo Sul, Gildo Antônio
.Alves, ' debater o

neoliberalismo e ataques à '

legislação' dó 'trabalho.
"Abordamos a insegurança dos
trabalhadores em relação ao

Mercosul. A necessidade de
formularmos políticas
conjuntas de salário e

condições de trabalho e,

garantias de emprego",
resumiu.

Na opinião de Ramirez, o
,

EaragUá
do Sul ,_. O processo de globalização está

etário-geral da Federação se dando pela produção e não

: ernacional ,das Indústrias pelo mercado, Ele disse que os

. xteis, José Ramirez, mercados comuns estão

�resentante do órgão para a difundindo uma visão

!América Latina, chamou a distorcida do processo. "Não é

� dós dirigentes sindicais possível discutir'mercado
�ara a globalização' do consumidor entre países com , competidores no mercado de

""rocesso produtivo, em enormes diferenças trabalho", lembrou Ramirez,
especial do Mercosul. De 'econômicas", afirmou, acrescentandoqué, emrecente
acordo comRamirez, é preciso .acrescentando que o Mercosul ,:,isita ao Rio Grande do Sul,'
ter uma visão mais crítica do precisa ser visto também com, constatou que existemmais de
mercado comum, que está preocupação pelos sindicatose
enpenhado em globalizar a não apenas como esperança.
produção, relegando, os "A competitividade global está

o. 'trabalhadores a segundo plano. se dando pelo baixo salário. As
O alerta foi feito durante' o indústrias querem produzir- e
Seminário, sobre a vender mais,' os custos serrpre

e Internacionalização do sobram para 'os operários",
Processo Produtivo, .argunentou,

o Desregularrentaçãodas Leis" 'SOLIDARIEDADE _ O
do Trabalho e os Desafios da secretário-geral afirmou que o

e Solidariedade Sindical, qUe Nafta (mercado comum entre
o aconteceu, na quarta e quintá- Estados Unidos, México e

feira, no Sindicato, dos Canadá), a exemplo do
o Trabalhàdores nas Indüstrias Mercosul, está investindo na

do'Vestuário.
'

'produção e na troca de
O encontro reuniu tecnologias, deixando os

lideraqças sindicais' trabalhadoresforadoprocesso.
o Catarinenses filiadas à Fetiesc Na visão dele, as fronteiras são

(Fed�ração dos Trabalhadores abertas apenas para os

do Estado de Santa Catarina) produtos e não para os

e aos sindicatos dos operários. "Os Estados Unidos
e trabalhadores do setor da' ainda não permitem a entrada

.região, além de representantes de mexicanos no país para .mai or
"

investimento, no

de outras .categorias, O trabalharem. Elés (os norte-
' entanto, vai ser feito ria BR-

. Objetivo do seminário foi, 'americanos) enxergam os 101. O governo federal está
I

segundo o presidente do mexicanos como prováveis prevendo um repasse de R$

·

Representante para
. aAmérica Latina
abre Seminário
sobre a

InternaçiQna/ização
do Processo,
Produtivo e

.cone/ama os
i;slndica/istas para
*rem uma visão
Crítica do Mercosu/

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

Ramirez: alertaparaa necessülildeda integraçiio socialentre os
mercados comuns

César ...nIc8sA::P

.' .:»

sindicatos formarem uma rede

internacional de solidariedade
para, garantir: a qualidade de

vida, a segurança no emprego
e os direitos trabalhistas: Ele

, I '
'

informou que nos países da

América Central, Paraguai e
.

' Honduras os sindicatos não

prestam, assistência social,
como ocorre aqui no Brasíl.
"Se um trabalhador

hondurenho precisar de
,

tratamento dentário terá que
recorrer à rede particular ou
enfrentar muita fila" ,.

reclamou, lembrando que os

1 salários também são muito
diferenciados, o que tem

("fascinado" os errpresarios, "É
muito mais fácil e barato

instalar uma indústria na

Bolívia, por· exemplo, do que
no Brasil. E como o empresário
'está de olho apenas no lucro,
não pensará duas vezes' em

" transferir a empresa",
comparou.

"

60 pequenas indüstr.ias de

calçado falidas, sem poderem
ser reabertas p�r paraguaios,
argentinos ou uruguaios.

Na opinião dele, é dever dos

Orçamento da' União prevê'mais dê
R$ 100 mi às· rodovias catarinenses

Florianópolis _ O projeto. '.

orçameatärio da União deverá
destinar cerca de R$ 111
milhões para as rodovias do
Estado. Para a BR-282, trecho
Florianópolis-São Miguel do
Oeste há previsão de R$.4,8
milhões para pavimentação,
para a restauração.dáRodovia
Ingo Hering, estão previstos
R$ 800 mil. ABR:·470, trecho
Navegantes-Divisa-Sfl/RS
deve receber R$ 2 milhões e

pára o trecho Navegantes
Blumenau R$ 1,6 milhão. O

98,650 'milhões para incluir no orçamento R$ 11

dup lj cação e mais R$ 4 milhões.
milhões para manutenção. Emendas individuais

Alémdas propostas federais, pretendem ainda incluir mais
a bancada parIamentat federal dotações ao Orçamento Federal,
catarinenseestátentandoincluk destinado ao Estado. Os
emendas. A BR-282, trecho parlamentares -reivindicam
Florianöpolis-São Miguel do ,também recursos para
Oeste.recebeu errenda de R$ -restauração : de quatro
16 milhões. Para a construção quilômetros da BR-470, dentro
.do acesso a Blurnenau da do perímetro urbano de,
Rodovi�470 foi proposta uma Apiüna. A Comissão de
emenda que destina mais R$ 8 Transporte apresentou ainda
nilhões. Além disso, a bancada emenda que 'sugere a

catarinense apresentou ainda restauração de outros trechos
como prioridade a eliminação das rodovias estaduais e

de pontos críticos da rodovia' beneficiar as obras de
entre ós.municípios de Gaspar recuperação da BR-116 nos

e RÍo do Sul, proçura�do três Estados do Sul.
'

:a
"
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Governo alemão acena para prorrogação, âl
convênio' com' as Associações Comerciais da regia J

"

Francisco Air...
'

às Associações Comerei
mudassem, radicalmente.
deixaram de apenas aprese
lobby's e fazer encontr
sociais para prestar servi
aos associados - resu

.

Lawin.

Anteriorrrente, o conv .

_

das, Associações Comerei'
com aCâmara de Artes eOff

'

era de maneira formal. Du
o encontro, foi constituidà
Fundação Empreender, q
reunirá as associações e sera'
órgão oficial das entidades
as futuras negociações.
fundação é composta por
diretoria executiva, cuj
presidente é o empresári
joinvilense, José Henriq
Carneiro de Loyola, at

Cerimô"ia: diretores_assÜUDn o termo deposse!UIFIl�iio EmpreelUler senador daRepública, Cons
secretário-executivo da Acijs intenção alemã é em função dQS ,expandir o convênio parao resto Fiscal e ConselhoCurador.f
(Associação Comercial e resultados obtidos, e pelas do país e AméricaLatina. ainda como diretores
Industriaí de Jaraguá do Sul), propostas das Associações O convênio entre as empresários Roberto Brei
Moacir Mareio 'Lawin, a Comerciais, que pretendem Associações Comerciais, que e HansMartinMeyer, A .........

"

._..

envolvem 112 núcleos setoriais de Artes eOfícios deMunique

S tariad. A
·

'tu" I-P 12'O e cerca de 1.600 empresas da Alta' Baviera é uma entid
ecre rtQ, ,ue" gTl;CUf,j ra efJ,,,' ega

'

, região, e a Câmara de Artes e empresarial, nos moldes d
"

• I ,',
, Ofícios de Munique e Alta Senai, que recebe recursos

tratores paraagricultores do Estado :r�:;: ��; ::�:;..�;� ::�;:en�=':::;
Elorf anõpolts ,

A associações' e grupos de mi I. "Esperamos, com' o
anos depois, fOi,renovad? o trabalhos compaíses do tercei

, '. 'acordo que termina no final mundo, através de.convênios.Secretaria Estadual de . produtores terão mais um an() financiamento de-,implementos _' "

,
"

,,'

A
'

I 120 d
'

Ad' á 'I Co ilitar de deste ano. O objetivo do � A câmara pretende fi
, grrcu tunt entregou 'e prazo, taxa e Juros ser agnco as, rac 1 a compra e

'" é
',' ·e convêniiocomaNamíbia Áfria;

à P f, d 6m
'

- '

má' I
' converuo prestar assessorras ..,

tratores re eíturas, e vo ao .ano, sem correçao quinas pe os pequenos " , 'levando o know�how,brasl;leJJ'o..

'

'

," às mlcros e pequenas em-
cooperativas e associações de monetäria, "Ações como esta' produtores, .impulsionar a '

ibui di'
,

. A entidade é amolapropulso
pequenos produtores do tã t ib indo jí

' ,

lt Ih' presas, contrr um o para: oes ao con rr um o para a

ag���dur;
e me

�rar_,� desenvolvimento organiza- ,para o desenvolvimento
Estado, 90% das propriedades diminuição dos problemas do qu, 1 e e nossa pro, uçao, cional delas e gerando novos organizacional de entidades e

rurais, através, do programa homem do campo �esde a destacou O· secretario de
errpregos. empresas, visando' a geração di

; "Viva o Campo", criado pelo estab ilrzação da moeda", Agricultura, Dejandir
_ O convênio permitiu que empregos _ definiu Lawin.

governo no ano passado, num afirmou', o governador Paulo Dalpasquale. "

investimento em torno de R$ Afonso.
,

A secretaria, está

2,6 milhões. O governo do O financiamento para a
, negociando junto ao Ministério

Estado negocio,:! diretamente aquisição das maquinas é do: da Agricultura um repasse da

,

coma fábrica, conseguindo um Fundo de Desenv�lvimento' ordem de R$ 600 mil para a
- desconto de 30%, repassando- Rural daSecretariaEstadual de corrpra de -retroescavadeiras,
o aos agricultores. Agricultura. Os tratores simples O prefeito de Pinheiro Preto,

De acordo com informações custaram aos agricultores R$ Juraci Bertoncelo, disse que a

da Secretaria de Agricultura, 19,5 mil, enquanto que os renovação da frota de tratores
as Prefeituras terão 24 meses traçados, com tração nas quatro dos municípios e cooperativas
para pagar. os .tratores, ' rodas e oornrodado dianteiro' vai servir para aumentar a

enquanto que as cooperativas,. maior, custaram R$ 24,5 produtividadeno setor.

Nos últimos três anos'
foram Investidos cerca

de dol$ milhões de
marcos, através da
Câmara de Artes e

Ofícios de Munique e

Alta Bavi,ra, em apoio,
informação,
consultortas e

treinamentos

Jaraguá doSul- O governo "

alemão sinalizou de forma

positiva para uma. prorrogação,
por mais três anos, do convênio
entre as, 17 Associações
Comecciais do Norte eNordeste
do Estado e a Câmara de Artes

e Ofícios de Munique e Alta
Baviera, O andncio foi feito pelo
diretor-executivo do órgão
alemão,Rudolf Herwig, durante
o encontro entre os conveniados, '

nanoite de quarta-feira (13), na
Arweg. De acord,o com o

I

!
I

.DIRECTV
Mais de cem canais de
tv por assinatura

Ligue rá! 372-1496

t����@�����@�
.) '.: .

.

�QJJ� (Ç@�vm@�� rD����o
W@lLWO��m@�

-
.t

, ,

o/JIA, @� 1A�,IA�fglLO��@Q
ir 371-1422,
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Vende-se urn Fuscal73 em

bom es tado, .

preço a

combinar, tratar 986-0902;

.

Vende-se Escortl87,: preço
a combinar no fone 986-
0902.

. carro ,no negócio.
lnteressados tratar 371-

�498., ..
�.

Vende-se· urna bicicleta de
'

IêMarchas- Monark, nova
porR$100,OO. Tratar372-
3029. '

Vende-se Fusca/81, por'R$.
2.700,00 - aceita proposta.
Tratar 372-2714.

o. Vende:.se casa ( demadeira) ,

em Corupá próximo ao

:0 trevo, preço a combinar no
e 372-2872.'

.

�

Vende-se portão de
alumÚlio de 1,90 X 3,20
com venesiana fechada,
.preço a combinar no fone

376-0321 com Janete ou 'Vende-se' uma TV 14' ·1,20m) com motor de15 �
Iracema. colorida, com controle

.

mâis a. carreta por R$
.
remoto da marca' 2.500,00. Tratar 371-3833.

Lixadeira Broksonic, por R$ 279,00
Indústrial, 'por.preço a em duas vezes. Tratar 371-

•

combinar no fone 376- 5924.
0321 com Janete ou

.Vende-se

Iracema,

Vende-se G01l94 motor

:1.000 por 6XdeR$309,00
+ 9X deR$ 365,00 (fixas),
aceito troca por veículo
mais velho. Tratar 979-
0082.

Vende-se G01l92 OL, por
RS 7.800,00, aceito'
veículo .de menor valor.

Trata( 979-0082.

Vende-se Balcãos-. de

banheiro (novo).com cuba

e'mesa de mármore por R$
140,00 em duas Vezes.

. Tratar 371-5924.

· Vende-se Kadett SLE/89,
gasolina, completo, por R$
8.700;OO.Tratar 371-383'3.

Alu ga-se casa (de dois

pavimentos) . 'em Barra' Vende-se terreno no Bairro
Velha à 200m da praia na Avaí (Guaramirim) com.
Rua Ary Fruet, por R$' 1.050m, porRê IOmil ou

60,00 (diária). Tratar 371- .

carrodemenorvalor. Tratar
,

5924.
.

373-0906 com Zélia.'

'Vende-seAr-Condicionado
(usado) de l.o.OOObtus por
R$ 350,OO� Tratar 372-

069.1 .

Vende-se Freezer

(horizontal) de 220L., ou
troca por um vertical, fone

.: 372-3592.

Vende-se Fusca/82 por R$
2.500,00, tratar 371-6022.

Vende-seCarrinhode Bebê Vende-se Brasilia/76 cor Vende-seBrasílial79decor.
em bom estado pro R$ branca porR$ 1.450;00 no .

branca em bom' estado,
§O,oo. Fone 371-5924. 'fone 372-3550.,

"
.

tratar 973-3467.

Vende-se Omega GLS/93 .

completo, tratar 376-0285.

Vende-se Piortno/S l

inteiro, no fone 376-:-0285.

Vende-seOpala Diplomata!
. 83 modelo 88 preto, quatro
portas por RS 3.500,00, no
fone 979-0048' com

Anderson.

Vende-se com urgência
Mercearia bem equipada,
ótimo ponto comercial por
bom preço. TrataI no João

Pessoa, segunda lombada
eletrônica Vila Vieira.

Vende-se Gatos 'Siamês por . Vende-se um terreno no:

RS 60,00 no fone 372-" bairro Jaraguä Esquerdo,
·

3550. tratar na Rua Antonio
---..,.._..,..--�._,._-; Carlos Ferreira, 1217·
Vende-se consórcio da (Vidraçaria daVila): ..
Regata com 26 pagas, falta

· 24 de RS, 27<l,OO, por R$
5milou C$TO no valor. Fone

·

371·.:4157.

Aluga-s� casa (três
cômodos) com 42m2 por

·

R$ 200,00mensais, naRua
João Januärio Ayroso, 880
(tratar no

.

mesmo

endereço);

Vende-se casa de alvenaria
na Rua Ida Bridi, com'Jose
(próximo ao Líder).

Vende Terreno, (com meia

água). no Loteamento Santo
An:tonio porR$ 3.100,00 (e
assumir» prestações) ou
troca por cario ou moto,

. tratar 372-279) com

Marcelo.

Vende-se Moto RD-135/89
Vende-se terreno com preta em ótimo estado por,

Vende-se Barco de 45Om2porR$8300,OO,.no R$ 1.100,00. Tratar,372-
compensado naval (5 X fone 973-5464. 2791.

.

Vende-se Pedal-CartporR$
70,00: Trata 376-2021.

.

Vende-se Celularcompleto
Vende-se uma casa em . po_rR$1.000,OO, fone372-
Nereu Ramos, terreno. com Vende-se Bicicleta M-Bike' 2791 .

'15,5 X 25m porRâ 5mil + . de 18 marchas por R$
.parcelas, fone 374-1263 90',00. Tratar 376-2021.
com Zilda.

Vende-se terreno em
Guaramirim no Bairro Rio Vende-se Pampa/94, preço
Branco com 16 X 32m, . a. combinar no telefono
com casa de alvenaria. 376-9121.

f (semi-acabada), aceita

". Vende-se Violão Sanic
Vende-�e 'Antena-' (modelo Koreano - Hert)
Parabólica com preço a por R$ 470,00 em até QUas

_

Combinar pelo fone 372-. vezes. Fone 371 :..5924. .

.
2872� .

VARIG/RI.O-SUL CARGO
.. 'A:suamelhor opçeo em despacho aéreo' de cargas e

.. encomendaspara quetquerparte do pais.
RUA CEL., PROCÓPIO GOMESI, 246 - CENTRO., JARAGUÁ DO SUl. - sc·

FONES: 371-0091'" 371-0363 � FAX 371�191.9
.
.'

-
\ _-

.
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CLASSIFICADO'CORREIODOPOVo-2 Jaraguá doSUl, IS denovembro de 1.

Vende-se uma Vaca
Holandesa e palanques
de cerca, informações
Rua Ioão'Doubrawa, 253
com Arno (fundos
Jaraguä Fabril).

Vende-se terreno no J

Esquerdo com 435m2,
na Vidraçaria da Vila (
carro no negócio).

BARO VELHA É A POIA�•..

, PRAIAMAR
.

E O SEU APARTAMENtO.
Vende-seBrasilian6, por
1500,00, tratar '372-35
com Amélia.. Vende-seDel-ReiGU85

em bom estado por R$
4.800,00. (financia).
Tratar.fone 973-5995.

i
I
�
1

I
I

I
'I!!

�

I
i
I

Ah.'
'\:!F i

IRIYIlTO ImÓYII' �
VENDAS· Av. Santa Catarina,247

'1Fone/Fax:(047) 456.0153 • 456.2022
.

BARRA VELHA· SC
•

Hãêãs!
.... I\IC,6S....DMN�EEMPR.I!iI �
VENDAS ·Rua 9e1e Março.l05-Fone:(04n433·1474 �

•

JOINVlUE· sc
.

I!!

Vende-se Caminhão.F-4
74 por R$ 8mj.l, ou troca

Pampa ou Saveiro demen
valor. Informações 37
3276.

Vende-se Corcel W82,
por R$ 3.300,00. fone
973-5995.

Vende-se Antena

Parabólica por R$
380,00 .. Tratar 973-
5995.

Compra-se Escort GL
89/90 a gasolina, tratar 97
·1309.

Vende-se.

(transferível) da mar

Gradiente, com duas bate
.

por R$ 950,00. Tratar 97
8396:

Agora você tem mais um bom motivo p� desfrutar ,

as belezas e encantos de Barra Velha. -.

O Resideneial Praiamar está sendo realizado para
oferecer a você mais conforto e tranquilidade em

todas as estações do ano.

Apartamentos com 2 e 3 dormitórios; !realizados
em.rua pouco movimentada e próxima à praia. .

E você adquire o seu imóvel a preço justo, em
condições facilitadas e com financiamento direto
pela construtora.

!

Reserve o seu àpartamento no Residencial Praiamar.
. Viva tudo o que Barra Velha tem de melhor.

Vende-se 2 Barracas (de
5 pessoas) uma delas
com varanda estilo chalé .

por R$ 220,00 e a outra

apenas com varanda por
R$ 130,00 em ótimo
estado. Tratar 973-3291

após as f8:00h. com
. Vilma.

Vende-seMáquinapara f:
'

. fraldas e absorventes. Fa.
371 ..3654 .

GRÁFICAEDlTORACPLIDA.

Lay-out
l�� LOCAÇAO ��I� VENDA �I
��� CÓd. 609 -'Apto. cl 3 qtos - Ed.. ��j} Cód. 186 - Casa alv. - jf
jjj Barão - R$ 550,00 Im Jardim São Luís -

. fj
m Cód. 610 '- Unha telefônica' Im R$ " 60.000,00 . + );�
��� convencional - R$ 130,00 . t�j� financiamento t
��� Cód. 611 - Apto. cl 2 qtos.' - Ed. ,mI Cód� 187 - Casa alv, cl r�
�j� Itália - R$ 390;00 mI 102m2m suíte + 2 qtos - jI
jjj Cód., 618 - Casa-de alv. cl3 qtos - mt Centro - R$ 85.000,00

. jt
�j: Jguá Esquerdo - 'R$ 400,00 ' mt ,-cód. 387 - 2 terrenos - fj
j�� Cód. 619 - Apto. cl 2 qtos .. Ed; mI Próx. Marisol ;. Vila Lalau f�
m Pepp - Barra do Rio Cerro - R$ tm - R$ 10.000,00 e t�
m 350,00

.

mf R$ 13.QOO,OO jf
m 'Cód. 621 - Casa de madeira cl 3 1m CÓd. 423 - Sala cornI. - �t
�j� qtos - Vila Nova - R$ 350,00 mr Schoppinf Fall cl 26m2-�. t
j�� cee, 624 -" �ata coml, ;. João r�j� pröx. Praça Alimentação I�
m Pessoa - A partir de R$ .150,00 1Ij� - R$ 6.500;OO� .

.

mjj
( Cód. 695 - Apto .. cl 2 qtos - Ed. 1m CÓd. 427 - Ponto �J
m Jaraguá - R$ 350,00 mI Comercial (Men Doces) �t
��� Cód. 699 - Quitinete - Cohab -' ���r cl todos móveis -. �r
���

.

R$ 200,00 I�I R$' 25.000,00 _)..I�

,� lilll,:II!IIIIIIIII'�III!III�IIII.1111111
__________________________________� l
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JARAGUÁ DO SUL
,.

VEICULOS NOVOS
branco 960K

vermelho. 97 OK

cinza 960K

verm, perol. 96/970K
. vermelho ·970�
branco 960K

CorsaWind super 4p. goya 960K

Párati CLi 1.6 prata 960K

Uno SX 4p. comp.: prata 970K
Santana 1.8 '4p. branco 960K
MilleSX 104p. turmalina f)6/970K
Terrpra 16V. 4p. ·tumia1ina 960K

Escort'Gl.i 1.8 azul met, 960K

GolfGL 1.0 branco 960K

MilleEP 1.04p. prata
-

.960K

TIpo 1.6,iq>i 4p. drake 960K

Mi�ubis�.3000GT .
preto 91

• I'
::Fiesta cldir. hielr. 95
Versailles 4pts. 92
Fiomo branca 91
MonzaSLE azul !Xl
:KadeiSLE vermelho 89
Fiorino verde met, 89·
&cortGL lIZUl 'õ}'
MonzaSLE preto 87

.001ReyGL aiul "87
:MonzaSLE preto 86
: Passat Vilage verdemet, 85

. &cortXR3 prata 85
:G>iBX cinza 84

Vpyage 4pts. branco
•

84

MarajóSL branca ·83

Del,Rey • branco 82
,Monza .marron 82
.'CorcellI branco 81

-
-

.)

CLASSIFICADOS DE VefCULOS CORREIODOpovo-3

GUARAMIRIM

CAMINHÕES
NOVOS

Compra-se Aparelho de
Aluga-se 'Quitinet na Celular usado, fone,
praia para temporada. 372-1622 comMarlo.
Tratar 372-0597.

Aluga-se casa no_va de Vende-se filhotes de
dois pavimentos em

.

Poodle, tratar 372-

Barra Velha à 30m da 0867.

praia. Informações 372-
0597.

Vende-se Hat·Uno/86,
ou troca por carro de

menor valor. Tratar�71-
3654.

Aluga-se quatro peças,
paracasalou rapazes (se
precisar, mobiliado).
Tratar 37,2-0597.

Vende-se ou aluga
Lanchonete no centro
de Barra Velha para
temporada, perto da

praia toda completa.
Tratar 446-0492 com

Paulo.

.Vende-se,GoV84 por.R$
2.900,00� Tratar 371-·

. .1953.

Vende-se Lambreta em

.
bom estado, todando
por R$, 270,00. Tratar
'31-2:..3245 (para
recados).

�

Precisa-se de
, jardineiro, .tratar 372-
3552:

Vende-seMáquina para
tijolo (módulos) e

Betoneira de 120L .

(novas), tratar Rua
Bertha Weege, lateral
Rua:559.

M.B. - 1214151 branca 960K

M.B. - 1218/48 � 960K "-

M.B. - 1218/51 diversas 960K

M.B.- IAI8B148 branca 960K

M.B. - L1620/51 diversas 960K

M.B. -1621 branca .960K

M:B. - L1621159 branca 960K

M:B. - LS1630/45 branca 960K

M.B. - LS 1935/46
'

branca . 960K

M.B. - L2635/54 ' branca 960K

.

F.4000 4.1 Turbo (F-422) branca
•

960K

USADOS
Puma 914baú branco 95

PordCargo 3224 cavalomeco vermelho 90

Chevrolet custom 12.000 azul . 89

V.W.7.90sbaú vermelho 89

V.W. 7.90 cfcarroceria amarelo 89

V.W. 790 cl carroceria amarelo 88
•

M. B�nzIL 1118 truque baú branco 88

Ford cargo 1618 truque carroc. branco 87

V.W. 7.90 chassi cinza ·87 .

V.W. 11.1�O toco carroc. cinza 85
, .

D.60motot 1113 baú marron 81

ChevroÍet D60 carroc. toco bege 80

M.B.L: 1 u 3 toco caA'�c. azul 78

M.B. 1519 toco basculante azul 78

'M.B. 1519 toco basculante . vermelha '78

F-4000 carróc. amarela 78
_: --

Ford F 600 toco carroc. cma 72

'M. Benz/l, 1113 cfmuque ' branco 71 Vende-se Mercearia
bem equipada, ótimo

IIl:tllfll' ��;__�_�_C!_�_.�,--:C-,-,r���_::__tar_20

Vende-se Santana/88

(segundo dopo) com

pneus novos, ótimo

estado, . por. R$·
6.600,00. Informações
com Marcelo 372-
4035.

.

Vende-se residência
com 280m2 , terreno

.

com 600m· à lkm após
1v1alwee Malhas. Tratar
pelo fone 376-1315.

Vende-se Gol 951.96
modelo CLI';:I.6, cor
vermelhometálico, com
som por R$ 13.000,00·
(único dono). Tratar
371-1111.

Vende-se Celular
Motorola PT 550,

(transferível) por R$
900,00. Tratar 371.:
1314.

�luga-se apartamento
defronte a Menegotti
Veículo-s. Falar com
Andréia 371-7664.

Vende-se Título do

Baependi pormotivo de

mudança, falar com

'Andreia no fone 371-
7664.

Vende-seMaquináriode
marcenaria por R$,
4.500,00. Tratar 371-

. ,

.

9446 ou na Rua Padre.

Mirandinha, 20 - Bairro

Água Verde prôximo a

'Igreja São Judas.

Vende-se telefone de
Vende-se Máquina de Guaramirim com

Cobertura por R$ aparelho Motorola PT

850,00, tratar 975- 550. Tratar 97�-32U
1347 com Ramiro. com Alcides.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOpovo ..4 CLASSIFICADOS DE véfcUlOS Jaraguá doSul, 15 denovembro de 1 '

i ElIII =.-
iII' (047)371�4233i

'IIInIJI'sltmlIII"J ,973-5320
vEfcüi..ü COR ANC VAi.OR ENTRADA 38X 24X 18)( 12X ex
CBX 750F VFRMElHA 89 8.000,00' 4.000,00 323,52 378,36 493,72 825,44
XT 600lTENER� BRANCA 90 6.000,00 2.400,00 211,00 258,91 309,92 415,15 714,88,
es 450DX . VERDE 93 5.500,00 2.200,00 193,41 237,33 284,09 380,55 655,31
es 450CUSTOM. PRETA' 86

,
3.700;00 1.850,00 149,62 ,175,00 228,34 381,76

NX 350 SAHARA' AZUL 96 6.500,00 2,600,00 216,45. 269,37 325,14 439,56 764,51
XlX 350 AZUL 89 3.500,00 1.750,00 141,54 185,53 216,00 361,13
XlX 250 LARANJA 85 2.300,<;>0 1.150,00 93,01 108,77 141,94 231,31
CBX 200STRADA AZUL 95. 3.900,00 1.560,00 137,14 168,29 ' 201,45 269,84 464,67
,Dr 180 BRANCO/AZUL 90 2.400,00 960,00 84,39 103,56 1-23,96 166,06 285,95'
Dr 180 VERMELHA 94 3.000,00 1.200,00 , 105,49 129,45 154,96 207,57 357,44
NX 150 VERDE 91 3.100,00 1:240,00 109,01 133,77 160,12 '

214,49 369,35
ROl 135 BRANCA 89 1.700,00 850,00 68,74 80AO 104,91 175,40
ROl 135 PRETA 90 1.900,00 760,00 66,81 81,98 98,14 131,46 226,38
00 125 VERMELHA' 83 1.300,00 650,00 91,75

.

144,95
ML· 125 CINZA 83 1.300,00 650,00 91,75 144,95
00' 125 VERMELHA 85 1.500,00 750,00 . 60,66 10,94 92,57 154,77
00 ,125 BRANCA 85 1,500,00 v, 750,00 60,66

,
70,94 92,57 154,77

00 125 VERMELHA 88 1.750,00 875,00 70,88 82,76 108;00
'

180,56
00 125 TCDAY PRETA 91 2.100,00 I 840,00 73,84 ,90,61 108,47 145,30 250,21
00 125 TODAY AZUL 91 '2.100,00 840,00 73,84 90,61 108,47 145,30 ,250,21
,00 125 TCDAY VERMELHA, 92 2.200,00 880,00 77,36, 94,93 11�,63 152,22 262,12
00, 125 TODAY VERMELHA ,93 2.300,00 .

920,00 80,88 99,24 118,80 _e I
159,14 274,04

00 125 TQDAY ,PRETA 94 2.400,00 , 960,00 84,39 103,56 , 123,96. 166,06 285,95
00 125.TITAN A2!UL 95. 2.600,00 980,00 94,94 116,51 139,46 186,81 321,69
00 1'25 TITAN CINZÁ 95 2.600,00 ,980,00 94,94 116;51 139,46 186,81 321,69
00 125T1TAN VERMELHA 95 2.600,00 980,00 94,94, 116,51 139,46 , 186,81 321,69
00 125T1TAN VERMELHA 96 2.900,00 1.160,00 9.6,57 120,18 145,06 196,11 341,09 •

00 125TITAN VERMELHA OK 3.160,00 1.160,00 111,00 ,138,00 167,00 225,00 392,00
00

-

125T1TAN CINZA � OK 3.160,00 1.160,00 111,00 138,00 167,00 225,00 392,00
00 125T1TAN VERPE OK 3.160,00 1.160,00 111;00 138,00 167,00 225,00 392,00
00 125T1TAN' AZUL OK '3.160,00 1.160,00 .111,00 138,00 167,00 225,00 ,392,00
KAWASAKI NINJA 500 AZUL 96 '9.000,00 3.600,00 '299,70 372,97, 450,19 608,63 1.058,56
KAWASAKI ZX 1'1 00 PRETA 96 17.000,00 7.000,00 555,00

'

690,70 833,70 1.t27,10 1.960,30
ce 750,FQUR' PRETA 75 5.000,00 ACQMBINAA'
ClClOMQTOR MONARK BRANCA 87 600.,00 ACOMBINAR

i-
,

COR C

VERDE G
PRATA, G
CINZA G
VERMELHO. G
BORDO. G
BORDO. G
,BRANCO. G
PRATA G
CINZA G

PRETO A
AZUL ,G

BRANCO. A
AZUL A
CINZA, ". G
BORDO G

� �tEITA'_'OS SEU' tlIÁ:�ff %Í](}MO :vtliilf'AtJl't1tf1l; 1ftrtlfiKtDIM7;flJi' 'iíll;gVÊ/fbA ':�UM RtiYD:fz E "sttiiJRA'H#í
{

"h /.' � /;:! /" '{/�;f}' ,,;G/ ;-:
///0/

'>' /,,,1/1- //:5',;;/�;J}.;/01}/«;j ,1;É'/�"l;;/;;: ) //}}/'F:{;�////�1;;/;:::// /-'/0-.J/i/." / ///-;;/:�c//

Rua Heinoldo Rau, 355 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,VElcULO
F1AT
'SPÁZIQCl

. TEMPRA 16V CQMPL1.
TFOCOMPI.ETO
UNQMILLEEP
UNOMillE EPCIAR
UNQMILL:E ElX 4P
UNOMILLE ELECTR.
UNQCS1.5
UNQMILLE ELECTR.
FORD
ESCORTGl
PAMPA 1.8S
GM

.i CHEVETTE Sl1:6 S
! CHEVETTl;Sl1.6
.121 KADETT Sl EFl1 .8
�'
s MONZA CLASSIC
- vW
i APQlO Gl 1.à

8 FUSCA
- FUSCA'.� FUSCA�
:::. GOll
'i GQlCl1.6,
a: GQl S 1.8

i SANTANACG 1.84P

:li '

SAVEIRQCl1.8
.2$
-

PRATA G
BRANCO G
AZUL G
BEGE G

. VERMELHO ,A
AZUL G
PRATA A
PRATA A
DQURADQ G

VERMELHO. G
'RQXQ ,G
PRATA G
AZUL G
BRANCO G
BORDO. G
PRATA G
VERDE G
CINZA, G
AZUL G
-BRANCA O

NOVOS
CORSAWIND SUPER 2P
CORSAWIND SUPER 4P

,

FIESTA 1.0 4P
,GQl 1000 i
GQLCLi 1.6
'GQlCLi 1.8
SAVEIRQCL 1.6
TEMPRA16V
UNQSX 2P

...,
UNOSX4P

.i D-20CQNQUESTlURBO
·t

ANO VALCR

84 2.500,00
94 18.500,00
94 15.000,00
96 11.000,00
96 11;500,00
95 10.000,00 '

95 8-.500,00
94 �.OOO,OO
93 7.500,00

88 6.500,00
90 7.500;00

, .

88 5'.400,00 ,

86 4.500,00
93 11.300.00
93 13.500,00

92 8.500,00
80 2.800,00
79 2.700,00
79 3.000;00
86 5.500,00
89 ,7.000,00
85 .' 5.300,00
86 6.500,00
95 11.300,00

OK 12.800,00
DK 13.800,00
oK 11.950,00
OK 12.480,00

'

, j

OK 15.500,00
OK 16.100,00
OK 13.950,00
OK 28.200,00
OK 10.550,00
OK 10.900,00
OK 34.000,00 .

ENTRADA'

1.500,00
7.400,00
6.000,00
4.400,00
4.600,00
4.000,00
4.000,00
3.600,00,
3.500,00

3.000,00·
3.000,00

2.400,00
2.000,00
4.500,00
5.500,00

3.500,00
ACOMBINÁR
ÀCOMBINAR
ÀCQMBINAR
2.200,00

, 2.900,00
2.300,00
3.000,00
4.500,00

5.120,00 S'
5.520,00,
4.780,00
5.000,00
6.200;00

,

6.500,00
5.600,QO
11.280,00
4:220.00
4.360,00
13.600,00

.644,00
527,00 I'
366,00
,382,00
351,00
263,00
316,00
234.00

263,74

398,00
468,88

293,00

398,00

426;00
459,00
398.00
415,00
51e;oO
533,00
464,00 ,

939,00
351,00
363,00

1.1�2,OO

24X 18)( 12X ex

. 141,00 223,00 ,

791,00 946,00 01.268,00 2.184,00
647,00 774,00 1.037,00 .1.787,00
455,00 550,00 743,00 1.293,00
476,00 575,00 7n,OO 1.352,00
431,00 516,.00 . 691,00 1.191,00
323,00 375,00 507,00 882,00
388,00 464,00 622,00 1.072,00
287,00 344,00 461,00 794,00

. 283,00 331,00 432,00 , 722,00
323,64 387,40 518,94 893,61

242.00 283,00 370,00 619,00
202,00 ' 236,00 308,00 516.00
489,00 585,00 784,00 1.350,00
575,36 688,72

'

922,56 1.588,64

359,OP 430,ÓO 576,00 992,00

266,90 312,14 407,31 680,98
331,00

'

387,00 506,00 846,00
242,00 283,00 370,00 619,00,
283,00 331,00 432,00 722,00
489,00 585,00' " 784.00 , 1.350.00

\
530,00 640,00 866,00 1.506,00
572,00 690,00 933,00 1.623,00
49'5;00 598,00 808,00 1.406,00
517,00 624,00 843,00 1.466,00
642,00 775,00 1.048,00 1.823,00
.633,00 800,00 1.082,00 1.882,00
576,00 696,00 941,00 1.637,00

1.169,00 1.41o.0Q 1.907,00 3.317,00
- 437,00 528,00 714,00 1.241,00

452,00 545,00 737,00 1.282,00
1.409,00 1.700,00, 2.300,00 4.000,00

2
i
�
9,'��------,,------------,,--------------------------------�------------------------------------------�--------------�
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\, CLASSIFICADOS DE VEfcULOS cORREIODOpovo-5
! '�doSuI, 15 denovembro de 1996
-

AUTO NOVO
veíCULOS''DAL'PBA

,',

',MOTOS 'Omega CD Aulomalic completo 93 bordo

Monza Gl camPI. ':. ar + dr. 4pls. 94 azul

MOnza SL 4p. fi., 93 -, ,praIa,
Monza SLE camp!. 4p G 91 praIa
Monza ,SLE baixa icm A' 90 cinza

Monza SlE, 4p. baixa Ion A '88 aZul

Monza si.E baixa k!n A 87 burlco

F-1000 O 95 begemel.
F,l00ó Filallll. G 95 praIa
Tempra 16Vcompl. G 93 bordo

Uno,es G 90
,

bege,
Uho CS A 86 verde -

,Gal CI! G 93 brlllco
Gal CL G 91 brlllco

GoI,GTS campl. A 88 bordo

GoI CL ,A " 87 prelo'
Eseort L A 93 praIa
I!:seort L G 90 azul

Eseort XR-3 ,conv. coßap. 87 bllllCO

Eseorl GL A 86 mel.

'Santana Quantum 4p G 89 mel.'

SlRana CD 4p G, 85 praIa
-

Fiorin«). " A 86 marrom

PassaI G ·81 azul

Buggy G 81 brlllco

VErCULOS OKM ÀPRONTAENTREGACI
CORÀESCOLHER

'

Corsa super prata 97

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

Escort GL ,1.8 - 96 .. :
::

ó 15.500,00
,

Gol1000 (básico) - 97 : 12.400,00
Go11000 Plus (COfl1)Jeto) - 97

; 14.000,00
Corsa Super (2pts.) -97 , 13:300:06
Corsa Super (4pts. completo) - 97 :;.15.100,00
Santana evidence (completo) - 97 ; 27.500,00
Uno SX (4pts.) - 97 1,1.500,00
Uno S� (4pts. cofl1)leto) - 97 13.000,00

F-1000 d�seI - ,97 ., 29.500,00
0-20 Custorn S diesel - 96 28.800,00
Aceitamos carta de crédito de qualquer

,

consórcio ou o seu carro usado na
troca. Financiamento até 36 meses.

00 TItan OK' azul R$ 3.200,00
, 00 TItan • 0K" v.mi.lha R$ 3.200,00
00 Titan 95 v.nnelha R$ 2.400,00
00 Today 93,v.nn.lha R$ 2.400,00
,00 TOday 90 venn.lha R$ 2.000,00
00 Today. 89 pl'ata R$ 1.900,00
00 125 88 venn.1ha R$1.700,00 '

00 125 87 v.nnelha R$1.700,00
MI.. ,125 86' preta R$ 1.600,00
00

'

125 sa.. vennelhà R$ 1.300,00
00 125 82 vennelha R$ 1.000,00
ML 125 81 vinho R$UOO,OO
ROZ 135Z 90 preta R$1.800,00
,CBX 150 ,92 vinho R$ 3.000,00
CBX 150 89 vemielha R$ 2.600,00 '

IJT 180 86 branca R$1.400,00
CB>< 200 94 vinho R$ 3.600,00
Saara 350 91 azul R$ 4'.�00,00 ,

ce 4500X 88 cinza R$ 4.500,00
T.n.r� 600' 90 branca R$ 5�900,00
CBX 750F '90 azul R$ 9.QOO�00

flNANelAMENTO EM ATI 12, VEZEI
Rua José Theodoro Ribeiro, 860
FONE: 372-3276
Ilha da Figueira - Cep.: 89258-000

Jaraguá do Sul - SC

RLI.a J<>i ...."ill� ....� 3573

F<> ....� (047) 37'1-9822
J.ARA.GUÁ DO SUL - SC

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

CLASSIFICADOS 00

'CORREIO DO 'POVO
OMAIS ,LIDO DA REGIÃO

..
,

' ,

371-1919 - 372-3363

Não fique.andando
por aí. Procure seus

"'. ,.

negoctos aqui:

! �=�:!!;'�(Xs ::� .

;=OOmeL ;::na I
'

. VElA Q.... �. I
jj�, �.no el�oDlc 95/95 azulmel gasolina j�j '. "

,

'

,

" f
,;:: Tipo 1.6te4pts. 94/95, pratamet, gasolina :::

·L.'
,

CU �, , I ::;:

ji
..
, g:�.I_niC4(Xs ::�: :00

, ,

.

:::';na :
.•';��.. '.' T.·· �'1.... ••.:.1.;

':' Prenuo es
'

85/86 ' cinza
'

alcool -,' '.:.

�j: Fiesta 95/95 branco gasolina �jr Carro acima de dezmil com 50% de , :jj:
!�t6iGL �Z; == = I éntradae saldo em lâ vezessem jurost t
:;: EscortL 94/94 pratamet. álcool ::: Abaixo de âez mil, com 50% de entrada ::;:

! ��3 20i :��;::: .::.. ii e saldo em 8 Vezes sem jMOS.t I
:�: Ve�e.sGL4pts 92/92·

,

vermelbomet. alcool jjj ,N", ,A'" O �, n O'" I n U' R'A'?�I? I
::: VeFSaille.sGL 4pts 93/93

'

CÜlZa ' gasolina :.: . J:I V ,V . • •• '.:::

;j� LogusGL 1.8 .93/94 bege met, '

'

álcool
\ ,m

.,
,

'��
93/93 ' à21Jl, J ,gasolina

vennelho met.

. ,
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I ÁREA(M2)TIPO �ENDEREÇO
Construrda Terreno

AIv.•A.AlvinOUo s/n!!.- lot. Dalmar 280,00 1.480,00
AIv.A.Gustavo Friedmann - Guaramirim ·320,00 450,00
.'AIvi-eailo..A.FranciscoA. Piccioni s/n9. Corupá 80,00 853,00
AIv.A.Bemardina Bmencourt MOlIar, 221 660,00
AIv.A.LuizSatler, 63 140,00 330,00
AIv.A.Marechal Hermes sln!!-Schroeder 157,00

'

3.588,00
Ale.'A.FelidanoBortolini, 271- Barra .247,00 512,00
AIv..A.Floriano Frebetger, 70 530;00 ' .530;00
AIv.A.JulioTavàresdaCunhaMello,150 200,00, 1.083,49
AIv.A.Abano Fachirii s/n9. - Vila Nova 140,00 675,00
AIv.A.JoséNarlof - Aila Paula 195,00 468,00
Mad.RuaRichardt-Pi�e, 417 70,00 435,50
AIv.A.OttoMeyer, 66 - Vllê! lenzi 205,15 ,617,50
AIv.A.Chile, 20 - Cterniewlci 100,00 520,00
AIv..A.CandidoTormlzell- Schroed_er 260,00 , '1.541,00
AIv.A.JoãodaCruz dá Souza, 35Cohat 135,� '. 500,00
AIv.
,-

A.Manoel dos santos;59 - Figueira 87,00 . 557,05

- -- .-

-

_.,.

ENDEREÇO
RuaWHIyManhken!! 219 - Ediffcio Athenas

.

RuaGume�lndodaSilva, 555 - 'çentro - Ed. Carvallo

RuaReinoldoBartel- Resid. Bartel-Térreo em 30 das.'

RuaBarãodoRioBranco, 760 - Edlf. Schlochet
,

RuaProçópioGomes deOliveira, 1.320,-Edr. Isabela'.
.

-,,>.-,

- ..�,

/
''':-

, QUARTOS
03
03

05
03
03

03,
05
05
03
03

03
04
04
05
'04

,CASAS
Nil

APARTAMENTOS '

;

. Nil DE QUARTOS
04

00

03

oa
. 03�

-

'/

....

ÁREAIM2'·ENDERE
RuaProcópioG.Oliveira, 1360
RuaOttoMeyer
RuaAngeloTorineIli - Virá Nova
RuaTomázFrancisco de Goes - Vila Lenzi
RuaJacobBuckn2 137 - centro

Lateral.Joséfheodoro Ribeir� - Ilha da Figueira
Rua611-Semnome
BuaAdolfoEmmendoerfer, Barra do Rio Molhá
RuaCaboHarryHadlich - Centro
RuaMarinaFrutuoso - Centro
RuaJoãoSotherCorrea - Guaramirim '

.EstradaQuati-Guaramirim
RuaAmazonas

,

.714,00
375,00 .

35.000,00
371,00

4.236',00
·1.800,00
2.787,00
5.000,00
300,00
736,44

93.000,00
250.000,00

38570
. ,

VALOR R$
85:000,,00
·15.000,00
85.000,00
26.500,00

640.000,00
48.000,00
85.000,00
70.000,00
47.000,00
-55.000,00
40.000,00 ,

60.000,00
.

30.000,00

. VALOR

R$
100.000,00

,

'

110.00,00
13.500,00
75.000,00
65.000,00
88.000,00
43.000,00 ,

250.000,00
150;000,00
85.000,00

. 70.000,00
18.000,00
58.000,00
38.000,00.
80.000,00
32.0Q0,00
28.000,00

VALOR R$
,

270.000,00

55.000,00

16.000,00

.90.000,00
45.000,00

I

P�ANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

OBSERVAÇÕES'

Condções de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar .

Condções de pagamento à combinar
Condções de pagamento à combinar

·

Condçõés de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Valore condiçõesa combinar .

Valores -e condiçõesà combinar
Condiçõesàcormlnar
Valores e condiçõesà combinar
Condçôesdepagamento àcombinar
EntradadeR$ 29.000,00 + 12XTR+�%
Condçôes de pagamento àcombinar
Condições de pagamento à combinar

'

Assumlrflnanclamento de 120meses com base d$ R$ 24,00
Con<lçôes de pagamento àcombinar '

OBSERVAÇÕES
Condições àcormlnar
Assumlrflnànclamento de 80meses com base R$ 524,00

·

Assumir fInane. de.1 00mesescom base R$ 550,00 (1.4CUS),
Quitado ' I

Assumir Financ. de 216meses com base de 590,00 '

OBS,ERVACÕES
Com parcelarnento.à combinar
Com parcelainento à combinar
Condições de .pagamento à combinar
Condições de·pagamento à combinar

'ä

·

Entrada A$ 33.000,00 + 6 x R$�t.500,00 prestações lixas.
Com parcelamento à comb.inar
Condições de pagamento à combinar

Condições de'pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar'
Condições de pagamento à combinar

Condições de pagamento à combinar

Condi9õ8s de pagamento à combinar
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Diversidade nas coreografias'e modalidades I'
.

marcam o2°JaraguáemDança-Página5. I
[,

Grupo MF, com coreografia "C,at.
,

Frio", "Beco Sem Saúla", naparticipação da Comdança de Joinyille

'':''PoCorpo eMovimento II, com a apresentação"TemposModernos"
'

I

iii! •

a

'."'.
,

I

11«_IJ8 n
:

',PREVINA.SE

SEGU,R'OS GARCIA'
,

, Fone/Fàx 371-1788
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VARIEDADES - 2

, '.

Confira, a Htstõrfa
"A Históri/l de nossa gente nãopodeficar só ;,a

sa"dade". OPasado só é importante se

o se" tempofoibem',!mpregado.,I,

,

BIII'iode ltapocu

- Em J876, o presidente da Província, ainda em São Francisco, a

convite do st: Manoel Gonçalves da Rosa; seguia ao gabinete deste,
, para examinar amostras de ferro e níquel, extraídos dm minas do
Rocio daquela cidade, em terrenos do Pat':'imônio .da Câmara

=Munieipal, . cujo privilégio para exploração 'lhe havia .sido
concedido. As 10:30 horas embarcavam no "São Lourenço", rumo

à Joinville, acompanhando a comitiva o juiz municipal e Domingos
Fernandes Correa; sendo servido o almoço no curso da Baía da
Babitonga e Lagoa do Sagumsú: No morro da Boa VISta tremul;n,a
uma bandeira, sinO! dado que o vapor havia ancorado. A Vila de
Joinvllle apresentava aspecto festivo e os navios surtos ;'0 porta

.

e

os edifícios públicos e particulares 'estavam embandeirados, sendo
hospedado no pOJácio dos Príncipes de Joinville, pelo sn Frederico
Brüstlein, procurador de S&AA. .: Visitava em companhia do dr;
Azevedo Monteiro, juiz de direito, dr. Xaeier Caldeira, promotor
púbfico, dr. Etienne Douat, diretor da Estn

.

D. Francisca, Capitão
Carlos Parucken a Câmara Municipal, incorporada, major Vieira,
coletor e seu escrivão, o engenheiJ:V Emílio Carlos Jourdan. Pedro
Lobo e mu�Os outros, a igrejaMatriz, a CâmaraMunicipal, a Cadeia,',
a Casa de Oração e o Engenho a vapor do sr. G. Hasse, recolhendo-
se àf 17 horas. .,?f!,t.ê1!1.:f!i?
- Em 1926, o dr. Carlos Gomes de Oltveira passava por Jaraguá, dê
retorno da Capital, onde, foi assistir a posse do governador.Adolpho
,Kond�;" dando aojornal loeal CORRFJO DO POVO as suas impressões
de advogado, militante no Foro da' Comarca de Jotnville.
- ArthurMüller era o Intendente distrital do município de Joinville
e revelava a Receita e Despesa de Jaragu á; do 3° trimestre,
mostrando a aplicação do dinheiro público.

«?R1.i!ê?��?
- Em 1936, atendendo ao chamamento do programa alemão ''KlUFT
DURCH FREUDE - BRASIUEN.- DEUTSCHLAND", seguiam para a

Europa,RudolfWalcher e sua esposa Annita.Afay Walchei: Sme-se que
Walcher qu_e trmalhava em JaraguQ, alemão de nascimento; ao chegar à
Alemanhafoi recrutado para o exército 'alemão e ilcmou mo�,;do como
prisioneiro de guerra dos RiIlJsos, na II Guerr�Mlindial.

,

• Ojuiz de direito,. dr. Arno Pedro Hoeschl, que substituía o dr. Francisco
Canzeiro Machado Rios, que moravana residência da Vva. Rosa Keiser
Hensehel, na rua Presidente Epitácio Pessoa (a atual residência da Vva.
de Ottomar.Kaesemodel, nesta cidade); vinha transferido da Comarca de
Bo�Retiro.

'

I

�?��I�?
,,; Em '1986, com o apoio da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul; que
�oou Cz$ 6 mil, o Coral da Soar ia apresentar-se, em, Florianópolis, na
Missa dm ,10 horas, na TV Cultura, pela primeira vez.

'

- A Comunidade Ev,!"gélica 'de Jaraguá do Sul';' Centro - fazia'a
apresentação de "Hortus Musicus", grupo vocal e instrumental'da
Comunidade Evangélica do Bairro Fortaleza em Blumenau, onde o pmt;'r
Egberlo Schwanz exe_rcia o seu pmtorado .'

,

- O Grupo Folcló�ico "Bumba Me", Boi", do mestre Manequinha,
completava neste ano o seu 43° ano de fundação, sempre difundindQ o
boi-de-mamão, apesar da falta de apoio· e da seriedade que é tratado.'
- Ojaragu(UnseMarcosLqIfin, acadêmico de ciências contmeis, residente
em Joinville, lançava "Seis Pedaços de DoiS", O!'tologia poética editada

,pe/�.Edições lpê. (�jovem .filho dest� !erra recebia cumprimentos pelo
lançamento desta obra literária.

sabendo por Udo Ramlow,
transformado em Relações
,Públicas, que tanto no caminho
para Blumenau, de um lado, ou

J>ara os lados de Rio Cerro,
era a mesma paisagem, a

organização do trabalho, das

construções típicas, das
diversões e.o culto religioso.
Tudo funcionando redondinho
como um relógio..

Esta im�em, contudo não é
de hoje de povo organizado e

trabalhador
. que sabe viver

confortavelmente em casas de
alvenaia ou enxeimel; Sabendo

Sexta- eira, 15 de novembro de 19

'lllSMIIVISCÊNCIAS
. � DO..sERROàUIIA>HISTÓ� (39) - APONTAMENTOS

algumas modestas como

nossa

A obra do americano R
Nash com o título "Th
ConquestofBrazil" e1rad

.

por Moacyr N .. VasconceU ,

como
liAConquista do Brasil",

pda sua importância mer :
comentários - de Rub'
Amaral na "Folhä da Manhã'(,
do Estado bandeirante,
Marcos Konder, pesquis

,

escritor e homem publico
,

participação no Congres
Representativo de San

Catarina, louvava Rubens

lDuas
Rodas

,

Industrial '

ALlATECNOLOGIAat
t.W"ÉR�RIMAS PARA

Al..I.tENTOS
•

Fone (047) 171-2277
.......uá do Sul - SC

a anos-luz à, frente de nossas que iria escrever sobre o Rio do Amaral," sem intuitos 4
pretensões de resgatar o Serro, que é um prplongamento propaganda"afavor ou Co�

.

passado de nossa terra. Em de Pomerode, pois, de lá viêrarn aJhc:ilti ao seu espúito ,devado
meio de muito barulho de 'os migrantes e imigrantes para de pensador, ele fez.
música alemã (é a cidade Alais' ocupar aparte do atualmunicípio seperação do joio do trigó
alemã do Brasil) e de conversas de lar�uá do Sul. Enviou-nos, messe literária do momento.
de gente alegre que com então, cópia xerográfica de um É Marcos Konder que
coloridos unif-ormes opúsculo de Marcos Konder, escreve: "Como obSCIVa muilo
confraternizam coin muitos com o titulo "Blumenau - O juízo bem Rubens do Amaral,
turistas que ali comparecem de um escritor americano sobre poucos estrangeiros têm
para conhecer este pedaço do a colonização germânica de escrito sobre o Brasil com

'Brasil diferente dos demais, Santa Catarina e sobre o sinceridade e conhecimento de
que construíram uma estrutura Município de Blumenau". Logo causa, Uns elogiam as,

onde não se conhece a miséria na primeira pagma está bandeiras despregadas,
porque todos conhecem QS' estàmpado um N.B.: - "Este fazendo uma propaganda
seus direitos e deveres'; aJ1jgo devia ter sido pUblicado, talvez de encomenda; outros
dosando o trabalho com ti em português, na 'Cidade de criticam e denigrem ou per
lazer e. não conhecem Blumenau', e em al�ão, no'Der .

ignorância ou por despeita
privações, pelo menos como UrWaldsbote', por ocasião da má fé. Este ilus1re ameri
'nos grandes aglomerados visita do presidente Getúlio .que, além de escria
urbanos. Lá conhecemos o VaJgas a Blumenau, em maço consagrado, é autoridade
casal Manoel (Aloyr) Ferreira· de 1940. Mas a censura policial matéria florestal nos Es
Filho, do Rio de :Janeiro e resolveu proibir a publieação". 'Unidos, não 'se compraz
Cláudio (Lúcia) Dias, de Que assimmesmo aconteceu em ; .elogio barato ou caro nem

,

Brasília ("CP", edição 4.919. março de 1940, mas sem . critica �ordaz' e interess
.

'. págiÍla 4) que não aQ'editavam homenagem ao ditador e hoje Muito pelo CX>J:úráio.;
.

e acabaram faz parte de bibliotecas� Friz wn'la-aguá - 1186.
��C,�_"_'_,,_ �'-

'_aFlla•. ••1

. No mês de janeiro196 fomos
à Festa Pomerana, tradicional
festa do vizinho Município de

Pomerode, 'que faz limite com

Jaraguá do Sul, pelo atual
bairro de Rio Cerro. No meio
de uma multidão que

comparece à festa, depois do
desfile multicolorido de seus
integrantes, voltamos a ter a

agradável companhia' do
.cidadão pomerodense Udo
Albert Ramlow. escritor é

pesquisador do passado de seu

município e, 'em' matéria
cultural ao nosso vizinho está

A comunidadecresce e se
transforma pelo tr1JbaIho.De

cada um ede todos.
'
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'Lembranças dopassado
. .'

. '.

.

. .

..

. .

� 'Na semana fafrnacê,utico' Jaraguá e o
,

,

passada. falamos para cá.'Foi deslocamento a

I ,que o primeiro ·Georg Horst. Joinville era

farmacêutico e .Abriu ele a' difícil e
I

bioquimico, que Farmácia
.. ,

demorado, eraa
veio a Jaraguá estrela, ou, em ' ele que se .

do Sul, foi Paul, alemão, "Stern recorria em caso
,

'
.

KraemenEste, Apotheke". de doença...
contudo, não .

" A figura do ' Ser

permaneceu em ,farmacê'!tico farmacêutico,
Iaraguâ, era muito naquela época,
vendendo sua "

.

importante na não era uma

propriedade, em vida do povoado tarefafácil. Não
1903. de Jaraguá.

"

se podia pegar
Somente em .

. Pois, 'como não os
» ,

'1907, veio outro 'havia médico em medicamentos

Georg Horst com. sua família em frente "à sua farmácia

Georg Horst. Foto ainda tirada na Alemanha ,

·prontos na
prateleira e

vendê-losao
cliente. Era

.

preciso
''fi bri

"

a ncar, o

remédio,
fazendo a

" V_oc� gostaria âe colaborar, comentar, criticar, ligue para 372-1300 e fale com Egon, ou
,

para 371-J919, Se preferir escreva para aCaixa Postal19. ,
.". . � ..

.

Será um prazei' para nós.
"

I,

'

,laboratórios
farmacêuticos.
As próprias
receitas'
médicas não '

'. traziam o nome'

de um remédio,
mas sim, a'

. mistura entre as composição
�_ diversas drogas. , dele. A

,

Náfarmáçia farmácia era o'
erafeito o,

.

.,

, que se chama

.

trabalho ,que,'
.

de farmácia de

hoje sefa: nos manipulação..
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,

COMEMORAÇÃO SOCIAIS."

Oasecomemoraôõanos Carmem .Magalhãe
.

de Castro SOUUlJaraguá do Sul- ,A Oase
Ordem AuxiliadoradeSenhoras

Evangélicas - da Comunidade

Evangélica de Jaraguá do Sul,
assinalou condignamente a

passagem do 65.0 ano dé
existência da entidade, que foi
prestigiada pelas congêneres do
município base e de outros que

acorreram. para homenagear as
fundadoras remanescentes' e

sucessoras, além'· da

participação benvinda do.'

Judiciário, Legislative e
Executivo é Entidades Sociais,
Assistenciaise Beneficentes,
formando' uma festa 'de

confraternização supra
religioso, pelos objetivos canunS
que se deseja alcançar, muito
apreciado pelacomunidade, que
viu nesse movimento um

objetivo por todos sonhado
alcançar um dia em

.

sua

plenitude. ,

. Quando a Comunidade

Bvangé lica Luterana de

Jaraguá do Sul completou, em
J 982 os seus 75 anos de

existência, os seus autores

Johannes Breuel, Carl Otto
Enderle e Ewald Heinz

Boss, organizaram -uma

memória desse período da
existência em Jaraguá do Sul,
dedicaram um capítulo à

"Freuenverein",' que em

, português significa AssociW;ão
Feminina, e nos permitimos
transcrever parte dessa
memória que dá Ei dimensão de
como a união é capaz -de

resolver problemas tidos 'como'
,

intransponíveis: "Pelas senhoras
da comunidade, foimaniíestado
o, desejo de também

participarem ativamente na

comunidade, poismuitas coisas
, 'são' observadas melhor pelas
mulheres, por escaparem à

atenção dos homens. Assim, em
.8 de novembro de 1931, foi
convocada unia reunião pelo

.'

pastor
: Schlunzen, a cujo

chamado acorreram muitas

senhoras".
O parágrafo IOdo Estatuto

tinha a seguinte redação:" §10 -
'

A associação possui um nome:
Associação Evangélica de

Senhoras de Jaraguá e sua

localização em Jaraguä. Foi
fundada em 8 de novembro de

1931 e está em união com a

Comunidade' Evangélica
Luterana de Jaraguã. Tem como

objetivo aassistêneia a-doentes
.

e gestarites e também no campo
da beneficência. Para isto, é
contratada uma irmã

,evangélica". ,

Em fins de novembro de

1931, foi admitida a diaconisa
Alice Richter que, durante

longos anos e com muita

dedicação, serviu à comunidade
como,enfermeira e parteira.'

Margarete Schlunzen,
esposa de Praeses Ferdinand

.

Schünz'en trabalhou com

empenho dentro da Oase

("Fr.auenhilde"), mas já
conhecida como Ordem
Auxifiadora de Senhoras

Evangélicas, aberta: pará todos
com ó objetivo de se dedicar a
causas nobres,' ainda teve

grande impulso pela irmã do P.

Schlunzen - FrI. Martha,
distribuindo "conselho,
consolação e conforto espiritual
com o seu coração sempre
aberto para as 'dificuldades
alheias".

Sexta-feirá, 15 de novembro de 1
'

,

Itaperuna - RJ" Deflui em data �atal na residência, de :DoOl
de amanhã o octagésimo ano de Carrninha, assim conheci - e

existência da Senhora Carmem chamava carinhosamente; o que;

Magalhães de Castro Souza, fino permitiu à Brunhilde.e a extinta:
ornamento da socieda'de' Dona Ida, a vivenciar uma
itaperunense. comemoração diferenciadade

. A ilustre aniversariante é viúva ' nascimento de Jesus, 'nos US� 'e
de Benedito Sõzinho de Souza, 'cosnímes daquela região - a ceiá
Tabelião de Notas da Comarca e de Natal, o desfile com a entrega
deverá comemorar o seu natalício .. das chaves da' cidade ao Pap�
rodeado de filhos, netos, bisnetos e Noel" e a troca de presentes - para
demuitos parentes e amigos, dentre estabelecer o clima natalino, toda
eles a nossa querida dra. Zilá 'se cumprimentando ruidosamente;

, Rodrigues Leite, que vem de ser o Este jornal cupprimenta Dona
elo de ligação paraessa duradoura Carminha pelo seu 800 ano de vida,
'�equenosprendeaItapertma., com os votos de -que muitos.

Vale a pena, por oportuno; dezesseis de novembro', venha a·

lembrar que passámos naquela colher no �ardim de sua útil
encantadora cidade, em 1961, o existência. (EVS)

,E apareceram os resultados:
.,As senhoras da comunidade

�udaiam com o seu trabalho e

orientação, sem onerar os

cofres da comunidade - ao

contrário - trouxeram alívio à

finanças, pagaram novas

aquisições ou consertos que se

fizeram necessários, pelos seus'

próprios meios.' Com imensa
satisfação pode-se constatar

que ,o seu caixa sempre
apresentava saldo favorável e,
emmuitas ocasiões, auxiliaram

..

a comunidade. Pelo superávit
alcançado num Bazar, em

setembro de 1955, foi-lhes
possível ajudar a filial Três Rios
do Norte na construção de sua

igreja em suas necessidades".
Os próprios autores da

, .

lu"As
. Caras e Bocas, é o.nome do

.

memória, cone em.: Sim, as '

senhoras da comunidade mais novo espetáculo 'teatral que
.0 grupo "10 Ato" da Scar estará

exerceram a suá influência' no ,

apresentando neste fim-de-semana
seu destino, dando-lhe apoio e

. (dias 16 e 17) às 16 horas no

ajuda. Com grande Satisfação, anfiteatrQ da Scar.
pode-se apreciar os seus bem ' A peça' é bem humorada e'
elaborados protocolos e não

.
mistura clowntpalhaçoj.mímica e

'-���fIJ!����deveinos olvidar, nesta Ocasião, bonecos num show de • 'i;; t!>ffl..,.
de apresentar às senhoras da

.

interpretação das pequenasatrizes: '. ·I
-,
OVO; li, dnossa comunidade o nosso

.

Alessandta Freitas Puff; Ariane �L TI".

, preito de admiração e gratidão Raizer,Bruna Luiza ZontaXimenes, • �.
mBrunaMazzine Baptista, Daniela • � D

,

pelos ·benefícios dedicados' à '. ". O j
Engelmann, Désirée Sara'

comunidade".
Lehmkuhl, Fernanda Bianchi ,

• �.�l.� ,.mJ.r.;�Parabéns, às Comunidade
.

�_�OO��Nathalie Ferreira, Monique Zonta '���i�.1&WEvangélica e Oase - Ordem Heoschel e Morena Cavalcanti. "" AtIF'1E"'rR�"".SCAPAt
Auxiliadora de Senhoras Vocênãopodedeixardeassistir '·.=O'RU.OGtCOMlIHVSd!1Evangélicas, pelo muito que a essa última montagem teatral do . I .'

�OFOTO lOSS_!j
construíram em 65 anos. (EVS). ano, dirigidapor Sandra Ba.ron, I .

.

- - - - � -,- - - - - - --

Caras e Bocas

o endereço onde a qualidadetem bom preço, fa

_ftNWR_____;.....o;·�_M_A_L_H_A_S_._L_T_D_A. brica: Iacquard, Soft, Cotton, Moleton, Meia Ma�
lha lisa, e estampada, Stanflex, Xadrez, Listrado,
para atender confeccionistas do ramo de malhas.

•

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

" FON�: (Ô47_) 371-0099
'--c-c FAX: (047) 371-1045 '.
JÃRAGUÁ DO SUL - sc

DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAMENTO PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FlANElADO E ESTAMPARIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



- Sexta-feira, 15 de novem!J.ro de 1996

Jàraguá em Dança 'abre espaço para novos talentos
,

{

cadama de apresentações.
,Segundoo coordenador '

geral, Sadi Benito Lenzi,
toda comissão oqJDJizadora
doeventofaráumàremião

Apr o x.i ma d.a >

'mente 5000 pessoas
compareceramno ginásio

,

em espetáculos realizados
por 53 grupos de Jaraguá

,

do Sul e região . Vários

grupos se destacarampor

apresentarem coreografias
.bemproduzidas e :figurinos
deacordocoma categoria
e estilo em' cada sinopse.

, O '};J Jaraguá emDança
também contou com

a participação espe
cial de entidades de

Jaraguá do Sul (Apae,
Centro Educacional
Canguru Colégio Divina

Foram três dias de.

espetáculo queenflobaram '

criatividade,alegriaemUito
esfurçodoadoportodosos
dançarinos que se

, prepararam para o, 2°

JaraguáemDança.
O evento", 'que

'transformou o palco do
Ginásio Arthur Müller,
reuniu várias categorias,
todas avaliadas pela
comissao de jura
dos" dentro do

regulamento, incluindo

, 1°, 2° e 3° lugares (de
.acordo com, cada

categoria).

Providência e Academia

Alcance Fitness Club) e

JöinWle.Odéstaquemaior
ficou por conta da

Comdança (Companhia
Joinvilense'deDança) que
mostrouprcâssionelismo e
qualidade em coreografias
baseadasnosmusicais da
Broadway.
Apremiação aconteceu

de 'acordo com' o
.

regulamento e a catego
ria, onde . cada grupo
vencedor recebeumeda-
1ha e troféu. O 2° Jaraguá " para conquistar eventos
em Dança também mais qualificados a cada

premiou os destaques a ano.

nos próximos dias, onde
poderá avaliar, todos os

pontose garantir melhores
expectativas para o 3°

JaraguáemDança,mesmo
comapossiwlmudan'ça do
secretariado. Coni os
resultádospositivosdeste
ano, o objetivo será

garantir mais empenho

As estrelas da noite
Todas as noites de espetâculaforam avaliados epremiados um destaquepor dia.

,

Queforam:

Margardh Ferreira da Silva do

Grupo'Streeter's New;na coreografia
"Soldados da Dança": Academia,

, Galpão Saúde (dia 10/11).'

.

Cleiton Felippi do Grupo Reluz, com
a coreografia "A Emoção do Dançar"
E. R Rio da Luz I (dia 8/11).

Evelyn de Oliveira, com a

coreografia "Meu Primeiro
Amor ". Academia Galpão

Saúde {dia 9/11).

: I
I

VARIEDADES .. 5 1
.

'�
"fi

I
I

,�
. ,

'!
H

Resultados do 22

.Jaragu6 ein DanV8
categoria Idintll (até 18 anos)
l°lug.. _

Grupo Contágio' .. Centro Educacional Canguiu
, Grupo Dança � Cia. Jr. - E. M, E. F. Rqdolpho
Dornbusch

GrupoCorpo�Mov� I - ColégioEvangélico
Jaragm

'

Grupo.deD&Dça CDP I - ColégioDivinaProvidência
2°1....
GrupoRelnz - E. R. Rio daLuz I

J°Iuc--
'Grupo Roland Dançando .;, c. E. Prof" Roland

HarQld Do.;musçh
Grupo� - E.-R. RiccieriMareatto

'

Grupo Jariga Jimior - Instituto,Educacional Jangada

Categoria Infante__eaIl (até 14 anos)
1°1.....
Grupo Dance with life - E. M. E. F. Guilherme
Hanemann

Grupo Dancerich - E. M. E. F. ErichBlosfeld

Grupo GnJpoDança & Cia - E. M. E. F. Rodolpho
Dornbush

Grupo Corpo em Movimento n - Colégio
EVllngélico Jaraguá
2°lug..
Grupo Dance Art - E.M. E. F. CristinaMareatto II

Grupo de Dança São Luís - Colégio São LUÍS

Grupo Roqueiros Vipz - C. E. Prof' Valdete Inês
� Piazera Zindars

I Grupo de Dança CDP .II - Colégio Divina
Providência

"

Grupo Janga � lnstituto Educacional Jangada

Categoria IJvre (até i4 anos)
1°logar
Grupo Divina Jazz - Colégio Divina providêD.<lja

Grupo Duo - Academia Galpão Saúde
2°1.....
Grupo Classics - Academia Galpão Saúde

3°lug.. ,

Grupo Dancing JaZz - Academia Galpão Saúde

Categoria Juvenil (acima de 15 anos)
1°1....
Grupo N'Ativa - E.M. E. F. Anna Tõwe Nagel
2°1....
Grupo Divina Jazz - Colégio Divina Providência
3°1....

Grupo Cristina Marcatto II - E. M. E. F. Cristina
Marcatto

Grupo Dançarte - E. M. E. F. Antônio Estanislau

Ayroso
Grupo The Rockes - C. E. Julius-Karsten II
Grupo Live's Dance - E. M. E. F. Jonas de Souza

Categoria Uvre(acbna de 15anos)
1°1111"
Grupo Streeters Néw - Academia GalPão Saúde

2°1111"
Grupo Imsgem - Escola de Natação OlytJJpia '

" Grupo·Teen Dance - Academia Dancyng Days
GrwoMF - Grupo MF

..JDDOm
Dellelt_ e RepreJCTlIll(iJrJ LIDA.

Químico Responsável:
"

Dr. Edson AdJls,Qn Ferreira

CRQ: 133 005 98
XIII Região

Vem chegando o.verão, e com ele: baratas,moscas, perni1o�gos,. aranhas, cupins
'. .

.

e demais insetos. Tenha seu ambiente higienizado, atravésdoe serviços
profissionais da "'DDSUL'i.

,

,'Serviços rápidos, -limpos e com garantia.'
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO

Rua Ferdinando Pradí, 34·- Centro ,- .Ja,raguá do Sul - SC - Fonesr 975-0119 e 973-547l

It IttrlJtMUJ

TAM8ÉMNAS
PRAIAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·CHORINHONOVO •...---�-.-,--�-_-.--�---�--.

está em festa o lar do

���s:� a:ifoDa���!� .'... ., Colégio Sã9 Lu
Tecilla, com a chegada

. i
do Gustavo. Garotã9.

: esperto, c�eio de vida
: é a alegria dos papais
corujas.

6 • CORREIO DO POVO· Jaraguá do Sul, IS de novembro de 1996

Casamento em altíssiirw estilo de Rodolfo Hufenüssler Filho e

Elisangela' Lorenzetü, na Igreja Nossa Senhora, do Rosário (Rio
Molha), no dia 25 de outubro. Os convidados foram recepcionados na

IJ.ecreativa Duas Rodas.

NOS MARES DO SUL - tá O maior auê
na cidade e região a super promoção
que o Baependi realizará no próximo

.

dia 23. (sábado), em seu parque
aquático. A noitada havaiana promete
ser das mais concorridas dos nttímos

tempos, a nível de Estado. Decoração
ímpar, dentro e fora das piscinas,
animação de duas super bandas;
Mazinho dó Trombone de Florianópolis
e Pop Band de Joinville, dois super
buffets de frutas tropicaís, arranjos em

todas as, mesas, bebidas especíaís e
desfile alto verão, são alguns dos

príncípaís íngredientês da festa. Na

coordenação, 'o incansável diretor
, social Arno Henschel, com uma equipe
especialmente formada para o evento.

Ingressos na secretaria do clube a razão

de-R$10,00 para sócios e R$ 20,60para
,
não sócios, O traje é típico havaiano ou

esporte. O azul e branco do Baependi
estará colorido, nesta noitada especial.
É imperdível!

Os noivos

Rodolfoe
Elisangela.

Os noivos,
�om DSpais
dele,
Rodolfo-e
Karin

Hufenüssler
e dela,
João e Elza
Lorenzetti.

NA FERJ - com a coordenação. do
Departamento de Pedagogia, a.

Fundação Educacional' Regional
Jaraguaense, promove no próximo
dil\ 29, palestra "A Relação Amorosa
e Criativa na Prática Pedagógica",
com o professor Rubem Alves. Será
a partir das 19 horas, para alunes e

.

professores da Fer]
:

e demals
profissionais da educa-ção.
Informações pelo 371-0983.

Recebeu a primeira eucilristia, no sábado (09), na
Comunidade São Luiz GonZaga, Elisiane FranZller.
Ela éFilha de jair é Erondina FronZller.

QCentro JeEtIuctlfá9l"fantil "DellÚ JeLeite", 1WIIh:ou "O ./timo
,'I .

$ábado (09),· uma super/estapara os baixillhos, IUJ seile do Jeep
CÚÚJ. A garotada clllltOIl, declamou, -fOU, "O estiW piscin.a e

praia, bemgatinhos. Asprofessoras Rita,Mariselma ePreta, também
entraramna lança. -

Novas e modernas instalações

Rua Barão dO Rio Branco

FOI\E: (047)372-0081

JARAGUÁ DOSUL· SC

,DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
PREVENÇÃO EM CARDIOLOdlA

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA. Beltrami VAI E VEM - o

.catarinense Jorge
Bor.nhausen virá ao·

Brasil, novamen te,
para estar entre os

dias 7 e 20 dejaneiro
em B.rasilia, Ele deixa
a Embaixada de

Lisboa, -con vocado

por Fernando

Henrique, para dar
-======::::::J um help provIdencial

Comemora idade nova domingo (17),· n�
.

votação da

Greici Danieli SCOz� ,Cumprimenws nà eqlenda da

'" reeleição.agenJL

Máquinas para empacotamento
RuaAraquari, 136 - Dha da Figueira

FONE: (047) 372-0540- FAX: (047) 372-3203
,

.

J�uádoSul-SC

Jaraguá do Sul, 1S de novembro de'19�6. CORREIO DO POVO � 7

.
e-maíl clnagel@netuno.com.br

RAGUÁ E� DANÇA - sucesso absoluto,
QS os aspe&tos,. o evento concentrou maís

o grupos de dança- e cerca de 5 mil

ores, no ginásio Arthur Muller. Nas três

(de � à 10), o que se viu foi pura magia,·
va no palco, com aplausos intermitentes da

De parabéns as entídaães participantes e

ente o professor Balduíno Raulíno e sua

l>ela organização impecável.

Restaurante e Pizzaria Per Tutti, alí naWalterMarquardt, com a

direção do anigo mestre �e, com rrnsíca ao vivo todas as

quartas e quintas-feiras e pratos deliciosos da culinária brasileira .

Vale conferir.
.J.L. Fábrica deEsquadrias eChurrasqqeiras, vemrevolucionando
o mercado com moderníssimas churrasqueiras, para cámpo,

,

cidade e praia. A direção é do amigo Elinor Beber e os contatos
- podem ser feitos pelo fOJ;1e 371-5210 ou 'na ,fábrica na rua

FelicianoB-0I101ini, 375 naBarra.
.0 primeiro sorteio da promoção "Premiar Faz Bem" de lojas e

supermercados Breithaupt, realizado, no último sábado (09);
contemplou Vivian Peggau com um Ford Fiesta zerinho. Outros

11 felizardos ganharam eletrodomésticos, 9 próximo sorteio será

dia 09 dedezembro,mmpick-up S-lO e IIBis 11 valiosos prêmios.
Dia 23 de dezembro" todos os clíentes que depos,itaram seus

cupons nas umas espalhadas pela região (nas lojas e

supermercados), concorrem a um BMW zerinho e mais 11
valiosos prêmios. Sorte tem quem acredita nela!

.0 Sesi, através de belo trabalho que vem sendo realizado por
Leõnídas Nora, em convênio com a prefeitura, construirá mais

uma cteche na cidade. A localídaderescolhida é aDha da Fígueíra.
Para 97, deverão ser contempladas as localidades de Três Rios

do Norte, loteamentos Santo AntOIÚO e Souza, com creches nos

IreSIDJS moldes das já implantadas.
.0 Núcleo das Mulheres de Empresários de Guaramirim" visitará
.. no prôximo dia 26, a 2·. Prolar, em Joinville, A feira apresenta,
produtos e serviços, direcionados especialmente para 'o
segmento familiar. Adesões pelo 373-0037 com KeÜy.
Festa Mix na Marrakech, hoje (15), a partir das 23 horas, com o

DIMC JACK, melhor 1)1 doBrasil e 4° melhor do mundo/96,
eleito pela maior organização de DJs do mando, 'a DMC de

Londres. Prá galera distribuição de camisetas e bonés e rrníto

agito. Vale participar!
.

-

•Foi feita uma pesquisa pára rredír a,preferência radiofôIÚ<jél em.
autõmoveís aqui emnossa cidade. O resultado foisurpreendente.
O jaraguaense ouve rádio no carro em quase sua totalidade.
Não tenho os percentuais finais, inas os närreros àpontam para
a qualidade da programação levada ao ar pelas rádios da -cidade
e desmentem outros-percentuais já divulgados. A pesquisa,
.prova mais uma vez. que brasileiro não vive sem rádio e .0

jaraguaense tanDém
,.

•As flores da coluna para a amiga Piti, esposa do Célio Souza,
por-seu aniversário, festejado na última terça-feira (12). Ela foi

f!Blito cumprirrentada por todos os seus amigos e familiares e

'especialmente por seus' netinhos. Parabéns.
•Belíssimo o trabalho do öorrpanhéíro repórter Luiz Fossile, desde
a cidade de SãoBento do Sul.na cobertura dos 36° Jogos Abertos
de Santa Catarina, pela Rádio Jaraguá AM Stereo; Embora a

perfottmnce de Iaraguá do Sul não ter sido das melhores, o
trabalho do Fossile foi perfeito.

.•Inaugura hoje, com intimeras inovaçõeS, a danceteria BlueNight
·

Club, naBR 280 - Km60, antiga GaleriaLeopoido, em GuariUIirim.
Â casa de eventos, realização de Noraldino Cunha, servirá para

- abrig� a galera em suas festas tradicionais e iguillrrente para

espetáculos artísticos, que serão levados a efeito, no vizinho

nrunicfp10. .,'
-

•Um abraço para o amigo Álvaro, ecônolDJ do Clube Atlético

·Baependi. Seq:Jpre seTvindo pratos deliciosos em �lrmços e

jantares festiros e 'recepcionandb a todos com muita fIdalguia.
•Portal de Iaraguá, festejando seu.11° aniversário; dlstribuit;á
chopp a seus clientes, neste sábado (16), e ainda sorteio de

super bike e a animação de palhaços, para entreter a garotada,
·

\ enquanto os papais vão as coßllI'as.
•Por falar ernPortal deJaraguá, não podelDJs esquecer o cleficioso

·

"carreteiro a lDJda' gaúcha", servido todas as quarta-feiras;
·

pelos amigos Thto e Peninha, na Churrascaria Garfo eBombacha.

LINHA - Leila Cordeiro e Eliakim Aral1jo
.lrar para 'a pröxíma. edição 'do "Guíness Book

ds". O mérito é ser,o casal, casado, há L::.:=;;;;;;::=====
i

mpo no ar na televisão brasileira. �ra Triches 'e Jutta Breithaupt Marcatto, � encontro de
.

.

-

duas gerações bem sucedidas nas artes plásticas. Jutta
UARAMIRIM - � Associação Comercial, -

-

,,--r.alho.6· tu' Ion até d· 23
trial e Agrícoia de Guaramirim (Aciag), expoe seus wUU

. s, ae pm ra em porce. a, Ala,
sará a nova diretoria, eleíta para a gestão � 15 às 21 horas, no espaço cultur�' da prllfa Angelo
,napróximsexta-feira(22), 19:30, no pavilhão Piazera.
entes, com jantar festivo e palestra do

.

or .José Henrique Carneiro de Loyola.
o Marcel Zimmermann substituirá Blásio

es na presidência da Aciag.

TRA COCAÍNA - pesquisadores norte
" os estudam a viabilidade de uma vacina
a o vício da cocaína ser usada

emítantemente com· o tratamento de

ndentes da droga. Bãrbara : Fox e

oradores relatam estudo experimental no
nnmero de "Nature Medicine".

,

HA BOMBRIL - sucesso do Paralamas

so, saiu da Argentina. A,mnsíca original
.
ti Y Mira", do grupo argentino Pericos. Os
iros fizeram uma versão da composição
no último dispo dos argentinos, O grupo F'__ #� Ie te tI. w;t 1'1UlIUl 'Nils da Sil M·

es Paralamas do Sucesso e espera poder �amen": e -g_an e re
'.

o on va e �
,uma mäsíca dos brasileiros. Deise StrmgoTJ, .deu-se no dia 10 de outubro, na Igreja

-

São José (Rio Btlanco), em Guaramirim. O noivo éfilho de
-

GA\\'" já tem colecionador correndo atrás Luís Gonzaga e Irene Terezinha da Silva e a ·noiva de

.

da dupla sertan.eja, �ay, Rosa óe Rosinha Antonio -e Donzila Stringari. Os convidados foram
hados por Chítãoztnho e Xororö). Os recepcionados na Associação AtMtica Banco do Brasil em
das musicas são verdadeiras pérolas: .

.

.. ,

ca Tuca", "Bichinhó de Estimação, /'Peão' Jaraguá do Sul.
Ar'" Cick

a inexplicável. "Prefiro a Peret;eca",
.

Letkia dos Santos recebeu aprimeira eu
no dia 3 _deste mes, na c�munidade Ap
Tiago. Ela filha de Amarildo e Reni/dtl
SantoS-.

ON NÃO - o prefeito de ManU�. capi�al
Uipinas, afirmou que não permitirá q"e o

Or norte americano Michael JacksQn se

lebte na 'cidade, ,qualificando-o como

sexual que persegue as crianças". Alfred
o prefeito, fez as declarações depois de saber .

Jackson faria spows· nas Filipinas em'

bro.
-

ENTR.IMSTAS
E

AMBIENTAÇÃO
- MATERNAL. PRÉ ESCOLA E

PRIMÁRIO .

'CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR�IMAGEM
Dr. Ed�on·Carlo� 0chulz

-

DlJRAN'IEo Mês DE NOVEMBRO

58 A sa E 20 GRAU

DIA 23/11/96 ..

ENDOSCOPIA -DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL E DOPPLER COLOR GASTROENTEROLOGIA
Rua Jorge Czerniewicz, 84 Telefone:. (047) 371-1109

.

Agenqe sua entreviSta. 371-03'1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



RODÍZI�DECARNES
BUFFETPORQUILO

NOVIDADES:
JAVAI.J.BÚFALO '

OVELHA

BR 1M) N- 5.149
JARAGUÁ DO SUL - SC

ÁJle:i:O, ao
Portal de Jarag.á

JaraguÍI do S·ul, 15 de novembro de 1.996

�.-.�IÇ'-'.�
,

.

,Jackson Jacobi

! PiqueteEstampa de Taura realiza sua 2aCavalgada.
I •

• '"

•

. ;11 oPiqueteEstampa de Taura, . ,t
i filiado ao CTG Laço
.Jaraguaense, .realizou sua 2a.

Cavalgada nos dias 9 elO de
_

. .

novembro, com destino à Rota

� das-Cachoeiras em Corupâ: .

Aquiestão
relatadas algumas situações. o pessoalpartindo. para o belo passeio

.

Parada para almoço e descanço, já em Corupá

Todo pessoal dando' um refresco aos 'A· confraternização na mes� do almoço
animais, exceto o organizador João (Pão de domingo, com aquela canha buena e

e Jlinh9) que foi levadopelo cavalo para o tradicional churrasco gordo
um bom banho

"

"

Despachante CILO
CONFIE ev1QUev1Se.PRE ESTEVEAOSElj lADO

"MAISQUE UMDESPACHANTE, UMAMGO"
Rna Jorge Lacerda,169-FOne: (047)37Í-2779

Jaraguá doSill- sc
'

F�lial: Barra do Rio.Cerro,RuaAlßeloRubini, 972
Fone: (047'376-8421

No decorrer da programação teve um .

indivíduo, o amigo Adalto, do Banco do' a

Brasil, amarrou sua calma égua na: a

ponta de um rancho; olhem so o estrago
que essa cáca fezl Adalto, o- dono do" .

.

rancho está a tU4 procura!
,,' ta

COMéRCIO
DE CARNES

E FRIOS

- A melhor/carne da cidade -

Rua Joio Planlnaoheok.. 407
. Fo...: (047) 372-0524.371-4547.371-5215

..IARAGUÁ DÓ SUL· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-feira, 15 de novembro de 1996 VARIEDADE$ - 9

.

a o desespero dos fãs e

. gria de quem nunca suportou
leus acessos, Madonna tão'

I
.

o não irá aparecer para as Este ano a Grendene
eras, com excessão é claro, conseguiu' arrasar no

da estréia inuneÜal do filme
.

lançamento da nova linha de
vna. em dezembro. sandálias'. A Melissa Top

.

motivo não poderia ser outro: Collection marcou, estilo com

arecém�nasciqa LourdesMaria, as. cores seguindo as últimas
f filha tão sonhada que' tendências nas sandálias. Com
adonna sempre desejou ter. A saltos mais altos e maior

Cantora declarou que não irá
. díversídade nos modelos; o'

,
Íaze� nada em público até que sua filha estejabem crescida: maior "trunfo

II ficou por conta
m sua nova mansão em Los Feliz, Los Angeles; o pai, Carlos da presença da top model,
n, está constantemente junto de Madonna e Lourdes Maria e Claudia Schiffer que esteve no Brasil fazendo o lánçamento

:.ermuito' participar da criação da filha. A cántora por sua vez, -oficial da coleção e reforçando as expectativas de sucesso

�edita'que provavelmente, irá assumir novamente o papel de .'para este ano. Melhor estratégia impossível: markering com

ãe j� no ano que vem, e o pai convocado para a dobradinha, investimento pesado, unido as melhores tendências do mundo
será novamente o cubano.

.

,
"

fashion.

eleza é
undamental. ..
Ela tomou-se a querídínha do
do fashion por revelar um'

tilo e' beleza bastante
cantes. Com apenas, 19 anos,

,

.

leyMalmann está ilustrando
.

pas e editoriais de todo o

ndo. Hoje, para ela, Paris":
.

ão são lugares, familíares �
vaYork suacidade deãnítíva,

.

de .realiza vários desfiles e .

-

es de fotos.
, . Tudo é tão perfeito que.para completar a histõria de.sucesso, a
maneira como tudo isso. aconteceu é que realmente surpreende.
Vma ex-costureira de uma fábrica de sapatos" um dia se aventurou
em um curso de modelo .... daí por diante sö são as notícias que

. agora estão estampadas por vários meios de .comnnícação,

\lida de '

.

lJ'ona-de,-casa,

"Servindo·
bem para' .

.', ,

Procópio
Gomes,1264

Pone: 371-2114

•

Servir,

'sempre"

·Çomo .

. Uiabo no corpo
Os telespectadores tentaram,

. tentaram.... mas foi difícil
transformar a relação .de Sharon
Stone e Isabelle Adjaní em um

caos. Depois de terem dividido

a tela em um fume, onde uma é
.

amante e a outra é a esposa, a
.

torcida para que as' duas
tivessem .algum tipo de
desentendimento foi -grande .

Por serem duas beldades de dar

inveja, "os venenosos" não acredítam que não acontecerá nenhum

tipo de alfmetada por parte das duas estrelas.

No fume Diaboliqueasduas planejammatar Ö marido de uma e

amante de outra, movidas pelo sentimento de traição. O filme, que
foi um clássico assustador estrelado por Simone Signoret e Vera
Clouzot, . em 1954, veio com uma versão maís sofisticada, com

, suspense e insinuações homossexuais, onde a amizade selada entre
as estrelas, fora das telas, so acumula rendimentos. nas bilheterias!

I
..

A 'alma'
'

- ,
.

Ôo.negócio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.,.

Vamos construir o nosso OSeqüestro
SamanthaHallahan (RomaDowneydeUmaMulher

ChamtidaJacqueline) vivefelizcomseufilho deoito'anos" .

Buddy (KeeganMacintoshdel.endasdaPaixão) no

O Jornal CORRFlODOPOVO vem mais uma pitoresco� deWashington, em uma casapróxima às
montanhas cobertospor neve.Masapazdestamulher vai

vez convocarapopulaçãoparaa campanha serprofundamente abalada com o desaparecimento de S(!U

VamosconstruirO CentroCultural. filho:Por trásdosfatos, a terrívelsuspeita de que um

Sabedor da importância do prédio para a s�fJÜ;� bitturo está tendo

�•

. tnlClO naquelelugar...Na
cultura jaraguaense, o CORRlJlODO POVO buscaobs� deSamantha,

,

abraçou esta causamaisdo quejusta. doise.s1ranhosperso,�ens .1

rr: d. demo
.. 'A Lei R

secolocam noseu camrnho ,

.10 os po s pamctpan
.

l ouanet pamajudá-laacomporo �

permite que as pessoas físicas .e jun- perigoso enigma fJ!le�nda
,

f

dicas possam transferir 10% dás impos- ago�sua�. Perigo e I
devid

�. .
tensao se misturam nessa

tos eVl o a projetos culturais. intrigantetirutrQ, queaJia I

Procure se informara respeito, nosescritórios inocênciaa� �_
de ntabilidade

..

da
- assa.mnos equenos coloca

C? ' e paruape construçao muitopróximo da tm1idade
CentroCulturaldeJ "do Sul. emquevivemoshoje...

CentroCultural

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 de novembro de 1996

Coroado de sucesso o n Jaraguá em

ça, realitado no t1ltimo final de semana,
ArthurMüller, Um evento que foi marcado
a dedicação dos dançarinos, professores
comissão organizadora. Aplausos do

lico, o sorriso estampado nos rostos de

is orgulhosos e a satisfação de cada
icipante em poder apresentar uma

grafia que levou, meses de ensaio, nos
.

a certeza de que o évento estánó caminho

, podendo se tomar'aindamaior emelhor.

breve, com a união de todos, Jaraguá do

será um dos grandes centros culturais de

ta Catatina. Pode acreditar!
' ,

vôo LIVRE
. CompaDheiro MarCi� Mücke, presidente,

Clube de VOo Livre, envia à coluna
gramação da.entidade para este final de

: dias 23 e 24 de novembro teremos a 3'-
.

do Campeoll1lto Catarmense de Asa
. Já nos diaS 7 e 8 de dezembro será a
a disputa do Catarinen5e de 'Parapente.
plagem do Morro das. Antenas e pouso
Bseola Waldemar Scäímítz, na Ilha da

.

. O evento contará com som, 'completo
'90 de bar e, é claro, a presença de muita

íte bonita. Aproveite para dar uma

erída no belo serviço de ajardiJIamento '

izado lá -em cima, nas imediações das

de decolagem. Flores, gramas e urna

Inpeza exemplar mostram a preocupação do
rYL para com o meio ambiente.

, mRRAKECH
er Noitada altamente dançante estará

; �ntecendo, hoje, naMarrakech. É a Festa
,

YIJ, com a presença da fera dos botões,
MC Jack, considerado omelhorDl ao Brasil
eo 40 do mundo, pela Disco Mix Club, de
!.ondres. Haverá distríbuíçãõ' de camisetas
e bonés. As primeiras 500 gatinhas que
pintarem lá no Mercadão do CD terão

'

àcesso livre. Ingressos antecipados na

.

t.larrakech e Country Beer Bar.

NOTRE DAME
_

Para comemorar o seu 110 aniversário.
'Smutf's Lanches realizará neste sábado.
Notre Dame, uma big party pra toda
.lera .. Os ingressos estão "sendo

.

Iribuidos, gratuitamente na lanchonete,

� CUR�OIIDADE
-r. S6 para dotmir são gastos 63 calorias
r nora, Durante oito horas de sono, um

, queima o 'mesmo nämero de calorias
je numa caminhada de quase duas horas

.

In�a correria de pouco mais de uma hora
.:

.,ntmo acelerado. O corpo queima calorias

rápido quando se faz exercício três horas .

,

is d! urna refeição.

�motores estarão em alta rotação neste

..
de sem8l')a lá no Autódromo Jaraguâ, em

AlU Ramos. Serão disputadas provas nas

Iegorias Fusca, Marcas e Opala. Prestigie!

CENTER".' SOM

Av.Mal. Deodoro,406
. FON.E: 371-2847

IIJaraguâ emDança

j., �
,.r

Da nova geração dançante da cidade, Barbara
Marchiori Iensen, MarianaMarcatto e Ana Paula
S. Marcatto.

MinutA

Comdança,
.de Joinvüle,

Em momento de total'descontração, Rubens' Franco
e Luiz C. Cabra� da comissijo julgadora do evento,
mostram a coreografia que. estarão apresentando na

pr6xima ediçãO do Jaraguá. em Dança. ,

.

NíVER
Isabel LeàJ Grubba(15/11), MariaElisabeth

.

da Cruz (15/11), Caroline e Jaqueline J
Lombardi (16/11), MariaLuisaSchnútt(16/
11) e Lucia R.J. Fernandes (20/11).

liA ESpERANÇA É A MisTERi054 Mio OUE NOS ApRoxiMA
do OUE dESEjAMOS E NOS, AFASTA do OUE poSSUíMOS".

(SEVERO CÁTALiNA)
C>

fAIMAC(NiU
.

Av.GetúlioVargas, 158

Fone: 372 • 3469II 372-1042

VARIEDADES ·11

R.E.M .

(NewAdveniures In rn-Fi)
Este novo trabalho do R.E.M. reflete o que o grupo verdadeiramente
é: E por um motivo muito simples: foi quase todo feito durante a

turnêMonster, realizada demeados de 95 pata cá. Algumas canções
foram gravadas em ensaios, outras em passagens de som. estúdios
e até num, camarim O som, apesar de cru, aparece Com o apuro das

produções da banda de Michael Stipe. o repertório é ótimo,' com
.destaque para "How The West Was Won And Wbere It GotUs",
''TheWake-up Bomb" (que revela a influência dos Rollíng Stones
sobre a música do RE.M.) e "E-BowTheLetter", onde Stipedivide
os vocais com Patti Smith. Um disco de entrada, que traduz a

qualidade de uma das melhores bandas do rock contemporâneo.
(Mus ic Shopping)

. . .

'Informativo CENTER SOM '

Títulos mais vendidos: Power Dance, É o Tchan (Na Cabeça e na

Cintura),'Carrapicho, Faróis Acesos, .Akundum. Principal
lançamento: Samba e Pagode (voI.5).

EH �'NT"N:'4
(]FMarque num lugar especial da suaagendá; di,� 13 de dezembro,
na AAB:8, será realizado uma noite' demagia, colorida e de IIIlita .

beleza. É o Baile do Hawai chegando .mais uma vez para fechar
. o ano com. nruita alegria.Uma surpresa está sendo guardada a

sete chaves pelos organizadores. A BandaEmoções, de Joinville,
estará no comando sonoro desta grande'noite havaiana, que já se

tomou tradição por aqui. Reservas e informações adicionais nos

fones 372-0424 ou 371-3444.
.

.

---c
.• JOINVILLE'eine Múel/er 1-

I eine MOel/er 2- .

iV\ Ja\---..
C.

Risco Máximo. Horários: 131130, 15h30, I
171130, 191130, 21h3O.· .'

IO Homem das Sombras. Horários: 13h45,
15M5,' 171145, 19h45, 21 M5.

.

O Clube das Desquitadas. Horátios: 14h, I16h,18h, 2Oh, 22h. ' .

I
I
I,
I·'

I eine MOel/er 3,-

IBLUMENAU
. ctn« Shopping 1-

I eine Shopping 2-

I
I

)

Risco Máximo. Horários: .13h30, 15h30,
171130, 19h30, �1h30.
O Clube das Desquitadas. Horários: 14h,
16h, 18h, 2Oh, 22h.

.. Pl'ogramaçio váiida para o período de 15111 a 21/11
,

.

--------------

.

Filmagens & Fotografias

Fone: 372-3831·FONE: 371-5309

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MAUR(j
VEíCULOS
CarrosNacionais
e Importad�s
Rua Bario do Rio

Branco, 353 - Centro
Fone: 371-1132

A Reílexologia é uma
arte suave, uma ciência
fascinante e uma formá
extremamente eficaz de

massagem terapêutica que conquistou um lugar de

destaque nó campo da medicina complementar. _

Ela é um ciência, porque se baseia no estudo

psicológico e neurológico, e é também uma arte, pois
dependemuitö da habilidade com que o terapeuta aplica
o seu conhecimento e da dinâmica .que ocorre entre o'

-clínico e o beneficiário:
, A Reflexologia é uma técnica curativa holística. O

termo holísticoé derivado da palavragrega holos, que
significa inteiro e; assim, preeura tratar o 'mdiví,duo

.

como uma entidade constituída de Corpo; Mente, e

Espírito. OsReflexologistasnão isohup uma doeaça para'
, tratar os seus sintomas, nem atuam especificamente
sobre um órgão ou sistema; em vez disso, elestratam a

pessoa inteira com. o objetivo de induzir um estado de

equilíbrio e harmonia, A arte da massagem reflexa dos
pés não deve ser confundida, com a massagem comum.

dos pés, nein com a do corpo de modo geral. Ela exige
uma técnica específica de pressão que atua em

determinados pontos nos pés reconhecidos como áreas

reflexas, correspondentes a todas as partes do corpo.
Como os pés representam um microcosmos do corpo,
todos os órgãos, glândulas e outras partes do corpo
que estão dispostos de modo similar nos pés.

.

Essa representação microcósmica de partes do
corpo também é evidente na íris dos olhos, na orelha e

.nas mãos. As áreas.'correspondentes nos pés por serem
mais amplas, são mais fáceis de localizar e tornam-se

mais específicas portanto, fáeeis de Serem trabalhadas.
Na Reflexologia manual, aplica-se uma pressão nos

reflexos' com os dedos usando diferentes técnicas. Com
'

isto o potencial de cura do próprio organismo é

��ß._nizDViotkli�
,',

A1inhametiio e'limpeza das
chackl'as e aura, inclusive terapia

tJ de vidas passadas.
/

'

I�1� \' TécniCa 1lÍilir.ada: Mantras
c. � ; t ( \, Objetivo: Contl'a estressé"
��"'J'5f .

depressão, sistema nervoso
Rua Émí//D Stein, 300

'

FDne: 979-0163

,'LA::��;!���.��E��gl:%��c ••• ••·•
'TEMOGIM.SeH:R.'IIER PEROnl:

QUI,ROPArA

, i

Atendim�nto em JARAGUA ÔOSLJL
tocai: 1"11 � Liceu dIVida'

..

��
Reiki é uma técnica deharmonização eaergé

redescoberta pelomonge cristão Dr. Mikao ti
Japão no século XIX.

. Esta técmca' propõe a cura hatural .através
estimulado provando reações fisiológicas. contato dasmãos do terapeuta no corpo do. paei
A meta da Reflexologia é devolver ao corpo a

e�u1mído os campos energéticos e despertan :
homoêxtase, ou seja, o seu estado natural de�ilíbJ:io. capacidade de auto cura de cada paciente ..

'

E o primeiro passo pata se conseguir isso é reduzindo.
técnicanão se rende ä nenhuma corrente filosé

a tensão e o stress, o que ela consegue de maneira
'

surpreendente. O toque profissional dos reflexos nos
crença, doutrina, ou religião. O Reiki pode;

pés vai mostrar quais as partes do corpo que estejam considerado, como um dos caminhos mais
.

.

fora de equilíbrio provocando o mal funcionamento rápido e eficaz de traasferirEnergia \1tal através
também de outras partes. Pode-se então iniciar o uso das mãos obtendo a cura.

tratamento adequado para corrigir o desequilíbrio A ,Energia Vital percorre todo ser

devolvendo ao corpo um ótimo estado de saúde. ,naturalmente,mas o estresse, teasões, crisesp
,Essa forma de terapia é eficaz-na manutenção da 'e sociais,má respiração, má alimentação; imp

saúde, como tratamento ê prevenção de do�ças. Po�.., O fluxo dessa energia natural, causeado- bloqu
muitos problemas de saúde podem ser diagnosticados,

..
isto. é, doenças fíaces, mentais e emocionais .

antes de afetar elou 'degenerar os órgãos' envolvidos.'·· Portanto S$ você não quer mudar esta situa'
Sendo uma terap�a holística a Re,flexologia se não peçaReiki.

' . .

esforça p:u-a �heg� à causá das doenças e tratá-la� Reiki trata do corpo comoum todo enaturalm
v�z dos sintomas, E bom lem�ra� que .neste trabalho ,9' Alinha a energia na dinâmica' corpo-emoção-mcliente desempenha o papel principal, cada pessoa, cada írit R sta 't d"

.

. .

'.'
'

,

'

'

esptn o. e ura o o o org8lllSll\o e promove
organismo responde diferente ao mesmo toque. Um t dê

.

atural d
\ '

't 'd R, . " �.' en enClan' e crescer e er sau e.
genuíno.desejo de ter saude e a disposição de encontrar

balh 'da d'
.,

as causas e eliminá-las para livrar-se também da doença.
tra

,

a as causas s; , ,�enças, por ISSO. 8J
,

é fundemental em qualquer processo' de eura.
'

c�?lemen� e p�tenclaIiza qualquer tratam "

A capacidade de resistência do corpo humano é médico oupsicológico,
surpreendente. Geralmente é necessária uma enorme Reiki éwna.dádíva de amor, éumpteseilte deD
quantidade de abusos antes que se manífestem os sinais

'

Princípios doReiki deixadospeloDr. Usui
.

da doença: 'li quando tratado adequadamente élCf Só por hoje, não te preoéupes
responde da mesma forma, Os efeitos negativos das' Só por hoje, não 'te irrites

emoções, dasatitudes, da estafa, <lo'modo de vida e Honra teus' pais, teus mestres e idosos
de alimentação, podem fazea.o corpo sair de sincronia Ganha tua vida honestamente
e adoecer, fisicamente oumentalmente. É neste Demonstra aia gratidão'Para com todos os,,
momento que dores leves, fadiga, generalizada, são seres viventes

.

precursores de problemas mais sérios que MtII'ÜI Helena de O/iveinJ S. '"
eventualmente aparecem.

"
' TertqJeuta de R

:

OReflexologista não cura, somente,o corpo é capaz

.

de curar-se. Mas aReflexologia ajuda a equilibrar todos
os sistemas- corporais, estimulando uma área pouco
ativa acalmando uma superativa, Ela é inofensiva para
as áreas que estão funcionando adequadamente. O

'

corpo, é uni campo de energia dinâmico, qualquer coisa
que' afeta uma parte, acaba' afetando � todo, a

Reflexologia revitaliza 'a energia e reequilibra todo p
sistema.

'

,

Na próxima edição conheça o .Sistema Vacutlex de

Reãexologiá e terapia de meridianos, que vem sendo
usado com sucesso na Europa, ÉUA,Äustrália e agora
no Brasil, em Jaraguá do Sul.

• '! I

lNTI- Liceuda Vida:
,

Massoterapia -Massagem
Terapia corporalmedicinal
Rua Emílio Stein, n" 300-E

Fone: 979-0163
, ,Nadir Junkes,

\ .

i

lOJA 'I

ESOTÉRlC:A
ANJOS, TARÔ, CrIStais Energéticos. PlrimJd""
lnçeDSOS,Gnomos, RODas, FItas, lbros, ApaFdltO$.

"

Radi�nI�s, AnelAtlânte, PedI:as do Signo,
Nuinerologla..;

, FONE:(047)372-2987
RuaRelnoldo Rau,_ '0' - Sala 2 - Jaraguá do Sul- S

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



guádoSul, 15 de novembro de 1996 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS

Terreno: rua Antonio Carlos Ferreira de 19x30mts.

CORREIODOPOVO�7

Lar Imóveis
Av. Mal. Deodoro, &83 - .. Ia 1

VENDAS

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

, LOCAÇÃO
Apartam;mto ruaDomingos Rosa, 85 (02 qtos, garagem) - R$ 350;00
QUitinete: ruaArquimedesDantas, 80 (01 qto, sI garagem)R$ 190,00

.Casade aivenaria: ruaPastor Alberto Schneider (02 qtos. s/garagem)R$ 230,00
, Casa de madeira: Lot. Vicenzi e Gadotti (02qtos.) R$ 128,00

.Casa demadeita: ruaLourenço Kanzler, 637 (02 qtos) R$ 270,00
1 quitin�demadeira - R. Adão Noroski, 19' - Lot. Giardini Lenzi R$ 140,00

, Sobrado nisto com. iquartos - R. Adão Noteski - Lot. Giardini Lenzi - R$ 224,00

,

Terreno: 15x3Omts na rua João Planinscheck.

Venda de lotes finenciados no Lot. Vicenzi e Gadotti - Bairro Sto. AntoniQ,

Casade alvenaria: com 113,OO�naruaAlberto carlosMeier - Bairro Centenário

Casa de alvenaria: 70,oonr no Lot. Vicenzi e Gadotti cl fmanciamento
Casa de alvenaria com 120,oonr na rua JoãoWiest Júnior.

Casa de alvenaria 190,0(>m2 na rua Antonio Gesser - Bairro Czemiewicz.

Chácara: em Corupä, com 131.000,oonr com toda infraestrutura

.Chäcara; em Nereu Ramos, com 88 morgos tendo casa, luz, água.
\ '

.
. -.' .

-'

Novo endereço: Av;mal. Deodoro da FODseca,583 - centroao lado da DieoEmpreendimentos

INfERIMÓWIS'
CRECI 091�J

- Apartamento com 182m2 (sufte, 2
dormitórios, dependência de empregadà, com

,

garagem,) Ed. Jaraguá
Preço: R$ 65.000,00 (a combinar)

- Casa de étlvenaria' com 60m2, terreno com
446m2 - Rua José Pomianowlsk (Água Verde)

Preço: R$ 25.000,00 negociávei�
Obs.: Aceita-se financiamento pela CEF (casa'

documentada) !

'- Terreno com 570m2, Raa MaFisol
(próx. Marisol) R$ 30.000,00

LOCAÇÕES
Sal.. comerciais:
- �Ia comercial com 101 e 120m2 - Rua João
Picolli � Centro

'

- RIJa: José Theodoro Ribeiro, 1365 com 80m2

Kitinetes
• Kitinestes na Rua Alfredo Funke, 76 - Vila Lenzi
• Rua Arthur Pradi, 40 e Rua Francisco.Hruska-
Jaraguá Esquerdo

'

- Rua Alexandre KOehlerj Ilha da Figueira
Residências"" ,

,

· Casa' de alvenaria contendo 02 dormitórios e

demais dependências Rua Rio Molha, 10 •

• Casa de madeira contendo 03 dormitórios e

demais dependências - Ruà 25 de Julho, 930 -

Vila Nova.
'

Apartamentos
· Ed. Jaraguá coräendo 2 dotmltörms e demais
dependências - Cêntro
Ed. Maguilú cöntendo 2 dormltéríos e demais

dependências - centro
- Ed. Çipriane contendo 3 dormitórios +

depelildências de empregada _ � demais
dependências -, centro "

,

- ,

p----
CRECI NO 158!J j

�I '
,

'I
'

I
I
I
I
I

--- •
I
I
I
I
I
I
I

FONE: (047) 372-2734
, Vend!,!

TERRENOS

I- Lotes RESIDENCIAL IMPERADOR, Rua João 'J. AylOllo, 3� I.' -

• entrada 30x 233,33 - total R$ 10.000,00

1-
Te�o e/700ni; R. VúgOio Rub�, na Barra - R$ 16.000,00

-I�' ','

1-1.cJtcSLot.Hanemann,pr6x.MAL�-50%entrada.saldo 12x416,67I- total R$ 10.000,00.

'I-LotesLot,0URVERDJ3;2.400mt&a� aMALWEE- 20�entJada

I' ,

'saldo 30x • totalR$ 10.000,00
- Terreno c/413m2 - Rua 423 - VIlA I..ENZI •.50� entrada· saldo :

I'pa�lado totalR$ ".000,00 '"
,

.

"

I·TerreiJo 450m2prox.NANETE- se'l16 -R$1.800,OOentradae 15

I x 16Q,OO (fixas)
,

-, I
,

. ,SinOS '

,

I·Sftioe/37.500in>;easamistàde 100ni,com 15.000m2depllSlagem, I
COQl boa água para lagoas,localizada naTáaMacucoGrande, Rio da

I' Lúzß,distlUlte IOkmdamalw�cR$27,000,OO-aceital«ren,ooueasalnaBarrL •

I ,'CASAS', I
, -'Casa em slvenaria com 90m2, 2qtos,Rua 721- pröx. Malwee .'R$ ,

12o.000,oó - pan:elado ,,'
, I- Cas'aem alvenaria com 80m2, 2 qtos, 3,000'mts ap6s PaIqUCMal_

l- R$ 13.000,00 J
- \'

I,. Casa em alvenaria 140m2, 5 qtos, 2BWC, Rua Pastcr A. Schneider
,

1- R$ 30.000.,00
• pan:elado. '

, I- Casa de madeiraeI70m2- R.HolicioRubini, 706, terrenoc. 2.1OI rriA3'

I• entradaR$13.000,OO saldó p&!CCla�o - total RS 35.000,00 ILOCAÇAO -.

I
Apto,2 qtos, sala, COZo lavanderia - R. Pas,torA, Schneider

-

R$,275,00 I- AptoA qtos, garagem", RuaHolicioRub� Ik1ronteNANErE· R$
330,00:

--�-

1-Casamadeirae/3qtos,garagem - R, LuizSatler;n,aBARRA, defronte I
'

I
Pinguim - R$ 300,00' ','

I- Casa alvenaria 2 qtas, garagem, lateral BertbaWeege - R$ 300,00

1-
Casa madeira, 2qtos, garagem - Rua BertljaW�e, 767 -

fundos-'IR$230,OO
"

I-
A,ptq, 2 qtos, �arag�m, defronte NANETE" se 41� - R$ 230,00 '

- Casa de màdeira, 3 qtos, garagem - R. Abramo Pradi, prox.Mal_I
• R$ 230,00 "

1-Casa alvenaria paraeolMrcioR. AngeloRubini�ronteMalwee,c/I
150m2'- R$ 300.00 ,

' (

I- casa mista 3 qtos, g�ragem - Rua BöfãI�o,73' ---R$-300;OO I-Casaniadeira. 2 qtos,R.�rScbneider(í'ífadaMosca) -todanurada
1- R$ 180.00 I

- Galpão em âlvenariaeil 00m2 . R. BerthaWeege; 2.490, na Barra -

•

I R$ 230,00,
.

" •
.

IRUAANGELO RUBINI,I223 • SALA' '

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I'
TERRENOS

ITerrenoc/1.54Q,OOmz,J)róx.Scar(Gentro)-R$100.000,OO
,

, terrenoc/5,.184m.
ZRua 199semnoiné�VilaNq,va-,

'

.

'R$l�O.OOO;OO .

.

'

"

, Terreno RuaOomíngos daNovacl260mZ-R$55.000,00
"

TerrenoSãol,lliz-R$12.000,00

I
Terreno'

de'44"OmZ_JOãO
:JanuárioAyroso - R$

2.2'500'00,,1
' Terreno com 420m2 - RuaAlvino Stein (São Luís) _.R$

.. 1l.OOO,OO'
"

,

Terreno no ADa Paula IV Lote n° 164 (esquina) - R$
5JlOO,OO ""

.

I'
.r;;����o�:rini com fundamento de casa (loten°

ITerr,eno
com 573m2

Lot,e,ame,nto VerSaJleSUOote,
n° 53)

Foradeencbente-R$16.000,00
,

'

Terreno no loteamento Constantino Prado (lote n° 63)-
Financiamento+R$4�700,00,

.

,

- .,

. ...

CASAS

I
CasaemAlvenaria7Om2 lháguacomterreno deesquinade

I45Om2Financiamento +R$15.000,OO '

,

.

Casaemalven�ac/ ?6mZten,eno deesquin�Loteamento
AnaPaulaIVPínancíamento R$Z4.00,OO
Casaemalvenariac/152m2s/pinturaLoteamento diovani
mlUÚrini (aceita-se carro nonegócio)+Fínanciamento R$
R$28.000,OO ,

'

.1 �OS
Apto.Emffo;o""_nd;,.mor.C/100m·7· andar-
R$50.000,OO '

LOTESFINANCIADOSA.PARTIR DE
,

R$Z;500,OODEENTAADA
, Loteamento São Cristóvão IT
LoteamentoCamposampiero
LoteamentoConstantino Pradí

LoteamentoOuto Verde.I
I
1
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CORREIODOPOvo-8 CLASSIFICADOS

IICORRETORES'
II '

II Precisa-se

P R I E'S S
SEGURO,S

I .

Corretores da
Bradesce Seguros S/A

I'
II

la Fase- RemeterC,rricwum
,

via JlOSfaIpaÚa o
seguinte endereço:II

Rua J�Menegotti, 157-
Cep�: 89252-190
NovaBrasíia,

I'

I'

VENDE
e»rIRO: Ca.ami.tac/117Dí'; t.mn>3�,terrem bt.R.MBrinalmwsq - lU43.ooo,OO
CEN'lRO: T.mm oom 46Smt, pnSx • ., Z«t.VlIla"echal - lU 44,000.00

� LAlAU: Casa A1v. Dl Rua Bern.<b Ißdlusch - lU 42.000.00

lépA ÊsQUERDO: Casa alv. Com 3� e demais dop. - lU <fl.700,OO
e»rIRO: Casa alv. cl�pnSx.� - lU 85.000.00

Apto, cf 2 dorOlS na Rua jo� EmmendorG.r - lU 380,00
Apto. cl 3 dÍxOlS na Rua 10� G9mes - lU 500,00
Äpto. Lateral Rau cf2 dorms! sl, eos, bwc, lavo g•. - lU 31K>;00
Aptos. maR, Eleonora Ihdi cl3 donm;.2 bWj:, sala, CD'" �v. g•. - lU 550,00
Apto • .Rua 10io 1m. Al"Oso, c/1 doCms. 2 bwc, sala, CD'" J8v. g•. - lU 31K>,OO ..

CaSa i1v. �f 2 <brms na'Rua�. Willelm - as 350,00'
Casa mista cf 3 dorms na Rua �ateis<:o de Goe'. - lU 300,00

.
,

"'"-"--
....:.....-___. Casa mista CDm 4 dorms, sala, Coz. bwc, �. p, pnSx. Weg n - lU 330,00

�: Casa mista CDm 3 <bmo, p.sx. FlQsp. larag1lA - lU 250,00

:� Casa mista próx.�echaI; cl1 .,dle + 2 <brms. - lU 400,00
úIlMqAPAlUAMENTO: No Cadonínio Res.� oom 2 c:hnm, sala, coz, bwc, �: Casa alv. cl 2 .mrm;., próx a FERI - lU 250,00

.

dispensa,g••m.Valor R$�.ocnl1J (�)ou lU 16.000,00 de ftÚada + asso Hnanc. :� Casa alv, cl 3 dorms, na Vda Romata - R$ 400,00
(enkada parcelacla). Aceita-se ..tom6vd CDmo parte de pagamento. �� �Ie na Vda Rau, eIl�� sala, CD'" bwc· � lU 15O.�
...................................................................................................... : ..

lGUÁ-mQl.lBIDO: T<:miDl II) Let. luw.nus cl 400m2 - lU 12.000,00

Jro�-ESQJERDO: Casa Nova am 3 <bnm; ,ala ooz. .bwc, _Ida - R$ 36.soo.00
ILHA DA RGU8RA: Ca.a 8Jv. +casa ni$Ú, teã.,q, com77Sm2- R$ 35.000.00
B.HA DA RGU8RA: casa alv. oom 128m2�' R$ 50.000.00

Terreno.eI533ri12, rua GoIás, Vila terul, 13x41in; prô»: mero.
Lenzl - Valor R$ 13.000,00

_.

Terreno e1365m2, lateral rua Rlohardt Plske, 15x25m, ·próx.
Hosp. Jaraguá - Valor R$ 14.000,00
Terreno el450m2, rua' Padre AloIsIo B08lng, Barra do RIo
Cerro - Valor R$ 25.000,00

.

,
'

Terreno e1817m2, rua Jahuárlo Ayraso, e/. 15,50x50m, prõx.
restaurante Bompanl - Valor R$ 30.000,00.
Terreno el450m2, rua Franolseo PIermann, Vila Lenzl- Valor
R$ 15. QOO, 00
Terreno' cl 336fn2, rua 62, Pastor Lôtz, próx à Cohab, 0/
14x25m CORupA - Valor R$ 5.500,00
Casa de alvenaria oi 110m2, rua João Sanson; Ilha da

Flgvelra 0/3 quartos, terreno el775m2, próx. Super. Junkes
- Valor R$ 35:000,00 (aceltp-se oarro) -,

.'

Sobrado e1320m2, garágempl2 oarros, pIscIna, 3 quartos +
suIte, 2 banheIros, portão eletrônico, rua Leooádlo Cardoso
da SIlva, próx. AgropecuárIo - Valor R$ 120.000,00, aoelta- .

se apto. como parte do, pagamento.
.

Sobra,da cl 281m2, garagem para 2 carros, 0/ 3 quartós, e
dependo de empregada,

.

rua LuizKIenen - CENTRO - Valor
R$ 120.000,00 perceleäo em 36 meses, ÓTIMA
LOCAUZAÇAo PARA FINS COMERCIAIS OU
RESIDENCIAIS.

.

Casa de alvenaria o/ 100mz, terreno 0/450in, toda murada,
lateral da Walter Marqua;dt. Valor R$ 40.'000,00.

.

Sala pomerclal no ShoppIng' Jaraguá, térreo
cl21m2, troca-se porCarro, telefof1j3,

'.
ímovel. VàlorR$ 25.000,00 + ttnenc.

.

�, n.··. fí.·,fi\_··n n, (F2J m.I1,·.·.. ,,,.__

.

_D_RA_�_g_i!e_N�_�_�_.�_�_L�_�_:_e�_ric_�a_LM_O_S_'.......� ISUU\� U�� _

Preventivo dó Câncer - Fone: 371-0942

ORA. ELEN C. D.'J. DE MASI
'. .

Otorrinolaringologia'
Cirurgia Plástica da Face - Nariz e Orelha

Fone: 371-8446
.'

DR. N,ELSON EICHSIAEDT

. I

DR. DOUGLAS E C. ANJO

Angiologia - Cirurgia Vascular'
Varizes, Tromboses e Dcenças Arteriais

Forie: 371 -4935
.

/1,1
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA - Microcirurgià naso-

,
'

sinusal- cirurgia do ronco - Otorrinolaringologia
,

.

Fones; 372-0611e' 371-0942

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERRENOS
Terreno 1 :25o.j112 -. R. Treze de Maio
Terreno 450m2. (15x3o.) - R. Leopoldo Janssen
Terreno420m2 (14x3o.) -Lat, R. Joinville próx. Posto
'Becker
Terreno c/42o.m2 - Tita da MosCa
Terreno c/ i .o.2o.j112 Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno c/46o.m2 Rua João Januário'Ayroso
T�rreno c/44o.m2 Bairro Água Verde
Terreno c/31.o.o.Om2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno c/ 2.6o.o.j112 Rua Joinville - ótimo ponto
comercial
Terreno c/ 43o.m2 Loteamento Versailles
Terren� c/589m2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno c/ 4OOj112 Rua Marcelo Barbi
Terreno c/532j112- EstradaNova prõx J;lostoMarcolla
Terreno c/5Oo.m2 frente p/ Lagoa - Barra do Sul ,

Terreno c/1o..o.o.o. e casa de alvenaria, ótimo pl '

'empresa - RtJa Wolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.6o.o.� Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi
Terreno c/28.o.o.o.m2 frente para o asfalto em Nereu
Ramos.

.

Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno 180o.m2 - R. João Janué\rio Ayroso

.

Chácara 115.o.o.o.j112 Ribeirão Grande
Terreno de 37.o.oom2 - Vila Amizade
Lotes c/4Oo.m2 -·próx. São Luis Gonzaga
Terreno 450m2 Loteamento Dalmar
Terreno 600m2 Lot. Campo Sampiero
Terreno 450m2 Nereu Ramos

-

CASAS
.Casa em alvenaria c/ 26o.m2 - terreno c/154o.m� -

Schroeder
'

Casa de alv. c/1 o.Oj112 terreno,c/538m2 - BairroÁgua
Verde
'Casa de alv. 215m2 - Praia de Itajuba .

Casa de alv. 22o.j1121 suite +3 dormitórios· Rua Max
Ziemann
Casa 13o.j112 e terreno 52o.j112 - Entrada Rio da Luz
pr6x. Malwee.
Casa alv. 12o.j112 cl3 dorm. Lot. Res. Luis Kienen
Sobrado alv.17o.j112 BarraVelha - permuta casa em
Jaraguá

.

Sala comI. 93m2 - centro

_AP�RTAMENTOS
Apt�. 3 dorm. - Edit, �ardênia
Apto. 1 dorm. Edit. Virginia
Apart. c/ 2 dormitórios, Edi·. Julia'na Rua
GUlTiercindo da Silva
Ap�rt e/ 3 dormit.6rios, Edi. Juliana - Rua

.. Gumercindo da Silva
Apto Ed. ,Isabela c/123m2 - 2 dormitórios -f' suite e

.' demais dependências.
-

Apto. 155m2 - Edit. - Edit. Schiochet entrada +

financiamento.
'.Apto: 96m2 - Edif. Imigrantes (parcelar)
Apto. 3 dorm. - Ed. Miner
Apto. 1 dorm. - Camboriú.

AlUGA..SE
Sala comercial 3o.m2 - R. Francisco Medeíros.
Sala comI. - Edif. Picolll c/35m2
ISalpão iodl. 130m2 - Rua Lepoldo"Janssen.
Càsa mista c13 dorm.· Rua Max Doerina.
Ed. Isabela c/ 3 dorm. - Rua ProcópioGomes
Apto. 3dorm. Ed. Carvalho .

Casa de alvenaria R. Gumercindo da Silva. ,

RUA FEUPESCBMIDT, I57
(AO lADODA IOOI FERRAGENS)

FONE: 371.-8009

CLASSifiCADOS , COJtREIODOPOVO-9

�Hti9Bl
".

.
CREC11873-J '.'

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LIDA-
APTOS EM CONSTRUçAo

Edit. "'lIJn/a - R. JoM EmmMfdt»l'fer

-AptO. c/ 111m2• 2° andar. c/2 qt08 edemais dep .• garagem. portAo.portaria
ele.Onica· R$25.000.00 + saldo parcelado em CUB. en..ga chave..injanlD7
Edif, Dianfh.. - Rua Marina FrUfUMO
• Cobertu'aDuplexll04c/3117.8Om". c/3eultesademais dep.lareira- duras<JllÍl'a
M.· 2Vagas. garagem. Er"�+ parcelasde ca'ldomlrioaparw de R$1.1121.111.
reajustad08 pelo ClB

.

.

- Apto 502 e a01 c/ 225m2 - sul. + 2 qt08 .• sacada. ,churrasq.lndivicilal. dep.
empregada, 2 garagens, saIio de festas. pisána - Entrada + parC41las 'de
oondomlnio a partir de R$ � .180.113 reajustàdos peloCL8
- Apto 304 c/214m2• en.ada + parC41las de condomlnio a partir de R$1;033.114

·

- reajusladOl! pelo ClB
Edif. Amaranfhu. Rua. Adolfo Sacari - laf da Rua Amuona.

��m
'

• Apto c/ 300m2• temos disponlveis apartamentos nO 301. 302.501.
Entrada + parC41las condomlniode 3.65 Cubs(R$1.527,OS)hn6s.
bons.ução: Proma Constr. e Plan. L:tdá. em sistemas de condomlnio.

CASAS

-CasaAlv.c/158m2-R.ÀMnoS.in.II60-Siol,.uizR$40:000.00.trocaporapto.
- Casa de aIv. Ncwa 3 pavimentos c/ 450m2de Area conswlda••r�eno 800m2-
R. Tanaz F. de Goesc/lindavista- R$160.0'oo.00
• Casaalvenariaol200.00m2• naRuaOilliiactiodiri Pradi. 33-Jaraguâ-Esquerdo .

- R$60.000.00 .

• Casa de alvenaria 123m2• Balne6rioCamboriú - Tr�se por apto em Jar<JgUá
��

.

• ÇlIsa em alvenaria c/ aoma - Rua Jari Pic:olli - R$ 25.000.00
• Casaalv: oi 13ó,oom2'3<Jlartosedemai, dep. troca·s.por apto.' R$55.ÓOO.OO
- CasaAlvenariac/320m2•R.JoãoWiestJr. 53(BR 2aO,Km72)·R$55.000.00

'

TERRENOS
• TerreÍloc/ 2a.26I1m2• no ..voque vai aBlJmenauc/ 165m de hnte plSR 413.
conte!ldo una casa de madeira c/ 150m2 + galpio de aIVe�c/20Om2-
R$170.000.QO

.

- Terreno27.000m". ChácaraemAguasOaras.Perlme.o'lJrblllO- R$45.000.00
- Terreno· Lot Charnpagnat- 378ma- R$21.QOO.00
- Terreno c/ 7.350ma• à 50 mnos da R. Jas6 T. Ribeiro (após "vo) 'R$
32.000.00
• Terrenoc/450ma, R.Am6fia FischerEnke.Vila R... • R$13.1I00.00
-Terr.noc/ 392.00m2- Rua Ernesto Lessmam - Vila Lai... • R$ 2:l.000.00.

GALPAO INDUSTRIAL I COMERCIAL
,Galpãolnduslrial,es.ukJr�montada.cOb.ruapaga.comáreade400,()Om2.e
otlllTeno'com654.00ma.RJaJoioRanzner.emtenteàlgrejaSioLliz�ga.
Pr6co R$ 311.aOO.00.

'

• Pr6dio comercial· 312m"·. R. Ad6lia Fischer. 720 • R$ ao.ooo,OO - aceita

parC41lamento ou .oca parcial pl aptolterreno:

LOCAÇAo
Loja c/ 150,00ma + �a em ac.abamento··.R. Ad6Ha Fischer - Cen.o .·R$.
800,00 .

-LOjas·R. 8eonoraS. Pra� Ed,AnkJrio c/42.24m2-R$300.00·c/53.47m2• R$
�OO

.

- Loja c/35m2• R. Guilhenne Hering. 70 • Edif. &ica - R$ 300.00
- Loja c/ 62.00ma .. Rua'Marma FrukJoso 11011 Ed. Astller· R$400.QO
.- Apto. Ci 3 qt08 • R. 8eonora S. Pradi (Centro) - R$550.00 , .

- Apto. 1 quartos - R. Guilhenne Hering; 70 • Ed. Erica. Pr6dio NoW com 6tima
infra-esirutura. portA0 e portaria eletrOnicos. gas encanado.locaIização central
- R$350.00

. ·Lojas cl 72.00m2- RuaJ086Theodoro Ribeiro, 355 ··após Indunak-72.00m2,
• R$300,OO
• Apto. c/ 02 quartos e demais dep. • R. EleonOra S. Pradi, Ed. Antlurio - R$
450.00
'- CasaAIv. c/ 01 quarto, sala/copa. COZ •• BWC, Lavanderia-garagem· R. Angelo
Schiochet, Centro· Pr6x. Beira Rio - R$ 350,00

.

• Casa&Iv. c/ 02 quartos e demais dep. c/ garagem· pr6x. Escola Bioda Luz 1- R$
200,00
- Ap to. cl 3 quar:tos. 2 banheiros e demais depend6ncil,. na R. Bemar,do
Dornbusch.590 - R$500.00

.

R.EPITACIOPESSOA,421-SAlA103 FONE 371-8814

Parecer Comerciai'
.

Incorporatlo
Vende - Admlnl.tra

Compra - Aluga.
DEFRo'NTE NJ FÓRUM - CRECI 00177O-J

FONEJFAX (Q47) 372-2990
CELULAR 973-9089 - JARAGUÁ DO SUL - SC

1EItUNOS
-1..01_0 llerdbwln,Via Ràu••2_ .11$ 7.000,00 , N.,odl"eI • 1'10.........
....E"elo .....areDo· ao lado do eemiUrio "',0_ --11$16.000,00 ·l'IorCeI_
...arra cio Rio Cerro.

.

\

'. Área pan lDItalarlo ii• .....,_ ·lat.raI � ••r1ba W.... - Inldo • 6.0_ •

11$ 35.000,00 • N.,ocl".I.
' .

;

• Ãrel pan lDItalarlo d• .....,_ .... 555 ·lat.raI da ••r1ba W..... :L,00m'
- totalm...t. pr..... 11$ 35.000,00.

•

• ...Walt.rM�uardt· pr&.. da Aral • N_ • com ......t. bIId.d•• 11$ 60,0Opf
..... '.O,oom' :2 pU... .

.

,

• Área pr6l11mo • elria. de GM, l.t.raI SOO,O_ .11$ 1:L000,00 • Ae�ta... carro.
• Área, d. 11.60_ .... Lourellfo Kaniler • 11$ 3SO.0·OO,OO • ""odbd ••eelt.· .

Ie troca.
T.rr o na Joio 'I'IIIIIIW' com <165,0_ (6tlmo) 11$ �S.OOo,OO (IloiJOdbel)
T.rr o na 555 ·Iat•••r1b.W...,. 010_ .11$ 7.500,08 a '.500,00 (".,odbel)
T.rr o na Adolro Plbdi.r'. lrea "S,OOm'; • 11$ 35.000.00 (""oelbel)
Ter o .0 .a110 Vlt6r1•• 420,_ � 11$' '.000,00 (".,odbel)
T omaWalt••Marquardt • "'ri.. terrene....coIh.r d.II$150,00 .11$100;00
por metro " ..drado • pr_Imo .0 Aarap....úio.
1'.rr o )'II. Rau com 36_ 11$ 8.000.00
T.rr o pr6L Quartel d 1.09m' • 11$ 28.000,00
T.rr o ... J..l _dom.r d 763,..7.... 11$ 17.000,00 .....

CASAS
, a..a ......'fI' d. aI�...art••m 6tlmo ....do d 4 quarto., 2 .. I... cop, .0", 2
boDhdrOll, I.�eri.. dlW'....qud....pna- • 11$15.000,00 entr. + 36 �..... de11$
1.000,00, •••It. t.rr."o.

.

· a..a ... Elpldlo Marfill. d 26_ 3·qt.,., ........da, <opa, rot., 2 "",,b., portio
eletrtnJ.o, ••r•• de .Iumflllo, ......_mor 11$ 5.000,00 lU.OOO,oO ...lrada + 60 .

me.u.
· e- "O LoL R_allJ.m d 227,OOm', 4 qtOll. J -.ult., 1 .... copa,_.. la......
pn,.m, ehurraoqu.lra, ..r..d.. , d bldromai....m • aqu••edor ••l1IraI'. 11$
70.000,00. A t rro, .._o, ..........0.mor, lIIl...d. SO� domor.
• eu. d. aI� rI. Da Josl Immmdom.r, d 31_. 4 quarI.,., 1 "",t•• 3 oalu.
.opa, ...., I nd.. 5 bamelr.....dUp...... pna"" pl2 .arr.. , .bur.......elr..
bJdromu'aaem, htô .olar, terreno d '80m2, RS 130.000,00 aetU. terreDÖ,
".,od...I.
• <;Ma Urada N..... de aI� rI.. t.rren.,. d :LUS"" • 11$ 55..000,01! "..odá.ol.
• ... WallerMarquardt, t.rr o 647,0_ ....._ d. 18_, áreà reeld...c!Ia1
• .omerdal 11$ 'O.OOO.O� ,•••0 lado do P.to Mim. Lida.
• V.nde ". COAJAS· p.drio • 11$ '.000,00 .l1Ir.da mal. 11$ 47,00 d.
m a1ldade..

'.
· • V de na Ana"o SebJoebet. 137. aüt. ·3 quart.,., .-.... copa,.
la-.anel a t....dIi..ra••arro .....0�",.1 • PARCELAMOS· t o .5&.5Om'
• frent. de 12,5Om". .

•

.. CM. miRa em Ollc;o de hui... 6Uma c-out"açio .. 3 quartoa, .alu, c,opa',
-.... pra...... boDheirOll. toda .inunda, .....I...t•• 11$ 25..000,00 � I'Ior.elam..
• neaodamo., etc.

.

• eu. no mo..o do ••araI dlr'.. r......r • ter...no • 0120.0_ .11$ 2S.o00,00
• N.,odhel .l'Ior�.lam t...'

.
.

•

.• DuM .... no J.....'"N.·Urada do lbturo PreÁdlo MWlldpal • uma 11$13.1100.0,0
outra 11$ 16.000,00. A.elí......rro
· e-na'" Gol'" • W. LmII : 2 pio.., com ""'t...... d. 'IV, "a,d. jantar, 4
quart.,., ••• lDtern.. pUo Sio Tcom • marmore, etc. u.elent..... reeld...dal 11$
75.000,00 • hr.eI_ • ".'od .....,. ••t••
· Ca.. "O '<0. 1'10111••An......la. J, .quIn.madeira, .rand.,u......t. poàto .""'.
11$ 25.01)0,0,.0
'03 ..... defronte •W.,II ••r�CD."'.' '0,00"",60,,00"". 140,00!ll'. t.rr."o
2.500,0Om' • 11$ 70.0pO,00 • nM.... Indloldualment. ou total.
Rio Moll. LoL Aldr......dI • 2 pU'" • t.rreno 375,0_ • 11$ 15..000,00 .h.
GaJpl.o em caodlçlea de IllItaJar moa conrecçJo, com todo. dadoa oecea:'rlo••
e,crJt6rlo, dePNlto" meA ·4e corte;me. de eltampa,,2 pl.o. todo murado
.".elent. prielo, pr6l11mo o SUpeimé....do ,..... • Sio Luto .' J........ IIoquerdo
• R$ 30.000,00 • Acelt.....arro .. "..odiv".

..'

0.. de al� .... rla, VII. No� 01 133"",3 qt.. , 2 .. I.. , •..,.;....., 2 Ila..... lroo.,
la_cri.. pr. dI.........qu...... etc. T.rr...o d SZ_ • 11$ 65..000,00 iIe..
• cM. ...... "'droWInt.r T.rr...o d 775,0_ d 70,00 • 1I$13.000,0Ó ne,.
e- ·d. madeln It: ArqWne.... DaIlI...W. I 2 qt.,., .... �p, _. t.rr....o
com .14 pranta pl nnanetamento
e- Joio l'Ianlnoebeek de al�. d 170m', 2 "",t.., 3 qt.,.,.2 ..... , --. copo.,
"""beiro, Inanel, t.rr.no d 3_' 11$ 68.000.00 n•••
eu. Rio da (.ui pr6L .ar do Ro..., d. al�, 2 qt.., .aI., .... banbelro,.la�.,aneem,
t.rreno cl 544.... 11$ 17.000,00 n.,.
e- d. alv.A!I 15_ rua ••r1b. W..... t.rreno d 7.5_ 11$ '0.000.00 Be"

APAR1lI.MENrO .

• Apto. Camborlú • todo moblU.do • 3 quarteio, ..I.·.opa,' 3' andar � 700m d.

pral..... 2300 n' 7.0 ...tt.·.. lm6vei em Oirftlb..
,

,
• I!dllldo Cellt.......o • 2" .ndar,,3 qlUlrt.,., .al. eoirInba,.2 banbelr.,pra,_ • Rua
Waldemlro 'M.ureeb.n • 11$ 6S.000,00 .

'.

• Condomlnlo AmlIÍad•• blo.o 01 • apto..1 01 • 2 quart.....ai...opa, "",,b.lro,
I ....derl., .t•• d.l"" .01lln'" I ....al.da .0 pr.ro d. 11$.25.000,00 • uaamlr

lIIland.m."t. d. 11$ 310,00, por mio • A••lt•••� t.rreno.
'

.'
ALUGA·SE

03 ..... defronte • W.. II· Galpio ....tral .......... + com. DomIna" da Non.

�,

línica 'São Camilo
Dr� Marcos Fernando:F. Subtil

i?IBII�llt111.t!i�.lil�liIIM,wiil�I��'lil�!il
Medl"clna do Trabafho - Fratura. - U.rgincla.
Doenta. de Coluna, Le.ae. do e.porte � VrdeC? Artro.copla
e Cirurgia. do Joelho
Exame.: adml••lonal., deml••lonal. e periódico.
Horário. atendimento: 8:30 à. 11 :30 e 14:00 à. 18:30h•.

Aluga-se
apartamento

.
.

com 2 quartos
Ba Rua

Ernesto E.

Horst, 34 .. li,

pr6x. Dalmar •

Contato
372.;0187

_-
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CORRElODOPOvo-10

APARTAMENTOS,
CENTRO

Nãofique andandopor
aí. Procure seus

., . .

negoctos aqui.

,

Classificados'do
,

, CORREIO ,DO POVO
O MAIS LIDO
DA,REGIÃO

371-1919
372�3363

CLASSIFICADOS OE'IMÓVEIS

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10

371-7931Q9�,',Q7l- IMÓVEIS
RuaAntonlo c, Ferreira 197

CREC11741.J

COMPU· VIIDI • l0111A • ADMIIIIIU • IICOIPOU
'

EndereçolPonto Ref. Preço InformaçõesGeraisQtos Gar Bairro

Sobrado 300 ' 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 75.000 Senllacabad�egociáve�
Casa Alv; 84 3 I JguáBsq. R. Olivia Pradi, 88 38;000 Próx. Condomfnio Azaléias
Casa Alv. 140 3 . 1 Lot. Papp R. José Papp, 3.57 57.000 +15,000 fínanc, p/SFH
Casa Alv; 190 4 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.562m2 - Parcela
Casa Alv. 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. Girolla, 474, 85.000 Aceltacarro/lmõvel- valor
CasaAlv. 115 3 1 Cel).tro R. Ferdinando Pradi, 118 85.000 Aceita terreno até 40,000

Casa-Ale, 133 3 1 AnaPaula
'

Rua 634 - 103 25.000 Casa em construção/Troca
Casa Alv. 180 4 2 Centro R.José-Emmendoerfer,13 ,80,000 Troca por apartamento
CasáMad. 60 2

,.

1 Corupá R. Ludowico Weiler, 210 12.000 Aceita parcelar/carro
Casa Alv. 220, 3 1 Vieiras R.'Adolfo Tribess, 5· casa

,

85.000 Aceitacasade maiorvalor
'Casa Mis. 120 4 1 Rau R. Luis Picolli, 140 28.0'00 Aceita carro até R$ 8.000

Apto OK
,

153 3 1 Centro' Bd. Schiochet - 120 andar 50.000 T CBF / Fica Cozinha/BWC
Apto Cons. 135 3 1 Centro Bd. Klein - Em COnstrução ,70.000 Financiado em 48 parcelas
AptoCons. 85 3 1 Centro Bd. Mathedi - Construção ' 38,000 Financiado em 48 parcelas
Salacoml. 113 Centro Bd. Florença - 10Andar 60.000 S�Comercial

Lote, 3n Centro Rua Barão do RioBranco 60.000 Negociáveis
Terreno 10000 Nereu Após Nereu - BR 280 8500 Negociáveis
Terreno 8000 - Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceitaparcelar
Terreno 2608 - Nereu ' RuaAndré Volto� 28.000 Negociáveis
Lotes 465 Figueira Residencial Piazera I 6.000 Bnt. 2.000 + 48 x 224

Lotes' 385 Amizade' Residencial BehliIig 10.000 Bnt. 5'.000 + 12 x 600

Lotes 630 -

\ ViIaNova Pröx. FórumlRádioRBN 33.000 20% entrada - Saldo 20 x

Lotes Vários � StaLuzia Residencial Geranium 7.000 SBM BNTRADA 200 pl mês
Lotes Vários - VilaRau ResidencialRenascença Diverso 30% entrada - Saldo 18 x

Lotes Vários - VilaLenzi '

'

Resídêncial'Piermann I Diverso 30% entrada - Saldo 18 x

LOtes Vários - Barra Residencial Satler Diverso 30% entrada - Saldo 18 x

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

Chácara 111500 - Garibaldi Ribeirão.Húngaros - Km 13 20.000 Semmoradia - TrocalparceJa
OJácara 49172 - Coru á Estrada BQm lant - Km 8

",

8.000 Semmoradia - Parcela

Terreno com 8.000m2 no centro de Nereu Ramos • Res. Geranium (Centro de Santa Luzia)
(CENTRO) -_ Apenas R$ 35;OOO,ÖO ou parcelado Lotes com.toda infra-estrutura (Tamanhomédio de 500m2)

IMPERDíVEL
'

SBM BNTRADA - R$ 200,00 plniêS FIxos
I'
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Classi-Emprego'
.

uma Parceria
REIO DO POVO - HUIIANA

AUX. ESCRI'{ÓRIO
LI ,973.3098

,

VENDEDORA
VIA

I

973.5530
UXILIAR CONTADIL

. 373.0484
MOTORISTAAUTO.
LSON 372.3315

'UX. DE 'ESCRITÓRIO
SaN' ,

371.8054
MOTORISTA AUTO..

ESAR 371.8953

�C. ELETRÔNICO
EANA 371.1O�
CRONOMETRISTA
ULSI

,

973�8068
,

UX. DE ESCRITÓRIO '

OSE '

973.3771
'

ESÉNBlSTA TÊXTIL
GELO 374.0228
CONTADOR' ,

UIZ , 634.0568
AUX. ESCRITÓRIO
ARLA 371.3864

, RECEPCIONISTA
RNANDA 973.8806
VENDEDORA

IARA 372�483

OUTRAS VAGAS
ABERTASNA
'HUMANA

,

AUX. DE COZINHA
,

AUX. DE PRODUÇÃO
COLOCo DE CALHAS

MARCENEIRO
PRENSISTÁ

REPRESENTANTE
,

VENDEDOR EXT.

"

VAGAS:
, Para atender de forma global e '

concatenada à nossos'
Clientes ínteçraram-se os

, , 'esforços, técnicos da:'
'

, FAUSEL & ASSOCIADOS ILTDA.'
e

"UMANA ASSESSORIA EM RH

,
COM EXPERIÊNCIA COMO INSPETOR DE

CURSOS DE DESENVoLvIMENTO GERENCIAL '

"

' INFORMAçõES NA HUMANA
'

Data: 11 e 22 de Fevereiro de 1997
@ CURRícULOS ,CAIXA POSTAl200

\

Horário' - Dia:' 21' - das 18 às 22
22 - das 8 às 18 horas

- '

,

Ministrante: Enneli Mariot
ASSITENTE SOCIAL - SOCIOTERAPEUTA

18 P/HOMENS e 37 Il/MULHERES
NA PRODUÇÃO DA DUAS RODAS.

COMPARECÃO NA HUMANAl'

V'endedor Externo
( Relações Publicas)

COM: CARRO PRÓPRIO E fiRMA REGISTRADA
INFORMAOÖES NA HUMANA

I,NFORMA

COORDI!NADOR,
DI!

TRI!INAMI!NTO

Curso de: Desenvolvimento Interpessoal
Objetivos:

-

'I

�

DU·VB_
IIIDI DlI& 4 10_I •••.

,

• ,Oportunizar o auto-conhecimento
• ,Melhorar o relacionamento interpessoal
o. Facilitai' a compreensão do relacionamento

,humano

',Técnico'de Segurança
" do Tta'balho

INFORMAÇÕES NA HUMANA
o

.

Conteúdo:
• Estudo da Personalidade Humana
• Dinâmica do'Relacionamento Humano
• Jogos Psicológicos'
• Afetividade e Reconhecimento

, Vagas: Limitadas em-20participantes, Oll ,

,
cursofechiulopara lima enípresa.

,

Cllno:R$3�00porp��ante
Reservaspelofone: (047) 371-'4311,

'ADMI,NISTRADOR DE
LABORAT6RI'O

ANÁLISES FfSICO-QUfMICAS
J ,

@ CURRíCULOS CAIXA POSTAL 200

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
.

,

,M.DICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) iii AUDIOMETRIA ( PCÀ )
, RECRUTAMENTO E SELEÇAO - CURSOS NA ÁREÀ DE RH

,
.

RUAHENRIQU� SOHN, 33 : CAIXA POSTAL 200;. CEPo 89,255-�40 - JARAGUÁ Do SUL - sc
Fone: (047) 371.4311 Fax: 372.1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR

,
,

A,HUM_ANA 'É PARTE DE S:UA EMP'RESAI
"

II '

1,1

II
II

II
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CORRElOOOrovo-tz

.

PUBLICA ÖES. LEGAIS . Jara:guá cIO Sul, 15 de novembro'de

ALUGUEL'

DPTRAJES
l

'RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184,

FONE: 372-3349

PROCLAMASDECASAMENTO
MIlrgot Ad6Ila Litunannj Oficiai do RegleflO CIvil do 1· DIs"lo da Comarca d. Jaragu6 do Sul,
&tado d. Santa C.-.na, fIlZ .aber que comparecer... neat. C.-t6rlo _lbIndö .... documento.
pela lei, afim de •• habilitarem .,..a c...r o. eegulntM:

'

EDITAL N. 20.827 de 07-11-1"6
GILSON LUtSSATLER ETERESINHASCHWARTZ '

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, nallral de Jaraguá do Sul; domiciliado e residente na Rua Bertha Weege,
423, Barra do Rio Cên:o, nesta cidade, filho de Nelson José Salier e Juracl Virtuoso Salier.
Ba, brasHelra, solteira, operária, nalll1lÍ de Jaraguá do Sul, doli1icilada e residente em Estrada Jaraguasinho,
nesta cidade, Ilha de Affonso Schwartz e Ema Steindl Schwartz.

EDITAL N. 20.828 d. 07-11-1896

"

' ANDRI! STREY E DIONE KEISER '. '

Be, brasileiro, solteiro, pastor, nallral de ,ur, Rio Grande do Sul, domiciliado e re$idente na Rua Rudolfo,
Hufenuessler, 50, nesta cidade', fitlo do Bodo Strey e SuaJy: $trey.
Ba, brasil�ra, solteira, prQfessora, nallral de Jaraguá do Sul, dómiciliada e residente na Rua Màrcos '

Valdir GiroJla, 270" Barra do Rio Cêrro, nesta cidade, filha de Adolf Keiser e Ivone Strey Strelow Keiser.·
,

EDITAL N· 20.829 d. 07-11-1"6
JOSÉ EMILIANO CARVALHO FILHO E ZULMIRATERW DERETTI

Ele, brasileiro,' divorciado, conferente, nallral de Conjpá, neste Estado, domicifiado e residente' naJ'Iua
631" no 45, Centenário, nesta cidad!l, filho de Jos"é Emiliano Carvalho e Rorisia Garcia Carvalho.
Ela, brasHeita, viúVa, do lar, riallral de MassarandUba, neste Estado, domiclNada e residente na Rua 631,
nV 45, Centenário, nesta cidade, Íilha de Ricardo Deretti e Maria Deretti.

.

EDITAL N· 20.830 DE 07-11-1"6
JOEL MIGUEL,E HELENA DE MOURA ADRIANO

Ele, brasileiro, solteiro, reCepcionista, nallral de Imbituba, neste Estado,. domiciliado e residente na Rua
Antonio Stanislau Ayro.so, 154, nesta cidade, filho de Angelo Miguel e �n!ilna Domingos Miguel.
Ela, brasäelra. solteira, costureira, nallral de Salto de Lontra, Paraná, domicilada e residente na BR-280,
Km 71, nesta cidade, filha de José Adriano Ei Veronica de MOura RoCha.,

"

, EDITAL MV 20.831 d. �8-11-1tt6 '

SANDRO MONTIBELLÉR E KATIA CILENE DEMARCHI
,

Ele; brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado 'e residente na Rua 25 de
Julho, Vila Nova, nesta ,cidade, 111'10 de Sebastião Montibeller e Efigenia Montibeller. ,

Ela, brasilelr.a, solteira, professora, nallral de Jaraguá do SU, domiciliada e residente na Rua Cartos
Frederico Ramtlun, Santa luzia, nesta cidade, filha de Ma�lino José Demarchi e Iria Prestini Demarchi.

EDITAL N· 20.832 d.08-11-1tt6
INGOMAR NEUMANN E ZENAIDE DALLABONA

Ele, brasileiro� solteiro, tomeiro, natural de, Pornerode, neste EstadO, domiciliatlo e residente, no Loteamento
Jomar, Lote 29, Estrada Nova, nesta cidade, filho de Arl Neumam e Inngard Neumanri.

,

, Ela, braslelra, solteira, alDciliar de produçãO, natural de Cedro Alto - Rio dos Cedros, neste Estado,
� domiciHadà é residente no Loteamento Jomar, Lote 29, Estrada Nova, nesta cidade, filha de José Silvino
Dallabona e aga Dallabona.

.'

EDITAL N· 20.833 d. 08-11-1tt6
GIULIANO RICARDO BENEVENUTTI E �RELMS GONÇALVES SANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, técnico em mecãnica, nallral de Joinvinar neste Es�do, domiciliado e residente na

Rua Doutflr Agnalçl() José de ,Souza, 142; Joaquim Francisco de Paula, nesta cidade, filho dé Henninio
Benevenu'tti e de Etflte Gross! Benevenutti. ' ,

Ela, brasHelra, solteira, 'téa:úca em mecanica, 'nallral de ea.,..t9s, São Paulo, domiciliada e residente nà
Rua Doutor Aglaldo José de Souza, 142, .)pa<J.Iim Francisco de Paula, nesta cidade; Uha de José

Gonçalves Santos e Maria da' Aparecida Gonçalves Santos.
'

.

EDITAL N. 20.834 de 08-11-1tt6

Cópia recebida do C!U1órlo d. G_par' - SC -

MARONE PRADELLA E MARISA SANDRA LORENCETI
,
ele, brasileiro, solteiro, balconista, nallral de São Paulo, domiciliado e residente na Rua Epitácio Pessoa,
111, apto. 45, nesta cidade, filho de Leonidio Mário Pradela e Valéria pradeNa.
Ba, brasHeira, sOlteira, estudante, nallral de Blutnen'au, neste Estado, domiciliada e residente na Rua 25
de Julho, 146, Gaspar, neste E;stado, filha de Antonio Lorenceti e Mariá Vitória Lorenceti.

"

.

_. EDITAL N. 20.836 d. 11-11-1tt6
Cópia rfC8blda do Cartório d. santo Antonio do Sudoeete, Paraná

VALDELIRIO KELLER E CLÁUDIA,MALLMANN
'

Ele, brasileiro, mllral de Santo Antonio do Sudoeste, Paraná: domiciliad'o e residenie na Rúa José
Na�och, Ana Paua IV, nesta cidade, filho de Oscar Keller e Maria LUCHa Keller.
Ela, brasileira, nallral de Sento Antonio do SUdoeste, Paraná, ,domiciHada e residente em Santa lzabel,
Santo Antoni,o do Sudoeste, Paraná, filha de Ervino José MaHmann

EDITAL N· 20.836 (I. 11-11;1tt6
JURANDIR OLIVEIRA FERNANDES E ELIZANE APARECIDA ALVES FERREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, cobrador, nallral de Dionisio Cerqueira, neste Estado; domiciliado e, residente em
'

Três Rios do Norte, n'esta cidade, fil10 de Serafim' Duarte Femandes e Maria Antonia 'Femandes:.
Ba, brasHeira, solteira, operária, nallral de Dionisio Cerqueira, neste Estado: domiciliada e residente na

Rua 880, nV 473, Três Rios do Norte, nesta cidade, filha de JuvenH Alves Ferreira e Margarida Melo
Ferreira.

EDITAl NI! 20.837 d.• 11-11-1tt6
ODAIR 'ZIENER E RAQUEL WEDY SIQUEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, ,natural de luis Alves, neste Estado, domiciÍiado e residente na' Rua,
Adolfo Tribess, 600, apto. 03, Vieiras, nesta cidade, filho de Nivaldo Ziener e Acellna Fo�in ZiEmer.
Ela" brasileira, solteira, vendedora, riallral de Capitão Leónidas Marq!!es, .Paraná, domiciliada e resic!lente
na Rua FideHs Stinghen, C!l"tenário, nesta cidade, tilla de Evanio Soares de Siqueira e Gema Vedy
Si<?Jeira.

EDITAL N. 20.838 d. 11-11-1tt6
___ . AlLTON MARINHO DE FARIA E ANELIESE SCHMIDT

Be, brasileiro, solteiro, criativista, natural de, Divinópolis, Minas Gerais, domiciliado e residente na Rua
Guilhenne Weege, 4Q9, neSta cidade, filho de Pedro Marinho de Faria e Conceição Izabel de Faria.
Ela, brasileira, sölteira, assistente social. natural de Jaraguá do SUl, domiciHada,e residente na Rúa
GuHhenne Weage, 409, nesta cidade, filha de HHario .schmidt e Beonora Heidecker Schmidt.

'

EDITAL" N. 20.838 de 12-11-1tt6
NELSON KRUGER E .ANI SELKE .

.

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máqUina; nallrá! de Jaraguá do SUl, domiciliado e residente em Rio
da Luz II, nesta cidade, filMo de Ortvin Kruger' e Helga Roweder KnJg�r.

'

'Ba, brasleira; solteira, operária, nallral de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio Ce� II,
cidade, filha de Alfredo Seke e Edith Seke. '

,EDITAL MV 20.840 de 12�11-1"6
RUI MATUCHI E LUZIA APARECIDA DE SOUZA, . .

Ele brasileiro, 'solteiro, metahlrgico, natural de Francisco Alves, Paraná, domiciliado e residente na

Domingos Rosa, lha da FIgUeira, nesta cidade, filho de Antonio Martuchi e Nilça Aparecida da
Martucti.. '

Ba, brasileira, solteirà, diarista, nallral de Terra Roxa, Paraná. domiciliada e residente na Rua
Rosa, Ilha da Rguelra, nesta cidade, filha de Aldomiro de Souza e Helena Gonçalves de Souza,

EDITAL MV 20.841 d.13-11-1tt6
ROMEU LEITOLD É MARIA HELENA FOGGIATTO

Ele, brasileirq, solteiro, operador de má<f.lina, natural,de Jaraguá do Sul, domicifiado e residente
Garibaldl, nesta cidade, fil'lo de Rubens Leitold e Rosalina Leitold

Ela, brasileira, solteira, estampadora, natural de Jaraguá do Su, domiciiàda e residente na �a Joll
Carlos Stein, 256, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade filha de Salete Mana Teresinha Foggiatto. .

EDitAL MV'20.842 d.13-11-1t86
.

EDELBERTO PAULO MAI E ISAURA KAMER
,

Ele" brasHeiro, soltéiro, representante Co.merclal, natural de São Pedro de Alcântara" neste Es�
domiciliado e residente na Rua Gumercindo da Silva, 600, apto, 204, nesta cidade, filho de Osvlldo MIl
e Judith JOenck Mai.

.

Ela, brasHelra, solteira, banCária, nallral de Jaraguá do Sul, dorniciRada. e residente na Rua 25 de_,
2.042, .Vila Nov.a, nesta cidade, filha de José Sebastião Karner e Leofilda Petrl Kanier.

.

.
:EDITAL N· 29.843 d.13-11�tt6

'

UDO WIRT" E LUCIMAR DAS GRAÇAS STEGANI
,

Ele, brasileiro, solteiro, operador de máquina, nallral de Presidente Getlllio, neste Estado; domiciliado.
residente na Rua Gustavo Lessmann, Vieiras, nesta cidade, fil'lo de Friedrich Wirth 8 Ana Maria WrIl.
Ela, brasHeira"solteira, costureira, nallral de Inajá, Para!)á, domiciliada é residente'na Rua 624, VItiI1l,
nesta cidade, filha de Bruno Stegani e ldalina Vismara Stegani.

'

•

EDITAL N. 20.846 de 13-11-1tt6
ANDERSON DALSASSO E ARLI!IA DE FÁTIIIA 8ARBOSA GAMBA

Be, brasileiro, solteiro, operário, liallral de Nova Trento, neste Estado, domiciliado e residente na .. '

Domingos Rosa, Ilha da Rgueira, nesta cidade, filho de Idelfonso �gelo Dalsasso e Lorena SchIs..
, Dalsasso.

'

,

'

Ba, brasileira, solteira, operária, flIllirai de Lage!!, neste Estado, c!lomiciUada e resid!lnte na Rua Domi.
Rosa, Ilha da Figueira, ri�ta cidade, filha de ,Antonio .Gamba e Eulina Balbosa Gamba.

'

EDITAL N" 20.846 �.13-11-1tt6
ANTONIO BATISTA DA COSTA E. SANDRA APARECIDA,SOUZA DA snj/A

Ele, brasHeiro, solteiro, operário, natural de l.tJls Alves, neste Estado, domiciliado e residente na Rli
Agostinho Valentin do Rosário, 26, Guaram,rim, neste Estado, filho de Antonio Batista da Costa e B*
da Costa. "'.
Ela, brasHeira, solteira, comerciária, naltral de Jundial, São Paulo, ciomiciHada e residente na Rua Pech
Santos, 39 Nereu Ramos, nesta cidade, filha de Braullo Rodrigues da Silva e Maria de Lourdes da SiI'4

.

EDITAL MV 20.847 d.13-11-1tt6
CRISTIANO FRECIA E MARIANA FORMIGARI .

'

Ele, brasileiro, solteiro, técnicO mecânico, nallrai de Jaguarui'la, neste Estado, domiciliado e residente na

'Rua GUjlhe!TTle Hering, 70', apto. 202, nesta Gidade, filho de Fanor Lauro Frecia e Amenar Maria Freda.
Ela, brasileira, sOlteir.a, atDCiIiar de escritório; nàllral de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua GlillelÍné Hering, 70 Apfo. 202, nesta cidade, filha de �arino Fonniga'ri e Mana
Fonnlgari.

EDITAL N· 20.848 d.13-11-1tt6 '

LlNO ISBERNER E EVA DA SILVA COLAÇO
.

Ele brasil.fro, solteiro, opérário, nallral de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente l'lI\ Rua Bertha W�
II, 3.523, Jaraguá-99, nesta cidade� 1ilho de Benno Isbemer e Hldegard'Dumke Isbemer:

Ela, bras.elra, soltllira, operária, naUaI dfl Laranjeiras do SU, Paraná, domicliada e'residente na FU
José Piccoli,.315, Estrada Nova, nesta cidade, filha de Vinicio Alves Colaço e Ana Tereza da Silva CoIa90·

E para � chegue ao oonheciménto ,de todos, maMei passar o presente Editai, <?Je será publicado pela
imprensa e em Cartório"onde será a1ixado por 15 (<?J!nze) dias.

.

EDITAL
, '

PA1'R1C1A TAVARES DA CIJ�HA GOMES tabeliã e Oficialde Títulos da Comarca de JaraguádoSLi.
Estado de Santa Catarina, na forma da Lái, etc.
Faz saber a todos quantoeste edital virem que se acham neste Tabelionato. para Protesto osTítulos conlJ8:
Antonio Sergio G Nunes - R. Padre Alberto Jacobs, 656 � Nesta;

, Agropec'uáda Rio Molha Uda. - R. Aio Molha - End. cobrança Barão 110 Rio - Nesta;
Bruniws Restaurante,e Petiscaria - R. João Januário Ayroso, 234 - Nesta;
Candys H Baby de Móveis Uda. - R. Reinoldo Rau, 550 sl1 �. Nesta;
Comércio Vár. de Gen. Afiri'lent. Berlim - R. Primeiro de Maio s/nP. - Corupá;
Clemir M. Conzatti - ME - R 617 Edmundo A. Emmendo, 325 casa - Nesta;
Candys Ho�se Baby Com. Móveis Ltda. - R. Reinoldo Rau, 550 si 01 - Nesta;
Cristal Têxtil Ltda. - R. 'Schroeder I, - Km 3, s/n!! � Corupá;

,

Esquadrias Pérola Ltda. - R. ROberto Seidel, 1200 - Nesta;
,

Heller Conf. Uda. - R. João J. ,Ayroso, 703 - Nesta; ,

Guiomar Carlos Guilow - R. Pastor Alberto Séhneider s/n!! - Nesta;
Intercontinental Artfs de Cimento - R. Estra'da Schroeder I s/n!! - Nesta;
Josue Bezerra de Medeiros - R. Ernesto P.J. Sohn, 340 - Nesta; I
João Alvicio Souto da Cunha - R. Professor Antonio Ayroso, 588 - Nesta;
Kallypso Conto e Comércio - R. Rod. BR 280 Km 57 NF 1149 S - Gua!'8mirim;
Kallypso Conf. e Comércio - R. Rod. BR' 280 Km 57 NF ,1149 �Ia B' - Guaramirim;
Ludomaq Ind. e Com. de Maqs. Ltda. - A. Mardelo Barbi lote 13 sala 1 - Nesta;
Metal Wagen Indl. Uda. - R. Alberto �litzke, 188 - Nesta;
Metalúrgica Márle Indústria - R. AlbE!rto Klitzke, 17S - Nesta;
Mini Mercado Kroeger.Ltda. - R. Estrada Ribeirão Grande da luz - Nesta;
MalhasWallJpe Ltda. - R. Alfredo Bencke, 184 - Nesta;.
Metal Marle Indl. Uda. - R. Alberto Klitzke, � 78 sl1 - Nesta;
Morena Maria Malhas Conf. Lida. - R. Amo Schmid� 150 - Nesta;
Pedro Belarmino de Amorin - R...Edmundo A. Emmendoerfer, 46 - Nesta;

. Randri Transp. Com. Repres Uda: - R. Mal. Cãstelo Branco s/n!! - Schroeder;
Suely Maurissens - FI. 'Felpe Schmidt, 218 - Nesta;
Vanilde Mariza S1inghen - R. José Narloch, 821 - Nesta;
Wings Bar e Café Ltda. - R. Reinoldo Rau, 166 - Nesta...
E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a deVida intimação, faZ

por intennédio do presente ed�al, para que os mesmos corrpareçam neste Tabelionato na rua ArthUf
,

Müiler, 78, no prazo da Lei a fim·de liquidar'o seu déb�o, ou então dar razão porqlJe não o faz, sob a pena,
de serem os referidos protestados na .forma da Lei, etc.

LS/Jaragüádo Sul, 14 de noverroro de 1996
.

lI\on Hoffmann '

TabellAq Substituto
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'
.

.

urval Vasel opta: por ponto Sindicato do Vestuário comemora
aCu�voparafuncionalism� 30 anos com exposiçãofotogrâfica, Jaragua do Sul - Os comissionados, 55 sao' .' r ,--r . b' ':I.�

,

funcionários públicos não � estr�nhos ao q�adro,' ou Jaraguá do Sul - O SindicalismoInternacional. A .ocorridas durante este período.
terãofériascol�ivasno:final . seja, não pertencem ao Síndicato dos Trabalhadores nas . exposição prossegue até o fi- .. "Vamos mostrar umpouco do

do ano. O prefeito Durval quadro do funcionalismo Indústrias do Vestuário está nal do mês. ' nosso' trabalho em busca da

Vasel (.PTB.)' decid l'U'
••

al
-

1 d promovendo, na sede da De acordo com os diretores dignidade dos trabalhadores.
municip ,serad .eo oca os

" entidade,aIExposiçãoHistótica do sindicato, a I Exposição Ternosprocurado garantir os
decretar ponto facultativo .à disposição. Lucht afirmou 'é

Fotogrãfica, O eventomarcará Histórica e Fotográfica vai direitos da categoria sobre as

entre os dias 21 de. dezembro' que serão demitidos 312 o 300 aniversário do sindicato, at)rangf?r ,"as ultimas lutas diversas formas, desde a

'i rdeis de janeiro, cinco.dias ACT's (Admissão. por neste säbado (16). Parale- . travadas pela entidade". A, mobilização. dentro das

se descontados os feriados Caráter Temporário).
. -lamente, acontece o Seminário exposição pretende resgatar a 'fábricas até os encaminha

deNatal e passagem de ano. A Prefeitura tem hoje em sobre Internacionalização do formação do sindicato, dois anos . meatos dos pedidos de

Processo Produtivo,'Desre- após a instalação dó Regime arrestos", resumiu o presidenteA "folga", entretanto, chega seu quadro de servidores
, gulamentação das Leis do. Militar, e todas as alterações do sindicato, Gildo Antônio\

a 12 dias. A Secretaria de i.678 efetivos, contra 1..712 .Trabalho e os Desafios do sociais, políticas e econômicas Alves .

. ; Administração divulgou no início da 'atual gestão. Vale
I' calendário sobre as ações do lembrar- que o governo Vasel
,.

governo
.

até o final' do
"

terceirizou boa parte dos
, mand�o, 31 de dezembro,,e· serviços públicos. Os salários Jaraguâ do Sul pretende criar ',

ConselhoMunicipaldeTurismo
início do outro, dois ,d.é de novembro serão pagos na

i janeiro, com posse prevista última sexta-feira do mês, dia ,

I
para o dia primeiro. 29. O salário de dezembro

, -Jaraguä do Sul - As
De aco, rdo com ç deverá ser pago no qaíhto dia prioridadesdiscutidas nasegunda

secretário de Administração, útil 'do mês de janeiro, oficina de requalificação de

Sigmar Lucht, o pagamento conforme determina a lei. . rmnitores do PNMT (Programa
d,o 13 o salário, que a As tradicionais 'férias Nacionalde Municipalização de

I administração denomina de coletivas serão discutidas
' Turisrm), que aconteceu durante

, os dias quatro e sete deste rrês,gratificação natalina, deverá pela futura administràção. eml'orreróde, foramacriação de ,

acontecer até o dia 26 de . Segundo Lucht,apenas 10%
um Conselho Municipal de

dezembro. Eleinfonnou que dos servidores têm direito a Turísno e a implantação de um

do.s 174 cargos -férias. ' Fundo Municipal' deTurismo.
Ponerode é a cidade sede da

·TECNO CALHAS LTDA. - ME
Franqueado exclusivopara Laraguâ e região

T
TECN•

. CALHAS

Organização Regional de' representantes da Caixa
Turismo.

'

Econômica Federal, Sebrae,
O representante de Jaraguä Senac, órgãos' das

do Sul, Loreno Hagedorn, 'adtÍ1inistrações públicas direta e .

diretordeTurismodaPrefeitura, federal, além dos monitores
disse que as propostas deverão estaduais. O Estado de Santa'
ser, encaminhadas aos prefeitos Catarina possui' 87 rirunicípios
eleitos emmeados do próximo credenciados ao PNMT.
mês. Estãprevisto urnencontro - As oficinas são setoriais e

entre .os. monitores dos 35 aparticipação obedece critérios.
mmicípios credenciados junto de regionalidade � esclareceu
ao PNMT, prefeitos eleitos,

'

Hagedorn.

Fundação de .Cultura distribui

prêmio a. produtores culturais

,F:x,!ustores.
Eólicos maxiar

Equipamentos para retirada do câJor, .

úmidade.e poeira'
.

,

Rua Felipe Schmidt; 279 - Centro

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

Florianõpolís - Ogoverito do
Estado entregou. através da FCC

.,

(Fundação . Cataiin�nse de
. Cultura), eercadeRâ 500tlil em
prêmios para 58 produtores

.

culturais.O evento marcou oDia
Nacional de Cultura e foi uma
forma de estímilo às aites e ao

patrimônio cultural. De acordo
com informações-da fundação, a
premiação é recorde e distribuiu
cheques entre R$ 2 ml a R$ 30
mil aos vencedores dos editais

públicos. ,

Acerin:Dnia, que aconteceu no
Teatro Álvaro de Carvalho, teve
como objetivo resgatar os valores
cultusais e incentivar o surginmto
denovos talentos. Esta éaseguada
vez que o projeto "Cultura Viva"
distribuiu prêmios de incentivo à

culturanoEstado, "Aatençãoque
estamos dando à cultura
catarinerse nunca foi tão'grande
na historia do Estado", discursou
o governadorPauloAfonso'Vieira.

(pMDB) .

.
Naopinião do diretor daFCC,

Paulo ..\renh.art, os prêmios
mostram a .preecupação do

'governp .ern incentivar as

atividades culturais do, Estado.
"Com este trabalho, nós

sepultarros os' favorecimentos
pessoais nadistribuição de verbas
públicas e· ácabamos .com a

política de- balcão' de negócios,
democratizando a cultura",

\
.

argunenteu. .

AGORA COM MAIS
f.ECNOiOGIA E. PRE.CISÃO'
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Estado quer criar Fundação. deCiência. e Tecnolo
Florianópolis O' fundação que, vai estimular e' da Secretaria, hoje, um parque'

goverriadorPauloMonso Vieira apoiar essa�teatividade teenolögíco instala cerca de 30

(PMDB) encaminhou à emSantaCatarina",condicionou empresas privadas de .alta
, AssértDléiaLegislativao'projeto o governador. ' tecnologia, gerando novos
de lei que cria o Funcitec ' Na opinião de Neri dos .empregos diretos, A Funcitec

"

'(Fundação "de Ciência e Santos, as reuniões entre o vai priorizar as pesquisas nos

Tewülögiä), que subStimiráo governo-com os reitores é .a setores de metal-mecânica,
atual Fundo Rotativo de melhorformade se desenvofver têxtil, software e cerâmica;
FomentoàPesq1iisaCientfficae os projetos junto, com as além da índustria química,
"TeénológicadoFBtadodeSanta universidades, A idéia' é, "Isto já 'acontece em seis
Catarina. . estabelecer parcerias com todas Estados do país e está dando '

, O responsável pela criação 'as universidades do Estado e certo porque selecionaprojetos
da Funcitec, Neri dos Santos, utilizar es recursos disponíveis de setores considerados
diretor .deCiência e Tecnologia, nas instituições de nível supfl'ior. " prioritários", afirmou Neri dos
da Secretaria de Governo, se A fimdação prevê a int>lantação Santos."
reuniu com os reitores das' de mais . nove parques' O govemofederal, através da
universidades catarinenses, � tecnológicos, a exemplo do Finepe(Ftnaltéiadorade&tu�
ultimá terça-feira (12), no ParqueTee Alfa. Estes parques e Projetos), está estilWlaooo a

Centrö,Tecnológico,riaténtativa teonolégicos
-

serão criação de fundaçõês estaduaís,
de firmar convênios. A idéia é estrategicamente . montados ',P� cadaR$ 1,00 inv�tido em
estimular a pesquisa nas próximos .as universidades; O pesqaisapelafundação estadual;
próprias universidades. '''O objetivo éoriar opornmidadesde a Finepe repassa !paÍs um A

'

desenv01�todapesquisaem, industrializar produtos Funcitec pretende desenvolver
nosso Estado' depende da idealizados na sala de aula. comas tmiversidades convênios
aprovação, deste projeto. É a De acordo Com informações nesta ,lIJf3ma regra.

.Te

Governo municipal quer Privatização ..de'jerrovias:
alterar sistema tributário assusta .age"tes de turis1Jw:�

,FARMÁCIA

", ' Jarag,,' do Sul ,� A ORT tranqüilizaaorgahlzaçãoeafirma
�,

Um 'dos artigos que deve _s�r
'

(Organízação RegionaÍ' de' Turismo) não existe nenhuma possíbílidade '_

alter�o é 0112. da lei comp!ementar tem se 'mostrada preocupada com o desativação "desde que os con

�Wn� 001ld93: que:redàUlZ Imali�ostos futuro do turismo ferroviário, após a séjam,respeitados", ecompletai ''BI'
como rorma e ínoenävo eg zação . .. -

d' realízad cão' ad d
'

B"
d t Õ

•

I pnvatízação que vem sen o rean as -se preselV os em to o o ms
e cons l,1iç es uregu ares, e, ," ,

'
'

:

Ioteàmentos. Os terrenos. baldios
no Brasil. "A entidade estä na assegurou.

ta�� estão excluídos da taxa de
-

expectativa quanto aos destinos do Hagedorn fez questão de salien

serviço de coleta de lixo dómíciliar, projeto Turismo Férreo feito em todo a Importância cultural-histõrica'
Outra novidade prevista é' o' o país, atravé& do Clube- Maria turística da preservação das antig

desconto' de 25% para o pagamento Fumaça. estações �err�vi�ias, ,que estão, 4
'em cota única, feita'até o .dia 20 de 'O díreterda dívisão de Turismo da sua maiona, tombadas pelei
março de cada ano.

'

Prefeitura, Loreno', Hagedorn, Patrimônio Histérico,

,
'

Jal�agu' do Sul - O' prefeito
Durval Vasel (PTB) encamiDhou para

, a Câmara de Vereadores um projeto
de lei que propõe' alterações no

sistema tributário' do município. O
objetivo daproposta, que incide sobre
os dispositivos' das leis

complementares, é adequar a multa
, por atraso no pagamento'de impostos'

"

, !

'e taxas à "nova realidade econômica
.. brasileira" .. impondo reduções .nos

pereentuais•

.

.

��.,
'�"l.·.· Ot\

t��,
Chegou
anta'

,

.eassete que ','
distrai
e acalma

'

;seubebê!

VidaeSaúde
Rua Padre Alberto,

Jacobs, 55
Vila Lénzi

,Fone: (047) 371-8664
Jaraguá do Sul- SC

,
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ireitos.Humanos pai pro1lWver campanha de combate à violência· contra a mulher
ograma foi lançado - de Joinville), a Campanha
cerca de dez dias na Estadual de 'Combate à
pital e tem como Violência contra a Mulher.
�etivo atingir o Norte .

Há cerca ele dez dias
Estado, com a Florianópolis havia lançado'
trlbtJição do cartaz

a campanha. A intençãousivo à campanha. des organizadores é atingir
Joinvllie - A Comissão o Norte do Estado, quando
Direitos Humanos e . será distribuido o cartaz
fesa do Consumidor da que alerta para a questão.

'Assembléia Legislativa do O evento, que faz parte
Éstado divulga' nesta daprogramaçãö do I Ciclo
segunda-feira (18), a partir de palestras de História

das 20 horas, no Anfiteatro Regional da Univille, se

da Uníville (Universidade destina às entidades e

sofrendo caladas por
medo de novas

agressões. Elas se

sentem
I

sozinhas' e'

amargam aindamais este
terror doméstico, Quanto
maior a divulgação do

'problema, ,maior a

chance de 'esclarecer as

vítimas, mudar o

comportamento e alterar
esse

I quadro, que
compromete a imagem
do Estado - acredita o

parlamentar.

-

pessoas que discutem o tem como objetivo formar,
problema e, que atuam lia uma "ponte" entre a

ärea dos direitos humanos, comunidade e o Poder
O presidente da Comissão, Legislative, sendo um

deputado estadual Carlito. Instrumente de ação para
Merss (PT), e a delegada. a comissão e'. de
titular da Delegacia da informação às mulheres,
Mulher do município, que, namaioria das vezes,
Marilise de Lima, estarão têm medo de denunciaras

presentes à cerimônia. agressões sofridas e os

Segundo o deputado, o agressores.
cartaz que 'está sendo ,- É sabido que muitas

. diistribuido nas escolas, mulherés apanham,
hospitais .e .outros pontos

.

geralmente dos' maridos,
considerados estratégicos, e não denunciam. Picam

Santa Catarina vai sediar II encontro de clubes da terceira' idade
Catarina, Pernambuco, .8àhia e
Minas Gerais, 9 evento

aoontecerä entre as dias 25 e 29

próximos, no Parque Cyro
Gevaerd, em' Balneário
Camboriú.

A Santur (Santa Catarina

Turismo), organizadora do

Florianópolis -, Pela

gunda vez, oEstado deSanta
Catarina vai sediar o Encontro
Region�l.Sul dos Clubes da
.Terceira Idade, quando deverão
comparecer cerca de 500
pessoas de São 'Paulo, Rio
Grande tio Sul, Paraná, Santa

'evento, pretende repetir o presidente da Santur, Luis organização programou uma .

sucesso do encontro do ano Moretto Neto. E� previstas série de passeios, já foram

passado, em Fraiburgo. ainda palestras: (:pm as temas: confirmadas visitas às cidades
Durante ö encontro, serão "Programas especiais para deBlumenau, Brusque, ltajaí e
discutidos temas específicos maior idade", pelo diretor NovaTrento; ejantares, quando
para' a terceira. idade como:

. -regíonal do' Sesc (Serviço os participantes terão a

turismo para 'maior idade em . Social do Comércio), Roberto oportunidade de conhecer a

SantaCatarina, compalestra do Paiva, e "Serviços de qualidade cultura e a gastronomia
para amaior idade" .ministrada catarinense,
pelo "diretór-geral do Hotel No dia 28; as participantes,
Renar de Fraiburgo, Edson do evento terão como opção,
Ziolkowiski.. além de outros ginástica na praia, passeios de
assuntos de Interesses das escuna, bingo eescolhada Miss

.

pes$oas tia terceira idade. .

.

Simpatia e Rainha do II
Em reuniões técnicas, Os 'Encontro, 'com baile de

presidentes dos clubes da- encerramento. As informações
região farão uma avaliação da poderão ser obtidas pelos
situação atual de cada clube e telefones (048) 224-6300,
apresentarão relatórios. A ramal209, ou naSantur.

.'Ran/tITT'a tio Instituto Educacional Jangada conquistou niais um títuló. Desto. 'vez/oi na cidade de
.

'. Negro; Paraná. Ela/oi campeã em sua categoria e geral. Em: todos oS'concursos que participou
.rante este ano, Os alunos da FuntÚ:JçiioMusical Jangada conquistaram as primeiras colocações. ".

CEr � o Instituto EducaciorudJangada promoveu o VII Maéet (Movimento de Artes, Ciências,
�portes e Talentos)mostrando diversasformas de aprese1Ítllfiio do tema/96 ''V;dq ",leitopelos.alunos'
40maternalao 20 grau do colégio.

'

VERDUREIRA·PATRÍCIA

COMERCIALREGIS LTDA.
Rua.Walter Marquardt, 311' tpróximo ao Fórum}

Telefone (047) 371-2043

Do:Maternal ao,Terceirio
Qualídade de Ensino, Responsabílídade do Futuro no Presente,
Atendimento personalízado com:

.

,

.

'.

- Plantão permanente
'.:. Diversas opções, de antas paralelas .

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 676 - Fone: (047) �71-0202 ou 372--0202
,

""

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO no POVO -10 . Jarà

A fotogralla
em exposlf:6o·

.

A fotografia estará em evidência num momento em

que serve enquanto � elemento para rever traços da
hist6ria de Jaraguä do S1:11. Observaremos pequeees
detalhes de um riquíssimo patrimônio, no qual elementos
pertencentes a comunidade não souberam ou não

anteviram a riqueza patrimonial que fôra demolida.
Nas visitas efetuadas, as fanúlias que prontamente

,

cederam as.fotogrefias para o projeto "A Fotografia
Enquantoum Elemento Histörico", pode-se observar um
certo "anseio", a espera de que fosse falado da hist6ria.

,

Foram recolhidas aproximadamente 250 fotografias,
das quaisefetivóu-se uma escolha de 60 fotografias para
exposição. Dessas, 17 foram enviadas para ampliação.
Enfoe'ou-se neste primeiro momento um grau de,

valoração percebido pelos responsáveis do
encaminhamento do projeto.

"

A Exposição ficará aberta ao público de 18 a 29 de
,

novembro, noSalão de Exposição (bloco C) da Ferj, das
18 às 22 horas e no sábado e doniingo das 9 às 12 horas

1· ....

e das 14 às J8 horas. . ...

Agradecimentos àssegiúntesfamílias que emmomento

algum titubiaram em auxiliar a'Coordenação dePesquisa
e Extensão da Felj:

.

- Família Breithaupt, em especial a Senhora Carmem
eHans; .'

:. Senhor Amadeu Mahfud e Esposa;
- Vara F. � Fernando Springmann e Guido e Renato

Fischer;
- Heizlamann Kaesemodel;
- Raimundo e Loni Emendoerfer; '

:- Marisa Piazera;
- Carlos Cezar Hoffmann e Verena Mehler.

Agradecimentos aFundação Educacional Jaraguaense
,

que prontamente aprovou o referido projeto, a Foto Arte
Clicki Filmagens e.Fotograíias, ao Museu Emílio daSilva

'

, q�e gentilmente nos cedeu parte do seu acervo

fotográfico e imprensa, pela divulgação do mesmo.

Percebeu-se no encamiabamentedo projeto, que faz-
'

se necessário seu aprofundamento enquanto um agente '

-de extrema necessidade do resgate da hist6ria, e também
enquanto um agente na formação da identidade de .nossa
comunidade auxiliando assim na construção da cidadania
nacional..

Coordenação de Pes_quisa e IfxtensÕD -

.

.Carlos Hof/mann e ScheiJa Cristina F.odi ;.

responsáveispeloprojeto.

.
,

Sol daCalábria
Aconteceu noSalão Nobre daFerj,

o lançamento do livro do empresário
jaraguaense Gilmar Morettí, livro de

. poesia - "Sol da Calábria" commuita

aceitação por parte dos convidados .

Foi realizada uma palestra da
, Inspiração DaConstrução doPoema,
fortalecendo o trabalho da Semana de

Letras, coordenado pela Professora
Vânia Maria Amaral da Silveira,
r,

,

.

chefe do Departamento de Letras da

.Perj.
Agradecemos a presença de todos

eparabenizamos oSr.GilmarMoretti.

Pesquisa de rendimento escolas
A pesquisa nasceu da. aproximadamente 2-00

necessidade de aconpanhar o professores de e a 4- série das
desenvolvimento do rendimento ' 'redesmmicipal e particular:
escolar dos ahmos doMunicípio Após 10 dias de estudo, '

de Jaraguä do Sul. reflexão e debate, os cursistas,
Esta: pesquisa visa elaboraram' seu Projeto

iIístru.meatar os docentes atravéS Pedagógico, refletindo sobre a

de dados para estudos. prática educativa,
propedêuticos, fundamentando ' No 'período de 29 de
os professores para melhor' outubro a 11 .de novembro, na
desenvolver o aprender -a 'disciplina de matemática,'
aprender e saber persar para realizou-se a 2- pesquisa,
intervir e inovar. .atingindo a '1439 alunes da 3-

ApriImirapesquisaaconteceu série das redes .municipal e
em 1995, já possibilitando a' particular.
realização de um curso, pára Após computados osdados,

ProgramaMagister
Numa parceria entre a

Universidade Federal de Santa
Catarina _ UFSC e Ferj
(FundaçãoEducacional Regional
Jeraguaense), órgão executor, do

Programa de Cursos de
Licenciatura Plena, promovido
pela ßecretaria de Estado da

Educação e do Desporto, será
realizado o Concurso Vestibular

,

do Programa Magister, para '.0
Curso de Letras Licenciatura,
Plena em Alemão e respectiva'
literatura.
A, clientela deverá ter c

diploma ou certificado de
conclusão de curso de ensino

médio.

As .inscrições serão na

Tesouraria da Ferj .: Jaraguá do

Sul, no período de 4 a 14 de
novembro de 1996, das 14 às 20
horas, n.o valor de R$ 20,00 (vinte
reais) ,

Os documentos a serem

apresentados são:
,

- fotocópia legível da Carteira
de Identidade;

,

_ fotocópia autenticada do

diploma ou certificado de
conclusão do curso de Ensino,
Médio;

,

- .fotocöpia e original do
.histôrico escolar do curso de
Ensino Médio:

_ uma fotografia recente,

'O Grupo Base coordenado pela,'
professora Iria Tancon e

supervisionado pelo professor
Dr. Pedro Demo terá subsídios '

para trabalhar com mais um,

, grupo de professores no Í!níci�
do ano de 1997, fortalecendoa
continuidade do projeto
"ProfessorCompetente";m-ojeto,
este onde' a Ferj, na

Coordenação de Pesquisa e

Extensão 'tem dado a sua,

contribuição paraamelhoriade
trabalho dos professores e a ,

, 'aproximação com

comunidade.

tamanho 3x4;
,

_ comprovante de exercício de

docência para professores em

atividade, na Rede Estadual, e '

Municipal;
,

- declaração de que não p.ossui :
titulação em nível superior,

O número de vagas é de 50. '

A prova será aplicada no dia
,

30 .de novembro de, 19'96, nO �

horärio das 8:30 às 1l:30_h.oras. '

A matrícula dos candilliatos
aprovados será realizada nos dja$

, 9 e lO de dezembro de '1996, na

Ferj, Jaraguá do Sul', no hprário
das 14 às 20 horas, Maiores

informações proeure a Secretarj� '1
da Ferj.

.

• .. cozinhas .

•erlim

'\

. PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA
. - .

Rua, Athanásio Rosa;, 1475 - fax: (047) 373-0267
Fonés: (047) 373-0467;. 373-0377 - 373-0297

Guaramirim - SC
'
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CORREio DOpovo.-li

,

.araguâ do Sulfica em 12 o lugar nos Iasc
: São Bento do Sul _- O '

icípio de Jaraguádo Sulnão
u o objetivo de ficar entre I

.

dez melhores nos Jogos
ertos de Santa Catarina,

os emSão Bento do Sul,
e 31 de outubro e nove de
embro. O que dificultou o

o do esporte em Jaraguá
Sul. foram os coites que se

necessários. emalgunas
idades, principalrreoteno
de mesa masculino, vice

Clßlleão do ano passado, e

etismo feminino terceiro em

. O.voleibol feminino, que

f

perdeu, as jogadoras Giorgete,
Danübia e Eloíza, também
sentiu os desfalques. Nesta
modalidade,

.

Jaraguá do Sul
venceu Caçador e São Miguel
do Oeste na primeira fase, 3xO
e· 3x2, respectivamente. Na'
etapa seguinte da modalidade,
vítõriasobreFaxinaI dosGuedes

por. 3xO e uma surpreendente '

,

derrotaparaAlfredoWagner por
.·3x2, que tirou Jaraguá do

Sul das semifinais do
voleibol feminino. Na última
partida, neva derrotá desta
feita para Joinville, � caß1l�,

'Equipe de TU'o� segundo na Carabina deittula

por 3xO. No futsal, outra
esperança de nedalha, apesar

. da média- de idade de apenas
17 anos, um início com duas
vitórias seguidas: 2d sobre'
Criciúma, vice-campeã dos

jogos, e 5xO em Concórdia, e
sendo derrotada

.

por
ltuporanga pór 4xO;

Na segunda fase, duas
derrotas. Mafra 3xO" e Lages
2x1.Na despedida .dos jogos..
vitória sobre a campeã da
modalidade São Bento do Sul

por 6x4, ficando no futsal em
sétimo lugar. O xadrez
masculino ficou em terceiro. O
feminino ficou em quarto lugar, .

caratê feminino, quarto e a
.

Bento do Sul é exemplo para o
equipe de tiro de carabina esporte em nosso Estado "pois
deitada o segundo lugar. No cem por cento de suas

atletismo, destaque para Vera. modalidades recebem apoio, e
Decker, pratano salto em altura' são patrocinados por empresas,
e Carmen Packer, ouro nos 400 o que fez a diferença", lamentou
metros com barreiras. O ' Leutprecht.
):Jfesidente da PME (Fundação Algumas surpresas foram
Municipal de Esportes), Jean registradas nos Jasc deste alio.
cario Leutprecht, afirmou que Joaçaba de

' 12° ano passado
nãofaltou esforço por parte dos subiupara sétimo. Chapecö
dirigenteeatletasde Jaraguádo caiu de sexto para décimo.
SuL "O .que falta em nossa Blumenau mais uma vez foi a
cidade; apes.ar de sermos o campeã geral, com JoinvilLe
terceiro'parque industrial do. ficando em segundo lugar.
Estado, é o maior apoio da Jaraguá do Sul ficou em 120
iniciativa .priyada", avaliou. O lugar este ano, enquanto que
dirigente ressaltou aindaqueSão. em 95, em 11 o,

'J precisa apenas de um empatepara iràfinaldaPrimeiraDivisão
Jaraguá do Sul - O futebol
salão da cidade está a um

ate <ta final do Campeonato .

tarinense da Primeira
..

00, e, consequentemente,
Divisão Especial dó futsal em
. Depois de vencer a equipe
Ça.rq>os Novos por 2xO, na .

adra do adversário, a ADJ
entano prõxirm sábado (1�)
�ma. equipe na partida de

volta. Com um empate a ADJI Dalpasqualle terá à disposição
.

FME classifica-se para a final Paulinho, Ninho, Dão, Chico,
da Primeira Divisão, e como Mabinha, Alemão Schel,
duas equipes sobem para .a

. Ramori, Jaison, Jean, André e

Divisão Especial,
. E.,ubens. AADJfoi acampeãda

t .

automaticamente estará na modalidade de, futsal nos

divisão principal, do salonismo . Joguinhos Abertos, realizados
catarinense ano que' vem. Para em Criciúma, RO entanto, não
este jogo, que iniciará às 20 conseguiu repetir os resultados
horas, no Ginásio de Esportes em São Bento do Sul, durante
ArthurMüller, o técnicoManoel os Jogos Abertos de Santa

Catarina. em segundo lugar. O técnico
Manoel Dalpasqualle espera
que, neste jogo centra Campos
Novos, aequipe reencontre o seu
futebol alcançando classificação
para a final, quando deverá
enfrentar São Ludgero, que é

.

considerada a favorita na
.

.
.

partida contra a AABB dé

Curitibanos, no outro jogo das

seniifinais .

Na primeira fase, a ÁDJ
.

derrotou Cricjúma por 2x 1 e.
Concórdia. por 5x4,
classificando-se para a segunda
fase, 'quando perdeu paraMafra
'por 3xO; Lages 2xl, e derrotou
a forte equipe de São Bento do
Sul por 6x4. Mais tarde. a

equipe sãobentense conquistaria
.

o títulodos Jasc, Criciúma ficou

POSTO MARECHAL. LTDA.
ATENDEMOS, A'OS DOI,VIINGOS DAS 07:00 ÀS 20:00HS•

. *.COMBUSTívEIS'
* TROCA DE ÓLEO

* LAVA RÁPIDO
*GÁS

Àvenida Mar.cha"D.odoro da Fon••ea, 961 - Jaraguá do' Sul - SC;

FONEIFAX (047)
372-0705
372-1888
371-0905
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Velocidade' e emoção no Jaraguâ Motor.Clube
Jaraguá do Su.- - A pista do

Jaraguá Motor Clube será palco
'

hoje, amanhãe depois das provas
de automobilismo. Hoje, Dia da

Proclamação � Rep\1bJica, tem

início .as provas com o

arraneadio, a partir das 13 horas,
As 'inscrições estio previstas a

partir das 8h3Omjn, com 1reinos
livresãs 10 horas. Amanhã (16),
treinos livres com, a

oronometragem para 'a prova de

domingo acontecendo a partir das
, �5 horas. Segundo o presidente do
Jaraguá Motor Clube, Silvio
Spéaia, as provas de domingo
acontecerão às 9 horas. O

dingente lembra ainda que no

local haverá'uma área, com toda
infra-estrutura para camping, para
os interessados. Silvio Spézia
informou que na prova do

arrancadão, opala e marcas,

pilotos de renome confirmaram
participação dando - maior

importJncia as provas.
Ele lembrou que o Jaraguá

Motor Clube, juntamente com

wna equipe sediada em Mafra"
estuda a possíbilidade _

da

'realização da prova de amülCadio
com maior frequência. O Clube
'deAutomobilismo de'Jaraguá do
Sul, está lútando para que, já a

partir do ano que vem, a prova
seja mcfuida na li�ta, do
automobilismo,

'CATARINEN:SE DE
VELOCIDADE - Dojs pilotos
de Jaraguã do Sul disputam o

campeonato catarinense de

automobiâano, Sivio Spélia e

Alexandro Spézia da equipe que
leva o sobrenome da dupla. No
dltimo domingo (10), aconteceu
a 98 Etapa do' Campeonato
Catarinense de-Automobiismo,
na cidade de Rio do Sul. As
chuvas atrapalharam o

desempenho dos pilotos,
obrigando ao�ação da prova
a cancelar a bateriaA, nametade
da disputa. A _108 e última etapa
da competição acontecerá dias 30 '

de novembro e r de dezembro, '

em Balneá90 Camboriú.' Sil"io Splria disputa o catarinensedeQUtomob�mo

Atletas de Jaraguá do Sul e Guaramitim defenderam Rio do Sul nos Iasc
;

flcnicoNelson}. Sc'Muer, segundo da direitaptll'a a esquer� ladeadopor Ctll'atecas
'. . ' .

'I

Rio do Sul - O município
disputou os Jogos Abertos de'
Santa Catarina, com atletas

inl>ortados. O rresno aconteceu

no-caratê, comatletas de Jaraguá
do Sul e· Guaramirim
defendendo as cotes de Rio do'
Sul. Os

_

atletas: Marco A.
'Murara,' Abilio J. da Costa,

- ,

Ricardo E. Scheuer, N.elson J.
Scheuer técnico e Eduardo E.
Scheuer, formaram a equipe da
cidade composta por caratecas
de Jaraguá do

_

Sul e

Guaramirim, e que foi
convidadapela.PrefeimradeRi�
do Sul para disputar o torneio,
em São Bento' - do Sul,
alcançando os seguintes

/

. resultados:

Eduardo E. Scheuer, séf
lugar, no Kata individual
sétimo,no Kumitê individuel
70 à 75 quilos.

Abilio 1. da Costa, Ri
E. <Scheuer e Eduardo

- Scheuer, quinto lugar, no
por equipe, que teve

participação de 16 municípios. _

Abílio J. da Costa, séti
lugar no Kumitê individual de ,

a 70 quilos.
'

O técnico Nelson Jo

Scheuer informou 'que
treinamentos acontecem ß

dependências do Colégio
Luís, que cedeo local pafa
trabalhos..

� EVOLUÇÃQ EM LAVAÇÃO
Bar NOVO ENDERECO

.

Sala de espera. com ar

Estufa para_ Polimento .

�v�çL- -
'

.

, ,

Rua B'arão do Ri'o Branco.-
, Troca de óleo
372'-0081

,
'
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