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Tem sempre um

jeito de fazer
melhor

Acijspromoverápalestra
de ,Stephen Kanitz
o . conferencista Stephen

Kanitz, autor do livro "O Brasil

que dá certo", estará em Jaraguá
do Sul, no dia 12 de dezembro,
para um encontro com os

empresários .da região. O tema da

palestra de Kanitz será o 'Brasil

depo is do Real". Página 6

Nova loteria

chega à região
o jogo on-line do Estado;

Criado pelo governo em setembro

do ano passado e' que funcionava
em apenas dez cidades catarinen

ses, chegou esta semana na região.
O "Pimba" tem sorteio de cinco em

cinco minutos e paga prêmios de
até R$ 70 ·mil. Página 7

"Zona - Azul" será

implantada na cidade
o estacionamento rotativo,

conhecido como Zona Azul,
deverá ser implantado em

Jaraguã do Sul. A informação
é do secretário de Planejamento
Otaviano Pamplona, _que já
definiu as áreas para o início da

operação. Página 8

onsórciomultinacionalqueadquiriu aKohlbach vai
�nstalar nova empresa e gerar 250empregos diretos
o grupo multinacional
e adquiriu o controle

.

ionário da,Kohlbaeh, no
.InÍcio do mês, pretende
lrazer para Jaraguá do Sul

ma nova 'fábrica, que

xigirá a contratação
.

ediata de 250 trabalha

,'res. A informação ainda
ão é o ficial, mas o pre-
sidente do Sindicato dos

etahirgicos, Jair Mussi
to, "garante que o presi

_

nte do 'consórcio, Paulo
Leme, lhe confidenciou a

próximo ano.

""tis: Ci.sd' Ju,Iu;s/CP'
•

Perspectiva: trabalhadores da Kohlbqch na s� da empresa, propostapara aumentar quadro

Prefeitos e

vereadores eleitos
da região vão se

-

reunirem

Jaraguâ do Sul
Numa promoção da

Amvali (Associação 'dos
Municípios do Vale do

Itapocu), os prefeitos e

vereadores eleitos da região
vão se reunir nas próximas
segunda e terça-feira, dias -

25 e 26, no Sindicato do
Vestuário ..0' objetivo é

prestar orientações e

, informações sobre a

ädminístração pública.
Página3

scola . Irmão Leão poderá ser extinta
, A Escola Municipal
Irmão Leão, que
funciona há cinco anos
no Colégio São Luís,
poderá ser ext into
ainda este ano. O

Colégio São Luís não
pretende mais alugar
as salas para que a

Esc o la Irmão Leão

funcione.
O diretor-adminis-

Arendt, admitiu que a

tendência é extinguira ._
escola e 'redistribuir 'os
292 alunos. No início
da tarde'. da última'

terça-feira (19), alunos,
pais· e p rofessores
realizaram uma pas-:
seata pelas ruas da
.cidade pedindo solução
para Cl escola, na

tentativa' de evitar a
trativo da Secretariá extinção.
'de Educação, Inácio Página 9

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



EDITORIAL.

Uma lanterna nofim do túnel
Carta aberta

CORREIO DO POVO - 2 -. PINIF\o

,

RESPOSTj\ A CARTA ABERTA
ItA/varo 'Lf,itho/d

A expectadvadavindade mais uma apresenta alterações significatívas,
\fábrica de motore.s elétricos para mas refresca. Os empresários. Foi bastante' infeliz a carta aberta que todas as manutenções realizadas•

.

Jaraguä do S�, com a possibilidade
.

justificam as demissões à decorrência escrita pelo senhor Walter Falcone, a veículo foram ocasionadas pelo
.

de se criar imediatamente 250 novos da' absu·rda carga tributária e qual foi intitulada "Cárro usado, desgaste natural, não irnplicandoj

empregos diretos, dá um novo. alento informalidade dos setores. É verdade! vantagem maior que novo", publicada .. em maior ou menor qualidade
aos trabalhadores, que convivem O Brasil êum dos países com o maior no último dia 15 de novembro, nesta produto.
cotidianamente com. o fantasma do índice de tributos. mesma seção deste jornal. Além do que, é mais do que sabi4l

É 'sabido por todos os leitores de que de que a durabilidade dos carr
desemprego:Apesar de não ser ainda A �globalização da economia

a concessionária autorizadapara a venda dependemuito dos cuidados do usuário.
oficial, a informação traz à baila a

. também está contribuindo para o
d

'

I Pt' Também não
. procede a 1· ...Ç0rt1nlll'ili..os vercu os marca eugeo e a.uw 1 ll1'

discussão a respeito do desemprego aumento do desemprego, à medida "ARDENNE COMÉRCIO DE de que "o IPVA de carros que vem
nopaís eas alternativas para.amenizã- que os mercados comuns estão VEÍCULOS LTDA",'a qual sempre através do Mercosul é o dobro ikw
.10. 'Os partidos que fazem oposição preocupados com a produção e não primou por um excelente atendimento nacionais".
ao gov�rno federal responsabilizam o com o trabalhador, Np casoespecífico a todos os seus clientes. Tal imposto importa em 2%. (dois
Plano Real pelo aumento do número "do Mercosul, a competitividade está Por óbvio, não faria diterente em cento) SOBRE O VALOR DANO
de desempregados. Eles afirmam que sendo feita pelos baixos salários. O relação ao médico Walter Faloone, FISCAL independente da �arca
a política neoliberal implantada por assunto foi debatido durante o Desde a aquisiçãode seu automóvel modelo do veículo.

Fernando Henrique Cardoso é SemináriosobreaInternacionalização do tipo Pick-Up 504 GRD sempre foi Pelo que se tem conhecimento,
perversa para a classe operária. do Processo Produtivo, que aconteceu atendido da melhor ferma possível,' houve nenhuma alteração pa legisl

Opiniões à parte, à questão do na semana passada, no Sindicato dos sendo repugnante asua alegação de q�e que o regula. .

desemprego deve ser. encarada de Vestuários. Para os. argentinos, o tem "penado" com o seu veículo.. No que tange ao 'problema do DlOOI

frente e dentro da realidade nacional. Mercosul assume cada vez mais um Em que pese a garantia do mesmo de arranque, o qual classifica como víciO
A justificativa de que os países significado político, de política de 1 (um) ano, e ainda, mesmo sabendo redibitório, cabe esclarecer que:

.

o Sr. Walter que o seu automóvel J'á Conforme dados do Engenheindesenvolvidos também sofrem do exterior e não apenas de .integração
. possui mais de 16 meses de uso e não Mecânico Alexandre S. Gomes, o

mesmomalnão convence. Porque não social. O fato é que o projeto liberal .

só 14 meses, os reparos necessários m�tor de arranque é uma peça elétriinformam que nestes países os aposta na produtividade e na
foram TODOS REALIZA'DOS A do carro, o qual terá 'sua vida ú

desempregadostêm um seguro digno 'comercialização, e bllscai o lucro TÍTULODECOR�IA,comexreção determinada pela FORMA DE USO
e total apoio do governo central." sempre: As empresas procuram se do motor de arranque, sendo inclusive E CONSERVAÇÃO pelAliás, o governo tem .divulgado instalar; preferencialmente, onde têm trocado peças as quais são desgastadas proprietário.
números relativos ao desemprego no as melhores ofertas e incentivos com o 'simples uso. Para finalizar, colocamo-nos
país.. que, no mnumo, são fiscais, além dos menores custo de

• Assim, conformeOrdemde Serviço disposição de todos os nossos dien
irresponsáveis. É fantästica. a mão-de-obra. número 9562, de 4 de novembro de para quaisquer melhores
capacidade deFHC em produzircifras N� opinião do secretário-geral' da 1996, recebeu gratuitamente fechadura esclarecimentos sobre o lamentável
irreais. O temafoi assunto.na "Revista Federação -Internacional das. nova para as portas, troca da máquina' incidente, o que, com certeza, tratou-se

Veja", que classificou como Indüstrias Têx�eis, José. Ramirez, é queacionaovidro,lateraldaportanova, aPenasdeumcasoemparticular,oqual
"matemática modema", quando os preciso ver o Mercosul de forma troca da borracha das 'portas, além de

.

jamais se esperou que um dia fOsse
números "deixam de ser ciência exata. crítica e não, apenas como esperança. completa' . manutenção no ar acontecer,
para serem peças-de retórica", O alerta inaugura uma nova fase nas condicionado. �----.,..--------,....--

.

Segundo informações da Prefeitura discussões a respeito do tão sonhado Ressalta novamente a empresa de * Sócio-gerente dáArdenlJl
edoo�������m�e� eM��ado�oc�c�um�� �·�--·-�-�--�--A-·�--�-�-·-·.-�--�-�-M-�--�-�--�-.-�-�---U-�-l0-'�-�'
Jaraguá do Sul cerca de 4,5 nulos países do Cone Sul. A posição
desempregados, nos setores de assumida pelos argentinos, além de

�on�trução civil, metalúrgico,' revelar as verdadeiras relações entre

transformação, serviço público,' os países, desnuda os impasses
agropecuário' e de comércio, algo em' atualmente vividos pelo sistema, mais
tomo de 5% da população. O número especificamente nos organismos
está abaixo do índice nacional, mas é multinacionais. Enquanto isto, vamos,

li - alto se levarmos em consideração o convivendo 'com as promessas de

�I potencial da cidade. A perspectiva de crescimento e redução do

I
abertura d� 250 novos postos de desemprego, embasados na

.' trabalho .no ano que vem, não estabilidade da moe4a.

jiL,
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.POÚTICH

Vereador eleito pelo diretores de fundações, t
PIIOS de Corupá autarquias e. instituições,
promete apresentar públicas também foram

propo'!ta de reativação convidados para o evento.

da Associação dos Na oportunidade, serão .

Vereadores do Vale do ' entregues apostilasmm noções
Ital?o�ul que tem como básicas pará o desempenho das
obJetiVO prom,?ver .de- atividades parlamentares,
�ates �obre tema��e cópias das Leis Orgânicas dos
mteresses da regll�o Municípios.que integram a

Jaragwí doSUl-AAmvali
.

Amvali, Constituições Federal
(Associação dosMunicípios 00 e Estadual, alémda Lei 7.547,

·

Vale do Itapocu) e a Secretaria
.

sobre ICMS (Imposto sobre
.

de Desenvolvimento Urbano e' Circulação de-Mercadorias e

,MeioAmbiente promovem nas Serviçosj .e materiais com

· próximas segunda-e terça-feira, subsídios pará os
-

futuros

dias 25 e 26, no Sindicato do administradores.
: V�tuário, a partir das 8 horas, AVEVI - O vereador eleito

· o seminário para prefeitos e pelo PMDB de Corupá,
,.
vereadores eleitos da região. HerFmann . Suesenbach,' Sllesenbach: p1V!jeto para congregar os vereadores
O objetivo, segundo os afirmou. que pretende

"

.

organizadores, é prestar aproveitar o encontro e propor". 1984 e funcionou até 90,
· orientações e informações' a reativação da. Avevi quando os trabalhos foram

· sobre a administração pública, . (Associação des Vereadores do' gradativamente interrompidos.
oompetência e atribuições do Vale do Itapocu), 'que foi . De acordo com Suesenbach, a

, Poder Público, às atividades desativada em 1990. A desativação. da Avevi se deu
, Iegislativas enfocando os associaçãotinha comoobjetivo porque uma corrente dentro da

aspectos econômicos e sociais
.

integrar os municípios que entidade defendia que ela tinha
de cada

I

município. Os atuais compõem a região, no mesmo as mesmas funções que a

'prefeitos, futuros secretários molde daAmvali, Amvali, o que não é

municipais, gerentes ou A Avevi foi fundada em compartilhada pelo vereador.

,: i:fªguá doSul. 2Z de novembro de 1996
'CORREIO DO POVO - 3

"A idéia é criar. um fórum

. permanente para congregar os
.

parlamentares da região com

representatividade e condições
de influenciar nas decisões.

regionais", explicou.
Segundo Suesenbach,' o

'objetivo principal é preparar
os novos vereadores e

capacitá-los através de cursos

• I
•

•

I
:PT quer discutir processo de

, .

reestruturação com 0.8 jovens
Jarag� do Sul-. O Diretório professor José Teixeira Chaves,

MlInicipal .

do Partido dos. os votos obtidos pelo partido
Trabalhadores promove amanhã nas eleições municipais

, (23), a partir das 14 horas, no .
dernonstraram a intenção da

· .Colégio Abdon Batista, r�união população de renovar e buscar
com. 'a juventude petista. O alternativas' para a, admi
,objetivo é discutir o processo de nis tração da ci dade,

.

Ele

reestrl:lturação, difundir a afirmou que o part ido tem

i<leologia e encamíahar as novas' recebi do pessoas, na maioria

.formas de "mobilização dos jovens, interessadas em s'e
-,trabalhadores do partido. De filiar. "Isto nos alerta para a

;a<Xlrdo com os líderes da 'cidade, renovação do quadro e sair em
9 encontro visa também a busca de novas lideranças",

I l'efiliação efiliação de militantés., argumentou.
;, Na' aval i ação de coor- O diretório está em fase de

,denador da Juventude Petista, reestruturação. Atualmente, a:

,.

e seminários. Na opinião dele,
a reativação da Avevi irá
contribuir para 'que �
microrregião fique integrada

.

à União dos Vereadores de

Santa Catarina, A proposta. é
fazer de Jaraguá do Sul a sede
da entidade; pela sua

localização geogrãfica e por
ser o pólo.

Fórum 'Parlamentar discute
. ·r

reivindicação no Orçamento da União
Brusque o Fórum

Parlamentar Catarinense decidiu
apresentar 12 emendas ao

presidência está sendo exercida Orçamento da União do pröxirm
pela vice-presidente, Clernair ano. Elas serão submetidas à

Corrêa, já que o presidente Odi aprovação da Comissão Mista do
Nevio Alessiestä licenciado. A Orçamento. Os parlamentares
direção .municipal pretende afirmaram que- o Estado, em

aumentar em 50% o número de relação aos demais, foi
filiados, hoje em torno de �50" discriminado na execução do
e para isto está em .campanha Orçamento deste ano.

para conquistar novos adeptos. ' Segundo eles, dos R$ 150
O evento contará' com milhões previstos.' para Santa

lideranças do município de Catarina este ano, apenas R$ 10
Blumenau , cidade que será milhões chegaram ao Estadö. Para
admin istrada nos 'prôximos o ano que vem Os deputados estão
quatro anos pela' Frente'; alocando mais de R$ 200 milhões.

Popular, eaeabeçada por Décio ,"A questão é que, do ponto de vista
Lima. do PT. técnico; não podemos perder a

oportunidade", declarou o

deputado Serafim Ven,zón.
Das 12 emendas apresentadas

pela bancada catarinense

destacam-se: R$ 16 milhões para
serem investidos naBR-282, R$ 22 '.

milhões para recuperação' e
controle do meio ambiente na

região Sul e R$ 20 milhões para
habitação de interesse social..

Venzon, no entanto, demonstrou
pessimismo quanto a aprovação
das emendas. "Até a presente data,
do Orçamento de !'>6, das emendas
do fórum estão garantidos
aproximadamente R$ 10 milhões.
Fato que nos deixa com pouca
expectativa para o próximo ano",
revelou.

1f1borufól'io Lenat. de ltni11i��� Clín'icu� 1tdtl�
Participante do Programa Nacional de Controle ci: Qualidade da Sociedade Brasileira de·Análises Clínicas .

.
'

Com o conceito excelente em 92-93·94-95

.Dra. Rosangela M. Lenz) ..: CRF 1397"
-.

Expediente:. 7,:00 às 12:00 /13:30 às 18:00 hora�
�ua'Emílio Carlos Jour�an, 140 - CI;P 89251-020 � Jaraguá do; Sul- SC.

.

Fone/Fax.: (047) 371-6524/37,2-0108
.
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lVIosaiCO Relator quer recolher subsídio

para apresentar ao Congressâ
.

-

Francisco Air

EiJl campanha .

Oprefeito de Jaraguä do Sul, Durval Vasel (PTB), confirmou a

pretensão de disputar uma vaga à Assembléia Legislativa em

98.
.

Deacordo com ele, nãohánenhuma possibilidade da convenção
do partido inviabilizar �eu nome.

.

Vasel se considera uma liderança regional do partido e com

chances de vencer as eleições.
Aliás, o prefeito não escondeadisposição emnegociai comoutras
legendas. Em entrevistas, Vasel cita o PFL e o.PMDB como

alvos de futuras alianças.
.

Deputado Paulo
Bauer se encontrou
com as lideranças
dasmicros e

pequenas
empresasdo
Estadopara
conheceras

re�vindicações do
setorpara a MP

Ioiô

Vasel retirou daCâmara deVereadores o projeto de lei que con-
>

cede mais 20 anos pára que á empresa Canarinho explore os

serviços de transporteUrbano na cidade.
· De acordo com ele, o tempo.definido no projeto estava errado.

- O contrato firmado entre aPrefeitura e aCanarinho previaum
prazo de dez anos podendo ser renovado por igual período, o

· que confundiu o pessoal - justificou.
Ö projeto com a alteração deve voltar ao Legislativonapróxima
semama.

Jaraguá do Sul, - O relator

da Medida Provisória que
. unifica os impostos das micros
e pequenas empresas,
deputado federal Paulo Bauer ..
(PFL), esteve na Acijs

"

(Associação Comercial e
-

Industrial de Jaraguá do Sul),
na quinta-feira (14), para,
segundo'ele; explicar amedida
e recolher subsídios. e

propostas do setor. Ele afirmou _

que a.intenção do governo não
é impor nada, mas viabilizar -

.

uma nova estrutura tributária Proposta: Bauer se reuniU com lúIeranças empresariais pon
discutirem aMP

Direitos humanos
Entidades ligadas aos direitos humanos vão promover, nodia4
de dezembro, às 19h30, no Sindicató dos Trabalhadores da

Construção Civil e do Mobiliário, debate sobre,o tema.
O objetivo é fortaleCer Q movimento para a criação do Centro
dos Direitos Humanos de Jaraguä do Sul.
Os organizadores convidam a comunidade para parficipar da
discussãô e se e�gajar na luta contraas desigualdades, violência
e opressão.

para as micros e pequenas
empresas

- C0rl10 f?rma de

incentivo. Os empresários, no
entanto, consideram alta a taxa
entre $,5 e 6,5% proposta pela

.

.

medida.
A Medida Provisória foi

editadapelo governo federal na
terça-feira (5) e deve ser votada
pelo Congresso ainda este ano

.

para que possa ser implantada
Já em 91. De acordo com

Bauer, as micros e pequenas
empresas precisam de uma

políttca definitiva que sirva de
incentivo êproteção. "Até 1984

. as. empresas do setor. tinham
medidas que as beneficiavam,
mas não eram permanentes.
Nossa intenção, agora, é definir
regras claras com auxílio dos

empresários e·associações",
explicou, acrescentando que
considera o momento ideal

para a discussão, já que existe Bauerinformou que, até a d
a estabilidade econômica e a de publicação da Medida
vontade política do governo.

<

Provisória, nenhuma empresa
As primeiras estimativas do poderá transferir ou subdividir

governo 'apontam que cerca de :0 capital.
70% dos contribuintes pessoas

-

No säbado.: o deputado
Jurídicas, R$ 2,5 dos 3,5 Paulo Bauer esteve reunido
milhões de contribuintes do com empr.esários e com líderes

país, serão beneficiados pela de federações e associações
medida. De 'acordo com as para discutirem a medida. Os

regras da MP, as empresas empresários consideram curto

poderão optar se aderem ou n�o o prazo para encaminhar a MP.
ao novo regime. Na opinião de quatro de dezembro. O

Bauer.a opção será benéfica à presidente da Federação das
medida que permite aos. Associações de Micros e

empresários escolher o que Pequenas Empresas de Santa
melhor lhe convier. "Toda Catarina, Haroldo Neitzk«

empresaquercrescer,maspara criticou a complexidade da
isto precisa de tratamento medida e discorda da isenção
diferenciado", acredita. Sobre a por tempo indeterminado do

\ ,

possibilidade das empresas se imposto damicroempresa coro
subdividirem para serem faturamento mensal entre RS
enquadradas às novas regras, 120 mil e R$ 240 mil.

· De olho no português
As placas, out-doors e letreiros da cidade estão cheias de

preciosidades lingüísticas.
Em frente a Confecção Dalmar tem uma estetissista e não uma
esteticista.

.

Umout-door ficou, por alguns dias, anunciando baile-no Clube
'

Baenpendi, quando o certo é Baependi. Isto. sem contar- na
abreviatura da pàIavra sociedade. Soe. e não SOCo
A Rua Bernardo Dornbusch virou Dorbusch, numa placa
publicitária.
Na entrada da rodoviária' uma placa proíbe o "trafgo".de
caminhões. Dentro; num luminoso está escrito "informções".
Aliás, na saída tem uma loginha e não uma lojinha
Para quem precisa dê serviços elétricos pode procurar o

"eletrecista", emGuaramirim.
,

A falta de respeito à Língua Portuguesa segue impunemente:
Restaurante vende comida a Kilo, e não a quilo.

CategoriaA
O RestaurantedaAíweg foi considerado pelaSecretariadeSaúde,
através daVigilância Sanitária, como ótimo.
O diplomade qualidade categoria"A" foi entregue ao presidente
da associação, Hilton Faria, e à nutricionista CirleyTurra, na

- semaß.3 passada.
'

- TERCEIRÃO
.

- 2° GRAU NOTURNO
- AUX. ENFERMAGEM
- SUPLETIVO DE 2° GRAU
- MATE_RNALAO 2° GRAU
-ÀTIVIDADES EXTRA�CLASSSE

SEJA...

I
-. ,.

INFORMA· ÕES 371-0779
.
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Funcionários recorrem à Justiça contra empresas
Elas alegam que nlo beneficiaram as demais empresas

'

, reeebefam as verbas
-

pela prestação de serviços com

resei$árlas, não fiveram exclusividade.
O sindicato garante que as

as' carteiras trabalhadoras não receberam as

pronssionais assinadas verbas rescisórias dos salários

e que as firmas não
' referentes ao mês de agosto, não

deposltara,m O FGTS '

tiveram registro em carteira e que
as empresas não depositaram o

Pomerode - As trabalhadoras FGTS (Fundo de Garantia por
das indústrias Maria SaleteMalhas Tempo.de Serviço), além de terem

'direito à diferenças salariais, em
função dó não cumprimento do

piso salarial da categoria e dos

respectivos reajustes, estabelecidos
pela Convenção Coletiva de
Trabalho. As indústrias Uno Ponto

'

e FF Indústria e Comércio de
'Malhas não compareceram à

audiência, nem mandaram
, rC{lteseßtantes. Elas deverão ser

notificadas posteriormente .

Ajuíza estabelec� dez dias de

prazo para que as autoras

informem à Justiça o endereço das

empresas, já que as firmas
ajuizadas nas ações funcionam no

mesmo parque fabril, atualmente
desativado. Os advogados do

sindicato de Jaraguã do Sul, Airton

Empresários prometem' trazer" S�ntur lanç� �dital r":
t 'fi ""b'

.: r
'

iid. d .feiradeBalneanoCambonu
O,U ,ra ,',Q rlca para, a Cl' a ,e Florlanõpolts - A.Sant�' produção.

"

(Santa Catarina Turismo) As inscrições se encerramno
lançou o segundo edital para a dia .17 de dezembro. Os

comercialização dos estandesda
'

interessados devem retirar o

XVII Feira de Verão em edital na sede da Santur, na
'empresa. '

'Na terça-feira, passada (12), Balneário Camboriú. O evento capital, ou no Parque Cyro
advogados do consórcio, estäprogramado paraacontecer Gevaerd, em Balneário
visitaram a Kohlbach e de três de janeiro a nove de Camboriü, e deverão fazer um

prometeram, divulgar, em breve, março, no Centro dePromoções depósito deR.$ 162,00, noBesc,
os valores da negociação e os do Parque Cyro Gevaerd, até o dia 16 de dezembro. Eles
projetos futuros, para a empresa. Os espaços comercializados ,devem ainda apresentar copia
Durante o, encontro que teve com '

nesta segunda' etapa são para autenticadado cartão de CGc.
o presidente do grupo, Mussinato .

Produtos industrializados, O, resultado do primeirofoi informado que os novos

proprietários pretendem manter artesanato catarinense, de edital de concorrência foi'

o' quadro de funcipnãr io s,v
' preferência cultural, conhe�ido no dia sete passado.

recuperar e investir na indústria. . gastronomía e diversões. Estão . D� acordo com informações da
Segundo Mussinato , se for sendo oferecidos 97 estandes Assessoria de Comunicação
concretizada a instalação de uma

para o setor industrial, 145 Social daSantur, cerca de 50%'
nova fábrica de motores elétricos

metros .quadrados. para dos 68 estandes destinados os
na cidade, o sindicato vai

apresentar candidatos às vagas.
-artesanafo e um espaço de 60 setor indústrial.foramvendidos,

'

"Temos pelo menos 1,5 mil metros quadrados para oficinas e estavam reservados
metalúrgicos capacitados para de produção, onde os artesãos exclusivamente à empresas
iniciarem oe trabalhos", revelou.

'

poderão mostrar as técnicas de catarinenses.
\

Confecções, Maria Morena

Malhas, Uno .Ponto Comércio e
.

Confecção de Malhas e FF

Indústria e Comércio de Malhas e
.

Confecção, do município" tiveram
a primeira audiência, na la Junta

, de Conciliação e Julgamento de

.Blumenau, na última segunda
feira (18). A audiência julgou as

ações das cinco funcionárias, de
. um total de 1.8.·

De acordo como Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário de Jaraguã do Sul, a'
.aidiêncía foi presidida pela juíza
'Maria de Lourdes Leiria, que
�uizou também como co-'

responsãveis as empresas Dublack
Malhas e Mundi Malhas, porque

Jaraguá do Sul - O grupo que
'adquiriu o controle acionário da
Kohlbach Motores pretende
tl1lzer para a cidade uma. fábrica
de produtos similares aos

produzidos pela empresa, A

informação ainda é extra-oficial;
mas fontes garantem que a nova
indústria deverá enrrar em

funcionamento em abril do
prÓ.ximo ano e criará 250 vagas
diretas.
Durante a semana, o

presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, 'Jair. Mussinato, se
'

,reuniu CQm o presidente do
consórcio ,multinacional que
'comprou a' Kohlbach, Paulo

leme, para discutir questões
Hgadás aos trabalhadores, em

e$pecial, as férias coletivas da

categoria. Segundo Mussinato, o
,executivG confirmou a Intenção
do grupo em, instal ar a nova

AusDncia: Sudbrack acredita que empresas queremganhar tempo
Sudbrack e éláudio Selhorst 'donos', Salete Maria Demathé e

Adauto Gregório Ossowsky. "As
empresas reclamadas querem .

ganhar tempo", avaliam. A juíza
determinou que' a segunda

, audiência, sem data definida, seja
realizada na futura Unidade

Avançada da Justiça do Trabalho,
que será inaugurada amanhã; em
Pomerode.

classificaram de estranho o não
. comparecimento das duas

empresas à audiência, já que as

quatro pertencem aos mesmos

empresa em Jaraguã do Sul. Kohlbach, Wilson, Kohlbach, ?S
- Ele (Leme) adiantou que a -novos proprietários adquiriram

empresa fechou um contrato para' 100% dos débitos e créditos da

entregar, aá o dia 20 de

dezembro, 54 mil motores" o que
vai inviàbilizar as férias coletivas'
dos funcionãrios. A. empresa,
propôs à categoria trabalhar
cinco sábados, iniciando' no dia

23, e corrpensã-los entre o Natal
e passagem de ano - informou

Mussinato.
A Kohlbach. segunda maior

fabricante dé motores elétricos da.
América Latina, foi comprada, no
início do mês, por um grupo

. argentino, com capital alemão,
americano e argentino, além de um

pool de empresários paranaenses.
. O valor da transação não foi

revelado, entretanto, o jornal
"Gazeta Mercantil" divulgou que
.a cifra foi de R$ 95 milhões.

Segundo o diretor-presidente da

Promoção válida de 16/09/96 a 23/12/96
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Stephen Kanitzfarâ palestra Estad?tem:2%da_p0l!u��
,

.

.

�. '" A' • '.
" �m. situação de indigênci;

P.ara emp�resarIos na· c. IJS Florlan6polls - o Ipea indigentes.doEstado,5°col
_

'J (Instituto de Pesquisa eEstatística em indigência no país, ape
, -Aplicada) órgão da Secretaria de ações de

.
entidades ni

A projeção nacional veio, Planejamento, do Ministério da govemamentais.coordenado
com o lançamento do livro Fazenda, divulgou o resultado de Comitê Contra a Fome e P

"O B ii d
�

t
levantamentos feitos no Estado, Cidadania, do sociólogo He

,

ras .qu� a cer o -

em J990, que apontam uma de Souia, o Betinho ..

ciclo de crescimento eco- população de aproximadamente ,Com a criação do prog
nômico 1995-2000", lança- 1,1 mi1hão de pessoas, 22% do ComunidadeSolidäria, omapa
do quando ainda ninguém' total de habitantes, vivia em fome no Brasil começ� a

, acreditava no sucesso, do situação de indigência - sem modificar. Na op�o do ger
.

. acesso às condições mínimas de da entidade, Alcilene das Neváj

"
'plano Real. O livro trans- infra-estrutura e sem capacidade ainda é, cedo pua falar

formou a imagem de um de aquisição de uma cesta resultados globais, mas g

país onde nada dá certo básica, que garanta aspectos que o quadro já começa a rev
nutricionais. A Coniunidade Solidária criou

para a de um qu� está se
Segundo informações da Grupo de Articulação, com

reconstruindo
.

positiva- secretaria, até o governo de objetivo de os trabalhos e

mente. Fernando Henrique Cardoso, dif.iculdades no, processo p
O conferencista tem nenhuma ação governamental foi minimizar a situação.. onde,

�" mestrado em Administra- operacíonalízada para mudar. a foram, investidos mais de R$

Assessoria: Kanitz terá . realidade dos 35 'municípios ' milhões em dois anos .

ção de Empresas pela Uni-
versidade de Harward,
Estados Unidos, e foi o
idealizador do projeto Me
lhores eMaiores da "Revis
ta Exame". É, proprietário
da empresa Kanitz &
Associados especializada
em planejamento estra

tégico.

CORREIODO POVO- 6

Autor do livro ·�O
Bras}1 que dá certo -

ociclo de

cresclmento
.

econômico 1995-
2000 - tem encontro
com empresários da
,região, no dia 12 de
dezembro

Jaraguá do Sul - A
,

Acij s ,(Associ�ão Corner
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul) vaspromover no dia .

12 de dezembro, às

19h30min, no Clube Atlé-
. tíco Baependi, uma palestra
com o consultor de empresa
e conferencista Stephen
Kanitz, com o tema "Brasil

depois do Real". O evento

acontece durante o 30°
Encontro de Empresários,
organizado pela Acijs.. \

Kanitz é' apontado como
um dos mais conceituados

encontro com empresários
da região
conferencistas do país. Nos
últimos .,.cinco anos, já
proferiu cerca' de 500

palestras, sempre abor
dando o novo ciclo econô-
mico de crescimento e as

estratégicas empresariais.

ECONOMIA

Pesquisa apontaJunta Comercial
catarinense como a segunda do país
Florian6polis - reconhecimento nacional dos Hoje todo o processo' não

.

,Levantamento do Ministério da serviços prestados pelo órgão é' demora mais do que três dias
Indústria e Comércio concluiu decorrente do Programa de úteis. Anteriormente, segundo
que ajunta Comercial de Santa Qualidade e Produtividade . informações da junta, este

Catarina é a segundamelhor <lo implantado no ano passado. "O prazo era no mínimo de uma

país. O índice foi medido através registro comercial de uma semana. Santa Catarina é o

. de uma pesquisa, onde foram empresanão é rrais umaquestão
.

quinto Estado em volume de

íncluidos nove itens, emre eles, burocrãtica que resolvemos. registros de empresas, comuma

o tempo gasto para realizar os Atualmente, a junta é uma média deZ'llô novas inscrições
'procedimentos do registro de espécie de parceira com quem pormês, Ajunta foi a primeira
umaempresa.produtívidade dos quer abrir urna empresa no a colocar uma pagina na

.

funeionärios e o grau. de Estado", argumentou. Internet. Ela informa os

satisfação do cliente; 0$ O, 'processo .de documentos necessários para '

destaques foram a qualidade e a . modernização da Junta constituir uma firma, 'o número
rapidez dos serviços prestados. .

Comercial reduziu o tempo de de empresas que faliram este

Segundo o presidente da
.

tramitação dos documentos ano, além de wn histõrico dos

junta, .Ildemar Cassias, o para registro de u�a empresa, 103 anosdo órgão.

22 de novembro de
'

TECNO CALHAS LTDA. - ME'
Franqueado exclusivopara Laraguâ e região

,iCN.
CALHAS

,

Exaustores
. Eólicos maxiar

Equtpamentos para retirada do calor,
. umidade e poeira

� '� DI,RECTV
, Mais' de cem canais de

TV por assinatura

Ligue Já! 372-1496

R. Reinoldo Rau, 340 - sl4

Jaraguá do Sul- SC

íj���(f)@�íj��OO ' @�

�llJJ� <e@�íj�@�� [f)����o
,

W@(bWO��m.@�·
'

Q ,
"

o/lfPJ LQ)� �����lLO��'Q
'ir 371-1422

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



os
"

Vende-se Parafi GL 1.8 ano

92 por R$ 6mil e assumir
consórcio de ,Uno Mille.
Tratar 979-0260.

973-8184 ..450,00; Tratar 392-3055.Vende-se Escort L/88 verde

metálico por R$ 5.600,00.
Tratai: 984-2548 (para
recados).

Aluga-se casa na- praia de

Barra Velha com quatro
quartos eumacozinhagrande
e área aberta por R$ 35,00 a
diária. Tratar no 371-3357

(para recados).
'

Troca-se um Freezer e um

vídeo casseteporum Celular.
Tratar 975-1110.

Vende-se Chevette/88.
Tratar 372-3104.

Vende-se Meia-água com
'

dois quartos,�uradapróximo
so Posto Mime na ViläNova

por R$ 10.500,00. Tratar
371-4424.

Aluga-se casa próximo ao

Caic. Tratar 376-7121. ' Vende-seoasademadeiraem

Corupä' próximo ao trevo..

Vende;.se um Video Philco . Tratar 372-2872.

Vende-se uma 'Geladeira

Duplex marca Prosdöcimo .

PQr R$ 400,00. Tratar 973-
3083.

Compra-se um Balcão

Refrigerador parabar. Tratar
, 975-1302. Hitashi, TV'16 em cores por

R$ 300,00. Tratar 975-
1289.

Vende-se TV'16 e um video

cassete por R$ 280,00.
Tratar 975 -1289.' .

Vende-se 'TV'16
.

marca

Sanyo em cores por R$
. Compra-se carro até RS

200,00. Tratar973-3083. 1.300,00. Tratar na Rua.

Domingos Rosa, 400

(Mercearia da Fátima).

Vende-se Título. do Clube
João PessoaporRâ lSõ.Oü,
Tratar 372-0728. Vende-se Corceln5 por R$ ,

950,00. Tratar 975-1289. Vende-se Corce1l75 em bom
estado porR$ 950,00. Tratar
975-1289.

Vende-se Vídeo Cassete

Sansung (4 cabeças) por R$
,

25'0,00. Tratar 973-3083.
Aluga-se um Sobrado

próximo ao Kohlbach. Tratar
372-2435.

Vende-seChevette/Sü porR$
2.500,00. Tratar 975-1289.

Vende-seUnoSXl96 modelo
97 quatro portas, carro de

Vende-se Fia! 147/80 cor consórcio contemplado.
marrom por R$ 1.400,OO� Entrada de R$ 5 mil +

Tratar 372-0478. . prestações de R$ 241;00
.mensaís fixas; tratar.979-
0083.

Vende-se Chevette/Sü por
R$ 2.500,0'0'. Tratar 975-
1289.

Vende ou troca-se Fiat Uno/

90' verde metálico por R$
6.500',0'0': Tratar 371-8646
'com Cíntia.

Vende-se um Vaso de

.Banheiro + pia com balcão +

boxe de vidro' por R$
350,00. Tratar 372-
3690'.

Vende-se Fusca/7D por R$
2.6DO,OD:Tratar 975.:1289.

Vende-se Moto Honda 1251
8Q. por R$ 80'0.00'. Tratar
376-3l21 Vende-se Fusca/82 por R$

2.50'0,0'0. Tratar 371-60'32.
Vende-se Título do Acaraí,

,

Tratar 371-5687.Troca-se Belinan9 em bom.
. estado (motor novo) por

. Kombi, tratar 372-0768.

Vende-se Motor 1.60'0 (.de
Fusca, Brasilia, Kombi)
completo' por R$ 480,0'0' .
Tratar 371-3333.

,
.

Vende-se Portão de Alumínio'
de 3,5. X 1,45ní por R$
180,0'0'. Fone 376-312L

Vende-seCaminhão 70'8 com
baú ano 87. Informações
371-0'498 com Juliano..

Vende-se Monza SLE/8_6,
super ,-inteiro por R$
6.300',0'0'. Tratar 372-3994.Procura-se uma casa para

'alu'gar no Jaraguä Esquerdo.
Tratar 371-10'65.

Aluga ou vende-se casa de

alvenaria de 63m2 com
terreno em Barra Velha.
Tratar 372-3271. -;

Vende-se uma Linha de
.

Vende-se Acordeon
Telefone 'por R$ 70'0,0'0. Todeschini 80' baixos, único
Tratar 372-350'9. registro no teclado, dois na

baixaria, por R$ 1.20'0,0'0.
Tratar 973-5958.

Vende-se Celular não

transferível, por preço a

combimar no fone,975-1157.,Precisa-se de umaCapota de
lona para Saveiro. Tratar
)72:2025. Vende-se Ar Condicionado.

.
'

10'.0'0'0' btus, preço a

combinar, Tratar372-D384.

Precisa-se de costureira com
\ prática. Fone 975-0'857.

Vende ou trocaChevette/78,
tratar 975 ..:1172 com José.

nde-se Máquina de
crever Olivetti linhà 88 por

R$ 150',0'0'. 'Tratar 376-
·4821.

Vende-se um Micro

Computador CPI 532, novo
por R$ 30'0,0'0'. Tratar 973-
595'8.

.

Aluga-se casa-em Barra Velha
até 25112�96 e depois do dia Vende-se umaBicicleta de 21
0'5/01197 em diante. Tratar marchas porRê 50,0'0'. Tratar
372-0'30',1 com Vanda: ' 392-30'55.

Vende-se casa com 50m2 na

Coajas, terreno de' 26Dm2
com garagem todamurada, na
Rua 816, casa96 com Janete .

- Coajas no Ana Paula

Jaraguá Esquerdo.

, .

Troca-se um Terreno (João
Pessoa) com 57Dm2 e um

Fuscal76 por carro de maior
'\lalor entre R$ 7 e 8 mil ano
0/92. Tratar Rua José

�arloch, 1120 - Bairro Ana
'I'aula

. Vende-se um balcão de vidro
com 3111 de comprimento' +
uma escrivaninha por R$
70'0,00'. Tratar 973-8184 ..

Vende-se Fogão a gás Vende-se um Fiat/8D em bom

.

Continental '(6 bocas). Tratar .
estado por R$ 1.0'0'0',00.

372-0983. Tratar, 392�3D55.
Vende-se Máquina deTalhar

Vende-se automóvel damarca e Capota para Fiorino, tratar
Lada/93 por R$ 5 mil. Tratar 372-2434 .' ,

Vende-se terreno na Água
Verde. Tratar 372-0'665.

Vende-se MáquinaOverloch
GN6 por 6mil pontos, R$

,
. ""

.

,

Na DICC'S MOVEIS você compra tudocom unia entrada, mais quatro
prestações, mas se você precisar de mais pagamentos" é sâ negociar.

Temos. Móveis sob medida .- Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto.
Salas de jantar - Estantes e peças avulsas em geral _. "SITE�N(JS E CDNFlRA

DICC'S Ind. e Com� ,de Móveis ua«.
BR�280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077.e 373-0131 - Guaramlrim - SC - Próximo ao viaduto

. ,J." .'
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37 �ARA. MULHERES, 8 PARA HOMENS
E 8 PAfIA OPERADORES DE MÁQUINAS

NA PRODUÇÃO DA. DUA� RODAS.

COMPAREÇAM NA HUMANA!

A finalidade desse prÖgnma é definir as -.ções e procedimentos,
corretivos e preventivos, necessários para controlar os riscos labonis

. (fisicos, químicos e biológicos) diagnosticados na empresa.
, É parte integrante'do Programa, o:Laudo Ambiental referido na antiga
NR 9, que além de reconhecer e avaliar os riscos laborais de cada

posto de 1rabalho, também ré6om.endava, para todos aqueles
considerados nocivos - fora de controle,'uma série de medida cipazes
de minimj� ou neutralizar'totalmente esses riscos ..A adoção dessas

medi� ficava a critério das empresas, que na quase absoluta
, totalidade, ,Contrariando aquilo que poderíamos definir como bom

senso, se posicionavam; insensíveis às recomendações capazes de

prevenir doenças e proteger a integridade fis�ca e mental dos
1rabalhadores expostos. ,

A diferença &gora, é que a nová NR 9 passa a exigir das empresas,
justamente a' impleínentação das medidas de controle necessirias e

suficientes para a eliminação ouminimização dos riscos existentes nos
locais de trabalho.
'. . ,

O programa :fixará asmetas C? os prazos, levando-se -em consideração IS

disponibilidades da empresa, para a adoção das medi.das de controle. O

que.�a claro é que a fiscalização do Ministério do Trabalho, através
de seus Agentes de lDspeção, quer que as empresas fiquem·
comprometidaS �entem.ente Com a "excelência" .de seus locais
de 1rabalho. Anualmente o programa será refeito e novas medidas
serão implementadas. O não: cumprimento; daquilo que ficar

. estabelecido, certamente será passívC(l de grande interesse por parte da
'

fiscalização.
É cOmum ainda, muitas empresas referirem em seus programas as

medidas de controle já a!lotadas na empresa, como forma de revigorá
las, niantendo-as, "acesas" -na memória dos responsáveis pelá sua

manutenção, afim de que fique salvaguardo sua contínua observincia.
, Outras empresas, avançam além dps .ríscos previstos no dispositivo
legal e inclueol em seus programas os riscos ergonômicos (NR 17), os ,

de acidentes e os agentes considerados perioulosos, referidos na NR
16.

Itnportante é entender'que a legislação não está exigindo a execuçio
'

'I'
de um programa ''modelo'' a ser seguido pelas empresas, e sim, que

..--�----__._---------------.

'

haja um. comprometimento das mesmas no sentido de tomar seUS

locais de'trabalho saudáveis, se ainda não forem, para o exercício do
trabalho.

Todo este trabalho, Poete agora contar com,uma açio integrada de dDlS
das melhores empresas na prestação de serviços na área de :Higiene.
SegurJDça e Medicina do Trabalho. Trabalhando em cOnjunto' de
fonDa afinada e. comprometida com a qualidade a FAUSEL &

'

,....--�--------, ASSOCIADOS e a HUMANA, cada uma atuando em sua·área de

I CONTÍNUO EXT�RNO, I ,I. AUXILIAR DE I excelência, o PPRA e o PClMSO respectivamente, estio trazendo

_ _ . _

COZINHA .

para o mercado d� Jaraguá e Regiio, a facilidade no cumprimento das
!-----'-'-------'

NRs, (frisandQ) sempre buscando a preservação da saúde ocupacional

CO�":':DE II PRENSISTA I :::i<om:��.!:."'�presetV.wm.émopatrimôBi<
.

,

M
HUMANA
ASIIEHORIA ...

Proara.- d. p..ev••po d. Risco A.......tal
.

PPRA

INFORMA

Classi�Emprego
uma Parceria

CORREIO DO POVO - HUMANA

AUX. ESCRITÓRIO
SUELI 973.3098

VENDEDORA
SILVIA. 973.5530
AUXILIAR CONTÁBIL
KARLAN 373.0484
MOTORISTA AUTO. ,

NELSON 372.3315
AUX. DE ESCRITÓRIO
EDSON 371.8054
MOTORISTA AtJTO�

CESAR 371.8953
TÉC. ELETRÔNICO

ELEANA 371.1054

�ONOMETRISl'A
NEULSI .973.8068
AUX. DE ESCRITÓRIO
ROSE . 973.3771

D�SENHISTA TÊXTIL
ANGELO 374.0228

'CONTADOR
- ,

LUIZ 634.0568
AUX. ESCRITÓRIO

CARlA 371.3864
RECEPCIONISTA

FERNANDA
.

973.8806
VENDEDORA

IARA 372.2483

i
I

,

Vend,edorExtemo
COM:

CARRO E CONHECIMENTO'EM INFORMÁTICA

'INFORMAÇÕES NA HUMANA

HUMANA
. ASSESSORIA EM RH

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
COM EXPERIÊNCIA, DIDÁTICA E CONHECIMENTO

'AMPLO DOWINDOWS.
CARGA HORÁRIA ACOMBINAR.

INFORMAÇÕES NA HUMANA

TILI-IWITINt'
SIlD ,FBI. B lD4DB ••. IS mi C/BlPBI_

,

Técnico de Segurança
'do Trabalho
�NFORMAÇÕES NA HUMANA

REPRESENTANTE
. COMERCIAL E MARKETING

INFORMAÇÕES NA HUMANA

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS
MEDICI'NA DO TRABALHO' ( PCMSO ) _, AUDIOMETRIA ( PCA )
RECRUTAMENTO E SELEÇAo'- CURSOS NA ÁREA DE RH

,

. RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo '89.25&.240 - JARAGUÁ DO SUL - SC

Fone; (047) 371.4311 Fax: 372:1091'· E-Mail: HUMANA@NETUNQ.COM.BR

A HUMANA É PA�TE DE SUA EMPRESA!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



! JaragwldoSul,22 denovembro de199' CLASSIFICADOS' DE velCUlOS CORREIOOOPovo-3,

Vende-se três telefones 371' e 372 f.200,00. Tratar 973-3571. '

, por R$ 2.900!OO .cada, ,e vende
também um 376 à combinar. Tratar

371-1224.
'

,
'

Trento, ótimo preço. Tratar na Rua
-

Joinville, 2318 com Celso.
Vende-se uma bicicleta BMX e

Casinha de Boneca. Tratar 372':'
.'

'
,

I

0406.

Vende-se acessöríos de, Loja e

estoque de roupa infantil. Fone

Vende-se Vinho caseiro 'de Nova 985-829i.

,

Vende-se Hat/8,4 por R$ aOO,OO.
Tratar em frente ao Posto Cidade -

Vende-se uma geladeira. Fone 973- Vila Lenzi.

8909. -------��--'----

'\

Vende-se 3.500telhas francesas por
Vende ou troca por carro de menor R$ 250,00. Tratar em frente ao
valer um Corcel U/78 no valor de R$ Posto Cidade - Vila Lenzi.

• Partida elétrica
• Câmbio àutornátiCQ

.
• Motor 95,6 cc -

• Freio a disco na roda
dianteira ,,",
• SU$pSnsão telescópica.
na dianteira

,

• Porta-capacete sob o
banco
•Valor R$ 3.380,00

TRAILt.: BOSS 250, .-

JAGUARJT50
• Partida· elétrica
• Câmbio automático
* Motor 49;3 cc
• Freio a disco na
roda dianteira
'SUspensão
telescópica na
dianteira
• Porta-c&paeete sob
obanco
• Valor R$ 3.180,00,

XPLORER 300 '4 X 4

Valor R$ 9.900,00

JET·SKI·Y4MAH� JET·SKI·USADOS
Waveblaster 96"0K H$ 9.800,00

.

KawasakiSX " 94

Super-Jet 96-0K R$10.800,00 Kawasaki SXI • 95

Wave-Rider 96-0K R$12.3Q0,OO
"

Kawasaki ZXI900 95
WaV&Rider11oo 96-0K R$14.500,00 SEA-DOQSP 92

Yamaha Sciper-Jet 92

Yamaha Super-Jet 92
Sl:Izuki, 94

, R$ 6.000,00
R$8.0ö0,00

, R$12.000,OO
,

R$ 5.500,00
, R$4.5oo,00

, R$ 4.500,00
,

. R$ 3.500,00

Carretinhás para
motos e Jet-Ski OK
R$J700,OO

,

( ,

:POS$UíMOS PLANOS DE FINANCIAMENTO,

na Rua Reinoldo Rau, �3 em frente Aluga-se casa por R$ 350,00.
ao Lojão do Povo 'aceita carro no Tratar 973-8753 com Orlando.

negócio.
Vende-se telefone com prefixo

Vende-se Camade Madeiramaciça, 376'. Tratar 372':'0448 com José.
de solteiro e uma colcha de casal.
Tratar 371-2331. Vende-se Geladeira conjugada'

com fogão e pia, em aço Inox.
Vende-se um Aparelho de Som da Trata 372-2520.

'marca Pailips (quatro em tim) preço
a combinar no fone 371-2331.

Vende-se terreno em BarraVelha Vende-se Fiat Panorama/S'l pdr
'

cOnl322m2• em direção da Lagoa R$ 1.2�O,00. Tratar,376-'0285.
por R$ 4 mil�, Tratar 376-27OZ.

Vende-se Caminhão f.4000, ano'
Vende-se terreno 664ni2 na Rua " 74 por R$ 8 mil ou troca por carro
Alwino Stein - Bairro São Luiz por de menorvaler, Tratar 372;·-3276.

,

R$ 12 mil. Tratar376-2702.
'

Vende-se Parabólica com controle
da Tecsat e quatro bicicletas (duas
com marchas), Tratar 371-8835.l_ � ,

Vende-se .Pastelaria e Lanchonete

Vende-se Fiat/84 por R$ 700,00.
-

Tratar 371-1235., '

'Vende-se um,Refrigerador para
frios, carnes, bebidas por R$
1.000,00. Trata 371-0292 ramal,
218.

Vende-se Sítio em Rio da LuZ II
com casamista, 3 X 6, mais dois
ranchos. Tratar 372-1434.

Vende-se Mesa de Sinuca de
madeirá com jogo de bolas e

tacos por R$ 25'O,OO.Tratar Rua
403, em frente a casa 88 - Bairro
São.Luiz com Clarice.

Vende-se telefone celular, tratar
372-2830.

-

Vende-se Palio/96 completo por
,

R$ lümil + 8 parcelas de '8,54
dólares. Tratar372-3276.

Vende-se Fogão a gás de 4 bocas
usado por R$ 70,00. Tratar�72-
1903.

Compra-se equipamentos para
salão debeleza. Tratar375-1253

.até as 13:00h.

Aluga-se Sala comercial + 5 peças
Tratar 372-0597.

.

Vende-se ou troca dois Fuscas e "

barraca, para cinco pessoas.
Tratar 312-0903.'

Vende-se Parati/86 , troco, por
carro ou moto. Valor R$ 4.800,OQ.
Tratar 373-0673.

Vende-se Escort XR3/90 com trio
elétrico por R$ 9mil; também troco

por carro de maior valor (Santana
ou Monza de ano 92 - quatro
portas e completo). Tratar 375-
1016.

Aluga-se uma, peça com dois

quartos, banheiro e cozinha, nos

fundos do Campo Amizade em

Guaramirim. Falar 'com Erodides,
no mesmo local.

Vende-se Geladeira da Prosdócimo '

. -

.

,

.

de 340L. por R$ 230,00, Tratar
373-0914, 'ramal 22.

VARIG/RIO-SUL CARGO
A suamelhoropção em despacho aéreo de cargas e'

,

encomendasperequalquerparte do país.
RUA' CEL. PROCÓPIO GONl'ES, 248 _ CENTRO,. 'JARAGUÁ, DO SUL _' se

FONES:
.

371,-0091/3,71-0363 � FAX 371-1919

Vende-se Escort L/88 por RS
5.700,00. Tratar 372-0909.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



, CLASSIFICADOS
I

CORREIODOPOVo-4 DE VE(CUlOS Jaraguá doSuI, 22denovembro de 1

�

(047'371-4233'
,,,,,,:r,AI/TII,II"r 973-5320.. \

VEfcULO COR .ANO VALOR ENTRADA 3eX 24)( 18X '12X ex
CBX 750F VERMELHA 89 8.000,00 4.000,00 32�,52 378,36 493,72 825,44
XT 600ZTENERÉ BRANCA 9q 6.000,00 2.400,00 211.00 258,91 ,309,92 415,15 714,88
ce 450DX VERDE 93 ,5.500,00 2.200,00 193,41 237,33 284,09 380,55, 655,31
CB 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 43,9,56 764,51 '

XLX 350 ' AZlIl '89 3.500,00 1.750,00 ' 141,54 165,53 216,00 361,13 .

XLX 250 LARANJA 85 2.300,00 1'.150,00 93,01 . 108,77 141,94 237,31
CBX 200STRADA AZUL 95 3.900,00 1.560,00 137,14 168,29 201,45 269,84 '464,67
DT 180 BRANCO/AZUL 90 2.400,00 960,00 84,39 103,56 123,96 166,06 285,95
DT 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
RDZ 136 BRANCA 89 1.700,00 850,00 68,74 80,40 104,91 175,40
RDZ 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. 91,75 144,95L 00 125 VERMELHA 85 1.500,00 ' 750,00 60,66 70,94 92,57 154,77
00 125, . BRANCA 85 1.500,00 750,00, 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 TODAY PRETA 91 2.100,oe 840,00 73,84 90,61 108,47 145,30 250,21
00 125 TODAY AZUL 91 2.100,00 8"0,00 73,84 90,61 108,47 145,30 250,21
00 125 TODAY VERMELHA 92 2.200,00 880,00 77,36 94,93 113,63 152,22 262,12
00 125 TODAY VERMELHA 93 2.300,00 920;00. 80,88 99,24 118,80 159,14 274,04
00 125 TdDAY' PRETA 94 2.400,00 960,00 84,39 103,56 123,96 .166,06 285,95
00 125TITAN AZUL 95 2.600,00 980,00 94,94 116,51 139,46 186,81 321,69

, 00 125TITAN' ÇINZA 95 2.600,00', g80,OO
.

94,94 116,51 I 139,46 186,81 . 321,69'"00 125TITAN VERMELHA 95 2.600,00 980,00 94,94 :116,51 139,46 186,81 321,69'00 125TITAN VERMELHA 96 2.900,00 1.160,00 96,57
.

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 .125TITAN CINZA OK 3.160,00 . 1.160,00 111,00 138,00 167,00 225.00 392,0000 125TITAN VERDE OK' 3.160,00 1.160,00 111,00 138,00 167,00 225,00 392,0000 125,TltAN Q AZUL OK 3.160,00 1.160,00 111,00 138,00 167,00 . 225,00 392,00KAWASAKI NINJA 500 AZUL 96 9.000,00 3.600,00 299,70 372;97 450,1f) 608,63 1.058,56.KAWASAKI ZX1100 PRETA. 96 17.000,00 7.000,00 555,00 690,70 833,70 1.127,10 '1.960,30CB 750FOUR PRETA 75 5.000,00 ÀCOMBINAR
CICLOMOTORMONARK BRANCA 87 600,00 ÀCOMBINAR

,

VEfcuLO
FIAT
SPÁZIOCl VERDE G 84 2.500,00
TEMPRA 16VCOMPlT. . PRATA G 94 18.500,00
TIPO COMPLETO CINZA G 94 15.000,00
UNOMlllEEP VERMELHO G' 9� .11.000,00
UNOMillE EP C/AR BORDO G 96 11.500,00
UNO MillE ELX 4P BORDO G 95 10.000,00

fi UNOMILLE ElECTR. BRANCO G 95 8.500,00
UNOMll!.lEElECTR. CINZA G '93 7.500;00

'�I '

FORD
ESCORTGl PRETO A as 6.500,00
ESCORTGl PRATA A' 84 4.500,00
PAMPA 1.8S AZUL G 90,' 7.500,00
GM
CHEvetTE Sl 1.6 S BRANCO A 88 5.400,00
CHEVETTE Sl 1.6 AZUL A 86 4.500,00 .

KADETT Sl EF11.8 CINZA G 93 11.300,00
MONZA CLASSIC BOÄD6 G' 93 13.500,00
VW
FUSCA BRANCO ·G 80 2.800,00
FUSCA AZUL G 79 2.700,00
FUSCA BEGE G 79 3.000,00
GOll VERMELHO A 86 5.500,00
GOlCl1.6 . AZUL G 89 7.000,00
GOL S 1.8 PRATA A 85 5.300,00
QUANTUM,Cl BRANCA ·A 87 6.900,00
SANTANACG 1.84P PRATA A 86 6.500,00
SAVEIROCl 1.8 DOURADO G 95 •

11.300,00

NOVOS
COJ=tSAWIND SUPER 2P VERMELHO G OK 12.800;00
CORSAWIND SUPER 4P ROXO G OK 13.800,00
FIESTA 1.0 4P PBATA G OK 11.950,'00
GOL 1000 i AZUL 'G OK 12.480,00
GOlCLi 1.6 BRANCO G OK '15.500,00
GOlCLi 1.8 BORDO· G OK 16.100,00
SAVEIROCl1.6. PRATA G OK 13.950,00

•

TEMPRA 16V VEflDE G OK 28.200,00
UNOSX2P, CINZA G OK ' 10.550,00
UNOSX4P AZUL G OK 10.900,00
0-20CONQUESfTt:JRBO BRANCA O OK 34.000,00

II

1.500,00
7.400,00
6.000,00
4.400,00
4.690,00
4.000,00
4.000,00
3.500,00

3.000.00
2.500,00
3.000,00

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

ÀCOMBINAR.
ÀCOMBINAR
ÀCOMBINAR
2.200,00
2.900,00
'2.300,00
3.500,00
3.000,00
4.500,00

5.120,00
5.520,00
4.780,00 .

'5.000,00
.

6.200,00
6.500,00
.5.60.0,00
11.280,00
4.220,00
4.360,00
13.600,00

946,00
141,00 223,00 •

644,00 791,00 1:268,00 2.184,uO
527,00· 647,00 774,00 1.037,00 1.787,00

�366,OO 455,00 . 550,00 743,00 1.293,00
382,00 476,00 575,00 777,00 1.352,00
351,00 431,00 516,00 691,00 1.191,00
263,00 323,00 375,00 507,00 882,00
234,00 287,00 344,00 461,00 79�,OO

283,00 331,00 432,00 722,00
282,00 446,00'

263,74 323,64 387,40 518,94 893,61

242,00 283,00 370,00 619,00
202,00 236,00 308.00 516,00

398,00' 489,00 585;00 '184;00 1.350,00
468,88 575,36 688,72 922,56 1.588,64

398,00

426,00 .

459,00
398,00
415,00
516,00
533,00
464,00
939,00

f 351,00
363,00

1.132,00

266,90 312,14 407,31 ,. 680,98 .

331,00 387,00 506,00 846,00
242,00 .. 283,00 370,00 619,00
275,00 '321,00 '41'9,00 701,00
283,00 331,00 432,00 722,00
489,00 585,00 784,00 1.350,00

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

530,00
572,00

•

495,00
517,00
642,00
633,00
576,00

1'.169,00
437,00
452,00 '

1.409,00

866,00
.

933,00
808,00
843,00

1.048,00,
" 1.082,00

941,00
1.907,00
714,00
737,00

2.300,00

1.506,00
1.623,00

.

1.406,00
·1.466,00,
1.S23,Ocr
1.882,00
1.637,00
3.317,00
1.241,00
1.282,00
4.000,00

640,00
690,00
598,00
624,00
775,00
800,00
696,00

1.410,00
528,00
545,00

1.700,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vende-se Casa de alvenaria Vende-se casa de 140m2 no

. com 60m2, terreno de Chico· de Paula semi-
375m2 no. Loteamento: acabada por\R$ 15 mil.

Spredmann - Bairro João . Tratar 372.,2112 com Cida

Pessoa. Tratar371-6776 ou César:

porR$ 7 'mil.

m:.
�..

'

f Jar. do s�21denovembro d� 1996
. C�SSIFICADOS� DE VElcUlOS' COIUlEl()DOPOVO-S

R$ 200,00. Tratar 371-
6111.

1.200,00, tratar 371-8453.

I

li
Vende-se Escort lt-. com ar

'li.!'.quente-frio, e dembaceador
traseiro, aro .de liga-leve 'ii

esportivo e som por.R$ :i!�
l'li

6.500,00.Tratar372-28�1. -, I�
I

ii
,I,
I �
,I
F

Vende-se Consórcio Rega'
'de uma moto Titan' com 7

parcelas pagas. Tratar na

vila Progresso rua Francisco
José" Tepasse, 128 -

Guaramitim.

, .
.

.

Aluga-se uma casa. Tratar

379-1077 por R$ 200,00.

.

Vende-se Terreno na praia
por R$ 3.500,00 próximo
de colégio em Itajuba.
Tratar 371-2966.Vende-se uma Kombi/86 a

"Vende-se Esteira Atletic, à. gasolina. Tratar 372-�065.
vísta porR$ 600,00. Tratar
372-0663.

Vende-se Chevette178 e

celular ou troca por carro
de menor valor. Tratar 973-
/3399.

Vende-se Geladeira Consul
azul por R$130,00, piainox
de uma cuba com balcão

t _,_
.

por R$ 100,00 e um

ãspirador de pó Amo por Aluga Casa de 5 peças por Construção Queiros
R$ 60,00. Tratar 372- .' R$ 130,00. Tratar' 973- ·BairroAnaPaula.
1560.- 3399.

Vende-se Terreno com

450m2 próximo ao centro,

por R$ 8.300,00.' Tratar
973-5464.

Vende-se Chevetten8 por
R$ 1.800,00. Tratar 371-
8031.-

C,?mpra-se Capacete e J�
capa para chuva (roupa �l
para .motoqueíro): Tratar

I�372-2706.

I ..

,ill

Vende-se Fiat Pick-up/84 ,II!
, por R$'2 mil. Tratar 371-

Aluga-se Vestido de Prenda 4157.
.' ,

.

com armação cor Verde

musgo com rendas brancas

por R$ 25,00. Tratar 973-
596,2.

Vende-se Fiat .Pick-up/84 ' ____,-�--�--�'-'

por R$ 2.500,00. Tratar Vende-se Maquina de
371-4157. Costura Elgin por R$

100,00. Tratar 973-5962.

Vende-se Aparelho de Som
3 em 1 com entrada para
CD, por R$ 250,00. Tratar
em frante Materiais de

Vende-se umaMoto Honda
XL 125/88 por R$
1.700,00.Tratar -973 -5995.

Vende-se terreno próximo a

Igreja São Judas, fone 372-
.

0665:
'

'Vende-se Passat 1.8

(Vilage) preto ano 84 por
R$ 3.800,00 Tratar' 371-
·4157.

'

Vende-se Barraca de seis

pessoas por R$ 100,00.
Tratar 371-6054.

Vende-se um Corcel II/82

por R$ 3.300,00. Tratar
973-5995.

Vende-se Del Rey GL/85

por R$ 4.600,00. Tratar
973-5995.

Vende-se Pass,at/�4 em

ótimo estado por R$ 4 mil.
Tratar 371-4157 ..

Vende-se EI000/94 Super
Série 4X4, único dono,

Preço negociável. Tratar

372:-3402.
..

,

I Vende-se um terreno em

Barra Veiha com casa de

70Q2 próximo a lagoa, por
R$lO mil. Tratar372-2112

( para recado com Cida ou

César).
v .

CLASSIFICADOS DO

CORREIO DO POVO
'OMAIS, LIDO DA REGIÃO'.
371�1919 - 372-3363

Vende-se Celular linha +

aparelho por R$ 650,00
(não transferível.). Tratar
372-2841.

Vende-seKit de RI 000 até
ano 92 completo ..Tratar
372-3,402.

Vende-se Balanço e Vende-se Opala/Zõ com.
Escorregador de feno por 'teto solar , por R$

i.\

II
-,

' , -'

DA LPB,,'A
,MOTOS II

CG Titan OK azul R$3.200.00
CG Titan OK vennelha R$3.200,00
CG Titan 95 vennelha R$2.400,00
CG Today 93 \tennelha

i

R$2.400,00
CG Tocfay 90 vennelha R$2.000.00
CG Today 89, prata' R$t.900,00 II
CG 125 88 vennelha R$1.700,00
00 1'25 87 vennelha R$UOO.OO
t.t.. 125 86 'preta , R$'1.600.00
CG ,125 83 vennelha 8$1.300.00
CG 125 82 vennelha R$1.000,OO
ML 125 81 'vinho RS1.100,00
'ROZ 135Z 90 preta R$-1.800.00 I

CBX 150 92 vinho R$3.000.ao
CBX 150 89 ,vennelha R$2.600.00
Dr ,180 86 branca R$1.40e,OO
CBX '200 . .94' vinho Rs 3.600,00 '

.

, Saara 350 91 azul. R$4.300.eO
ce 4500X .88 . cinza R$4.500.00
Teneré 600 90 branca' , R$ 5.900.00
CBX 750F 90 azul R$9.000.00 II

.

FlIIAIle_IAMEIITtJ EM A'TI 12 rEZES
II

Rua José Theodoro Ribeiro, 360
F<:>NE: 372-3276
Ilha da Figueira - Cep.: 39258-000

Jaraguá do Sul - SC

AUTONOVO
VEíCULOS'

Omega CD Auloinalic cOl11l11l110 93 bordo
Monza GI.. compl. + ar+ dr. 4pls. 94 azul
Monza Sl4p. A 93 praIa
Monza SlE coriJpl. 4p G 91 prata
Monza'SlE baixa km

.

A 90 cinza

MonzaSlE, 411. bai)ca' km A 88 azul
Monza SLE baixa. km A 87 bralCo
F-l000 O 95 . begemet.
F,l000 Filaoo; O 95 . prata
Tenipra 16'( compi. O 93 bordo
Uno CS O 90 bege
Uno CS A 86 verde

GoI Cl. O 93 brlllco'
GoI Cl .0 91 br8i1co
001 OTS coinpl. A 88 bordo

001 Cl, A, 87 prelo
Escorl l A 93' praia
Escorl'l O 90 azul

Escort XR-3 conv. comp.. 87 brarco
EséorlOl A 86 met.

Sanlanll Quantum 4p O 89 met.

Santana CD 4p O 85 ' praIa
Fiorino A 86 marrom

PassaI O 81 azul

Buggy O 81 brlllco

VEíCULOSOKM ÀPRONTAENTREGACl
CORÀESCOLHER

Corsa super prat� 97

(cl opcionais) 9.0oo,00 + 29 de 200.00
·Blazer GM 2.2 � 97 28.800.00

. Eseort GL 1,.8" 96 , 15.500,00 '

Gol 1000 (básico) ,- 97 . 12.400.00
.

�o110oo Plus (cofr1)leto) - 97 ,.14.000,00
Corsa Super (2pts.) - 97 ; 13.3a0.00
Corsa Super (4pts. completo) - 97

� 15.100,OO
$antana evidençe (cOJYlPleto) - 97 , 27.500,00
Uno SX (4pts.) - 97 :11.500,00
Uno,8X {4pts. cofr1)leto) - 9L 13.oo0.00
'F-10oo diesel -.97 29.500,00
0-20 Custom S diesel - 96.: -. 28.800.00
Aceitamos carta de crédito de qualquér
consórcio OU oseu carro usadona
troca. Financiamento até 36 meses.

RUia J�i ...."ille> 1t1I� 3573
F�n� (047) 37 .... -9822

JARAGLJ.Ã. DO SUL - sc

R. JOINVILLE, 2050

FONE�FAX (047) 371-1574/ 973-9753

Não fique andando
por aí. Procure seus

,
� . .

,

negoclos·f!lqul.
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CASAS,
TIPOI ENDEREÇO I AREA(M2)
';'-I' Construfda Terreno
Alv.A.AlvlriOtto s/n!! - Lot. Dalmar 280,00 1.480,00
Alv.R.Gustavo Frieclmann - Guaramirim 320,00

' 450,00
Alvi'lac:abadaR.Francisco A. Picclonl, s/n9.Corupá 80,00 853,00 ,

Alv.A.BemardinaBittencourt MUller, 221 660,00
AIv.'A..luizSatler, 63 140,00 330,00
Alv.A.Marechal Hermes s/n!!-SChroede

, 157,00 3.588,00,
Alc.
'

A.Felidano BO,[1olini, 271- Barra 247,00- 512,00
Alv.RFloriano Freberger, 70 53000 _ 530,00,� ,

Alv.'R,.JulioTavaresdaCunhaMello, 150 200,00 1'.083,49
Alv.A.Abano Fach ini s/n!! - VilaNová 140;00 675,00
Alv.A.JoséNarlof - Ana Paula 195,00 -, 468,00
Mad.RuaRichardtPiske, 417 70,00 435,50
Alv.A'.OttoMeyer, 66, - Vila Lenzi 205,15 617,50
Alv.A.Chile, 20 - Czerniewicz 100,00 520,00 '

AlV.,R.CândidoTomazeiH - SChroeder 260,00 1.541,,00
Alv.A.JoãodaCruz de Souza, 35Coh 135,00 500,00

'

Alv.'A.Manoel dos Santos, 59 - Figueira 87,00 557,95

QUARTOS
03
03

NQ

05
03
03
03
05
05
03
03
03

04
04
Os
04

PLANTÃO DE VENDAS

FO
I

E: 973-5406

'"

,

100.000,00
110.00,00
13.500,00
75.000,00
65.000,00
88.000,00
43.000,00
250.000,00
15Ç).OOO,00
85.000,00
70.000,00
18.000,00
58.000,00
38.000,00
80.000,00

, 32.000,00
'

28.000,00

ENDEREÇO
RuaWillyManhken9.219 - Ediffclo Athenas

RuaGumercindodaSilva, 5$5 - Centro - Ed. Carvalho

RuaRelnoldoBartel- Resid. Sartel-Térreo em 30 dias

RuaBarão�oRioBranco, 760 - Edif; Schlochet

RuaProcópioGomes deOliveira, 1.320 - Edl� Isabela

Rua'P,rocópioG.Oliveira, 1360
RuaOttoMeyer,
RuaAngeloToi'inelli - Vila Nova
RuaTomázFrancisco de Goes - Vila Lenzi
RuaJacobBlicknQ 1,37 - centro
LateralJoséTheodoro Ribeiro - ilha da Figueira
Rua611-Semnome

"

RuaAdolfoEmmendoerfer, Barra do Rio Molha
RuaCáboHarryHadlict1 - Centro
RuaMarinaFrutuoso - Centro
RuaJoãoSotherCorrea - Guaramirim
EstradaQuati-Guaramirim
RuaAmazonas

714,00
375,00

35.000,00
,371,00

4.236,00
1.800,00
2.187,00
5.000,00

'

300,00
736,44

93.000,00
250.000,00

385,70
2.180,25
468,00�\oGess.......

MARTAMENTOS
NQ.DE QUARTOS

04'

03

03

03

03

VALOR,R$
85.000,00
15.000,00
85.000,00
26.500,00

�40.000,00
48.000,00
85.000,00 '

70.000,00
47�000,00
55.000,00
40.000,00
60.000,00 -

30.000,00
1.9.000,00
14.800.00

VALOR,R$
270;000,00

55.000,00

16.000,00

90.000,00

45.000,00

OBSERVAÇÕES
,

Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagat'118nto à combinar'
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento àcombinar

, Condições de paga�nto à combinar
Oondições depagamentoà combinar

, Valor e condiçõesa combinar
Valores e condições à combinar
Condiçôesàcorrbilar

'

Valores e condições à combinar
Condições de pagamen(o à combinar
Entradade R$ 29.000,00 + 12XTR+1%
CondiQl?es de pagamento à combinar
Condições d9 pagamento à combinar
Assumlrflnanclamento de 120 meses com base de R$ 24;00
Condições de pagamento à combinar

OBSERVAÇÕES
Condições à comb ilar
Assumlrfl�nciamento de 80meses combase R$ 524,00
Assumirfilanc. de tOOmesescom base R$ 550,00 (1.4CUB)
Quitado

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

OBSERVACÕES
Oomparcelernento à combinar
Com parcelamento à combinar
ç:;<>ndições de pagamerito à combinar

Condições de pagamento à combinar'

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

-

Condições de pagamento à combinar
Condições de Ragamento à combinar

-

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

_ Condições de pagamento à combinar
.

Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar .

à

...
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VARIEDADES·' 2

Confira a História

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passadosó é importante se

o seu tempo foi bem empregado.

.t!ii!1���?
- Em 1876, naquela mesma tarde, às 19 horas, 600 pessoas faziam
uma -manifestação expontânea, ao presidente Taunay, tendo à frente

.

a Banda da Sociedade Ginástica, conduzinda archotes e, lanternas
coloridas. No pátio, a Sociedade Sutça formava duas filas e ali
usava da palavra o sr: Carlos Lange, fazendo vibrante saudação'
em nome dos moradores de Joinville. o que S.' Excia. agradecia.
Festejava-se o dia oito de dezembro em homenagem a Conceição de
N: Senhora, com missa e sermão pelo vigário Carlos Boegershausen.
Na tarde daquele dia o dr. Alfredo Taunay visitava o estabelecimento
do' sr. Duque de Daumalle, sito na margem' do Rio Pirabeiraba, no ,

vale do Cubatão. Este poderia ser o primeiro estabelecimento desta
ordem existente no Brasil, destinado ao fabrico de açúcar de cana

e aguardente, com custo de 400:000$000 réis, possuindo custosas

e modernas mdquinas e que ainda não funcionava por falta de
matéria-prima. O eng" Emilio Carlos Jourdan convidava S. Excia.

para visitar o seu estabelecimento, sito à margem direita do Rio
Itapocu, que foi aceito pelo dr. Taunay. ..

.,rM,(ii!iY.!y7
- Em 1926, a Coletoria Federal em Laraguâ, no dia H-lO
comemorava f) seu' 50 ano de instalação, presidida então pelo Inspetor
Fiscal, dr. Joaquim Pereira Brasil. Desde a sua instalação era

dtrigtda pelo major Julio Ferreira, cunhado do governador Herctlio
Pedro da Luz, como coletor e pelo sr. João Baptista Crespo, como
escrivão.
- 'Corria a nottcia de que o presidente Washington Luts teria
convidado o dr. Victor Konder para ser ministro da Viação e Obras

. Públicas. Dizia-sê que se verdadeira a nottcia, como foi, a Capital
da República estaria substituinda perfeitamente o grande e saudoso
Lauro MUller. De fato, o dr. Victor Konder vinha, de Blumenau à

Jaraguâ, na tarde de domingo e, apõs alguma permanéncia na vila
de Jaraguâ e com os [araguaenses, seguia em compos.ição especial
p.ara o Rio de Janeiro, no dia 15-11-26. Como a noticia transpirou,
jaraguaenses, de automâvel, iam ·de encontro ao novo ministro.:
aguardando na divisa do munictpio 'pora lhe apresentar as suas boas
vindas à Jaraguâ, No alto da serra, na divisa existe uma, placa

.

comemorativa do evento.
'

.rA!f
......-""-;i�-·���-;L'-.P.-�"'"""':··_,

Bario de ltapocu

I
I '

. Em 1936, safa apãblico um '�GRADECIMENT(j" - A ChefiaMunictpal
daAção IntegralistaBrasileira em Jaraguâ; agradece a todas as pessoas.
que nos ajudarampor ocasião dos lutuosos acontecimentos de 7do corrente,
nos quais perderam a vida dois companheiros RICARDO STRELoW e

FeRNANDO SACHT e foram feridos mais de 40. Agradece os relevantes

serviços dos drs. Álvaro Batalha, dr. Lucce e dr. P. Veloso. Da chefia
Municipal".

-1i!l2��7"
- Em 1986, as eleições que se realizavam em 15 de novembro eram vencidas

folgadamente np Vale do Itapocu pelo PMbB.
- AMarisol inaugurava aprimeira creche-empresa de Jaraguâ; inic iando
no dia 17-11-86,'atendendo a duzentas crianças em dois.tumos. Elas

ficavam abrigadas numa ârea constnuda. de 528 ms, onde a empresa'
investiu Cz$ 660mil em melhorias,' o custopor criança era de Cz$ 650,00.
ao mês, correspondendo fl um total deCz$ 130mil, mensalmentepara sua .

manutenção. .

.

- No C. A. Baependi realizava-se o lSeminarto Sul-Brasileiro sobre a

Cultura da Banana, reunindo cem extensionistas, produtores, técnicos e

comerciantes do ramo, dirigido à importância económica para o Rio
Grande do Sul, Sania Catarina e Paraná.

�1�1�1�1�1���ljljjjljjjljlj�jj!jll1jljll1jlj1jll1jljljljljljljjjljljljljljljljI11•••&w_jI11�jl�jljljljljljljljljljlj�jjljljI1�jjI11jljI11jI111111111jjl�1111jlf
RIO DO SERRO E SUA HIST�RIA(40)- APONTAMENTOS,
"Uma chaminé - diz Roy

Nash - para aspirar o fumo
da cozinha, pintura, escura
nas nervuras' do

.

madeiramento, cores vivas
nas esquadrias das janelas e

das portas � quando plantadas
em, meio de um jardinzinho
bem cuidado, essas

construções' rurais

Mun�ipalidade deBlumenau, da ex-' Colôp,ia do Rio W!
em 1919, "se não tivéssemos � Como aquela região'
planejado. construído e é fortemente habitada por
conserVado o vasto sistema evangélicos luteranos, ela

rodoviário que hoje possui a publicação da

possuímos?". Desde a criação "Lutherische Kirche iu
<Is> munoípío,' em 1883, até Brasilien" (A Igreja'
1919, nada menos de 63% Lutherana no Brasil), onde
das rendas da Prefeitura . são apontadas três datas,
foram aplicadas na abertura.' diferentes: 1898 -1905-

proporcionam os mesmos de estradas e na construção, 1955. A primeira consigna
pinturescos cenários' que tão de pontes; O município a, Origem. do Sínodo que
a miúde se encontram pelo possuí atualmente 1. 500 retrocede a 1896 em que era

interior da, Europa. Não mlhas (2.480 quilômetros) de confiada a assistência dos

conheço nenhuma zona rodovias com quase quatro fiéis brasileiros ao

agrícola nos Estados Unidos metros de largura, transitável. "Gotteskasten" (Caixa de

em que as casas sejam tão não s6mente por veículos de Delis) bávaro. O me�bro
uniformemente atraentes e' roda dura, como também por daDíretoría - diz no intr6jo

nem tão apropriados à região, automõves, durante todas as da publicação - "Kirchenrat
como nessa parte meridional épocas do ano, com exceção S1imer em Rotheuburg. O"

do Brasã. dos trechos situados em '1'., conseguiu seu sobrinho,
O brasileiro não terá mais pontos mais remo�os e Pastor Kuhr, pua trabalhar

que procurar a solução para durante.o período de chuvas.
,
no Brasi. PastorOttoKuhr,

o problema da habitação rural Locomovemo-nos a cerca de pouco antes do Natal de
O. material necessário 50 quilômetros a hora, por 1897, desembarcou em S.

.encontra-se em qualquer. essas estradas, com Prancsco (S. Catarina). Já

lugar e esaes laboriosos facilidade e conforto". em lOde janeiro assumiu a

brasileiros de Blumenau A senhora Adele Rahn vaga do pastor da

mestraram de maneira Schumacher, filha do Comunidade da Estrada da

esp1êndida como trabalhá-los. primeíro professor do Rio Ilha". Era, portanto, o ano
. De fato as cidades brasieiras .Cerro II até o topo da Serra de 1898. 1905 é relativo ,à

poderiam aproveitar-se da deJaraguã - Albert Rahn, ela fundação do Sínodo e 1955,

liç_ão que .lhes oferece o mesma hoje com os seus 84 o' cinqüentenãrio dessa

campo de Santa Catarina. As anos guarda na casa de sua 'fundação, quando era

casas detijolo mole que ainda
.' filha anotações

.

que ela praeses do Sínodo, Fr.

hoje se conströem, própria fez em cadernos e Wüstner.
.

protegidas por uma camada livros comemorativos que Flitz von Jaraguã - 111'

de argamassa, por mais .retratam fielmente., o passado .. 96.
atraentes que seiam enquanto
novas, dentro de 50 anos não
poderão sofrer animais leve

comparação com os edifícios
deBlumenau".

.

Ainda a página 297 do
.

mesmo livro encontramos no

. capítulo Transportes as

seguintes referências sobre
as. estradas das cólônias
alemãs de Santa Catarina:
Estrada de Roda&em:
"Nas colônias alemãs de

.

Santa Catarina, encontram-se
as melhores estradas de'

superfíce natural, em t�do �
Brasil. Jamais poder-se-à
exagerar a sua descrição. São
tão boas como as melhores
no gênero, em qualquer parte
do mundo. E os agricultores
da região sabem dar-lhes' o
devido valor: "Como teria
sido possivel realizar tão
notável'progresso", indaga o

autor do relatõrio anual da

A comunidàde cresce e se

transfonna pelo trabalho. De
cadaQIll e de todos�

,

AfilhatloprofessorAlbertRaJrn, sra.AtleíeRahn, l';uwztkWalttr
SchlIItIOCher, têm coloborridtJ com interesSllllÚS coloboTrlfões,pattJ
resgatarameriróriatlopOl'O riocerretise.Nascida em 29.04-19131
em Rio Cerro 11, no últimomês tk tibrilfestejoumais um ano de

l'ida,jlllÍto tios .filhos.Eugênio, Mário, Egon, lsolde, Verônica,'
Etkltrautk eAnelore

-

IDuas
Rodas

Ind.astrlal
ALTATECNOLOGIA EM

.

MATI:RIAS·PRIMAS PARA
ALIMENTOS

Fone (047) 371-2277:
Jaragu' do Sul - SC
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, A crescente poluição dos rios, mananciais e águas profundas, levou a Teesol a, desenvolver
umfiltro com design e tecnologia avançada, construído inteiramente de aço inoxidável, que
.fornece água pura e inodora não somente para bebida e preparação de. alimentos, mas
tambémpara uso geral.

A filtragem é natural, através de um .processo constituído por uma camada de carvão
ativado e por 8 (oito) camadas de quartzo cristalino de diferentes granulosidades, Seu
manuseio é extremamentefácil. Uma válvula de duplocaminho '�vita qualquerpossibilidade
-de a água poluída ser usadapara consumo.

O elemento filtrante quartzo é permanente, enquanto que o carvão deve ser substuuldo de
,

tempos em tempos, de 'acordo com a região e segundo as quantidades de cloro e de material

orgânico contidas na água. A substituição do carvão ocorre em média uma vezpor ano.
"

'

A limpeza do filtro também depende de uma região para outra. Normalmente, faz-se a

limpeza uma vez por semana, através de uma simples operação de abrir uma torneira e

mudar a posição de uma alavanca. Com isso, inverte-se o fluxo da água e, em apenas
alguns minutos, são expelidas todas as impurezas e o filtro volta a produzir água
'completamente limpa e pura.

,.

o Filtro Central Teesolpode ser instalado em qualquer residência junto a entrada de água
para a casa. É altamente indicado para uso em escolas, hospitais,' hotéis, indústrias e

qualquer outro estabelecimento comercial. Aprovado em todos os testes a quefoi submetido
representa umafonte de água pura e cristalina.

'

. .

Lembre-se, no�sa saúde em primeiro lugar! O Filtro Central Teesol ajuda a conservá-la.

LERCOMATEN ÃO
•• Agua.Filtrada em Todas a� 'Torneiras *.,

FILTRO CENTRAL TECSOL

., É um sistema de purificação, composto de elementos filtrantes, naturais, ' CARVÃO
ATIVADO e, QUARTZO; em várias camadas, que 'garantem ÁGUA LI�PA, e
CRISTALINA EM TODOS OS PONTOS DE SUA RESIDÊNCIA, para beber,
cozinhar, Iavartomar banho, preservando a SAÚDE de sua FAMÍLIA. "

'

PARA.o BANHO: Você estará levando mais SAÚDE para sua F�MÍLIA e segurança ,

para seus FILHOS, pois estará recebendo ÁGUA fILTRADA em todas as

dependências do seu lar, prevenindo problemas tais como: COCEIRAS, ALERGIAS,
�ANCHAS, MICOSES NA PELE: QUEDA DE CABELOS e PELE RESSECADA,-

. . . . . . .

• •.•••
't••••••• ! ..

. . ... � .. ".

:I
o
...

. \
...

PARA A SAÚD�: Muitos são os problemas causados pela má qualidaqe da, Água, .9ue
, você e seus FILHOS tomam todos os dias tais como: AZIA, MA DIGESTAO;
..GASTRITE, ,HEPATITES., VERMES tais' como GIÁRDIA, etc., são.males que
certamente deixarão de " existir, pois você . estará recebendo AGUA PURA E
CRISTALINA em todos os PONTOS de sua RESIDÊNCIA para beber, instalandoum
FILTRO CENTRAL TECSOL.

' ,

etc...

VENDAS:

�.
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Sexta-feira, 22 de novembro de t'. VARIEDADES - 4

SOCIAIS.

ChristophSalaiStähelin (Nata)
,Walter· (Alrona) Barte

.

' .

"

completamjubileu deour
"

"E tão

estranho, os
bonsmorrem.

antes, assim

'pareceser

quandome
lembro de você,

'queacabou
'indo embora

cedo demais".

fundadores do Clube de Bollt
Canarinho. ainda. ativo
Sociedade Recreativa Vieirenao.

, Alrona, por sua vez,não deixou

menos. e foi uma das ftmda
do Clube de Bolão 'Itacolumi;
também ainda ativo dentro do
Vieirense.

Corno quem trabalhou dur
nio pode parar; assim pa�oipa
Clube dos Doze (encontre

.

aposentados acima de 60 anol

onde jogam bocha e bara1ho; al'
de ser sócio benemérito do

.

Vieirense e 'sócio do Clube Atlético

Baependi. Alrona encontra prazer

junto as companheiras do Clube

Itacolumi, às quartas-feiras e tio
Harmonia. no CAB. às terças·
feiras.

Seis centenas de convidadoa

acompanharam à boda de ouro, no

Baependi, <IPC foi até as primeinl
horas da manhã.

.

O COlUlO DO 10VO tem no

distinte casal constantes Ieitores

e laços 'de amizade nos ligam
nesses SO anos. eis' porque nos,
manifestamos nesta oportunidadC
tão feliz, para dc!sejar aoWalter e à
Aiiona Bartel todas as felicidades'
de seu jubileu:cOm os votos de cp
continuem na senda do camióbar •

•

dois por longos e longos anos. (EVS)

No último sábado o distinto
casal Walter (Alrona) Bartel

completaram os' seus SO anos de
.

feliz consórcio e. além de rénovar

perante Deus novos votos e

receber as bênçãos do sacerdote,
ainda sé sentiam honrados em

poder receber no Clube Atlético

Baependi os seus familiares.
parentes e amigos. numa

comemoração que haveria de
, marcar para todo' o sempre esses

momentcs.-de felicidade. ,Uma
crônica familiàr lembra o que föram .

. todos esses anos em que se

alternavam as alegrias e as

decepções. planejar cl futuro'

compartiJhado a dois� alicerçando
de maneira sólida a lDlião.. ,

.

Sucediam a seus pais. a Alrona
- Paulo e Frieda Wolsky Rath, de
Massaranduba. então pertencente
a Blumeneu e Walter. filho de

Augusto Ricardo Fritz Bartel, que
'vÍllM de Berlim(Alemanha). com 7
.

anos
.

e Catarina Leithold Bartel,
natural da H�a, com 9 anos.

. Cupido flexou-os em 1943. no
Natal. no antigo Salão de Festas

de Gustavo Henschel, e, o

casamento acontecia em 1946. na
Igreja São Sebastião. celebrado
pelo virtuoso' padre Alberto
Jacobs, nascendo dessa união o

Osmar. casado com Cetina Winter.
que possuem urn casal de filhos;
Waldemiro� casado com Iris Krause
e tem 3 filhas; Ilãrio, casado com
Cassilda Maria Tepassé, com 1

.

filha; Aldo. casado 'com Sônia
BeatrizConti, com 1 filha eElfrieda,
casada com Antônio Heck com ,3
filhos .. Quando da passagem das

Bodas.de Prata, o celebrante foi o
virtúoso padreElernar Scheidt, que
igualmente celebrou o jubileu'de,
ouro.

Walter não teve vida fácil.
Criado na rigidezfamiliar. de então.
com a �egunda Guerra Mundial.
serviu o Exército Nacional. sendo
destacado 'durante OS quatro anos.

para guarnecer af,costa brasileira.
os hoje combatentes incluídos da
Lei da Praia, os rigores do tempo
talyez mais sentido do que o corpo

,

expedicionário. bem agasalhado.
nos campos de batalha da Itália. .

CC)m o casamento; teve sob
-

sua responsabilidade urna olaria.
que se prolongou durante

aproximadamente 3 S anos. olaria
herdada cJe seu progenitor.

'

Bom cristão, durante muitos
anós fez parte do Conse1ho e foi

presidente da' Paróquia São
Sebastião-Centro.

Desportista. : foi um dos

.'

: [H,oje eu estou ,aqui esperando quem não vem, querendo
�pegar a- onde a mão não alcança. . ,

llu só queria poder sentir os seus passos pela'estrada
'de estrelas, trazendo o seu vulto esperado.
1(!omo eu poderia vencer o inimigo invencivelr?

tigora que, estás tão longe, stnto-me mais perto, nos
meus sonhos' tu estás. mais alegre, mais desperto.
'Como alguém pode ficar indiferent(!??, '

, �!Se a cada hora, a cada momento, sem perceber; sem ter
; ')puidado a saudade' coloca a gente de repente lado a

,-

'ado.
'

!Vá com os Anjos
-,

',-

'

í�alquer dia amigo eu volto para te encontrar.

Qualquer dia amigo a gente vai.se encontrar
,

Seus',amigos
, ,

Um jovem, carinhosamente chamado por todos de

tI fNat�", deixo�-nos, por uma'�atalidàde .. _

,

,

; ,Sua Idade, nao compreendida por nmguem que o

� conhecia, pois no linear dos seus vinte anos, era querido
.� I:le todos, '

_,

';i' I
Orientador de uns,'amigo de todo� Christoph ",:�re,

encarou tudo de frente, sempre avaliando conseqüências
'� resultados, procurando trazer tudo e, a todos no caminho

p � ,
'.

�[la verdade, da segurança, da alegriamesmo quando triste,
- ��o conhecanento, da harmonia, sempre disposto a lutar,
: lit'iver, saber, compreender e amar.

'

, ,lerdemos uni :filho, um irmão, um neto, um sobrinho, um.
I nimo, um amigo, um cristão e um. grande líder., "

I':;hristoph, temos certeza que você está 'no seio' de Deus,
,

,;'�ozando da alegriá e felicidade eterna, embora ,estejamos
�ós tristes.

Um abraço fraterno dos seus familiares e ámigos

�," ,

O endereçoonde a.qualldade tem, bom 'preço, fa-'
ilI"'RII� MALHAS LTOA." brica: Jacquard, Soft, Cotton, Moleton, Meia Ma-

'

POSTO DE VEND,AS JUNTO À FÁBRICA. Iha lisa e estampada, Stanflex, Xadrez, Listrado,
ROD. SC-416 N°'2727,- RIO-C'ERRO II. \ -,' ,

•• ','
,-

,

FON�: (047) 371-0099 para atender confeccionistas do ramo de malhas.
FAX: (047) 371-1045

JARAGUÁ DO sui, - sc
DISroE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAMENTO PARA

TEC�M MALHA: RAMA, FIA�EIADO E ESTAMPARIA

\

, I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OlgaHenscheIMàhnke�'MurilloBarreto deAzevedo ,I
.

'

, '

. Aniversariou dia' '. ' "

IQuem aniversariou dia 20, foi a sra. 12' do
'
,�

,.

Vva. Olga Henschel Mahnke, que
corrente, o I

, completou os seus 87 anos de vida,
estimado advogado'

"

pertencendo a um grupo familiar dos
. MuriUo Barreto de ,

mais tradicionais entre nós, sendo, por Azevedo.. que viu
'isso, muito cumprimentada pelas filhas passar o seu74° ano
e genros, netos e netas, r bisnetos e de existência.
bisnetas, pelas irmãs, 'demais parentes Profissional completo
'e seu vasto círculo de amizade, que
foram abraçá-la pelo cumprimento de

'

e competente, ex-

�ão longeva data; no calendário de sua
vereador com ricomúnuspúblico e desportista. '!1

existéncia. (EVS) ,Ainda nos 360 Jogos Abertos de Santa
Catarina", esteve

�

em São Bent� do Sul, �
,

GilmaraWeidner_ �:;e:�:::��n�r:�;;���:�::!�·.
j,.

No dia 21, aniversariou a gentil Parabéns, e muitos anos de vida. (EVS) 'I.l''.senhorita Gilmara Weidner, dileta' II
..

'

filha do distinto casal Dorival e Caras e Bôcas :I'�II.:,:::'. fi:'" Iracema Weidner, residentes noBairro I,
João Pessoa. Gilmara, como não �podia . deixar de ser, foi 1·.·,·,i.'I�II·.I.cumprimentada pelo seu círculo de

.

,. �
amizades, pelos seus 19 anos, I

inclusive pelos' seus colegas da
Dalcelis, onde trabalha. Parabéns' e
muitasfelicidades, são os votosdeste
jornal. (EVS)

l� "

, .

Q seu telefone celular vai muito melhor com (J Correio dé '

'Voz. Não haverámais perda de ligações. Ao sinal de telefone @l
'

"

ocupado, desligado oufora de á�a de serviço, a ligação é
'. O

,

•
' '. automaticamente desviada para uma "CAIXA POSTAL DE .

B�N' VOZ", onde a pessoa-que-Hgou deixará uma-mensagem

______ft_�_o_'_ '

gravada. O sigilo ,é absoluto. Somente você, caravés de uma
, TE�EFONiA E INFORMÁTICA senha, poderá acessar as

1B.11IDN-Ta.......é Int.nnMioa
,

mensagens deixadas por seus "i;_'!l...:n1-9595-37Z';19Z� .' """ . -.....n�'�'P
;. .

Iii. Cei. Proc6pioGo.....Oliue"., &80 ), '
,

�;:;;" --------...._-_�--------..:..-----"!�--��--.....;;.-�--.;------..o...;------'
ih-.

Informe Publicitário ....·-'�---_......._--------..;_--__......._.;.__

Restauranie e Choperia SOPP
,

A foto aí ao iado mostra o prédio em estilo que abriga as instalações do Restauraute e Choperia,SOPP, na
Avenida Getúlio, Vargas, bem no coração de Jaraguá do Sul. .,'
Os seus proprietários transferiram da vizinha cidade. de Joinville o conhecimento do ramo, um dos mais
tradicionais da arte de bem comer e depreparar'

.

um chopp, nesses dias de intensa canícula, que
convida, para um fim-de-tarde, em ambiente
requintado para gostosos baté-papos e, se do

caso, unijantar com deliciosos pratos da cozinha
internacional. Vaie lembrar que todo esse conforto
não custa mais ao bolso do usuärio, que- vai se
surpreender ao ver a sua conta na mesa. ,

Nesteprimeiro contato com a família jaraguaense o !

estàbelecimento funciona de terças-feiras a

sãbados, à partir das 18 horas até fechar, e deseja
Ímstrar que o jaraguaense também pode desfrutar
desses privilégios de cidade grande, sem gastar
maisporisso.

, .

Você-não pode deixar deassistir
a essa última montagem teatral do

ano, dirigidapor Sandra Baron.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ImMÓVEL - Mercedes Benz, com ar condicionado, completinha,
comequipamentos deúltima geração, avaliada emUS$100mil, chegará
em dezembro, doada pela MALWEE MALHAS, ao Hospital e
Maternidade Jaraguã, Servirá para atender casos urgentes,
possibilitando atendimento imediato a caseis graves. É a primeira do
Estado.Além daUTlMóvel, aMalwee repassou recursos parà completa
reforma e ampliação cb cozinha do Hospital Jaraguá é já garantiu
recursos para a implantação da UI'I adulto e infantil. Enquanto em

outras cidades, em outros estados existem os "Anjos do Asfalto";
"Patrulha da Salvação", "Cooperativas de Saúde", aqui em Jaraguã
existe o anjo 'Wand« Weege", que despreendidamente, através de
sua bem sucedida errpresa, Malwee Malhas, zela pela saúde da
comunidade. O exemplo está aí, é só segui-lo...

AMacO.I Materiais de CtJnstruçãO, inaugurDu suas novas' e

,modernas insltÚafões,�feira (20), naMarecluilDeodoro,
1550, em Jaraguá do. Sul. CO.m 3,.800mz e 7.500 itens
diversijicatIt,s, a MacO.I colocará a tÜsjl'O.sÍfão dos clientes O.

"ExJlras Service".

Felipe e AnitaMann� da MacO.l.Tec;d;s de GlUIramirim,
Leantlro' Mannes diretO.r da MacO.IMateriais de CO.nstrução,
AdrianaMannes daMacO.I Tecidos eAdriano e IsabelMannes
do.Btiratiio PanO.fO.rle deGuaramirim.

I

A agenda Immcadaiemporadaregistra li enlacedeLarissa TO./entino
,Luz e Julio Cesar de Negreiro. Seráamanhã (23), na IgrejaNossa
Senhora do. RO.sário (RiO MO.lha), às 20:15. Os cO.nvúlados serão

. recepcionados naAssO.ciação Recreativa Weg.

Dr. Fernando Guenther, CO.m"
,Alessandra PratÜ.

ASA BRANCA - próximo. dia 30, às 15 h
Leilão. Mangalarga de Guaramirim, no S·

.

Branca, na localidade de Corticeira, Os
vencedores poderão. ser quitados em 10pa

NA SCAR, - amanhã (23) e domingo (24)
auditório da Scar, às 16 horas, o. GruPO ,

Teatro. IOAto., apresenta o. espetáculo. Caras e
Reapresentação. dias 30 e 10 dezembro. In
razão. de R$ 3,00 e R$ 2,00 com bônus.

NA ALEMANHA - o. apoio. do governo de
tênis é impressionante, Todas as escolas do

que quiseram instalar quadras em suas depen
Arie Cick tiveram as despesas sustentadas po.r um programa especi

nnanciamento.. Hoje, dá prä ver os garotos indo. para a escola'
,

.o cabo. da raquete saindo. para fora damala. Legal.

NA M,ALWEE - a decoração natalina da Malwee será af
hoje às 19 horas, novamente, longas filas deverão. se fQ�
colaboradores e comunidade em geralpara apreciar o. espe
que será proporcionado por 400 mil lâmpadas. Adec
natalina daMalwee se estende igualmente as empresas il

•

emPo.merode e BIurllenau.
.

AN,IVERSÁRIO -

tro.ca idade amanhã

(23), a senbo.ra
Odila L. de S'o.uza,
mãe do. no.sso.

co.mpanbeiro.
Altllmir Ricardo. de

. So.uza. No.ss.o.s

cumprimento..s,
co.m o.s melho.res
,vo.to.s de saúde e

felicidades.

CAFÉ DA MANHÃ - estudantes que tornam café da manhã.meia hora antes das provas ,

escolares têm melhor desempepho. do. que o.s que fazem aprimeira refeição. mais cedo.. A
conclusão. é de Nacbum Vaisman, da Hebrew University (Israel), em .estudo. publicado. pela
�sociação.Médica Americana.

"

.
,

O NOViÇO - este super eSpetáculo. encenado. pel;Grupo. de Teatro. Adulto. da Scar, será
apresentado. amanhã (23), no. Teatro. Ancbieta do. Seminário. de Corupá. O Teatro. Ancbieta
po.ssuimais de 300 lugàres e é a o.portunidade .única de o.s co.rupaenses assistirem a peça. Dia
30, O NOVIÇ� será apresentado. às po.rtas do. No.viciado., no.'salão. da Igrejà da Barra. Vale
assistir.

'

A

Novas e modernas instalações

. Rua Barãodo Rio Branco

FOI\E:, (047) 372-0081'

JARAGUÁ DO SUL- SC

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO

PREVENÇÃO EM CARDIOLOGIA

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA. Beltrami

Recebeuaprimeira euearistia, dO.mingO. (17),
na Igreja Apósto'lo Paulo., FrankJNiIliam. '

Ele éfilhl! de EdelberlO. e IrmieUSchwanz.

PASSAPORlE - a vellia carteira de trabalho. do.s brasil
.

ser to.talmente repagipada pelo. Ministério do. Trabalho a,

do. final do. ano.. O no.vo. formato. ganha papel"mo.eda e

plastüicadas, tipo passapo.rte: Com isso., fraudes.e falsifi
nem p.ensar.

SONHO DOURADO - super pro.mo.ção. que vai agitar a
no próximo. dià 11 de dezembro, a partir das 20 bQras, na
Dame. Realização. do. Gl!lpão. Saúde, co.m ingresSo.s a ve
Galpão. e na lo.ja Tô a To.a.

� Colégio São Ln.

Reservé um futuromelhor para seU filb

ENTREVISTAS
E

AMBIENTAçÃO
MA1"ERNAL. PRÉ ESCOLA B-

�o .

DURANrn oMês DE NOVEMBRO

58 A sa E 2° GRAU

DIA 23/11/96

Agendesua entrevista. 371-0313.'
.cO.mem..r�", idade nO.vq, quarta-feira (20), Cristiane L. Pradi.
CumorimentO.s das ami/(as Grace, Dali, -Sehica, SeM e Chris .

..._

Jaraguä do Sul, 22 de novembro de 1996 - CORREIO DO POVO - 7

e-mail clnagel@netuno.com.br
Família Cristã, a verdadeira revista da famíliacristã brasiíeira

pode ser assinada aqui ein Jaraguá. Basta contatar com. o

Renato pelotelefone 371-3443 ou 371-0988 ramal 247,.
Botafogo da Barra promove amanhã (23), baile de aniversário
e de rei e rainha. A programação começa às'14 horas com a

, , ,

busca do rei e da rainha e prossegue a noite com o grande
baile, animado pelo conjunto México Bras de Concórdia.

Circo Vostok estréia hoje (22), em Jaragiíã, no final da Barão
do Rio Branco. Artístas consagrados, inúmeras·atrações
internacionais. Circo várias vezes premiado 'DO festival
mundial do circo. Vale assistir.

Sociedade Independência do Jaraguazinho promove amanhã

(23): tradícíonalbaíle de rei: A programação começa às 13:30

com a busca do rei Adelino Hansen e culmina com oballe a

partir d'as 22:30, animado pelo musical Palmeiras de

Pomerode.
Excursão para Aparecida do Norte e Iguape, com saída dia

26 a tarde e retomo dia 29. Detalhes e informações com a

senhora Bárbara, na rua Irmão Leandro, 91 próximo ao

Viaduto (VilaLenzi). ,

Sociedade Esportiva Comercial do Jacú-Açú, Guaramirun
promove amanhã (23), baile de rei. A tarde a caravana parte
em busca do rei Wilmar Prüsse e a noite o grande baile

'animado pela banda Oriental de Blumenau,
.

Clube AtléticoBaependi, segunda-feira (25), leilão de títulos
patrimoaiaís. Para filhos de sócios R$ 300,00 e pata não

sócios R$ 500,00', a vista ou em 1 mais i vezes. Informações
nasecretaria do clube ou pelo 371·0222.

Sociedade Recreativa Rio da Luz TI, salão Centenário,

promove baile de rainha, amanhã (23): A tarde a caravana

sai em busca da rainhaNirceDröger e a noite o grande baile
com animação do musical Estrela de OUfO.

O Star Park está em Jaraguä, instalado no final da Procópio
.

Gomes, entrada para a Figueira, com inàmeras atrações. O
ftmcionamento é diário, com, o passaporte da alegria.
A Rádio Jaraguä Am Stéreo vai premiar amelhor decoração
nataljna da cidade. Para participar, basta enfeitar a casa,

jardim" estabelecimento comercial e espetar o resultado final.
Na programação da emissora, nos próximos dias, todos os

.

. detalhes de como será julgada e a premiação 'para cada caso.
\ .

t·

Vale participar.
Colégio Divina Providência,adotando as .apostilas emétodos

Positivo, estará com matrículas abertas para alunos do

colégio nos dias li, 12 e 13 de dezembro e para alunos

novos dias.16 e 17 de dezembro das .13:30 às 20 horas.

InformaçõeS na secretaria do colégio ou pelo 371-0779:

A Verdureira da Raquel, alí na Procópio Gomes, recebendo
novas emodernas instalações, com mais espaço� para melhor

atender sua vasta clientela.
A Kohlbach de Jaraguá do Sul foi adquirida por um Grupo
(pool de empresas), que d'ará sustentação e modernizará o

atual parque fabrit além de garantir emprego aos atuais
colaboradores. É bom os, trabalhadores da empresa se

conscientizarem di$so e ab..açar a causa dos novos diiigentes.
.A decoração natalina, trabalho' conjunto da Câmara de

Diretores Lojistas de Jaraguá do Sul e PrefeituraMunicipal,
já c�meça a ser instalada. Segundo adiantou o presidente da

CDL; Sérgio Lyiz Nagel, será diferente dos anos anteriores,
com novo visual e mais colorida.

A diretO.ria do. Circulo Italiano' de Jaraguá do Su� reuniu-se

CO.ma imprensada cUúuJe, nalllUll'Úl-feira (20), na,cO.munidade
NO.ssa SenhO.ra Rainha da Paz; parti. apresentar as O.bras da

sede própria, que FICa próxima a cO.munidade, e servir um

delkiosO. jantar típico. italianO.;

""ao altardalgrqaNossa Senhoradas
as (bana),paraO.tradicional ''sim "', dia

,ás 20:30, RO.selieGiovani Ela éfilha.de
.

o eOlga daSilvadeGuaramirim eeleé
o de Aristides e Va"da Venturi, de
uádo',SuL Após a cerimôniareligiosa,

'convidadO.s serão. recepcionado« no.

'âtic0. BaepentÜ.
ILLON RBS - ii.RBS TV Jonsillepromove

proxino.dia 28, nos salões daSociedade Hamonia
de Joinville.Reveillon Tropical, com a banda

op Band Show. O evento. .serä gravado. e
-

esentado no dia 31 de dezembro, após' o.
eillon do. Paustão.Merci pelo. convite.

flmrio Uela

ite irrecusável de Silvio. Santos para trocar a
. pelo. SBT.. Até as multas contraniaís seriam
,

bertasJá que Chico tem contrato. com a Globo
1998. A intenção. de Silvio Santos é colocar
ico no ar aos säbâdos, no lugar do. "A Praça É
., que está dando.umamédia de 19 pontos de

.

ncia centra 28 do. "Chico Total" .

MembrO.s tladiretO.ria do. Circulo Italiano, Valdir JO.séBrasan,
Devanir Danna (presidente), Terezi;'ha ChiO.dini, Ivolnei

. Lombardi, WaUir Paulo. Satle.r, JO.ãozin/lO. Julio Depiné,
Gilberto' Pradi Floriani ePaulo Floriani.

JANTAR llPICO - ,o.

Circulo. Italiano. de

Jaraguá do. Sul
co.memo.ra seus 5 ano.s

de atividades. co.m

jantar típico., dia 29,
às, '20 bQras, no.

Pavilhão. "A" do.

Parque de Evento.s.
Além da co.mida

típica italiana, sho.w
�o.m a Banda Musi-

. .

"�lt.is gêmeas Jaquelin, e CarO.li"e
ardi, curtiram.a estréia tios 15 anO.s,

último sábado. (16). Cumpr�nto's n4
eÍU/a!

'

cal do. Sesi, apresen
tação. do. Coral' Ita
liano., Grup,o. de

Dança Fo.lcl{>rica Ita
liana 'e baile co.m

Lamar Italian Sbo.w.

Ingresso.s anteci

pado.s co.m a direto.ria
do. Circulo., Barão. ,

Video. Lo.cado.ra,.O . Priscila 'Silveira recebeu a primeira'
Boticário. e Flo.riani ' eucaristia no. dia 10 de$temês. Ela éfdha

'

Equipamento.s. de ClaudionO.r e Jueélia Silveirq.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Dr. Edson Carlos 8chulz

ENDOSCOPIA DIGESTIVA-ECOGRAFIA GE'RAL E DOPPLER COLOR GASTROENTEROLOGIA

Rua'Jorge Czerniewicz, 84 Telefone: {047} 371-1109
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

; i Fandango
I

Neste sábado acontece um
;� " grande baile prá gauchada

I
.

�i
I nenhuma colocar defeito, terá

li ; como localo Parque
�Municipal de Eventos, e serâ

, ·

animadopelo.Grupo "Galpão.

RODíZIOS DECARNES
BUFFEr PORQUILO

NOVIDADES:
JAVAIJ,BúFALo .

OVELHA

Neste final de semana acontece o (/ Rodeio·
Crioulo Interesútduat do CTG ,Amigos da

Callalgada, da cidade de Intlaia�
estdo todos conllidados!

Os comentários sobre o amigo e patrão' do eTG

LeodatoRibeiro, Sr. FlávioRibeiro, são osmelhores
possíveis. Estão falando daconstrução de uma ':
cancha novapara rodeios, e tudo na suamaisnova
aquisição, trata-se de uma belafazenda lá em

. Guamiranga; Queremos saber se a cancha é .só
, para treino ou o eTG vai ganhar sede nova?

OS S'ERRANO'S'
o PX Clube estará promovendo no dia 14 de dezembro um

fandango prâ fechar o ano com chave de ouro, será no

Pavilhão de Eventos Prefeito' Manoel de Aguiar; em
Guaramirim, com Os Serranos

. ,

COMéRCIO
DE .CARNES

(/ocê já pode adquirir seu
.

Ingresso antecipadamente � .

lIários pontos da cidade, ..
inclusille no

DEMARCHI CARNES.

E FRIOS

BR 280 N· 5.249
.

JARAGUÁ DO SUL - sc
Anexo ao

Por�a1 de Jaragu'

- A melhor carne da' cidade -

Rua João Planinacheck. 40'
Fo....: (047) 372-0524-371-4547 - 371-6275

.

.J':::""'!At,;UÁ DO SUL- sc
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Irreverencia

SexÚl-feira, 22 de novembro de 1996

Mix' da

servir

sempre"

"Servindo
heia para

'

Rua

, Procôpto
Gomes;'1264

Fone: 3.71-2114

VARIEDADES -

�I
, Lt
, II:
Iit t
j,

Roupas sintéticas em modelos ·tipos· é que fazem a alegrià de UIJ/,I;� I

audaciosos, cortes radicais de lugar. comercial, onde vário ::1:
cabelos, esmaltes coloridos" vendedores mostram seud!'

'

pietring no corpo, drag queens, produtos à preços que variam d. I:
cabelos verdes, tatuagens, vendas R$1,OOà R$1.500,OO(estevalot 111 r
de roupas e produtos totalmente maioria das vezes, são de objetOl,ftif
'diferentes ou ,extremamente artesanais de decoração). ij (',
simples. Poucos ainda conseguem, O forte deste mercado fica poJ

'

adivinhar exatamente o quê é ou conta das roupas, criadas po r,

onde tudo isso se reúne, mas com estilistas revolucionários, qud,
.certeza já é um sucesso! A 'elaboram modelos exclusivos,:!,
revolução se chama Mercado dentro das :úJtimas tendências OI �L I
Mundo Mix, um espaço aberto a "de uma. ,imaginação fora di ��
moda, objetos decorativos, ,comum. A melhor prova de que lijl
acessórios com designa exclusivos, ,MMM é a fórmula ideal para Oll"

. brechós, serviços ocultos do tarô, nova.t�s es�1istas, foi a pequem I.: I
búzios" 'cristais e área participação que ganhou n, ;
gastronômica, divididos em vários edição de inverno do Phytoerva'!!,

.
,

, �,

estendes e hoje considerado como ,Fashion 96, um evento que lanç: IIo "Shopping Center do ano 2000". os trabalhos de novos estilistas.
, ! (íOs produtos e serviços são Outro apoio qoereceberam foi " n.

.bastante ecléticos, muitas vezes patrocínio da Charíex Tecidos,. qu,!I� ,

perdendo até "para o visual dos : conseguiu abrir espaço para o II
próprios visitantes, que correm expositores dentro da Fenit (a maioq1fit
atrás das novidades deste lugar " feira têxtil da Aniérica Latina). Ess

"diferente", com a vantagem de . participação, somente acontece
não pagar para entrar. com a condição de que os estande

Esta gigante feira acontece de fossem montados exatamente COil
trinta em trinta dias em São Paulo,

I
lia cara". do autêntico Mercad.

Rio de Janeiro, Belo Horizori�e. e a Mundo Mx, ��uI�d� em 'sucessi! I
pou�,o .tempo em' -Curitiba. absohitopor ja existir um grandj' , ii
Geralmente localizada em fábricas público. ',',! 1
ou qualquer 'galpão abandonado, Dentro' de todas

�

as su�
"

a grande ,procura dos características, o Mercado Mund!
freqüentadores são pelos Mx, pode ser definido como �'
produtos que, cuja a principal ,mercado independente e di
característica é a originalidade. personalidade, embalado com urt,
Apesar de passar a idéia de seF um cardápio variado de músicas I

lugar bastante "inovador", um realçando a idêia.de que aléin d:�; ,

verdadeiro mix de personalldades circularem. todo e qualquer tipo �il: I'circulam nós expositores do MMM, pessoa, tudo que acontece por lá I 1�,
que vão de uma típica senhora totalmente democrático e que n

, i I

(comportada), passando pelos virada do século, nada mais nat� .

mauricin�os e aos ti�os, 'Hm�ito, 'do que essa.�a de infOOnaçõet·� i

estr�nhos . (qlJe, na verdade sao a cultura e principalmente, a quebll; ',',,1,.marca registrada do lugar). Estes do preconceito,
" I .'

,

, U.

.. . .

.·'lt
,

'�'i
I

!
r

I .:

"

.e •
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'

A Sombra doPiano'
Era uma vez uma familia. Mas não,

'

faml7ia como as outras•••
'

Submetidos
comportamento doentio da mãe, "",,'

cantora lírIca frustrada, seus membro,
, um pai submisso, uma filha autista e

'

outra (Amanda Plummer de Pulp Fict
anulada pela doença da irmã - presse
dia-a-dia seus destinos sendo, altera
diante daquela'

perigosa forma de
loucura.

Enquanto a vida
dessas pessoas

transcorre com todas
,

as suas dificuldades,
eles pressentem que

->, ,algo terrível está
ocorrendo entre eles.

O quê?Naquele
momento elt!8 jamais
poderiam responder..•.

" O'Segredo
Vamos construir o nQsso u� dosmais respeitados 'atores deHoUywood, o

KirleDo"gias (de O� IndomlÍveis e UniHo"".

CentroCultural MarcadoparaMo"er) .vemprotagonizar a envo
. histór,a da IIIta' d� "mafamíliapara sobreviver IJ

OJornalCORREIOJX)POVO vem mais uma peq"ena com"nidade '!orle-americana, movida

\rH,1
,"Ódio epeia intolerância..Ele éMileeD"n",ore,

vezconvocarapoy"'-Ofooparaacampanha homem valoroso e leal, q"epassa seas diÍls tiO

VamoscomtruirOCentroCultural. .

neto Danny, com o q"alptirtilhlJ "m g,1I1It/.e se.
.

,

Sabedo ".1_'
Um segredo q"e, se

' .'

"

.

"

r ULl importância do prédio para a desvendado, pode lIIe tirar

cultura jaraguaense, O CORREIO DO POVO algó q"e ele, do alto de slia

ab
vida, niopodemtlis se

raçou esf!1causamais doquejusta. imaginar,vivendo sem.MG

Todos podemos participar. 'A Lei Rouanet .

"m ftIÚJ inespenulo pode
. ( t1brig6-/o a ter q"e tmzer ti

permite que as pessoas físicas e juri- . pil/Jlieo s".·mistetitisa

, dicas possam transferir 1 ()oÁJ dos impos-
h_ria: lIf eleições /ocm o

'coloclll1l n"", impotWnte
tos .devido a projetos culturais. põstD politico da cidllde.

'.

Procurese irformara respeito, nos escritórios O- 'I"e fllZer agoiYI?
Contin,,1U' 'com se«

.

de contabilidade, eparticipe da construção segredo o,; expor-s« ti

CenII'oCulturaldeJarfIoundoSul.
'

todos em nome de "mil
-&-- ca"eirtl?

,

I
I '

I ::::::::::::::::;:;:;::
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21 de novembro de 19%

IINA T�I
rT O falecimento ��turo do

jovem <lIrwtoph Salai Stäheliil,
conhecido como Nata, Ocorrido na

madrugada do último domingo,
deixá a coluna .mais triste esta
semana. Sempre presente nos

acontecimentos jovens aqui da
cidade e leitor assíduo deste

espaço, o Nata deixará saudades

para todos n6s, pela sua

humildade, companheirismo epelo
carinho constante que dedicava às
múm�s�des.

'

"Nata, no momento não dá pera
esconder o sofrimento de tê-lo

perdido. As lágrimas estão aí.
Nosso coração está apertado "sim.

'

Somente a sua imagem alegre e

divertida, que você nos deixou,
poderá atenuar esta dor.

Adeus, amigão!"

1'" NOITE NOI

MAREI DO IUL
qr E já está tudo pronto .para a

grande noite de amanhã, nos '

arredores doas piscinas do Clube
Atlético Baependi. É a chamada l-
,Noite nos Mares do Sul

,anunciando,por antecipação, a

chegada da estação que tem a cara

do Brasil, o saudoso Verão,
-Cascata, vulcão, ilhas, ponte sobre
a piscina para desfile e fogos, são
algumas das atrações que estarão
enchendo os olhos dos havaianos

que marcarem presença. A

animação ficará por conta de
Mazinho do Trombone Show, de
Floripa, e a divertida e teatral Pop
Band Show, de Joinville, Sucesso

, garantido!

CARLOI GOMEI
qr O grupo teatral JoteTitacNu�
estará realizando várias

apresentações neste domingo, das
9 às 21 horas, no Teatro Carlos
Games, em Blumenau. Preço do

ingresso: 4 reais, por espetáculo.
A programação para o mês de
novembro inclue ainda um show
de dança flamenca com Cadica
Borghetti eGupo Paixão Aamenca
no espetäculo de nome "Flamenco,
Ritmo, Força e Paixão". Será na

, próxima terça-feira, 'às 21 horas.
Ingresso: 15 reais.

'

).).).).).).).).).).).).).).).).).)
). Hoje, comemora-se o s
). , Dia da Música ',).
).).).).)))))))).)))).))

CENTER
, SOM

'

cu•. DISCOS· FITAS

Av.MaL Deodo..o,4O(;
.

FONE: 371-2847

Símpatia, para dar e ve"der, em tJ.ualq,ier hora e 'ugar, é ti marca

registrada deste time "ota der.: Kelly Garcia, Jackson da Co.ta
Bastos, Schirley Emmendosrler e Beto Mio,./I;

,
'

MARRAKECH
qr Com muitas frutas tropicais e
uma decoração especial, a boate
Marrakech também realiza, hoje, a

sua Noite Havaiana. Ingressos
antecipados já estão sendo
vendidos por apenas 5 reais, na

secretaria da boate. No säbado, as
gatinhas Veridiana e Adriana

, 'reúnem' os amigos para a

comeração de seus aniversários.

Nem mesmo o poderoso som do
Barão Vermelho consegue
distrair os apaixo"ados'
Alexandre Me/�au e Cristina
Robena Oencbr

HARPVA
qr A Harpya Danceteria , de
Indaial, que anda batendo umbolão
em matéria, de promoções, será
palco neste säbado (23)" da festa
de confraternização das

delegações dos oito Estados

participantes do Campeonato
Brasileiro deBolão, queacontecerá
neste final de semana, em Timb6�

FÁBRICA II
,r:Jr O balanço gostoso do reggae
pede passagem e aterrissa neste
sábado na Fábrica Il, em Joinville,
e apresenta pra galera da região,
norte a banda californiana Big,
Mountain. Ingressos,
antecipados a 15 reais, nas lojas
CD Company e Triton, do

Shopping .Müeller,

VÔO'LlVRE
qr Neste �ábado e domingo o

'

colorido estará' nos ares da cidade
'com a realização da 3a etapa do

CampeonatoCatarinense deAsa
Delta. A decolagem será doMorro '

das Antenas e o pouso na Escola
Waldemar Schimitz, na Ilha da

Figueira. A promoção é dos amigos
do Jaraguá Clube de Vôo Livre.

Prestigie!

NíVER
, AnaméliaKoprovski (24/11), BetâniaG. Scheuer'
(24/11), SimoneOppermann (25/11)e Alexandre
Leitzke (25/11). ,

·A música pode transrnltlr o desejo de Jiberdadé, senslblllzando as

pessoas para o respeito e a admiração por qüem ag� em tavor de
mudar as coisas" , I(Charlle Haden, m(/slco americano,

um dos ma/o,..s contrabaixistas do lazz)

,II 372��l042

fA�MAC(NHI
Av.GetúliOVargas, 158

Fone: 372 • 3469 '

I

VA1UEDADFS·ll ,I
II"

Kleiton &'Kledir provaram no palco, durante temporadas nos
,
teatros Rival e Clara Nunes, no Rio de Janeiro, que a dupla tem

fôlego de sobra para repetir o sucesso de outrora. Ap6s uma

longa ausência de sete anos eles, estão de volta lançando o álbum

Dois, que traz canções inéditas e regravações. Para a realização.
do novo disco Kleiton & Kledrr reuniram profissionais do mais
alto gabarito. O rmlti-instrumentista Pedro Aznar, com miitos
trabalhos realizados junto a Pat Methen e Charly Garcia, toca
baixo, acordeon, violões e requinta em várias' faixas, além de

assinar os arranjos de Bry .e .Canção da Meia Noite. A famosa
, gaita do gaúcho Borguetinho se faz notar em Maria Fumaça e

no reggae Guri de Salvador, segundo eles, uma espécie de
rasta-tchê... Dois, que f-oi masterizado por Rick Rowe,
engenheiro responsávelpelos últimos discos de Michael Jackson I !
e Mariah Carey, inclui ainda em seu repertório a inéditaMamma i'� �:'
Mia, tema da novela Salsa e Merengue, e mais Deu Pra Ti, f
Nem Pensar, Vira Virou e Beira Rio.

'

.
- 'i�

"Informativo (JENTEll SOM

(Som Livré)

:I�,;
, Títulos mais vendidos: Samba e Pagode (vol. 5), É o Tchail fi �11
(Na Cabeça e na Cintura), Barão Vermelho (Álbuin)� II'
MáquinaTotal 8, Bailão de Peão.Principal lançamento: As ,,, ; I
Balas da Pah (Dance). 111

I J

,1;,
'EH �'N70N'1t I" 'J:

qr É vem aí a la Fe�a do Cowboy de Joinville, de 27 de��'i
novemhr? a 1 o de dezembro, naAv. BeimRio. A dupla Leandrol,ll'i l'

'

e Leonardo já confirmou presença, naaberturado evento. �[� j,

I N .E M A- - -:I:�
Cora� sob Fogo; Horários: 13h30, I ': 1

15h30,' 17h30, 191')30, 21h30." ,

'

"

o Homem das SombraS. Horários: 13h30,. �
15h30, 1'lh30. " � �
Risco Máximo. Horários: 191130, 21h30.' ,I' �
O ClUbe das Desquitad�. Horári?s: 1'4h, 'li
16h, 18h, 201'1, 22h. •

ij i

!, I

• ::,'1(:
, �I

.'
I'

--'.. c
lJOINVILLEGine MiJel/er 1 .:

I Cine MiJel/�r 2-

I Gine MiJel/er 3 �
IBLUMENAU
I Gine Shopping 1 -

I Gine �hoppi'W 2-

Coragem sob Fogo. Horários: 13h30,
151130, 17h30, 19h30, 21 h30.
O Jogo da Paixão. Horários: 14h,16h30,
19h, 21h30.

"ProfTamapo válida para o período de 22111 a 28111.

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

FONE: 371 ..5309

Filmagens & Fotografias
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IrMAUR�l Situações emocionais.
I"

_ I

: ,1j

I' ea;:,;:::::.u . formam "couraças"
dolorosas

\,

Umjovemguérreiro colocou-se respeitosaIreDte
, diante de umMestreZen e disse:

'

"Mestre, ensina-me algo sobre o céue o inferno".
"Ensiná-lo algoa respeito do céue do inferne, por
que?Duvido que você seja capaz demanterasua
espada1ivrede ferrugem, seuídíotaígnorane!Como
ousa suporquepoderiacompreenderqualquercoisa
queeu venha dizer?"

São defesas do indivíduo contra Com o desbloqueio do sistema de ,O velho Mestre continuou esbravejando de

�, meaças reais ou imagináveis. energia ao longo da coluna, linhas maneiracadavezmaisofensiva,enquantooestado

�I.' Pessoas emocionalmente pertur- meridianas Yin e Yang nós ficamos deswpresadojovemfóipassandodeconfusãopara
, raiva. Mestre�u não, quempoderíainsultar assim

,

;' adas retraem a musculatura das reorganizados e nos sentimos em 'umSamuraiecontinuarvivo?
'

...ostas, prejudicando a circulação perfeita atividade regulando também Comosdentescerrados,osanguefervend(}de
-

L/angü.ínea, aumen�ando as toxinas os nossos chackras (vértices) que fúria, o guerreiro desembainhou sua espada e já
,r1.1os bions nos locais desembocando 'formam e fortalecem o nosso campo

estava preparado para cortar a língua do ancião,
quando oMestre, olhando-o diretamente nós olhos,

t .dot:
p

de energia (aura). a força que move disse:'
Então ansiedade,' medo e nosso sistema; ou seja a Vida. "IssoéoInferno".

;' iepressões formam "couraças": Além de observarmos nosso medo Mesmonoaugedesuairaoguerreiropercebeu
'.

'
.

, que tinhaacabado de receber a instrução que havia
"i, -li olorosas. de andar" trabalhar em pé, sentar,

pedid OM nduzí infi daalmao. 'estt:e o co UZll'3. ao erno e

{: As tensões emocionais provocam levantar peso, dormir, nós temos do ego descontrolados. O jovem profundamente
� Iistúrbios como a fibromial glã; que, também que trabalhar as' linhas tocadopelaexperíêrcía, voltouaenblinharaespida
,; uinge as fâscias, estruturas que meridianas, fortalecer e usar os ,nwngestodehumildàde.
r , • Ao olhar para o rosto idoso e radiante do velho '

1 iompõem os músculos causando pensamentos positivos, para uma
Mestre,oSamuraisentiuwn8lOOreumacompaixão

;:I,�,lores' crônicas; gue duram, até mente sã e corpo sadio. ' quejamaishaviaexperiIilentadoemsuavida.

:�' üguns meses;
,

'" A 'limpeza, dos chackras e' a NesseimtanteoMestreapontouparaoguerreiro
r Os locais mais atingidos são os energização da aura, ajuda a edissesorrindo:

"Isso éoCéu."
núsculos da região cervical, lombar eliminar estas' "couraças ", fazendo
· cintura. com que o indivtduo sinta-se pleno

de alegria e saúde. '

Portanto, a bioenergia cOrrz som

(mantras) traz estes beneficios.
Maiores informações com Janette

S. C. Marcatto, pelo telefone 372 -

1141 - Inti - Liceu da Vida'

Rua Barão do Rio
Branco, 353 - Centro

Fone: 372-1132

(DeseTItal!pOTWI/hé/m flelch - 1897/1957)

(Texto: Irene Zelak - parapsicóloga)

UmcontoZen

INTI � Liceu da 'Vida
II

Massoterapia - Massagem
Terapia corpo�al medicinal
Rua Emüio Stein, n" 300-E

Fone: 979-0163
Nadir Junkes

ENIGMAH LOJA
ESOTÉRICA'

ANJOS, TARÔ, Crls!a)sEnergéUcos. Pirâmides,
• II. Incmsos, Gnomos,Runas, F1tas, Livros,�pareJhos

RadJônlcos, AnelAUânte, Pedras do Signo,
, Nmnel'oIogla._'

FONE: (047) 372-2987
RuaRemoidoRau, 806 -Sala 2 - Jaraguá eloSul- SC,

"

I·
'

,
.

i � � �__� � -=======� _
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guádOSuI, 22denovembro,de 1996 CLASSIFICADOS DE IMÓVEIS, CORREIOOOPOVO-'

Lar'lmóveis
Av. Mal. D.od�ro, &8� - aala 1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

Quitinete: 01 qto., ruaJulioTissi, 889. ValorR$ 150,00

"

VENDAS

Sala comeria! térreacom77,50m2no Centro EmpresarialMarker
Píace, rua ReínoldoRau, .centro

LOCAÇÃO
. Apartamento 02 qu�os cl garagem'RuaDomin�os da Rosa, 85 - R$ 300,QO

'Quitinete: 01 qto., ruaArquimedesDantas, 80. Valor R$180�OO
, 'r

Terrena: rua Antonio Carlos Ferreira 570m2

Venda de lotps financiados no Lot Vicenzi e Gadotti - Bairro Sto. Antonio

Casa de alvenaria com 70ßit 'BO Lot. Vicenzi e Gadotti

Chácara em Corupá com 131.000,OOm2 com toda infraestrutura.

Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água.
Chäeera à6km do centro com 50.000,()()m2

Casa demadeira; 02qtos., RuaD, Lot. Vicenzi ,eGadotti. ValorR4130,00

Casa de madeirar 03 qtos., Lot. Verbinem - Rua Estrada Nova, s/ri° - Valor R$
150,00

WfERIMÓVEIS
CRECI 0914.J

VENDA:,
APartamento com sufte, 02 dormitórios, no

Ed. Jaraguáem ótimo estado de

conservação.
'

Preçoacombinare superfacilitado.

Casadealvenariacom 60m2, terreno com
446m2• ßairroÁguaVerde (pr6x.I,grejaSão

JudasTadeu).
PreçoR$ 25.000,00

Térrenos no Lot.Girolla (próx. Posto Km 7)
BarradoRioCerro,prontosparaconstruir,
éomtodalnfra-estnrtura- A$14.000,OO

,

(finatlciáveis)
,

LOCAÇÕES
Salas comerciais:
Safá comerciai com 40rfl2 - Lateral da Rua
JoãoMarcatto

.

GalpãoCornercial:com 360Jll2- AuaProcópio
Gomes deOllveirll

Residências
Casadealvehariacontendo 03 dormitórios e
demaisdependências - AuaErich Abel- Vila
LeRzi
Casademadeíra contendo 03 dormitórios e
demaisdependências - Ruá25deJulho, 930
-VilaNova

'

Apartamentos'
�artamentos a partirr de R$ 300;00.com 2

dormitóriosedernaisdependências.

'p-- --

I
CRECI NO 1589 J

�
I
I
I
I
I
I

---' ..
I
,I
•
I
II
I
I

,FONE: (047) 372-2734
Vende '

TERRENOS

1- Lotes RESIDFNCIAL IMPERADoR. Rua João J. Ayroso, 30% I', entra,da 30x 233,33 - tDtalR$ 10.000,00 ,

1;::= cf700Jr, R. Vírgßio Rubini, na Barra - R$ 16.000,00'-1
I-LotesLotHanemanll;pr6x.MALWEE-50%entradasaldó 12il,416,67.• tDtal R$ 10.000,00 '

'

"

I,'
Lotes Lot, OUR;VERDE, 2.400mts após aMALWEE,

- 20% entrada

I,saldo 30x - total R,$ IMOO,OO c

- Terreno'cf 413m2 - Rua423 - VILA LENZI - 50% entrada - saldo

I paß:eladotDtalR$ltoOO,OO ' ' 'I
" -Teaeno450�prox.NANPTE- SC41:6 -R$1.800,OOentradae 15

I x \60,00 (fixas)
"

,

" ',I,

.

SITIOS '

I-SítiOCf37.s00m2,casamistade 100m2,Co� 15.000m2depastagem, I
com boa igua para lagoas,localizada naTáaMacucoGrande, Rio da

I' Luzll,ilistantc IOkrndámalwee-R$27.000M- aceitalermlo oucasaInaBarra. ",

I', CASAS'" I'- Casa em alvenarià com 90m2? 2 qtos, Rua Ti I - prõx, Malwee '- R$

I 20.000;00· pan:elado I- Casaemalvenariacom 80m2,2 qtos, 3,000mtsapósParqueMaIwee

1- R$ 13.000,00 , •' • Casa em alvenaria 140m2, 5 qtos, 2BWC,Rua Pastor A. Schneider

1- R$ 30.000,00
- pan:elado. ' ,',' I-CasademacleiràcI10m2-R . .HoMoRubini,706, terrenoc, 2.1OlmAl

1- entradaR$13.000,OO saldo PaCcelà!0 - total R$�5.000,OO ILOCAÇAO .,

I APto, .2 qtos, sala, cozo lavanderia
- R.PastorA. Schneider - R$275,00

I- Apto.4 qtos, garagem - RuaHol'licloRubini, defronteNANEl'E - R$
,�oo

"
'

'I-CasamadeiraCf3qtos,garagem-R.LuiZSatler,naB�RRA,defrontc I
I' l'inguim

- R$300,00,

I'

• Casa alvenaria 2 qtos, garagem,�ral BerthaWeege - R$ 300;00
.

1-
Casa màdeira, 2 qtos, garagem,

- Rua BerthAWeege, 767 - fundos

-.'R$230,OO' ,

1-
Apto. 2 qtos, �aragem, defróntcNANETE - SC 41� - R$ 230,00

- Casa de madetIl!. 3 qtos, garagem - R.Abramo Pradi, prõx, M�wee I
,

- R$ 230,00 ,

"
.

'

1-Casa alvenaria paracolil6rcloR. Angelo RubiDi def�nteMalw!le,Cf.150m2 - R$ 300;00 '

1- casa mista 3 qtos, garagem - Rua Botafogo,73 • R$' 300,00 ',' I-Casamadeira,2qtos,R.oscarSchiJeider(IUadaMosca)ctodarmrada
1- R$ 180;00 '

.

•'

• Galpão em alvenariaeIl00nÍ2 - R. BerthaWeege, 2.490, na Barra-

I R$ 230,00. " .'
'

.: RUAÀNGELO RUBINI,1W • SALA 9

RUA ANGELO RUBINr,- 1224 - SALA 09

,

'I
,TERRENOS,

1'

' Terrenocf1.540,00m2,prox.Scar(Centro)-R$100.000;OO
, Terr,enocf5,.184m2Rua199sem,nome- VilaNova- "

R$140.0oo,00 "

, '

Terreno RuaDorníngesdaNovaci260m2 - R$ 55.000,00
"

Terreno São Luiz - R$12.000,00

1
Teiénode440m2-JO;ãoJanuárioAyroso-R$22.500,00

I'Te,rr,
ena com

420m',2
-

R,ua"
vino Stein (São

luíS,
). - R$

,

11.000,00
' '

Terreno no Ana Paula IV Lote rio 164 (esquina) - R$
5.000;00 '

'

,

1
;;�;��r;�()��fr�i com fundamento de casa (lote n°

1
Terreno com 573m2Loteamento Versallesflfloten" 53)'

'

F01:adeeIÍcb,ente-R$16.000,Oö .

Terrenono lotéamento Constantíno Prado,(lotenO 63)-
-

Financiamento +R$4.700,00 '
.

Terrenocf5.000m2-Molhaaoladodagni�a-R$90,OOO,oo
'

1
'CASAS' '.

1
'

Casa em Alvenaria 109m2Tifa dos

M,
artins Terreno cf

2.09Om2_R$30.000,OO ,',
'

Casaemalvenariacl152m2s/pinturaLoteamento Gievani ,

Manfiini(aceita-se carrono negócio)+Financiamen to - R$
20.000,00

'

'

APTOS
'

,

.'

1 �:,�,:,,·o Amizade 2

:uarto,s
+ fin�CiamentoR$IApto.Edifício Jaco Emniendoerfer ç;flOOm11° andar �

R$50.0oo,OO'
,

.

, "

,

'

.' . '. '

LOTESFINANCIADOSAPARTIRDE

R$2.500,OODEENTRADA
LoteamentoSãoCrístövãdll-'
Loteamento Camposampiero '

Loteamento CenstantínoPradí
LôteamentoOuro VerdeI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIÖOOrOvo-8 ClASSIFKADOS
Vende-se ftlhotes de coker no

,373-0160. comCrístíane.

Vende-se título do Baependi
por R$ 350,00 - 373-0160.

Precisa-se de entregadores
corri carro, moto ou bicicleta.
Tratar com Isaac naR. Arthur
Müller, 20 (Bar Shutss).

Aceita-se trabalho na área de:

pintura residencial, colocação
de - grama' de jardins e

vigilância, caseiro de praia.
Tratar cl Angelino de Jesus
'Dias daRosa. R. Carla Rubía
Drosse, lote 85. VilaRau.,

ALUGA

Jaraguá doSul, 22 de�ovembro de'

Casa aJv. cl � chriDs. próx. FERI - RS 250,00
Casa a1v. cl j dorms, na Vda Romana - RS 400,00 ,

Casa mista cl 3 dorms, próx. Du.. RDPas - RS 2«>,00
Casa� cl 2 dorms, próx. Du.. Rodas - RS 300,00 '

, Casa ujsta cl 3 dorms, próx. Kolhback - RS 300,00
Q,JITINETES

, �te Rua João 1. Ayroso cl 2 dorms. - RS 170,00
, �itinelt: Rua l...clwm!Io Kanzler - RS 180,00
� na Vila RaI c/I donos. sala, coz, bwc - RS1S0,OO
SALA COMEROAlS
Sala comerciaH�ua ProcÓpio Gomes cl 50m2 - RS 450,00
Sala comercial na Rua Eleonora Pradi, com 1nß2 - RS 300,00
Sala comercial em Guaramirim com 50m2 - RS 400,00
Sala comercial na Ru a EIecnoI-a Pradi, com 90m2 - RS 350,00
Sala comeroiaJ na Rua 25 de .Job> Q)IJl 160m2 - RS 4«>,00
Sala oi.._cial na Av. Sana Cata-ina em barra VellalSC - RS 180,00
Sala comeroial na Rua Pe. A1bato Jacobi, 172 com,18m2 '- RS 135,00

Terreno e1533tn2, rua Goiás, Vila lenzi, 13x41m, pr6x. merc.
Lenzi - Valor R$ 13.000,00

.

Terreno cl 365m2, lateral rua Riehardt Piske,. 15x25m, -

..

Valor R$ 14.000,00 ,

'

.
Teneno e1817tn2, rua Januário Ayroso, cl 15,50x50m, próx.
restaurante Bompani - Valo; R$ 30.QOO,00
Terreno cl450m2, rua Franeisço Piermann, Vila Lenzi - Valor
R$ 15.000,00 nego

'

Terreno e1392m2, próx. Giardini Lenzi cl 14x28m. Valor R$
8.000,00 negocia-se cl cario.
Sobrado,em alvenaria cl àprox. 280m2 MASSARANDUBA
cl terreno de 9QfJm2 rua 11 de Novembro. Ótima localização.
Valor 60.000,00 negoêia-se cl lmovet em Jarag'lá.
Casa de alitenaria cl aprox. 200fn2 el3 quartos (1'surte) +
.depend: de emprego garagem pl2 earroz, rua Max Roberto
Ziermann, terreno eI16x29m. Valor 70.000,00 negoCiável:
Casa de alvenaria eI264,65m2, terreno e1630m2, rua 487,
pr6x. a ponte nova da rua Angelo Sehioehet, 5 quartos, 2
banhekos, troca-se por 'casa menor. Valor, R$ 120.000,00
Sobrado em alvenaria' semi acabado rua Luiz Kienen -

centro, terreno c/ 420m2, conetruçêo c/281m2• Valor R$
120.000,00 parcela-se em 36 meses.

Terreno cl 330m2 - 12x27,50m, n!! 3 no loteamento Jardim
ltaguassú, praia de Itaguassú, (antes de Enseada). '

�: t Sala comercial na B.arão do Rio Branco entro ae ,30% e
.

���� . restante em 12x finane. direto cl a construtora.

:::: CENTRO COMERCIAL REINaLDO RAU, últimas unidades,
:�:� 3€)% entro e restante em 18x. finaric., direto cl a construtora.

i·,"�,;@%tmiw w FK:;;:;;;;:!!';�=�i!'�:!:;;r:t':;:imWit:g'i:'iiii'#:@é'i§1. c

L . .;.G : .!.!.:!-L
, t - Automóvel, telefone, imóvel ou FGTS, valemcomo parte do pagamento. t llJ!!!"UMIiEU.;;C�IA!ã!L..j�.!!!5!1I!!EE=.Iiii--jt.:::.::�:�:.:�?:�:':.J���:.:��.��:���:.:?}��:':'�:.:.:�.�:�:.:.:��:�!�:.:.:�.!.:.:.�:�:�.�:�.!�:.:.:.:.�?���.:�?�:�.:.:.:.:.:���jll�t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::�Jj�,

APARTAMENTO ,

AptO. ê/2 dorms. na Rua JoS<! EmmeJdJeáer - RS 380,00
ApID. 202 - R. Eleonora Pradi, cl 3cbrms. 2 bwc, sala CO,Z. Jav. g - RS 550,00
Ap4I:i. 104 R. Elebnora Pradi c/3 dorms, z bwc, sala coz. lav. g RS 550,00
ApID. Rua João Jn Ayroso �I 3d;>rms;. 2 bwe, sala, cozo lav. g - RS 310,00
ApID. Rua Joinville c/suite 't 2 donos, sala, co... bwc, g... - RS 550,00
Apo. 2�ms, sala, coz, bwc, lav, g... Vila Nova - RS 300,00
ApID. cl lUllt: + <brins, sala, co ... bwc, lav. g... Ed. Iaraguá - RS 550,00
CASAS
Casa;NOVA na Vila RaI, cl 3 dorms, sala, coz, 2 bwc, Jav. gar. - RS SOO,OO
Casa ao lado do BESC - centro -, R$ 700,00
Casal alv. cl 2,donos, na rua Ma!t Wdhelm - R$ 350,00

,

Casa mista com 4 dorms, sala, coz, bwc, lav, p, plÓX. WEG n - RS 330,00
'Casa mista com 3 dorms, pr6x. Hosp. J.aguá 'RS 250,00
Casa mista·próx. ZontaIMaechaJ cl I suite + 2<bons - RS 400,00
Casa mva próx. Bavária/MarechaJ cl suite + 2 dorms. - R$ 560,00

©[S�(7�,�©�
ORA. DENISE MULLER T. OLMOS

,

'

'

" 'A' Ginecologia e Obstetrícia
.

,

....',
.

,

,

" ..__p_reve_nti_vod_OC....;..,...ân_cer_-F_one_:37_1-0_94_2
DR. DOUGLAS F. C; ANJO

Angiologia - Ci,rurgia Vascular

Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais
.

Fone: 371.;4935
II

,ORA. ELEN ·C. O� J. DE MASI

OtorrinolaringOlogia
Cirurgia Plástica da Facé - Nariz e Orelha

Fone: 37'1-8446

DR. NELSON EICHSTAEOT
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA - Microcirurgia nasc

sinusaJ -_cirurgia do ronco -,Otorrinolarili,gologi�
Fones: 372-0617e 371�0942

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



r�HAB"AT
COMPRA' VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

,MOBILIARA
C�[CI tUbO

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

.

Terreno 420m2 (14x30) - Lat. R. Joinville próx. Posto
Becker
Terreno p/420m2 - Tlfa da Mosca
Terreno c/1.020m2 Rua Procópio G. de Oliveira
TerrenO cl 460m2 Rua João Januário AyroStl
Terreno cl 440m2 Bairro Água Verde
Terreno cl 31.000m2 Vila Nova pröx. Fórum
Terreno c/2.600m2 Rua Joinville - ótimo ponto
comercial
Terreno cl 430m2 Loteamento Versailles
Terreno cl 589m2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno cl 400m2 Rua Marcelo Barbi
Terrenocl532m2- EstradaNovà próx.PostoMarcolla
Terreno cl 500m2 frente pl Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/.10.000' e casa de alvenaria, ótimo pl
empresa - Rua WoHgangWaege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600m2 Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi
Terreno 0/28.000ri12 frente'para o asfalto em Nereu
Ramos.
Terreno 15 X45 (ótimávista da çidade) Vila Nova
Terreno 1800m2 - R. João Januário AyroStl
Chácara 115.000m2 Ribeirão Grande
Terreno de 37.0oom2 - Vila Amizade
lotes 0/400m2 - próx. São Lurs Gonzaga
Terreno 450m2 Loteamento Oalmar
Terreno 600m2 Lot.. Campo Sarnpiero
Terreno 450m2 Nereu Ramos,

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

Schroeder
Casa de alv. cl 100m2 terreno 0/538m2 - BairroÁgua
Verde

'

Casa de alv. 215m2 - Praia de ltajuba
Casa de alv. 220m2 1 surte +3 dormitórios - Rua Max
Ziemann
Casa 130m2 e terreno 520m2 - Entrada Rio da Luz
próx. Malwee.
Casa alv. 120m2 cl 3dorm. Lot. Res. LuiS Kienen
Sobrado alv. 170m2 Barra Velha - permuta casa em
Jaraguá

-
.'

Sala ooml. 93m2 - centro

APARTAMENTOS
Apto. 3 dorm. - Edit. Gardênia
Apto. 1 dorm. Edit. Virginia
Apart. cl 2 dormitórios, Edi. ,Juliana Rua
Gumercindo da Silva
Apart. cl 3 dormitórios, Edi. Juliana - Rua
Gumercindo da SilVa
Apto Ed. ISabela c/123m2 - 2 dormitórios + sUrte e
démais dependências.
Apto. 155m2 - Edit. - Edit. Schiochet entrâdéi +
financiamento.
Apto. 96m2 - Edif. Imigrantes (parcelar)
'AptO.3 dorm. - Ed. Miner
. Apto.·1 dorm. - Carnboriú.

·'ALUGA-SE
Sala comercial, 30m2 - R. Francisco Medeiros:
�Ia comI. - Edif. Picolli c/35m2
Galpão indl; 130m2 - Rua Lepoldo JansSen.
Casa mista cl 3 dorm. Rua Max DQerina.

. Ed. Isabela' cl 3 dorm. - Rua Procópio Gomes
Apto. 3dorm. Ed. Carvalho
Casa de alvenaria R. Gumercindo da Silva.

RUAFEUPESCIIMIDT,ß7
(Ao lÄDoDA,soosFDQlAGENS)

FONE: 371-8009

ClASSIFKADOS CORREIODOPOVo-9

.�m1i1e)
CREC11873-J

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA.
APTOS EM CONSTRUçAo

Edit. Pfltdnia - R. JoM Em",."t/oerl8r
-Apto: cl 111m· -20 andar, cl2 qtos 9 demais dep" garagem, portioe portaria,
ele"Onica - R$25.000,OO + saldoparoelado emCUS,entlga enaves emjanl97
Edit.

\

Dianthw - Rua Marina FrutuMO
'

-CoberUaDuplex004cl307,aoma, cl3aultes e demaisdep.lareira- durasqueira'
ind.-2vagas,g.i.gem.EI*ad8+parcelasdeccndomlrioapartirdeR$1.92S,OO,
reajustados pelO CL8
- Apto 502 e8Q1 cl 225mR - suite + 2 qtos., sllC8!l&, churrasq. indMdJaI, dIP.
em.,regada; 2 g.agens, salão de 'estás, piscina - Entrada + paretlas de

. oondornlnlo a partir de R$1.163,83 reajustados peloCL8
"Apto304c1214m.-,en..ada + parcelasde oonclomlnioaparlir de R$1,036,52
- reajustados pelo CL8

-'

Edit. Amaranthu. Rua Adolfo Sacari - lat da R�a Amazona.

(S.CAR)
- Apto cl 300m·, temos disponlwis àpartarnentos nO 301, 302,501.
Entrada+ parcelas oondomlnio de 3,65 Cubs (R$1.535,04)hn6s.
Cctnsruçio: Prema Conatr. e Plan. Ltda. em sistemas de oondomlnio.

CASAS J

-CasaAlv.cl158m·-R.AMnoS.in,060-SãoLuizR$40.000,OO,trocaporapto�
- Casa de aIv. NcNa 3 pavimentos cl 45Om·de _ea COIÍiNlda, terreno 60Om2-
R. Tanaz F. de Goescllinda\lista- R$160.000,OO
- Casaalwnariad200,OOm·,naRua0I111iactiÔdiri Pradi, 33-Jaragu6-Esquetdo
-R$60.000,OO, .

- Casa de alwnari8123m2, Balne6noCarnboriú - TrOC8l-se,por apto emJ.aguá
doSU'

"

,

- Casaalv.cl130,OOm2- 3 q.Jartose demaisdep. troCa-sepO!'apto.' R$�.OOO,OO
-CasaAlvenariacl320m·-R. JoãoWiestJr.53 (BR280,Km 72) - R$55.600,oo

TERRENOS
- Terrenocl 28.269m2, no�evo quevaiaBUmenaucl 165m de frente p/BR 4t3.
caltendo lIna casa de· rbadeira cl 150ni� + galpão de alVenaria cl 200m"
R$170.000,OO
- TlI'reno27.000m", ChácaraemÁguasOaras, Perlme"oUrbIllO- R$45.000,OO
- Terreno- Lot Çhampagnat- 378m2- R$21.000,OO
- Terreno cl 7.350ni·, � 50 me"os da R. Jos6 T. Ribelr� (após tlvo) R$

,

, 32.000,00
.

- Terr.nocl45Om�- R.�6fia FischerEnke, vlia Ral- R$13.900,OO
- Terreno cl 302,OOm· - Rua Ernes� Lessmann - VIla Laial - R$ 22.000,OQ·

.

GALPAO INPUSTRIAL I COMERCIAL

:Galpiolndusbial,es..uklramontada,coberkirapaga,com_eade400,oom2,e
otllrenocom 654,OOm·. FlI8JoioFranzner,em frente li 19rejaSãoLlizGalzaga.
Pr600 R$ 30.800,00.
- Pr6dio OOmeràal -,312m· -' R. Ad6lia FiScher, 720 - R$ 80,000,00 • aceita

parcelamento ou "oca parcial pl aptolterreno.

.

LOCAÇAo
Loja cl 150,OOm· + subloja em acabamento - R. Ad6Ha Fischer - Centro - R$
600,00
-Lojas·R. EleonoraS. pradi Ed. Anklrio cl42;24m2·'R$300,OO-cl53,47m·- R$

\ '

400,00
-Loja cl 35m2- R. Guilherme Hering,70 -Edit. &ica- R$300,QO
- Loja cl 62,OOm·· Rua Marina Frukloso 909 Ed. Asller - R$ 400,00
- Apto. cl 3 qtos • R. Eleonora S. Pradi (Centro) - R$ 550,00
- Apto. 1 quartos - Á. Guilhenne Hering, 70 - E<l, Erica, Pr6dio Novo com ótima '

infra-esbutura, portio e portaria eletrõnicos, gas encanado,locaIização cenlr� .

- R$350,OO
- Lojas cl 72,OOm· - Rua J086 Theodoro Ribeiro, 355 - ap6s Indunak - 72,OOm·
-R$300,OO

, - Apto. cl 02 quartos e demais dep. ,- R. Eleonora S. Pradi, Ed. Anlhurio - R$
450,00.

"

,

- CasaAlv. cl01 quarto,sala/oopa, coz" ewe, Lavanderiailaragem- R. Ângelo
Schiochet, Centro - Pr6x. Beira Rio - R$ 350,00 ,

- Casaalv.cl 02 quartos e <lemais dep. cl garagel1l-- pr6x. ES�àRiodaLuz 1- R$
200,00
- Apto, cl 3 quartos, 2 BWC, chJrrasqueira e demais dep., garagem pl02 carrOs,
RUIJ,Jos6 Menegotti, Nova Brasflla - R$ 700,00

'

R EPITACIO PESSOA, 421 SALA 103 FONE 3718814

»

Parecer.Comerciai

Incorporaiio
Vende - Administra

Compra - Aluga
DEFRONTE NJ FÓRUM· CRECI 00177O;J

FONEIFAX (047) 372-2990
CELULAR 973-9089 - JARAGUÁ DO SUL - SC

1ItJtJtENO!il
_ Lot_o llerdmann,Via Rau.42_ .11$7.000.00 • Nelodivel - "'reelom...
•_ Epdlo .....arello • aolado do ._tido "'.00m'. 11$16.000,00 - "'r.eI_
• Barra do III o Cerro.

'

• Área para Jnttala�io del!mpreiu ·Iateral tia B.l1I1a We<le • Inldo • 6.000m> •

11$ 35.000.00 • N'IO.J",.I.
'

• Área para Jnttala�io de I!mp_ - _ 555 • lateral tia B.l1I1aW'<I' • 2.'0001'
- totalm...t., JII- . 11$ 35.000,00.

'

• _WaIt.r Marq,.anJt - pr.. tiaAraI- 140m' • c:om COIIIt.lDldada • 11$ 60,0Opf
...... 840.0Om' • 2 pU... "

- Área pr6:ôno a dI"'a de GM. lat.raI SOO,oOm' • 11$ 12.000,00 - A.ella..e carro_
- Área de 11.600m' • _ Lour�o�er - 11$ 300.000.00 - n<lod"''' • acelta-
.e troca.

.
.

T.IT o rua Joio l'raDmer ..... 4115.00m' (6t1mo) '11$ 13.000,00 (nelodbel)
T.IT o rua 555 -Iat. B.l1I1aw.<li. 400m' • 11$ 7.500,00 a '400,00 (n.aod"'eI)
T.IT o rua Ad<lro ,,1I.h.t • 61's 05._ • 11$ 30.000.00 (n.&odbel)
Terreno aO .alio Vlt6da • 420.'OOm' • 11$ '.000.00 (oeaodbel)
T.rraio ruaWalterMarquardt • rid.. t.lTen.. a ..eoJh.r de 11$150;00 a 11$1 QO.OO
por m.tro ...adradc>. prllxlDio ao Acrap.c..ú1o.
T.IT o VIla Rau c:om 360m' R$ '.000.00
T.IT o pr" Quartel '" 1.0_ . 11$ 25.000.00
T.IT"'o_ JoH _dom.r '" 763,47.... 11$ 17.000,00 oe,.

CASAS
• 00_ na larra d. aI�...ar1a .m 6tlmo lStado '" 4 quarto., 2 _I.... topo, .or, 2
_....... Ia�ena, dlurnoquä..,pneem· R$15.o00,00 entro + 36�..... d. 11$
1.000,00, aceita terreno."

.

- 00_ na Elpldlo Martins'" 2'65 3 qt... _tia, copa. sult•• 2 -b., portio
eI.trtnt.o•••r.a d. aJumlnIo, 'ara' mor 11$ 5.000.00 115.0�.00 entrada + 60
me.e.. \

• Catia no Lot. R"';alllatra '" 221.0Om'. 4 .qt..� t ault•• 1 ala, 'cOpa....� la.........
pralem. d1ur''''"Iuelra. var..""', <:( h1dro__ ,em • aqu.....or .entral. 11$
70.000.00. A ta càrro. camIJIhlo,_ menormor. nolDda so,. do mor.
• Cua de aI" ar1a Da Jo.' _doerler. '" 310m'. 4 quart 1 aulte, 3.alu,
.opa...... la..neL. 5 bam.,�.. , d1Ip ....a, pne- pl2 .arr bw:ruquelra,
bldromall.,em, t�to .olar, terreno ti 68Om', R$ 130.000,00 a:celta terreno,
Deaodi....el. _-

"
'

• Catia Uratla N.... de ..�...ar1a, t.rren.. '" 2.18!m' • 11$ 55.000.00 n<l0dbd.
• _ WalterMarquanlt, telTeno 647._ ...._ d. 180m'. 61's r..adendal
...omerdal '11$ ".000.00 oe... ao lado do Pooto Mhne Uda.
• Vende na COAJAS· ...a padrio • R$ '.000.00 entrado mals 11$ 47.00 d.
me..alldode..

'

• V...de_ Da rua Anlelo Sehloch•• 137._a - iquu:t... ala, .-.... copa•.
la_ala, aeelta..e dIlieara, •...,.0 •De,Odbel - PARCELAMOS· terr...o 51Z,5Om'
• rrente de 12,5OmIl.
.. c.. mta .. em Oieo de Paula .. 6Uma _c..e....açlo .. 3 quartN, .alu, e..a,
.......... praaem, _etr... totla murada. éx.elente • 11$ 25.000,00 - a:areel
.. neaodamu, etc.
- Cooa no morro do Acaral d1�i.. r.....ar • te""Do • 420.00m' .11$ 25.000.00
• NelOdb......reelom t••
• Duao cuu DO Jane'"M.Urada doAlturo PrMldio Munldpal. uma R$I3.000.ÓO

· outra R$ 16.000.0Õ. A.elta.. e tano
'

• Catia Da_Goi'" • VIla LmII ·2 pU... c:om ault... ala 'de TV.ala de Jantar. 4
guart.....ca Interna, pUo SioTcml e maJUlore, etc. u.elent., ...a rMld...eial 11$
75.000,00 • Par.elom... D.aodam... et••
.' cua no 'co. Paula ·Ana PauJa J, ..qulnamadelra ·,rand., uéeJ...t. ponto tomJ.
R$ 25.000.00 '

03 tas.. defronte. Wei, II .. _ç"mari.... IO,OOm2', 60,OOm'", 140,OOm� .. terreno

2.500,0tm· • 11$ 70.000.00 - �� e IndhldualDient. COI toial.·
,

1110 Molla Lot. A1dr...andl.· 2 pU t.lTeno 375.00m' • 11$ 15.000.00 "�.

Galplo ........d1�i.. de JnataliLr a .onte.po ...... todos .do .... oe.... lrJo••

·e'erJt�rlo, depkJto.) me.. de corte, me. de e.tamp.;Z pl.o. todo murado
..,...Iente pr'dlo. pr6:ôno o SupeJUlereado_ • Sio Lula • Ja""", I!'$querdo
- R$ 30:000.00 - ""ella ..e .arrb - n..odhel.
o.... de ""mana, Vila ,Nov. ti 13�ms, 3 qto., Z _lu, cp, co&., 2. banheiro.,
la_ena, pr� dI""",,qu"'"•••• T.IT...o '" SZ!m' - 11$ 65.000,00 De,.
Catia de madeira Ro Arqulme.... Dint... VIla I"'"'. 2 qt.., ala, copa, .... t.rrmo
com 414111'. prGDta plllnandamento .

,Catia rua Joio l'laulnachect de aI�. '" 170m'. 2 ault... 3 qt... 2 saiu....� copa..
_belro.I��""" t.rr.no '" 3Hm' 11$ n.ooo.OO n.l.
Cua RIo da LIlI pr6LBar do Ro"e, de aI�. 2 qt....ala••�.b_o, lav"AnI_.
telTeno cl 54_ 11$ 17.000.00 oe,.
Catia de aI�.cJ 150m' rua ..1111. W..... t.ITJBO '" 7.5_ 11$ '0.000,00 D',.
Catia na 'IYa BI-a • Aho. 6tJma pllJnan&m...to 11$ 2,5.000.00 oe,.
Catia rua Mathlu ...,.... • Iha da Flpelra de aI�. 11$ 35.000,00 n.,.
Catia na Barra Lot. Vlelru d. ai". R$ 60.000,00 ne,.
Ota "aau' "quenlo "�. _ BenJamin stein • 11$ 35.000.00 COI 25.000.00 +_•• '

de 11$ 150,00, me..aII. 6,5 in...
Vende·se ylrtos apanamento•••

APAa"�MENfO
• Apto. Cambod6 - lodo mobiliado. 3 qulrt.. , _Ia·.opo • 3' andar - 700m de

prol••_ 2300 n' 740 a..lta"'elnióyel _ CUritiba.
• Edlftdo CenteDido·r and.r;3 quart.., .ala COIb!Ju>.2_etr... pra,em· Rua
Wald.m1ro, Maurecben • 11$ 65.000.00,

.

,- Condomlnlo _de· blo.o 01 '. opto.l0l • 2 quart.., .ala••opo, binhelro,
I ....d.rla. et•• dela .ollnba Instolado ao pr.�o de Ij$ 25.000.00 e assumir
nolDciamento de 11$ 310�00 por me. - A.elta..e terreno.

ALUGA·SE
03 ..... defroDte a W.. D· G.lpio ....tnl • .,.... lU. + .om. Domln,.. da No..

\

líni,ca São Camilo
Dr. Marcos'Fernando F .. Subtil

���������IIIII�!I��lãilliiiIIBI�I�!�I!Mfli�I�I�nl!il�i�I
Medicina do Trabalho - Fraturas - Urginçla8

'

Doenfas de Colunat Lesões do esporte - Vfdeo Artroscopla
e Cirurgias do Joelho
Exames: admissionais, demissionai. e periódicos
Hor6rlos atendimento; 8:30 is 11 :30 e 14:00 is 18:30hs. '

Vende-seG>l/84por R$1.500.oo de,
entrada + 10x de R$ 195,00 ou RS
2.800.00 à vista. Tratar 371-1953.

-1

Vende-se Uno Mille ELX modelo,
95 4 portas - vridro elétrico
desembaçador 'e alarme, Valor R$
9.000.00. Tratar com Jesus 975-
0999.

Vende-se uma casa de alvenaria. 3
quartos. sala. cozinha, banheiro.
lavanderia e garagem. O terreno'

mede 15X30:valor RS 10.000,00 à
vista. Tratar no bairro João Pessoa.
Tifa Lange, falar clDorivaI Weidner.
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CORRm:O�opovo-l'
".... .

• f:'.'O •

APARTAME-NTOS
-

,

CENTRO

'Nãofique andandopor
aí. Procure seus

�', . .

negocias aqui:

Classificados do
CORREIO DO POVO·
O MAIS LIDO',
,DA'REGIÃO

371-1919
372-3363

CLASSifiCADOS DE IMÓVEIS

Sobrado
Casa AN.
.Casa A1v.
Casa AlV.
Casa A1v.
Casa A1v. ,

Casa AN.
Casa A1v.
CasaMad.
Casa AlV.

aMis;
,

Apto OK

'Apto Cons.

'Apto Cons.
Salacoml.

, Sala,ComI.
LÖte
Terreno
Terreno
Terreno

: Lote,
Lotes
Lotes

Lotes
Lotes' ,

Lotes
Lotes
Lotes
Chácara
Chácara
Cllácara'

TERRENOS,
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 10

meses - Próx. ao Fórum e ao Breithaupt
JAÀAGUA ESQUERDO - Cond. 'das- Azaléias -

371-7931
RuaAntonio C. Ferreira 197

CREC11741;.J

COMPU· V.IDI • lOtEIA • a.M.IIIIU • ilCOIPOU

QtOs Gar Bairro EndereçoJPonlo ReI. ' Preço InformaçõesGe�is

300 4 2 Versalhes R. HeroldHesse, 30 75.000 Semiacabado/Negociãveis
84 3

'

L Jguäßsq. R. OllviaPradi, 88 38.000 Pröx, Condomínio Azaléías
140 3 1 Lot. .Pspp R. José Papp, 357 - 57.000 +15.000 financ. p/ SFH
1-90 - 4 1 ' Schroeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6;562ni2 - Parcela
240 ,4 2 bot. Papp RMarcos V. Girolla, 474 85.000 Aceita carro/lmövel- valor
115 3 1 Centro R. Ferdinandô Pradi, 118 85.000 Aceita terreno até 40.000
133 3 1 AnaPaula

' Rua634-103 25.000 Casa em construçãoffroca
180 4 2 Centro R. José Bnimendoerfer, 139 80.000 Troca por apartamento
60 2 i Corupá R'LudowicoWeiler, 210 12.000 Aceitaparcelar/carro,
220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess, 5& casa 85.000 Aceita casa de maior valor
120 4 1 R. i 40 ,28. 'O Aceita carro até .000

, 153 3 1 Ed:Schiochet - 12° andar .50.000 + CEP /FicaCozinhaIBWC
135 3 1 Ed. Klein - ,Em Construção 70.000 Pinanciado ein 48lparcelas
85 3 1 Ed. Mathedí - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas
113 .: Ed. Florença - 1°Andai' GO.OOO saJá. Comercial

.

51 RuaLeo oldo Malheiro 15 28.000 Anti o Cons. Dr. Beleta
,392 Centro Rua Barão do RioBranco

.

60.001) Negociáveis ,

10000 - Nereu Após Nereu - BR 280 8.500 Negociáveis
8000 Nereu Prõx. Arroz Zl!nghelini

"

35.000 Aceita parceler
2608 - Nereu RuaAndré Voltolini, , 28;000 Negociáveis .

354 Figueira (2& ruaap6s Merc. Junkes) 7.500 Negocíäveís
465 Figu,eira, ResidencialPiazera I 6.000 Ent. 2:000 + 48 x 224
385 Amizade Resídencíal Behling iaooo Ent. 5.000 + 12 x 600
630 VilaNova Pröx,F6rumlRádio RBN 33.000 20% entrada - Saldo io x

Vários - StaLuzia Residencial Geranium 7.000 SEM ENTRADA 200 pl mês
,

Vários - ViIaRau ResidencialRenascença. Diverso 30% entrada - Saldo 18 J(

Vários - Vilakenzi ResidencialPiermann I Diverso 30% entrada- Saldo 18x
.Vários Barra Residencial Satler Diverso 30% entrada - Saldo 18 x '

180000 - GaribàIdi Bstr. Garibaldi - Km 15 80.000 casa alv, - Aceita trocar
111500 - Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Sem moradia - Trocl!lparcela
491-72 - Corupá Bstrada Bomplant � Km 8 ,8.000 Semmoradia - Parcela

Terreno com 8.000m2 no centro de Nereu Ramos
(CENTRO) - Apenas R$ 35.000,00 ou parcelado

IMPERDíVEL

Res. Geranium (Centro de Santa Luzia)
Lotes com toda Infra-estrutura (Tamanhomédio de 50Qin')

, SEM ENTRADA: R$ 200;00 plrilês FIXOS
,
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·Hãc'ã"sã f
.JI .I!III\CA{4ADMINI5!RAÇÁO E EMPR.1M08IlIÁR1OS Iii
VENDAS -Rua 9 de Março,105-Fone:(047) 433-1474 �

JOINVlLLE· SC �

GRÁFICAEDITORACPLIDA.
o

Lay-out
LOCAÇAO �t��" VENDA 1�

.. ::::::: \
' =::::

Cód. 609 - Apto. cl 3 qtos - Ed. ��it Cód. 186, - Casa alv. - Jardim f�
Barão - �$ 550,00 ::::::: São Luís - :::::

���f R$ 50.000,00 + financiamento �t
f��� Cód. 187 - Casa alv. c/102m2m �t'

Cód. 611 ',- Apto. cl. 2 qtos. - Ed. ��r surte + 2 qtos - Centro - R$ J�
.

,:r�: 85.000,00 {:
f��� Cód. 3., - 2 terrenos - Pr(5x. �t
��r Marlsol - Vila Lalau - R$ ,t

Cód. 619 - 'Apto. cl 2 qtos - Ed. ��r� 10.000,00 e �J
P�p - Barra do Rio Cerro - R$ t��� R$ 13.000,00 �r
350,00

. ������ Cód. 423 - Sala comI. - t� - -r-:

rm Schopping Fall cl 25m2 - próx.. �r
rii� Praça Alimentação - R$ �t

Cód. 621 - .Oasa de madeira cl 3, :t�: 6�500,OO.· :�:�:
qtos Vila Nova R$'350 00 '���f CÓd. 427 - Ponto Oornerclal t�

:
-

-',' f��� (Meri Doces) cl todos móveis -

'

{�
.Cód. 624' - Sala. C'oml. - João tm cR�ód253'93000,OO1i 155-0""" r�

::::::: •
- erreno c 11.- - :::::

Pessoa - A. partir de R$ 150,.00 ���r Jguá-Esquerdo - R$··12.000,00 f�
Cód 695' Apto cl 2 qtos Ed {::: cód.394 - Terreno 388m2 - Lot. :f .

, .9.

'
- '. -. mr Butzke. A' partir de R$ 9.000,00 �tJaraguá - R$. 350,00 .

, :f�: Cód. 395 - Terreno cl 500m2 - :r
Cód-.699 - Quitinete .. Cohab - ,��}� Lot. Jardim Hruschka - R$' t�

. R$ 200 00
.

JI 9.000,00 �I

Ililllllllllllllll11111111liiill\11 ,

BARRA VELHA É A PRAIA.·
, PRAIAMAR
E G SEU APARTIMENIO.

Agora você tem mais um bom motivo para desfrutar
as belezas e encantos de Barra Velha.
O Residencial Praiamar estä.sendö realizado para

. oferecer a você mais conforto e tranqüilidade em
. todas as estações do ano.

Apartamentos com 2 e 3 dormitórios, localizados
em tua 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 apartamento no Residencial Praiamar,
Viva tudo o que Barra Velha tem de melhor. :

.•®-
IRIYIITO ImÓYll'

VENDAS· Av. Santa Catariría,247 .

Fone/FaX:(Q47) 456.0153 - 456.2022
BARRA VE�HA • SC

. Corsa Win� Super 95 bordô perol. gas ., 10:500.00
Ipanema S1air94 gas. 4pts cinza met 2.(L 13.800.00
KadettSL 93 gas. azu11.8

'

Escort Hobby 95 branco gas , .. ;.9.000.00 .

EscortGL931.8 gas. azul met.. , ; .. 1�:oo.à,oo
MonzaSUE 92 completo, 4pts, bordo ale · ; ..•.13.000.00'
Uno S 92branco motor152ptsgas ; 7.500.00
Parat; CL 91 1.8branco ale , , 8.500,00
Monza Class!e 91 completo 4pts azul perolöllzado gas painel
digital..

'

, 13.500.00 ..

. Monza C1assie 90 2pts gas azul met. completo 9.àOO,OO
Kadett SI90:1.8 einzi met. gas 8·:700.00·
Monza SIIE 89 completo verde 2.O 2pts. ale 8.500.00
Motiza 'SIlE89 2.0 2pts cem trio elétrico ale.
Chevette �L 891.6/S bege met. ale: .. I ,

5.000.00
ParatiS.86·1.6 azul met. aI0 r 5.0oo,00
IpanemaSUE completo -r azul gas. 1.02pts : .. v- 10.000jOO
Fiorino 86 furgão branco ale '" 3.500,00
FuscaTr gas. azul � 2.300,QO
Fusca 68 impecável branco.: : 2;200.00
RUAXV DE NOVEMBRO, 1977 - BAI.RROGLÓRIA.

FONE: (047' 422-3021' - ,JOINVILLE - SC
. '.

\

Vendo microcomputador
Pentíurn 100MHZ, 1.6MB,
HD 1 aa Kít multi mídia,

,

CD rum 6x.
Valor R$ 2.000,00.

litatar 973-9948 cl Denis

II
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FONE: 372-3349

ALUGUEL
DETRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDECASAMENTO
Margot Adélia Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1· Distrito da Comarce de J�ragu� do Sul,
Eslado de Santa Cetarlna, faz .�ber que conlpllreceram neste Certórlo exibindo seus documentos

pela lei,' afim de se halJilitarem para ce_ os seguintes:
EDITAL NO 20.848 d. 14-11-1996

GILSON GLATZ E CEllA REGINA VANTUI.R ,

Ele, brasReiro, solteiro, servente, naual de Pomerode; neste Estado, domiciliado e residen. na Rua Alberto R8l1n,
Pomeiode, neste Estado; filho de Hil6rio Glatz e Asta Glatz.' •

:
.

Ela, brasileira, soltein�, operadora deméqlina, na....al deMain", Paranã,domiciIiada e residen. na RuaFIdeisS�,
221, cenllln6rlo, nesta cidade, filha de JoséVan'" FIlho e Maria das Graças VanbJir;

,

EDITAL N· 20.850 de 14-11-1996
RAULINO VASEL E IN�S PINTO

. 8e, brasilàiro, solteiro, operário, naual de J«agu6do Sul, domiàli8do e residenlll em Santa Luzia, nesta cidade,lI1o de
Eurico FredericO Henrique Vase! e AlvinaWileVasel.
8a, brasileira, viúva, servente, na....aI de Rio dos Cedros, neste Estado; domiciliada e residen. em Santa Luzia, nesta
cidade, filha de L8lI"indo Pinto e L8lI"inda Pinto.

EDTAL NO 20.851 'de 14-11-1996
, ,

. VENICIO ALIRIO fRUTUOSO E BETILAN -ADRIANA CAMPOS
8e, brasileiro, sol.iro, representante cOmerCiai, naual de ltuporanga, neste Esiado, domiciliado e residente na FkIa
José Krause, 160, Vda Nova, nesta cidade, 'filho de Paulo José FrubJoso·e Tereza EJi Frutuó8o.
Ela, brasileir.a, soltei�a, professora, na....el de J«agué do SU, dorniciüada e residen. na RuaCarlos Eggert, 89, VAa Lai... ,
nesta cidade, filha de'NiltoJosé Campos e Ema Furlani campos.

EDITAL N· 20.853 de 14-11-1996 .�

EDSON LUIZ ROSA E ANDREIA ANASTÁCIO NUNES
Ele, braSileiro, solteiro, uliar de produção, naual de Tupissi, Assis Ctiateaubriand, Paraná, domiciliado. residente na
Rua 880,Iote 43, Tris Rios do Norte, nesta cidade, Ilho de Celio Domingos Rosa e MariaAparecida BejoIa Rosa•.
Ela, brasneira, solteira, auxiliar de produção, na....aI de Toledo, Paraná, domiciliada. e residen. em Loteamento SalZa,
Ió. 5, Três Rios do Norlll, nes� cidade, filha de Antonio Anastácio Nune� e Maria das Gra9as Nunes. '.

EDITAL N· 20.854 de 14-11-1996
FABIANO EDUARDO KÀNZLER E RQSANGELA PAÓLETTO

Ele, brasileiro, solteiro,mecãrioo, nàual dt Jaraguá do Sul, domiciliado.e residen. na Rua Venancio da Silva Porto, 731,
nesta cidade, filho de Dorival Kanzler e lierazinha de.Lourdes'Kanzler.
Ela, brasReira, sollllira, secretária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na RuaAntalio Stanlelau Ayroso,
560, nesta cidade, filha de Angelo PaoIetto e Dione Ines PaoIetto.

, EDITAL N· 20.858 d. 18-11-1996
S�RGIO uns ,CUNHA E PATRICIA MARINES RUBINI NICOLUZZI

8e, brasileiro, solteiro, t6cnk:o qulmico, na....aI de Luis Alves, neste Estado, domiciliado e residente na RuaVenâncio
da Silva Porto, nesta cidade, fiIlo de João Cooha e Zenaide Reichert Cunha.

.

El!!, brasileira, solteira, �enheira qUlmica, naUai de Jar.guã do �u, domi<:iIiaáa e residente na Avenida Marecflal
Deodoro da Fonseca, 855, apto. 201, nesta cidade,filha de R""ens Nicoluzzi e TereS. Maria Rubird NicduzzI.

EDITAL NO 20.859 d. 18-11-1996
ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES NETO' E ADRIANA GARCIA

Ele, prasHeiro, solteiro, eSkldante, naual de Curitiba, Paraná, daniciflado e residente na Rua Padre Pedro Franken, 167,
nesta cida}le, filho de Luiz Joaquim Magalhães e Dagmar Silva Magalhães. '

Ela, brasileira, solteira, estudante, naual de Säo PaIJo, São Paulo, domicRlad.a e residenlll na Rua Padre Pedro FrMken,
167, nesta cidade, Ilha de CecllioGarcia eMaria de Lourd8s Pulliese Garcia.

'

,

EDTAL W 20.860 de 19-11-1996
VILSON LUIZ BATISTA E MARTINHA MARCIA BMDER

Ele, brasileiro, solteiro, representante cernereial, naual de Lontras, neste Estado, domiciHado e residen. na AJaCampo
Alegre, 339, Ilha da Figueira, nesta cidade, Ilho de Francisco Celso Batista e IsallnaBarbosa Balista.
Ela, brasileira, solIlIira, auciliar de escri�, naual de Jaraguá do&j, domiqliadae residen. em RoBranco, Guaramirim,
nes.l$tado, filha deHeribert Paulo Baader e UldaVenbJrl Baader.

.

'EDTAL N° 20.861 de 19-11-1996
VALMOR KUESTER E ROSANI ROWEDER

Ele, brasileiro, solteiro, oper6rio, naual de Jaraguá do Sul, domiciliado 9 residen. elll Estrada Garibaldi, nesta cidade,
filho de Albrechto Kuester e ANda 8ier Kuester -

..

Ela,brasileira, solteira, oper6ria, naual de JaráguádÓ Sul, domiciliada e residente em Rio <Ia Luz I, nestá cidade; filha de
Waldemar Rowede� e Flerilda Roweder -

'

EDIT�L N° 20.863 da 21).11-1996
. LEVERCI WÓSNICA E MARLI DE FÁTIMA RODRIGUES

Ele, brasileiro, solteiro, oper6rio, naual de MaSsarandUba, nes. Estàdo, domiciliado e residen. na Rua Paraiba, Vda
LSI'lZi, nesta cidade, filho de PedroWoznica.e Rosalia KnwulskiWoznica.

. .

8a, brasileira, divorciada, cabeleireira, naual de�audades, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Paraiba, Vda
Lenzi, nesta cidade, filha de Arlindo flOdri�e$ e MaillinaRodrigues.'

.

EDITAL tfI 20.864 de 20-11-1996
. '. RUI ADRIANE -DE MELO GUTERRES E GISELE CRISTINA SCHULZ
Ele, brasileiro, solteiro, protético,Jlau:at de Alegl'ete; Alo Grande do Sul; <!ornicitiado'e residen. na Ru.Anita Garibaldi,
101, nesta cidade, filho de Gelíllio Paines Guterres e Darci de MeloGu.rres,
Ela, brasileira, solteira, secretária, naual de.BkrÍlen.... nes. Estado, daniciliada e residenlll na RuaWalt.r Marquardt,
2.175, nesta cidade, filha de Ditmar SctiJIz e AIcinaAna SctUz!.

EDITAL tfI 20.865 d. 20-11-1996
_ SIDNEI RAMTHUN E MÁRCIA ROSELI STEIN

Ele, brasileiro, solteiro, uHar admini"ativo, naual de.J«aguá do SU, dOmicifiadoe r�sidente na RuaHenique Jan_n,
82"ne8ta cidade, filho de Hugo Rarnllun e CeciNa Marques Ramtlun. .

. .

Ela, brasileira, solteira, bancária, naual de Jaraguá do Sul, domiciliada e'residen. na Rua ThomáZ Francisco de Goes,
504, nesta cidade, filha de Adernar SllIin e LinaMathi.s S.in. .

- .
.

.
.

, EDITAL tfI 20.866 d. 20-11-1996
EDISON LUIZ 'SILVEIRA SARAGOSA E GILMARA ANACLETO

Ele, br.asHeiro, solllliro, metalúrgico, natural de CampoGrande, Mato �,osso, domicifiado e residente na Rua Edu«do
Kraisch, lote 30, Água Verde, nesta cidade,lIho de Gilson Cendes Saragosa e Lourdes Silveirà Saragosa:

.

Ela, brasileira, solteira, metalúrsjca, naual de J«aguá doSU, domiciliada e residente na F\JaBanto Serafim Anacleto, 34,
nesta cidade', filha de GilmarAnacleto e Teima Germano Anadeto.

. E para que d'legue ao oonheáme:nto de todos, mandei passar <> presente Edital, que será pubiicadO pela imprensa e em
.

C�16I;io, onde será�dopor 15 (quinze) dias.

JSJI'1lguá do Sul, 22dé novembro ��

EDITAL
PATRlClATAVARESDACUNHAGOMES TabeiãeOfrcialdeTftulosdaCOI'Yll:M'CEIdeJaraguádoSuI,EsIaih
deSantaCatarina,naformtt daLei, etc.

.

.

.

.

Fazsaberatodos qua�oesteeditahArerri qeeseaehemnesteTabelionato paraProtestooslTtuloscorta:
Antoniode Moraes - R. ElViROMenegotti - Nesta;
AldodeSouza-Av.MaI.DeodorodaFonSéca,1014-Nesta;
AdemirHansen - EstradaGáribaldi-Nesta;
ArthurAlves dosSanto� -R. Proc6pioGomes slnjlpr6x:Famac-Nesta;
AlgaMtCharutariaLtda. -R. PedroLobo, 50-Nesta;
Cristal TurismoeTranspOrtes Lida. -R.Wa1terMarquardt, 1180-Nesta;
Cont. Feruzzi Ltda. -ME-R. JoãoAntunls, 117 - Nesta;
ClerriirM.Conzatti-ME-R.617EdmundoA.Emmendo,325casa-Nesta;
'Construt�ralncorp. JGdoSul Ltda. - R. FritzBartei s/ns'sI1-Nesta;
CelitoBorgesdoAmaral-R.Estradàgeralltapocuzinho-Nesta;
DikasCriatividadeArtesanaILtda.-R.Pres.EpitácioPessoa,284-Nesta;,

, DecortekDecoraçõesRepres. Ltda. - R.Joinville, 1052sala01-Nesta;
EscJit6rioContábilSão José-R.Nereu Ramos213CXP.48-Corupá;
EmaGuintherEmmedoerfer-Av.Mal.Deodoro, 260-Nesta;
EmaGuintherEmmendoerfer-Av. Mal.Deodoro, 260-Nesta;
Ind.eCom.Artef.deGesso-R.MariadeMate,401 casatt 11-Nesta;
Ka�Representações Ltda. - R. RolfAlbertoBalockslns'-Amizade- Nesta;
KelisaModaseRepresentaçõesLtda. -R.GustavoGumz, 325-Nesta;

. Ludomaq Ind. eCom.deMáquinas- R. Marcelo Barbi Lote 13s11-Nesta; .

Metalimlnd.deMáquinasLtda.-R.MaxWilhelm,786-Nesta;
Metalimlnd.deMáquinasLtda.-R,MaxWilhelm,786-Nesta;
MalhastwmarLtda,-R.ProccSPioGomesdeOiiYeira, 1580-�tâ;
Malhas doTipo Ltäa. - ME - R.JoãoJ.Ayroso, 531-Nesta;
MetahlrgicaMarleLtda. - R.AlbertoKlitzke, 178-Nesta;
MareioSilvadeBittencourt - R. Estrada Itapocu Hansa -.Gorupá;
Miura TransportesRod. Ltda. - R. Joinville, 5130 - Nesta;
NesirP TEngelmann - R. AthanazioRO$a, 279-Nesta;
RefrigeraçãoEletrogasmaq.,-R.BernardoDombusch,220-Nesta;
SigmaEmpreendimentosEducacionais-Av.Mal.DeodorodaFonseca, 1067-Nesta;
WaldemarGreuel-R.PastorAlbertoSchneider,.141- Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitara devida intimação, faz
por intermédio do presenteedital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na ruaArtlli
Müller, 78, no prezada Lei a firn de liquidar o seu débito, ou então dar raZão porque não o fai,sob a pena
de seremos referidos protestados na forma da Lei, etc.

.
.

.

LS/Jaraguádo-Sul,20denovembro de 1996
IIton Ho11mann

Tllbellão Substituto

ALCIDES SASSE.* 1-2-48
er 17-11:"96

Querido Irmão Alcides
Hqje estou tristeporsentira tua falta, pois Deus em sua

. infinita sabedoria te char(1ou para a vida eterna.

Cumpriste tua missão,aquina. terra. Gêmeos que fomos,
aprendemos tudo juntos: a andar, a brincar e

principalmente a amar a Deus sobre todas as coisas e

ao próximo como a sLmesmo. Mano, você soube fazer
istomuito bem. Na certeza de um encontro na vida eterna;
tchaut

-. ,Alzira

. ,

Nota de Agradecimento
Familiares enlutados de Irineu' Stähelin,
agraC!ecem as manifestações .de carinho e
conforto" porooasião do trágico falecimel)to
do seu filho CHRISTOPHSALA'STÃHELIN
(20 anos), ocorrido dia 17, e convidam para
a Missa de 7º dia a ser realizada dia
22.11.96, às ,19:00 horas, na Igreja Matriz

,S�o'Sebastião - �araguá do Sul.
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.. 1'.

Loteriaon-line éimplantada em Jaraguâdo Sul
.

, '

'

, .', Di..... açlo

Jar�á doSuI- Desde a sistema é instalado através da total .de 80. Acertando 10

óltima segunda-feira (18), a Racimec, empresa que deles, o apostador"
cidade participa do primeiro administra a lotería noEstado dependendo do valer da '

jogo on-line do- Estado, o .e fornece os equipamentos aposta, poderá ganharaté
�Piniba", Criadopel<?_govemo para a Caixa Econômica R$ 70 mil. O valor dos

em setembro do ano passado, Federal."ACaixainviabilizou prêmios obedece a tabela, no
através da Codesc a implantação do-Pimba nas, verso do volante.que é auto-

(Companhia de ,�asas Iotéricas, Ela (CEF) não explicativo, e está dividido

Desenvolvimento de Santa negocia � implantação de em, quatro áreas. Na

Catarina), o Pimbâ operava jogos, quer s6 vender e 'primeira, o jogador define
em apenas dezmunicípios, monopolizar as loterias", em quantos números quer

mas agora está sendo criticou. apostar, escolhendo, no

ampliado pará mais 13. O Utilizando tecnologia máximo, dez dezenas. Na

jogo. permite aos apostadores, ava�çada de informática e segunda, 'ele decide a quantia
.conferir o resultado do sorteio transmissão de dados, o que quer apostar, entre R$
e, dependendo do valor, .Pimba tem sorteio de cinco 0,50 aR$ 5,00. Na terceira

receber o prê�o no pr6prio em cinco minutos e pode ser área, o jogador escolhe os

local da aposta. jogado em terminais on-line números. Naúltima, assinala
O gerente 'de loterias do distribuidos pelacidade, Estes quantas vezes quer repetir a

.

Estado de Santa Catarina, terminais estão interligados ao aposta.
,

'

Luiz Paulo Vieira da Silva, Centro de Processamento de O Pimba oferece ainda o

confirmou o início da Dados da Codesc, o que

implantação do Pimba, mas permite que às apostas sejam
ressaltou que a instalação está feitas.até segundos antes do

. ,

"instam Pimba", uma jogada
surpresa em que a escolha dos

números fica a critério do

computador. Do volume total
apostado, 65% são destinados

'. à premiação, 13% para o

,

acontecendo em Jugares de sorteio. Desde a criação; o

concentração de público jogo já pagoumais.de R$ 3,2
como bares, restaurantes e milhões em prêmios.
similares e não em casas A cada rodada são custeio e os demais para o

lotérica,s. Ele lembrou que o - sorteados 20 números de um Estado e .revendedores, Pimba: a nova loteria de números e-,n Jai'aguádo Sul.
"

Governo quermodernizaraeroportos emparceria com empresas
Florianópolis O Vieira (PMDB) e às Afonso. diários, . dois destes R$150 milhões. Estão sendo

governo do Estado pretende entidades empresariais Até' o final do ano o internacionais, além de cerca analisadas propostas de

participar das obras de interessadas em participar governo do Estado' e a de.300 charter, o aeroporto 'ampliação dos guichês e

ampliação e 'modernização do processo. Iufraero define� qual será a estä com a capacidade de' construção de pravas de

dos aeroportos da capital, - A parceria é .nosso participação de cada um no operação esgotada. alimentação. Para o

N�vegantes 'e Joinville, método de trabalho. Sempre projeto. As obras iniciam-se Na opinião' do brigadeiro, Aeroporto Hercílio Luz.inclui
administrados hoje pela que houver condições; o pelo Aeroporto Hercffio haverá .uma explosão 1110 a construção de uma ponte de

Jnfraero, estatal federal. Na governo do Estado' será Luz. Deverá ser ampliado o movimento no aeroporto de embarque para passageiros,
semana passada, o parceiro para o terminal de passageiro e a

,
Navegantes, em decorrência .

climatização interna e

presidente da Infraero, desenvolvimento de Santa pista de manobra. O custo do aumento de visitantes ao instalação de novas

briga,deiro Adir da Silva, Catarina. É inegável a previsto éde R� 20 milhões. Parque Beto Carreiro World. tecnologias. O brigadeiro
esteve _ no Estado para importância I,

destes A t e n �d-- end o O projeto. para a acredita que as obras deverão.
discutir as propostas com aeroportos para a economia aproximadamente 600 mil modernização dos três' ser licitadas no segundo
governador Paulo Afonso .catarinense - afirmou Paulo passageiros por ano, 20 vôos aeroportos' está estimado em semestre do ano que vem.
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Jaraguá do Sul - A Prefeitura
enviou projeto de lei à câmara de
Vereadores para a' renovação do

.

convênio com o Centro de

Recuperação Nova Esperança,
entidáde filantrópica de assistência
social, localizado em Blumeneu.
De acordo com o texto do projeto,
o município fará um repasse
mensal da ordem de �$ 112,00
mensais, por pessoa,

Prefeitura quer implantar "ZonaAzul'ína cidade'
Jaraguá do Sul - o

secretário. de Planejamento,
Otaviano Pamplona, ammciou
durante a semana que a

secretaria Já concluiu' o estudo.
sobre a viabilidade de se:

implantar a Zona Azul,
estacionamento. rotativo, no..
centro' da cidade. A Prefeitura
definiu O. dia 12 de dezembro.

.

como data limite para a entrega
dos envelopes CO.m as propostas
das empresas interessadas em

explorar O. serviço.
Em princípio, o estacio-

"
.

namento 'rotativo estará restrito.
à região central nas ruas:

. Reinoldo Rau, Henrique
Piazera, Marechal Deodoro,
JO.ãO. Zapella, trechos das ruas

Getúlio. Vargas, Procöpio.:
Gomes, Emílio. Carlos Jourdan
e Barão. do. Rio. Branco. A
Secretaria de Planejamento. vai
fiscal izar os serviços prestados
pela vencedora da licitação e

cobrar O. rumprimentO. das regras
definidas.

- Estamos sendo. pressionados
pelaCDL (CâmaradeDirigentes

>

Lojistas) para implantar O.

estacionamento rotativo na

cidade - revelou Pamplona,
A licitação. pública para

concorrer a concessão dos

serviços de estacionamento
rotativo foi aberta no dia quatro'
de novembro. De acordo. com O.

edital, a empresavencedora terá
. cinco anos para gerenciar aZona
Azul, que abrirä 1,2 mil vagas,
700 numa primeir� etapa e 500

após 60 dias. O edital limita a

participação. de pessoas jurídicas
legalmente constituídas e que já,

Estudantes da UFSC·Lotes no Bairro
.

João Pessoa serão
reprovam 'O' provão comercializados

Flortaaõpolísv A União. Estudantes Catarinenses, O. Jaraguá do. Sul - A

Catarinense de Estudantes corrparecirrerao de cercadeXrê Prefeitura pretende
.

.

comercializar os 242 lotes no.
.

divulgou documento. criticando. dos recém-forrnados., como
o provão,�� deav.a1iaçãodos . divulgou O. Ministério. da Bairro. JO.ãO. Pessoa, através do.

.

recém-formados emFngenharia Edacação.foidecorrersedorredo Frohab (Fundo. Rotativo

Civil, Administração e Direito, dos estudantesçnt'nãO. receberem Habitacional). Durante a

que aconteceu no domingo dia O. diploma, Segundo. O. semana, O. prefeito. Durval Vasel
dez de novembro. O presidente documento, O. coordenador do (PrB) encaminhou à Câmara

da entidade, Luciano.' Curso deDireito, Joel Machado de VereadO.res umprojeto. de lei
Formighiere, .afirrnou que O. ,. Correia, aârmou ser conträrio ao que autoriza O. município a

processo vai legitimar os provão, "Existemoutras formas fazera transação.
"supermercados de-ensino", que de avaliação, como o Paiub, que Os terrenos estão.

são. algumas universidades são. muito. mais sérias", teria localizados no Loteamento

particulares do. país, "des- declarado.Ele contou que havia Itapocuzinho, no Bairro. do.

mascarando. todo O. discurso de um "clima de tristeza" entre os. JO.ãO. Pessoa, De acordo CO.m

qualidade que O. governo quer alunos, o projeto, O. município. fica
passar, ' No local onde aconteceram autorizado a transferir para O.

- Na verdade, toda esta as provas do. curso. de 'Frohab os recursos

'confusãoésótmisumaprO.vade engenharia e administração financeiros oriundos do.

que O. Brasil segue O. receituário. houve tumulto e a polícia foi financiamento contratado
do Bird, quenãoteminteresseno chamada, e um aluno.' foi junto' a Caixa Econômica
desen.vO.IVinmotécnico-ciettífico detido. Os estudantes, no Federal, para a execução. de

,

do terceiro.mmdo", avaliou. entanto, classificaram CO.mO. obras e' serviços dentro. do

Segundo. a União. dos fácil O. teste de avaliação. projeto Pro-Moradia.

. 1 VidaeSaúdeChegou
afita
cassete que
distrai
e acalma'

seubebêl

,

Rua 'Padre Alberto
Jacobs,55
Vila Lenzi

Fone: (047) 371-8664
Jaraguá do Sul-Se,

tlllotlt ..... I ...... \r,>\

. H'''' 'I$.""''';_$
H!i<t<:t1 HI<'�"�\

d .. lIf'J:=#>\ �::!,,' .

ideal!

opere com sistema rotativo. centandO. que, no horário. de,pico,
. ASecretariadePlanejanrnto 61 ônibus circulam pelas Ruas

informou que O. estudo. sobre O. Marechal DeOdO.rO. e Reinoldo
.

trânsito, encomendado' à' urna Rau, O secretário. informoutiue'
empresa' especial izada, de a empresa possui cerca de 110;
Curitiba, foi concluído. O .. ônibus, em operação no
levantarrento deve servir de base namicípio.
paraapropostade racionalização . Segundo. O. secretário, o.
e melhoria do. atendimento. à 'segundo passo será discutir
população. "Este estudo é nuito sobreo transporte coletivo, o
Íß1X>rtaI1te pata que a secretaria quê fazer, CO.mO. fazer e pO.rquê

.

competeßte possa ter parâmetros faz,er."A própria Canàrinho
para negociar tarifas, propor (empresa que explora o

alterações e discutir itiherários", serviço) tem Interesse ne

explicou Pamplona, acres- projeto", afirmou.
. .

Centro de Recuperação renova
J\ • • � •

convento com o muniapu
A renovação do co nvênie

com a entidade' de. outro

mumcrp i o , segundo a

Prefeitura, é devida a falta de
Um' centro em Jaräguã do Sul.'
O dinheiro será utilizado no

custeio das despesas de
manutenção e.permanência dos

pacientes no centro, que trata.
. da recuperação física 'e psíquica
de alcoólatras e drogados.

VERDUREIRA PATRICIA

COMERCIAL REG,IS 'LTDA.
Rua Walter Marquardt, 311 (p�óximo ao Fórum)

Telefone .(047) 371-2043

SHARK
CARTlLAGE

\
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; APP promove 'passeata para evitar extinção da Escola Irmão Leão
-

e pretendia simplesmente '

cobrar da Secretaria' de

Educação providências para
que a Escola Innão Leão não

fosse extinta "O que queremos
é que a Prefeitura compre um

terreno e construa a escola,

NO'SSO' objetivo é manter O' '

Irmão Leão", declarou;'
aârmando que foi a primeira à
Ser infO'rmatizàda e tem um-

Diretor-administrativo
da Secretaria de

s
Educação, contumou'a

: tendência df1 extinguir
) à escola, mas fez
I' questão de frisar que

nada está"definido,-
) embora reconheça que
r não exista outro
I espaço que pos�a
abrigar os alunos

"excelente" método de ensino,

Jaraguá do Sul - A APP O diretor-administrativo da,

(Assóciação de Pais e Secretaria de Educação, Inäcio
Ptofessores) da EscO'Ía Arendt, negou as informações
Municipal Irmão Leão, que de Benetta. Eleexplicou que�
fundO'nabá Cinco anos em dez escolas municipais têm a

salas alugadas 'no Colégio São mesma filosofia de ensino,
, .,

.

Luís, promoveu Uma passeata, administração e pedagogia, O'

na tarde da última terça-feira que não 'torna á Escola Innão
(19), para protestar contra O' Leão melhor O'U pior que as

possível fechamento da escola. demais 46 escolas 'da rede
Emmaio deste ano, O' (�O'légiO' municipal. Sobre a construção
São' Luís "comunicou a' deumoutroprédiopara ebrígar
Secretaria de Educação que, a

'

aescola, Arendtfoi taxativo, "É
partirdopröximo ano, não mais um contra-senso. As redes

alugaria as salas, O' que levou a
'

estadual emunicipal de ensino
direção a procurar alternetívas têm três mil vagas disponíveis
para se : tentar evitar O' para alunos do pré a oitava
fechamentO'. série; se construirmos outra
Segundo O' presidente da escola teremos salas ociosas", '

APp, Marcos Antonio Benetta, informou
o protesto não tinha nenhuma O presidente da APP disse
relação com O'Colégio São Luís

'

que'a associação não aceita O'

Protesto:passeata de alunos, pais e professores 'do Irmão Leão contra a exti1lfão da escola

remanejamento dos 292 alrinos
pára outras escolas do

município. "Isto é um absurdo,
, porque vai acabar com a,

escola", lamentou,
acrescentando que, pO'r

enquanto, .estaéabip6tesemais '

provável. Benetta disse que O'

Instituto Educaeional Sigma e
,

.
,

a EscO'la Técnica Fedem}
ofereceram os espaços para a

Escola Irmão Leão. Arendt
,

' '

rebateu as informações de

Benetta e informou que O'

Instituto Sigma não atende as
. .

eSpecificações. exigidas.pelo 'Téçnica como uma alternativa,
Conselho Estadual de caso esta fosse se transferir do
Educação. "Os -espaços são atual lugar, O' que já foi

restritos. Para que uma escola confirmado que não será feito.

funcione são P!OOÍSO' também "Estávamos buscando
,

salas para administração, alternativas para evitar a

orientação, biblioteca, o que O' extinção da escola, mas a

Sigma 'nãO' oferece", tendência é, mesmo O'

argumentou, fechamento", revelou,
Sobre â Escola Técnica acrescentando que O'S alunos

Federal, Arendt disse que, ao deverão ser redistribuidos nas

contrário da informação de escolas da rede municipal de
Benetta, � iniciativa partiu da acordo com O' zoneamento
Secretaria de Educação. Ele (proximidade da escola com a

,

disse que' se pensou na Escola residência).

Senai vai ministrar 'Curso
,

.

de
.

Técnico em Confecção
.

, \
.

,O CPL (Centro Integrado de Pr&fosiollllis Liberais) i1U1Ugura hoje, a
Partir'das 20 horas, a sede da entidade" que congrega a Associação

,
Brasüeira de Odontologi« - Subseção de Jaraguá do Sul, Associação dos
Engenheiros eArquitetos da cidade, A,socÜlfão Médica Jaraguá do Sul
tOrdem dos-Advogados do Brasil- Subseção de Jo,raguá ® Sul.

1 JaragUá do-Sul- As inscrições
Para teste de seleção para o Curso
Técnico Especial ein Confecção do

Vestuário e Técnico Especial -em
Mecânica encontram-se abertas, na
secretaria do Senai. Os cursos

serão ministrados pelo Senai e

. terão duração dedóis anos e m;io.
Para o Curso de Confecção os

'interessado� poderão, optar pelos
horários matutino e noturno, já

para o de Mecânica somente " R$ 5,00. O valer do ClI[SO será de

matutino. R$ 350;00 por semestre. As

A� provas de seleção estão inscrições 'vão até o dia 18 de

previstas para acontecerem em três, dezembro, para o Curso de

'llel>fevereiro, às 7h30mÍh para os Confecção e 24 de janeiro para o
inscritos no Curso de Confecção, de Mecânica; das 18 às 22 horas.:
na turma da manhã; e 18h30min, ,Segundo informou o Senai, o

pata o período noturno. As provas. teste de seleção sern realizado caso

para o Curso de Mecânica serão houver .número de inscrições igual
realizadas no dia quatro,' às ou superior ao de vagas, que são
7h30min. A taxa de inscrição é de - 26.'

"

./

, ,',
. �

, Do lVIaternal ao 'l'ercelrao
Qualidade de Ensino" Responsabilidade doFuturo no Presente
Atendimento personalizado com:

-, Plantão permanente
� Diversas opções de aulas paralelas

,

Rua Presidente Epitácío Pessoa, 676 ;... Fone: (047) 371-0202 ou 372-0202
,"

4.
.
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Novidade,
.

Teremos novidadeS para o próximo semestre, a FeJj
continua investindo' pesado 118: expansão. 'Em fevereíro
de 1997 será inaugurada tOais umà obra. Dessa vez será ,

o bloco. de 310m2. onde,sedo instalados laboratórios do
..

curso de Arquitetura e Urbeaísmo", Os serviços de

terraplanagem serão concluídos ,ainda no mês de
novembro. Já saiu o resUltado dalicitaçlo daconsqut�'
AgQr&, é só mandar brasa!

/
• curso em convênio com a Purb
E por falar eDl arqUItetO, vcd sabt!' o que ele faz?
.Arquiteto é ri profissiOllal que, projeta e coordena a

construção ou refonna de residências e locais, de
tmbalho. estudo e lazer. Planeja ruas'. cidades, praças,
jardins de aromo com.o estilo de vida e as necessidades
da comunidade. ' Resolve problemas de iluminação, de
volume e de cor pesquisando. inclusive, QS DJ&teriaiS a

Serem usados na construçlo. Babomdeseshosde objetos.
móveis. equipamentos industriais e letreiros. O Urbanista
faz trabalhos sobre a estrutura de uma cidade; estudo,

,

planejamento. projeto e especjficaçlo de ruas. vilas praças
e jardins; elaboraçio de plano' cÍixetor que oneete o '

crescimento de uma cidade.
• fonte: UPF

Aiadà falando em arquiteto, você sq qual é o seu
mercado de trabaJbo?

- Na área�vada: ,

'

Profissionalliberal ou contratado por esaitório de'
. atquitetura:'

".

- Na área empresarial:
Empresas de pequeno, médio e graadepottes, privadas

ou pdblicas. que tratam de urbanismo e plânejantento,
construção civil. paisagísmo, ecologia e meio ambienta
restauração e preservação do patrimônio histórico,
saneamento e obras. '

- Nas áreas deconsultona e interiores:
'

Em ac1lstica, luminotécnica, tecnologia de materiais �
em arquitetura de ínteriores,

'

- Na: área docente:
/

Em univerSidades e faculdades publicas ou privadas.
em ensino e pesquisa. Em'cursos técnicos e formação
eSpedfica.

-.Na áreaeditorial:
,Empublicações de in� gel'a1 ou específico.
- Na administraçJlo pl1blica:

, Em órglos ligades às áreas de urbanismo, obras,
planejamento e Imio umientejunto às secretarias de governo
emnfvel IWDicipal, estadual ou federal.'

* Fonte: EstáciolRJ

1 :�

,

Curso de lnfonrildica
parllfunelt,nári!}s

O CESJSlFetj eaWá oferecendo
um curso de informática para
funcionários, com iníci,o em 20 de
novembro"até 20 de dezembro, no
Laboratório de InforJJática, sob a

C9OI'�o do prófessor Acbilles
Santos Silva Junior. .

.;;::

A intenção é aprimorar e atualizar
os conhecimentos ',dos
funcionários no campo da'
infonmtica.

Autor la"fa livro
çomsucesso

Aconteceu n.. dependencias do

CESJSJFerj o lançamento do livro '

depoesia Poeníá Natuere,do autor
Ilde Mareio Zapella, no dia 12,cle
novembro, com um bom páblico.
O autor ameionado agradeceu a'
todos que contribúíram pira o

lançamento da obra.

Rubem Alves em

Jaragu4 do Sul
,

o Curso de Pedagogia da Ferj, p«
ocalilo don SeJDnúi,o de BsUlgio
Superviaimado, pl'OlÚJVea vindado
professorRubemAlvcs. .

.'

O 'wento acontecerá no dia 29 de
novená'o de 1996, no Sindicatodos
'D'abalhadorcs nas Indllstrias do '

V�tu"io de laraguá do Sul, no
horário dai 19. 22 horas.
Sob a temáticaARelaçioA.....-

. eCrladft na Pr6tica Pedaa6aka
objetiva-sc" em continuidade ao

,.

movimento ,E4ueaçãó de
Qualidade" a valoritação do'
professor junto à .comanidade,
promovendo o aprimoramento
humano. e profissional. .

Utilizando-se de metáf�ras; Rubem
Alves valoriza em suas obras o

.

processo de formação, de um

educador conprometido consigo
ImSD}Ó e com os Qutfos, sendo a

escola um 1ugar do prazer e da fala,
onde a afenvidade e a Criatividade
t!m destaque garantido
IDscriçlo: Tesourarill da Ferj ,

,Horário: 14. 22horas
'IMa: RS ?,OO - Í\lunos e proféssores
daFerj
RS 10,00 - Demais profISSionais da

�caçlo"
.

Obs.: A partir de 22'111/9', o.
�óresp....no a:

RS 10,00 - �unos e.professores da
Ferj .

RS 15,00 - Demais profissionais da

educação
,

Educação Permanente
. Um curso que deu ce

O CESISl,Ferj, aproximando
cada vez ma� a. comunidade com

a Instituiçlo, ofereceu os.cursos:

Conquistas do Século XX .:. Artes
e Saúde, Informática Básica; e

Oficinas: Pintura e Desenhos;
Artes <:aDieas: Desenvolvimento

Pessoal, para s�ilhoru I

comunidade, fortalecendo
cultln e a arte. EsteB curae,.

,

seu enoemunento' no pro_
.2(;, na Ferj,
programação
certif�ad08.

'Aluna do CESJSlFerJ
apresenta trabalho de pesqeisa
A acadêmica pesquisadora Cleoníce Rech, participou do
II Seminário Integrado 4e Iuiciação ,Científica que
aronteceu de 30 de outubro a 1.0 de novembro na' Unoesc,
onde sob a oríentação do protessor Marco AntoDio,

, ,Mascbio Cardozo Chaga, apresentou seu trabalho:
intitulado: "Lit,eratura - História e Memória OJ1tuml".

,

O CESJSlFeJj vem Investindo e incentivando a produçlo
,

do conhecimento através da pesquisa.
, 1

PtlrlkiptlllU, 40 11 SembulriIJ l"ugrado 4e l"killfb:
CimdJiea. (tia espe"ptII'Iladireita)A tu:IldImieaD�IIÍI"
P. LIIethn; CI4IUlillll.egÚUJ,Althojf,professora tlß CESJS;
aoeatllmicllS8niaGonçolN'; eCIeonkeRech atlClllllmiptl,'
.p_e,qllisa40rtl: qlle apresentoll o trabalho

Vzsite a exposição de foto.
O CESIS/Ferj, através da

Coordenação de Resquisa e

Extensão, vem proporcionar à

comunidade uma EXPOSIÇÃO,
DE FOTOS ANTIGAS do

'Município de Iaraguá do Sul,
visando resgatar a nossa

história ê manter viyo todo o

trabalho dos' nossos aDt

passados na construção d.
município,

'

A exposição acontece DO

período de 18 a 27 de nov�btOl
no saIlo nobre do CESJSlFerj, sob
a coordenaÇão � professor Car)oI'
Hoffmann:

PRODUZINDO POR,EXCEl�NCIA
RUI Atha.aio Rosa, 1475 - fiX: (047) 373-02(1
Fon.a: (047) 373-0461 - 373rt377 - 373-0217

Guaramirim - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Pequeno e a Bolá conquista
Campeonato, InfantoJuvenil deFutebol
Jaraplá do Sul - A

scolinha de Futebol O,

equeno e a Bolá

conquistou o título de

� :campeão do Campeonato
Infanto Juvenil entre as

escolinhas de futebol.

Participaram do '

campeonato, SER Nova

Geração, Meninos : de

Çorupä, O Pequeno e a

Bola, Bom de Bola, Escola
deMassarandubae Instituto
Educacionai Jangada, nas

categorias infantil até 13

anos é infanto juvenil, de 13
,a 16 anos. Resultados da

última rodada disputada no

domingo (17), no infantil:
E. F. Massaranduba 1x2

I.E. Jangada, decisão de

terceiro e quarto lugares.
Bom de Bola 2xl SER,
ova Geração, disputando
imeíro e segundo lugares.

Classificação final; de primeiro e segundo
Campeão: Bom de Bola ' lugares.
Vice-campeão: Nova Classificação final:

Geração Campeão: O Pequeno e

Terceiro colocado: I: E. a Bola:

Jangada Vice-campeão: I. E.

Quarto colocado: E. F. Jangada"
Massaranduba Terceiro colocado: E. F.

Atleta revelação: Gil Massaranduba
Franco' Prestini (Nova'

.

Quarto colocador-

Geração) Meninos de Corupá .

Artilheiro: Dante T. Atleta revelação:
VaUe(BomdeBola)com 11 Gustavo Jark (I. E.

gols em sete partidas Jangada)'
Goleiro menos vazado: Artilheiro: Almir Antonio

Everson Moreira, I. E. (O Pequeno e a Bola) com
Jangada, sofreu sete gols . sete gols em sete jogos
em sete 'jogos disputados. Goleiro Menos Vazado:

Resultados no infanto Carlos R. Pellens (E. F.
.

,

juvenil: Massaranduba) sofreu três
E. F. Massaranduba 2x1 gols em sete jogos.

Meninos de Corupä, Osjogosdasfinaisforam
decisão de terceiro e quarto disputados no domingo
lugares. O Pequeno e a Bola (17), no Estádio João Lúcio
3xl I. �. Jangada,' decisão da Costa, em João Pessoa.

!krrotos da Escolinha de FutebolO Pequeno Bom de Bola

Falecimento deCarlosBraridenburg
Culto em memória

AnitaBrandenburg. filhos, filha, genro e noras, convidam

demais parentes; amigos e conhecidos, para participar
do culto em suamemória, a ter lugar na Igreja Evangélica

.

Luterana deJaraguá do Sul-Centro, no próximo domingo,
dia 24 de novembro, às 9 horas e 30 minutos.

Por mais este ato de Fé Cristã, agradecem
OSENLUTADOS

�---------�-�--�-"_._----'-'

,

Olha o que Q Gavião
.

do Faturamento quer
ganhar da Tigresa do RH.

<'

"�''<iRl'�.'.".'/ .. '''_ .. �-

DfO·COlOHI" .

.""••••

�.;<Vl'-
,I '

�
-

amo$18 00,

-
DESVENDE o DESEJO OCULTO DO SEU AMIGO SECRETO.

No BOTICÁRIO, É CLARO!

A Agência do Banco do: Brasil da Barra do Rio

Cerro tem o prazer de ,informar ã 'comunidade: .

. jaraguaense a premiação de um de seus clientes,
no Título de Capitalização OUROCAP.,
O feliz ganhador vai levarR$87. 729, 74.

, ,�o ganhador, os cumprimentos da Agência da

Barra.

Saiba mais sobre o OUROCAP procurando a sua

agência dó Banco do Brasil".

POSTO MARECHAL LTDA�'
, .

,ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 ÀS 20:00HS.

* COMBUSTívEIS'
* TROCA DE ÓLEO

* LAVA RÁPIDO,

* GÁS
Avenida Marechal �eodôro ,da Fon.eca, 961' - Jaraguá do Sul - SC

FONEIFAX (047)
372-0705
372-1888
371-0905

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Futebol de salão' da cidade volt

àDivisão Especial no ano que ve
. •

• I .'

Jaraguá do Sul - A duas vagas para a: Divisão,

AssociaçãoDesportiva.Jaraguã/ Especial de 97. O técnico da

Fundação Municipal de ,ADJ afirmou que, apesar da

.Bsportes conquistou uma das equipe ser bastante jovem,
vagas para a Divisão Especial apostava no ê�ito da equipe,
do Futebol de Salão de Santa que, segundo ele "

tem. um

Catarina no ano que vem. grande potencial", -o que ficou

Depois de vencer a primeira 'provado na conquista dos

partida contra Campos Novos Joguinhos disputados em,

por 2x0, na casa do adversário, CrieiúIria. O time venceu as

o técnico Manoel Dalpasquale melhores equipes do Estado nos
daADJlFMEse preocupou com Jogos Abertos desteano, eagora
o lado psicolögico do grupo. "O está fechando a temporada com
objetivo deste trabalho eraevitar, avaga para aDivisão Especial,
que o já .ganhou tomasse conta A ADJ jogou e venceu Campos
do grupo, bastante jovem", Novos com Paulinho, Chico,
esclareceu. Arrédiade idade dos Jayson, Schel e Dão, artilheiro
atletas é de 17 anos, arrais baixa da Primeira Divisão, com 26

docampeonato. No jogo de gols, depois entraram Ramon,
volta, no sábado 16; no Ginásio Drayton, Maba, Jean e Alemão.
deEsportes ArthurMüller, outra A arbitragem foi deRogério da
boa apresentação. da equipe e. .Punficação eN>edro dos Santos,
vitória, desta vez por 6x3, gols deFlorianópolis,
de Dão três, Jayson dois e O adversário da ADJIFME
Alemão. O técnico Maneca viu
seu trabalho chegar ao objetivo:
conquistar a vaga para a fmal
da Primeira Divisão e,

conseqüentemente, uma das

Jaraguä do Sul- ,A terceira
etapa do Campeonato
Catarinense de Asa Delta
acontece neste fmal de semana, ,

dias 23 e 24. O evento será
. promovido pelo Jaraguä Clube
de Vôo Livre. Um dos objetivos
das competições sediadas pelo
Jaraguä Clube de Vôo Livre e

tomar o morro das antenas, 10-

na final daPrimeiraDivisão será
'a AABB; de Curitibanos, que.
surpreendeu a Incoplast em
plena São Ludgero. Depois de

perder em casa, a Al\BB .se

cal de salto, em ponto turístico.
O presidente do Clube de Vôo

Livre, Mareio Milcke, informou
que a intenção é desenvolver um
projeto paisagístico emvoltá da
antena, inclusive, complantio de
grama e flores. "O programa
está sendo coordenado em

conjunto com a Prefeitura",
afirmou.

lAD} conquista vaga para a Divisão Especial de Futsal
preparou' para reverter a

situaçãoe conseguiu vencer por
4x3, no teropo normal e 2x 1 na

prorrogação. A Incoplast era
considerada a-favorita para a

conquista do título da

competição, pela estrutura

. Milr.lceißfo�U'tanDémque,
além da e�J do Catarinensej

, neste final de semana, em
,

.

. dezenbro, dias sete eoito, Jaraguä.
do Sul sediará as provas da

primeira etapa do Campeonato
Catarinense de Parapente. As
inscrições poderão ser feitas na

EscolaWaldenm Schmidt, local
,

do pouso ecustarãoR$ 10,00. Na

NOVO ENDERECO
,

montada e foi surpreendida em

São Ludgero. Com a derrota,
fica fora daDivisãoEspecial do
ano que vem. A ADJ ganhou o

direito de disputar a final em
.

casa por ter feito melhor

campanhanesta fase. A primeira

escolasituadana IlhadaFigueira,
haverá completo serviço de bar e
cozinhaparaos participantes. As
provas só serão definidasno dia e
dependerão do tenpo, devendo ser
cross ou goal.

De acordo com os

organizadores, estão sendo

esperados cerca de 120 pilotos
nas duas etapas. "Esta aí mais

,

5
r. Óe.

'V � \(

L"� .

'

Rua :Barão do ,Rio B,ronco

Iaraguâ do.Sul sediará etapa do Catarinense de Asa Delta

� EVOlUÇÃO EM LAVAÇÃO
Bar

Sala de espera com ar

Estufa para Polimento

Troca de õleo
)

-'372-0081

partida será em Curitibanos

próximo dia 30, e o jogo devo
será dia 12 ou 13 de dezembro,
no Arthur Müller. O time

jaraguaense joga por dois

.

resultados iguais e um empate:
na prorrogação.

uma ótima oportunidade para
'apreciar a natureza, e a

habilidade dos pilotos de asa e

parapente", argumenta Milcke.
acrescentando que o clube vem

realizando programas em busca

da preservação. do. meio,
ambiente e a transformação do

morro das' antenas em ponto
turístico.
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