
Tem sempre uITJ
jeito de fazer

melhor

Apeviapresenta
sugestões'à MP

,

A Apevi (,Associação das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu)
entregou ao relator da Medida
Provis6ria que unifica os imposto�,
das micros e pequenas enpresas,
deputado estadual Paulo Bauer
(PFL), um documento contendo
propostas de IWdanças. P6gina 5

,

.Iomais do interior se
reúnem em Jmbituba

Sacht disputará etapa
de Fórmula FÜll

A Adjori (Associação dos Jornais O piloto catarinense da'Al
do Interior) promoveu o VII

. Motorsport', Ivan Sacht, disputa,
encontro da classe, em Imbituba, neste final de semana, a

no último final de semana. Os ' penúltima etapa do'Carrpeonato
proprietários dejornais do interior Brasileiro de Förmula Fiat

discutiram ética jornalística, Turismo. À prova acontece em

modernizaçêo, marketing e mídia, Curitiba. Ele estã na sétima

governamental. Pqina 8 colocação. Página 16 '

Presidente da Câmara deVereadores susp
, '

,

Irregularidades nas contas da F

100-0171 CAIXA POS�AL . SC
BIBLIOTaPUBLICA DO ESTa �E
RUA TENENTE SILVEIRA, 34�.

o presidente' da Câmara

Municipal de Jaraguádo Sul,
'Valdir Bordin (PFL).
denunciou, na tribuna da

'Casa, que cinco funcionãrios
da Fundação Municipal' de
Esportes, entre eles" o
presidente Jean CarIo

I.eutprecht, apresentaram à

Prefeitura uma dívida de RS
4;' mil 'referen,tes a

>�ens e diáóas.durante
1
OB Joguinhos Abertos em

,Cncit1ma, sem razão de ser,já
,

que todos ficaram hospedados
,em alojamentos,cedidos pela

; ,ílireção dos jogos.
'

,'. Leutprecht se defendeu da
,acusação e afirmou que as

despesas estão definidas por
lei municipal e justífícou
lembrando a responsabilídade
,para com cerca de 100

Crianças e dedicação integral '

. ßurcmte o evento. PágiDa 3 EJtpIü:tJlulD:�ecldj6 nwio" à cam.mtk Vereqdores tIôc"",eIIÜIfÜ sobre Q6mpntlS da FME '

.

'Prefeitos e vereadores eleitos. se encontram emJaraguâdo Sul
,

. A Amvali (ASsociação dos

MUóicfpios do Vale do Itapocu)
reUniu, nos dias 25 e 26, no
Sindicato, do Vestuário. os

prefeitós e vereadores eleitos da
'

região. O objetivo foil traçar
Illetas de interesses connns e

prestar orientações jurídicas,
financeiras e -administrativas
para os futuros administradores.
Assessores do governo, do

. ,Batado e representantes 'do
,Oder Judiciário apresentaram

. tentativas e explicações .a
, peito das, funções.
,

'

,

Página 4

EmiSsão deLetrasdo
Tesouro do Estado

gera polêmica
A insistência do governo
estadual em emitir R$ 552,1
milhões em LFTs (Letras
Financeíras do Tesouro)
continua em litígio.

'

O governo alega que os

títulos são para pagar
precatörios. A oposição.tno

'

entanto, não acredita nos

valores apresentados.
"

Página6

, 1--' c

O TCE (Ttibunal.�Contasiü;.;
do Estado) está recomendando às
Câmaras Municipais de 3Q_
cidades a rejeição das contas das

,

respectivas Prefeituree, entre elas
Guaramirini e Massaranduba, O
'relat6'tio do tribunal aponta
irregularidades administrativas,
de ordens jurídicas e constitu-
cionais.

'

Caso as Câmaras de Vereadores .

confirmem o parecer do TCE, os
prefeitos podem ser processados
por malversação do dinheiro

público e ficarem inelegíveis.
Página3

oprefeito eleito de

Taraguâ do Sul,
Geraldo

Weminghaus, e os �

vereadores foram
diplomados na última

terça-feira. ;,

Página 9

Cantora Fernanda
Abreu estará se

apresentando na

Boate Notre Dame, .

no dia 6. Detalhes na

próxima edição da
coluna Expressão.

<
'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 2 PINIAo

EDITORIAL
.' Carta aberta

A César o que é de César GOVERNAR COMRESPONSABÍLIDADE
... Paulo Afonso Vi�ra

A denúncia feita pelo presidente spartamentos funcionais, quando não

da Câmara de Vereadores, Valdir são mansões, combustíveis, passagens
Bordin, de utilização de dinheiro, aéreas, etc. Nos revoltamos toda vez

�rlh1ico para despesas da delegação que nos é apresentado �s .nümeros

jaraguaense, nos Joguinhos Abertos finais dessas orgias palacianas, ESte

em Criciúma, sem necessidade, abre motivo faz com que o senso comum

a discussão a respeito da legalidade crie exércitos de paladinos dispostos
- . priorizamos os progr� essenciais nos

e 'da moralidade, como disse o a lutar em prol da moral e da setores da educação,. da saüde e da
parlamentan O amparo legal não' é legalidade, segurança. Importantes obras que, dépoís
justificativa para que se desperdice Isto é muito perigoso e deve ser de vários anos figurando na pauta de

verbas públicas, ainda mais quando combatido na raiz. "Todo homem reivindicações da, população, foram
se comprova que não foi empregado acusado de um ato delituoso deve ser finalmente executadas.

..

'

En1re as âçóes do.Governo do Estado
de formá correta. Mas a, coisa pfesu�do Inocent� até que sua

, não poderia deixar de mencionar a
,

' precisa ficar'esclarecida antes de culpabilidade tenha sido provada em verdadeira revolução rodoviária que hoje
condenarmos ou pré-julgarmos os , julgamento público, onde tenham sido ocorre em Santa Catarina, A recuperação
dírigeetes da fundação. Além de não assegurados todas as garantias à sua' da malha estadual, a dup&ação da BR

se conheceros procedimentos legais' defesa". Assim reia o artigo 11 o dos 101, a p�aviment�ção da BR-282., a,

que a envolveu. Direitos Universais do Homem. Mas cons�ruçao da VIa Expressa. Sul, a
.

duplicação da SC-40 1 e a estrada da
, O fato ressuscita a polêmica do nem sempre é assim, E o caso da

Tapera-Ríbeirão da Ilha. São todas obras
papel da imprensadiante de tais casos. prestação de contas da Fundação que sairam definitivamente das planilhas
Ela deve ficar à distância dós Municipal de Esportes poderá se dosgovernosanterioresparasetransfolDlar
acontecimentos e investigar, buscar transformar numa EScola de Base; de em realidade. .

informações e esgotar todoa os São Paulo, quando o casal de Seria praticamente impossívellevantar
, em toda a história' de Santa Catarina a

recursos antes de informar seu psopríetärios foi
.

condenado
gestão estadual que fezmais atendimentos

publico. Não é papel dela fazer injustamente, com a ajuda e a de moradia popular, que reformou e

julgamentos, ainda mais quando não complacência da imprensa. O fato, ampliou mais salas de aula, que treinou

se teve a ,preocupação de apurar os tomou proporções nacional e a mais e melhor os nossos professores, q�
porquês e ter dado oportunidade ao imprensa se deixou levarpela celeuma construiu e infol'Dlatizou mais delegacias
outro lado, para as explicações. criada e colaborou para a condenação ou que tenha reativado mais leitos

hospjtalares 40 que nõs estamos fazendo.
Infelizmente, a imprensa nacional tem' de dois inocentes, como mais tarde

agora. Além disso, nosso Estado tem hoje
.se pautado pelos corporativismos e 'ficou comprovado. um Governo com a marca do
levantes. Injuriando, caluniando e No caso específico da prestação de . municipalismo e já atendeu mais de 80%

prejudicando de forma irreversível contas da Fundação Municipal de das cidades catarinenseS com, obras de

pessoas e instituições. Uma pessoa Esportes, o presidente da Câmara de infra-estrutura fundamentais para as

, comunidades. Nossas empresas estão
que leu o", ouviu umamatéria injusta Vereadores, Valdir Bordin'} não fez

, recuperadas financeiramente e exercendo
poderá não ter amesma oportunidade

.

mais do que a 'obrigação'de fiscalizar serviços de excelência.
de ler ou ouvir a versão e as e cobrar explicações. É preciso, no São estas realizações que estão

,

.. Governador de Santa Cata"'"
justificativas. Neste caso, Q acusado entanto, aguardar a resposta e a ArtigosparaCartaAberta,enviarparaAv.Maftch8lDeocbodaFoßseca,l22,l0andll
será previamente condenado. decisão da Justiça, que se pronunciará

Estamos fartos de ver nossos após análisedo Legislativo Municipal.
governantes ,e parlamentares se Politicagem ,à.parte, Executivo e

esbaldando e aproveitando das Legislativo devem levar o caso para
mordomias que as leis lhes facultam. ser discutido em fórum competente e

Nós, simples mortais, não apresentar aos contribuintes o

concebemos estes privilégios. resultado. À imprensa cabe íntormer
Ministros, senadores e deputados, o andamento, e à população, cobrar
além de .ganharem salários' das autoridades explicações "lógicas"
'incompatíveis com a sItuação do país, ,

da aplicação dos recursos. O resto é
ainda gozam de mordomias como politicalha e hipocrisia..

Nestes quase dois anos que estamos à
frente do Governo do Estado, Sa�ta
Catarina viveu um "os períodos mats

produtivos e de expressivas realizações de
toda a sua história. Bastam alguns minutos
de re&xio para constatarmos o quanto
ganhamos em qualidade de vida e o quanto

EXPEDIENTE

OORREIO DO POVO
CGC 84.436.5.91/0001-34

'

incomodando a nessa oposição. São
êxito e o sucesso administrativo

�

despertam agora a ira dos inopetan
dos fracassados" daqueles que
estiveram no' poder mas

corresponderam aos anseios,
população. São estas pessoas
insurgem-se agora, de fo

irresponsável e mentirosa; atacando'
'credibilidade e a ,seriedade com q
encaramos a administração pdblica.,

, .!

catarinenses que não querem '.0
desenvolvimento deSanta Catarina.
recente operação na emissão de ti

,

pdblicos, aprovada pelo Banco Ce

pelo - Senado Federal, e

proporcionando a Santa Catäriae,
oportunidade ímpar de ver injetada na

economia um montante de recursos

.p Estado não conheceu nos dltmos
anos de, sua h�Íória. Infelizmente,
verdade a oposição omite porque's.
que ocorreu pormérito do nosso 1rabak

Governar um Estado é uma ativ'

que traz como missão principal o des
de fransfonnar em realidade os sonhos
um povo. E este é o meu compromíssos
que tem me pautado até agora à frente"
Governo. É com base Dessa detelDlinaçil
.que trabalhamos com 1ransp�ncia, CCIII

zelo pelo diDheiro pdblico, com empenhO
na busca de recursos. Por isso eu quero
uçegurar a todosos catarinenses de�;
se estes dois anos forammuito bons pli
todos aqueles que vivem em nosSO

Estado, os outros dois que começai;
agora serão ainda melhores. Ainda que
tenhamos que enfrentar a raiva, ,I

amargura e a inveja daqueles que tiveram
a oportunidade de fazer e pouco fizeram

por Santa Catarina.

Eu�nlo VlctorSchmõckel
DlretorGeral

AY.lilll.r.'-I DeocIorodaFo 122·'1••Id.,· •••
I·Ja' Sol· sc

'

, PRODUÇÃO Gráfica e Editora CP Ltda.
Achlniet"fio: Francisco ÀMS' Art. Gfálc:.: Adri.,o Trel1lini G.iI: Walne A. S. Galç,hes MlB-ORT 21'

D"'IO. Flnlllceiro: Sichev Garcia R,!"ieio: Arielws LaJ� Pdftic:.: Mlurlio do CaNelho;
,

DoptO. Cam_iII: 'Maria Apl Ahes Fotdit.. : Luis de Miranda V.ieded.a: Eloisa Pelers

Cin:uleFio: Aiessanclra Schmöcl!ei Gmçâves Fot.. : César Juill",s Eopart.: Agosfmo ai .... ira

'Canpoaifio: EI9Ir,örica a Laser
_ Ripar..,... a ediFio: Soeilll: Celso Luiz Nagol

-lmpressonasoficinaSda�aeEditoraCPLtda.- bpr._o: Alamir RC,ardo do Souza

N. MIl Daodcrq. 12Z I".,dor . CGC: DO.104711fD«n-6D In..", Eat.: tn7.Hf I (EI>.8II'li1·700 I CIioa RIoIaI 19 (EI> 8Q2S14/0
..iIIiI!J.oi doai. RnF. fM7) 371·1919. O• .,,;goa ...na"nlo""_ a cpirilo do jtmaL

Sua empresa está precisando crescer já? VIDcê está visualizando um

novo nicho no mercado e precisa investir sem demora para garantir ci'
futuro? Venha falar com o BESC, que tem muitas modalidades de
crédito*, inclusive para máquinas, equipamentos, computadores e até
móveis. Não importa o tamanho da sua empresa, tem um financiamento
que cabe dire.itinhö nos seus planos e no seu orçamento.

,

Relaxe e sonhe. O BESC financia .

Se você quer'
realizar velhos
sonhos sem perda
de tempo, fale com

.

, o gerente BESC. BESC
o Banco de Santa'Cat'lrina
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"

Bordin acredita em irregularidades na prestação
âe .contas da Fundaçao Municipal de Esportes

,
,

0.I.ga9'0 ficou

hQspeclada em
,

,'alojamentos, mas
apresentou despesas
de R$ 4,8 mil à

r ' ". ,. ,

Prefeitura relerentes a
,

hospedagem" diárias
em erlcldma

Jaraguá do Sul - o presidente
da Câmara de Vereadores Valdir

,

Bordin (PFL) ocupou a tribuna da

Casa, na sessão da última'Segu,nda
feira (25), para denunciar a

prestação de Contas da Fundação
Municipal, de Esportes, relativa à

,'despesàs feitas durante os
.Joguichos Abertos em -Criciúma,
entre,os dias 12 e 22 de setembro.
Bordin classificou de imoral a

atitude dos membros da delegação,
, ,

que, segundoinformações, ficaram,
'hospedados nos alojamentos
destinados aos atletas e dirigentes,

'

ImS apresentaram uma dívida de
RS 4.804,90.

'

,

Boedin questionou ,tàtri>ém o

fato das despesas terem sido pagas
. pela Prefeitura, já que o PME tem

dotação orçamentária própria. Ele
não soube informar se os membros
da 'delegação jaraguaense
apresentaram notas ou apenas

relatórios de viagem, "Eles podem
alegar que tem direito legal e que
existem leis que permitem as

despesas, mas se ficaram em
-

alojamentos isto é imoral",
disparou, acrescentando que irá
enviar requerimento ao presidente
da FME, Jean Carlo Leutprecht,
exigindo explicações.

- Quero uma explicação lógica,
porque não vej o como um

procedimento correto. Após a,

resposta, a Câmara vai estudar os
caminhos legais para tomar as

providências necessárias - afirmou.
, O presidente do Legislative

afirrmu que um técnico que fez

parte da equipe jaraguaense
confinnou que a delegação ficou

hospedada nos alojamentos. "Ele
(o jécnico) me contou que o Jean
se hospedou apenas uma noite num'
hotel da cidade, assitn mesmo com
as despesas pagas pela Fesporte,já
que faz,parte do Conselho Estadual
de Esportes", declarou. ,

'

OUTRO LADO;,. Leutprecht
oonârmou as infonnações de que
a equipe ficou hospedada em

alojamentos. Ele afirrrou que os

valores' apresentados obedeceram
a Lei Municipal 1995, quedefine
despesas de viagem. Não fomos
l)óS que criamos a lei. Aliás, ela

Dnconfo;rnça: fJordinper explietlfões da FundaçãoMuniciPal deEsportes
foi aprovada pela tâmara",
justificou, acrescentando que
durante os jogos é obrigado a ficar,
10Qge da famllia e à disposição de
cerca de 100 mini-atletas. "A'

responsabilidade é muito grande",
reforçou.

'

Sobre as despesas terem sido

pagas pela Prefeitura, Leutprecht
informou que uma lei federal
profu� o. pagamento pelas

fundações; "Somos funcionários da
Prefeitura à

-

disposição· da
fundação, nadamais normal que a

Prefeitura arque com as despesas",
argumentou. Ele lembrou também

.

que do R$ 1;5 milhão incluído no

orçamento deste ano, a fundação
recebeu apenas R$ 445,7 mil.

Leutprecht disse que . já
encaminhou à Câmara a

d'ocum�ntaçãó com as "devidas

explicações". Ele lamentou o fato
de Bordin ter precurado a

imprensa antes de falar

pessoalmente com ele; "É função
do vereador. fiscalizar

.

a

administração, mas ele deveria ter

feito contato direto com a fundação
antes polemizar", desabafou;

Leutprecht disse, ainda que o

. atropelamento dos fatos pode gerar "

desconfianças injustas.
,

TeE recomenda rejeição das contas de 30Prefeituras doEstado.
.

'
,

.

Flcriaóóp'olis - As análises as anälises do trrbunal, os apontou 40res-trições, dentre elas
feitas nas contas do ano passado respectivos prefeitos têm 'um destacam-se: despesas com a

das Prefeituras levou o TCE (Tri- prazo de 15 dias para solicitarem .mànutenção e desenvolvimento
bunal de Contas do Estado) a o reexame das contas. Em se di> ensino abaixo do limite de
recomendar às respectivas' confirmande a recomendação, os

-";

25% da receita, ausência de

C;âmaras Municipais a re] eição prefeitos correm o risco de serem providências para a cobrança da
de 30 administrações. Entre os

. processados por malversação de Dívida Ativa, admissão sem
I municípiosquetiveramascontas verbas públicas e de ficarem concurso público erdespesas
"

rejeitadas pelo tribunal estão inelegíveis. O artigo 113 da parceladas com montaute sujeite
Massaranduba e GuaraÍnirim. O' . Constituição Estadual obriga o ,à realizaçãe de processo.
'parecer do tribanal será votado TCE a emitir parecer sobre as -Iicitatôrio,

.

Nas contas

:, pelas respectivas Câ�ar.a� de administrações das 260 cidades administrativás de Santa Cecília,
, Vereadores. que necessitam de catarinenses até o-último dia do o TCE constatou .48
: dois terços des votos dös exercício financeiro em que as irregularidades, oito de ordem
parlamentares para derrubar o contas anuais forem prestadas. constitucional e 28 legal. "A
�arecer do TCE. Sobre as contas do município .administração não observou os

Caso as câmaras .confirmem de Treze Tílias, o. relatório dispositivos constitucionaís em

1Zlbóra.tõr'io Lenat de 1tnilli�e.s elínicfl� 1tdtl.
Participante do Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de ,Análises.ClíniC�s.

Com' o conceito excelente em 92�·94-95
Ora. Rosangela M. Lenzi - CRFJ1397

,
.

'I

relação .as medidas implantadas", de verbas.
afirmou a relatora Thereza O TeE apontou nove

Marques. . . irregularidades na Prefeitura de
VERSÕES·- O prefeito de Guaramirim, do 'prefeito Victor

Massaranduba, Odenir Deretti Kleine (pPB),.en1l-e elas admissão
) I .

(PMDB), afirmou que as sem concurso e tentativa de se

irregularidades apontadas pelo evitar processo. licítátõrio. O
tribunal não, envolveram secretário de Administração, RoIf
dinheiro, apenas questões Antonius Júnior, afirmou que a

burocráticas. "As medidas administração já havia enviado ae

tomadas pela ';
Prefeitura, Clue, o tribunal relatório explicando os

tribunal diz serem irregulares,
.

procedimentos. "Deve ter ficado
foram de

í

nteresses das alguma coisa pendente", acredita,
comunidades", justificou, lembrando que o parecer do

acrescentando que tem condições tribunal é opinativo e pode ser

de explicar cada ponto e provar revisto e rejeitado. pelá Câmara de

que. não houve fraude ou desvio Vereadores.

/

"

Expediente: 7:00 às 12:00 t 13:30 às 18:00 horas
Rua Emßio Ca�los Jourdan, ·140 - C?EP 8925�,-020 - Jaraguá do Sul- sc

,Fone/Fax: (047) 371-6524.1 372-0108
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.�osa.ico Amvali reúne prefeitos e vereadores
eleitos , daExplicando

"

Oprefeito eleito deJaraguädoSul, GeraldoWeminghaus (PFL),
negou divergências e desentendimentos na equipe que assumirä

,
.o g.overn.o municipal n.o an.o que vem.

'

SegundoWeminghaus, as informações de que ele teriadado um
, murro na mesa durante uma reunião com o secretariado não

passam de totocas e interesses pessoais.
- Não sei 'de onde tiraram tal ínformação.A equipe está coesa e
trabalhando para assumir o município. Aliás, os ,própri.os
secretärios foram surpreendidos pelanotícia - garantiu.

Critica
Oprefeito eleito afumou que acidade estáaband.onada.Ele disse
que será preciso um trabalho emergente para que a Prefeitura
acompanhe o ritmo de crescimento.
- O único crescimento foi de pessoal, APrefeitura está 'gorda' -

afirmou, revelando quevai enxugar o quadro onde for necessãrio.

Condição
O deputadoestadual Ivo Konell (pMDB), candidato derrotado à
Prefeitura de Jaraguá do Sul, afirmou.que a aproximação da

,

, legenda com o PTB, do prefeito Durval Vasel, serã possível se
Vasel se retratar "das ofensas feitas aQS peemedebistas históricos
da cidade", que segundo Konell, estão magoados com as

, '

declarações feitas pelo prefeito durante a campanha.
A tentativa" de aproximação dos dois partidos está sendo

negociadapelos líderes, comvistas às eleições parlamentares de
�.

"

I

Posição
Vaseloonsider.ou "estranha" as condições impostas pelo deputado
e garantiu queKonell, por quatro vezes, fez contato com oPra
para discutir a aliança.
EIe reafirmou a disposição dp PTB em procurar os demais

partidos para futuras alianças.
- Política é dinâmica e tudo é possível - confidenciou.

Emalta
Ö Jornal CORREIODO POVO foi o mais lido daranteoVIIEncontro
dos Joraais do Interior, em Imbituba, nos mas 23 e lA.
Os participantes d.o evento e oshospedes do hotel fizeram questão

,

de reservar um exemplar daúltimaedição do CORREIO DO POVO.

, jogo de empurra
Na tentativa de se fazer uma matéria sobre merenda escolar, a
repôrtagem do CORREIO DO POVO procurou a Secretaria de

Edacação. A funcionäria responsävel pela área não soube
informar os valores gastos pormês, dizendo que estes poderiam
ser obtidos com as escolas,
,N.os contatos, feitos com três escolas, as secretárias diziam que
somente a secretaria tinha a informação.

Perguntinha
Será que o presidente da Câmara de Veread.ores de Jaraguá do
Sul, Valslir Bordin (PFL), não está se esquecendo de denunciar e
cobrar investigações de outros setores da administração

,

municipal?
G

,

DIVINAIII
..

' '

Durante clpls dla� os

futuros
adnitWstradores
discutiram temas
re/aclonados à

adnitWstraçlo
municipal e, receberam

,

Instruç6_ sobre os

procedimentos legais,

Jaraguá do Sul - Os prefeitos
'e vereadores eleitos das cidades que
integrama AmvaIi (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
estiveramreunidos, no Síndícato do
Vestuário, nas t1ltimas segunda e

terça-feiras, para traçar metas

admínístratívas conjuntas, discutir
sobre, a competência e atribuições e
receber infonraçõés a respeito do

processo. O evento foi promovido
pela AmvaH e pela, Secretaria
Estadual de Desenvolvimento e

Mçio AßDiente. '

Os futuros administradores
ouviram palestras enfocando os

aspectos econômicos e sociais da

, região. O coordenador do Prograrra
de Avaliação Sõcio-econõmíco
FinanceiraMunicipal da Secretaría
Estadual, João Fernando Andersen,
apresentou .o desempenho das

, Prefeituras da região no que tange a
arrecadação de impostos. O

,

objetivo, segundo ele; foi mostrar a
evolução da receita própria de cada

rmnicípío. Na opinião de Andersen,
a cobrança de impostos e taxas não

,

,6 eficiente, o que a�iTeta prejuízos
às Prefeituras.

- Apesar do amparo legal, a

inàdirq>lência é grande. Isto se ,dá
pela aproximação do prefeito com

os contribuintes - acredita,
, -atírrrando que é nuíto rraís fácil

sonegar imposto IlIlnicipal do que
os estaduais e federais. "É uma

doença nacional", frisou.
, De acordo com Andersen, o

programa visa a conscientização das
adnÍinistrações nunícipaís pára o

problema. "A intenção é fazer com

que cada Prefeitura crie uma equipe
de trabalho para explicar e

incentivar .o pagamento de

irrpostos", resumiu. O prefeito
eleito de Jaraguá do Sul, Geraldo
Weminghaus (PFL), classificou o

sémmrio de interessante. Ele disse

._

regtao
, fi "" .,

seminaneem

todas as circunstâncias", destacou,
O� prefeitos e vereadores eleitos

receberam apostilas com noções
básicas para o deserrpenho das

atividades, cópias, das Leis

Orgânicas dos Municípios, da
Amvali e das Constituições Estadual
e Federe,I, ãJém da lei 7.547; que
versa sobre o ICMS (hq>osto sobre

Circulação de Mercadorias e

. Serviços).

COIUellw:AJUlene" aerétlita que 1lpe1Ul6 em cültule compop,,1ação
"rbana acima tJe30% tIeve-se cobrar impostos

que é uma oportúnidade para que os Constituição e Justiça, Finanças e '

futuros governantes conheçam o Orçamento e de Mérito. Cabe a

processo administrativo. "Um Comissão de Constituição e Justiça
seÍninário deste porte prepara para analisar ós projetos no que se refere

"

o curq>riIDento do mandato,'alémde as leis. O projeto não pode
Jnformar sobre os aspectos: _

conírontarasConstituições Estadual
econômcos: e sociais da região",

'

ou Federal ou ainda leis superiores.
declarou, acrescentando, que a, Seo projetotemvfnculo comreceita
integração dos municípios da ou orçamento é preciso o parecer da

.

AmYali terá papel fun�mental nas Comissão de Finanças eOrçamento,
próximas gestões. Ele reforçou a 'que anàlisa baseando-se na IDO
idéia de buscar alternativas para se (Leis de Diretrizes Orçamentãrias),
'evitar a inadimplência. Para o Plano Plurianual, e Lei

prefeito eleito, a dívida ativá do Orçarnmtária. Esta comissão pode,
rmnícípío é resultado de política inclusive, decidir pelo m&-ito. Já a

clientelista, onde os bons pagam Comissão de Mérito decide de

pelos-maus, "É preciso traçarmetas acordo comcada área específica. "O
para que seja feito justiça"; Plenário da Câmara

é

soberano em

discursou.

VEREADORES - Na terça
feira, foi a vez dos parlarrentarés
receberem orientações a respeito da

função. O diretor de ÀSsuiito�
.�gats da A,sseinbléia Legislative,
Sérgio João Machado, explicou os

trâmites das
"

proposições
apresentadas pelos vereadores. Ele
disse que as ,Câmaras Municipais

.

formam três comissões:
,

.. TERCEIRÃO

.. 2° GRAU NOTURNO

.. AUX. ENFERMAGEM
- SUPLETNO DE 2° GRAU
- MATERNAL AO 2°'GRAU

-ATIVIDAD.ES EXTRA�CLASSSE

SEJ�.

SITIVOI
INFORMA ÕES 371-0779
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'

eco divulga relatório

final-da VIIISchützenfest
Números apresentam

" peqUena queda de

público e consumo,
mas balanço monetário
mostra superávit de
'cerca de 40%

�

Jaragliá do Sul - A CCO

(Comissão Central Organizadorà)
divulgou esta semana os resultados
da VIII Schützenfest, que
aconteceu entre os dias 11 e 20 de

outubro, no Parque Municipal de
Eventos. O balanço final
apresentou números inferiores aos

do ano passado.' Segundo o

secretário de Esporte, Cultura 'e

Lazer, Balduino Raulíno, um aos
membros da CCO, a queda
registrada se deu por dois �tivos
principais: a situação econômica

dopais ea coincidência do feriado
do dia, 12;' que este ano caiu num

sábado.
- A queda 'foi geral. A

Oktoberfest registrou queda de

quase 50%. A Fenarreco, de

Brusque, foi decepcionante. O
feriado do dia 12 atraiu, nos anos

anteriores,' entre cinco e seis mil,
o que não aconteceu este a'no, já
que caiu no sábado, dia de bastante
nnvimento - argumentou.

Na opinião dele, o ponto
, positivo da VIII Schützenfestfoj a
melhoria dos serviços prestados.
Raulino' afirmou 'que '

a

preocupação com a segurança, o
atendimento médico e a reforma
nos pavilhões contribuíram para o

êxito da festa. "Nossa preocupação
maior foi a manutenção: das
tradições germânicas. Não

Positi",j,:Ra"li"o acredita q"e re8,!,lttld�sda VIIISchUtze"fest
foram bons

'

podemosdeixar que a Schützenfest
se desvirtue", aconselhou:

Em relação a festa anterior, o
lucro cresceu 39%. Enquanto que
,a VII Schützenfest registrou
superávit em tomo de R$' 68 mil,
a festa deste ano apresentou RS
94,8 mil. Apesar dós ingressos
terem sido vendido a RS 3,00, RS
0,50 a mais que o ano passado,
Raulino acredita que este item não
foi significativo no resultado final.
"Este ano tivemos dois, dias de

portões abertos", lembrou. Os
números mostram que os ingressos
vendidos caiu 6.804.

No ano passado foram
vendidos 73.145" num total de RS
182.862,5�! RS 16.160,50 ii
menos que este .ano, quando o

público pagante foi de 66.341 e

o ingresso de RS 3,00: Na VII
Schützenfest foram vendidos,
179.764 copos de chope, este ano

foram comercializados 142.938,
uma redução de 20,5%: O
número de barris de chope
consumidos este ano foi 10%

menor em relação, ao ano

passado. Os copos de refrigerante
vendidos este ano também foi

reduzido, passando de 33.441'
para 31.471.

'

No balanço final, Raulino
considerou os resultados

positivos. "Está edição da
Schützenfest consolidou ainda
mais a festa, e mostrou que ela é
'irreversível. A CCO já tem

propostas e projetos novos para
o ano que vem. Vamos discuti
las com a futura administração.
O objetivo maior é manter a

tradição germânica", reforçou.
Rau lino adiantou que o hicro será
dividido entre as associações de
tiro e "para faz�r caixa", para a

festa do ano que vem.

Empresas recebem assessoriademestre alemão
'Jaraguá do Sul - O mestre

alemãQ em fibra de vidro, Dieter
Kohlmus, está, prestando
assessoria e treinamento às .

,
e�resas da região, que integram
o Núcleo de Modelação e Fibra
de Vidro,' da Acijs (Associação
Comercial· e Industrial de
Jataguá do. Sul). Kohlmus deve
ficar na cidade até o dia 15 de

dezembro.
ONúcleo deModelaçâo e Fibra

de Vidro é integrado por oito

empresas, que atuam nas áreas de

fundição, fabricação de carrocerias

para caminhões em fibra de vidro
e fabricação de moldes em fibra

para artefatos de cimento.
De acordo com informações da

Acijs, a. vinda de Kohlmus, oitavo

mestre alemão a visitar a cidade,
faz parte do convênio firmado
entre a Fundação Empreender,
compostas pelas Associações'
Comerciais do Norte eNordeste do
Estado, Com a Câmara de Artes e

Oficio de Munique eAlta Baviera.
A agenda deKohlmus prevêVisitas
à empresas que atuam em outra

. atividade.
'

.

Apevi apresenta 'sugestões
Medida Provisória"

a

Jaraguá do Sul - A Apevi região aconteceu. no dia 14, ruf Acijs
(Associação das Pequenas Empresas '(Associação Comercial e Industrial.de
do Vale do Itapocu) propôs ao Jaraguä do Sul), quando Bauer fez

deputado federal Paulo Bauer (PFL), palestra sobre o tema. De acordo.com
relator da MP (Medida Provísöria) ele, a medida "veio em prejuízo às

,
1.526, editadapelo governo federal no empresas sem empregados ou com

.

iníCio do mês, algumas alterações número reduzido" . A Apevi entregou ao
"para atender melhor a categoria".O depu�doumdocumentoelaJ?oradopelo
presidente da Apevi Laercio Coelho Ntlcleo JuridicoJLegislativo da Acijs

. disse que a taxa definida na medida, contendo as propostas.
entre 5,5 e 6,5%, é alta e sugeriu q:ue Entre as sugestões destacam-se: a
se estude a possíbílídade de reduzir ampliação da escala progressiva de

para um patamar 'entre 2,2 e 3,5%. faturamento das empresas, redução na
.

A MP unifica os impostos das taxa, ficando a mener entre 2,5 e 3%
micros e pequenas empresas e as divide

'

e a mais alta, no máximo, 7%, e que
de acordo com o faturamento. O -os impostos municipais sejam
encontro eatre'o parlamentar e cerca de. destacados das guias de recoIhiinento
80 DÜCrOS e pequenos empresários dá e permaneçam nomunicfpio.

......." .

IIC)(JIIO.
. PREVINA�SE

SeGUROS GARCIA
Fone/Fax 371 �1788

Referente Ação Entre Amigos
Prêmio: 1 casa no valor de R$ 120.000,00,
350m2; casa com 5 benbeitos. 4 quertos..
piseine. churrasqueíra e área nobre, (Jaraguá
do Sul).·
'Por neo ser possível a venda total das cartelas
da rífa até o día 30-11-98, a mesma deverá ser

prorrogada pela Lotería Federal do día 22-02-'97
,

INFORMAÇÕES:" ,,376-0&89
371-0239

"� ,1:;�,
d�, �

�;aEM com você
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Emissão
..

ECONOMIA 29 de D.ovenibrode 1

do' Procon faz alerta pali
as compras _

de Nata
de Letras

Tesouro- ainda em Iiugio
.4 bancada do Partido.
dos Trabalhadores
recorreu ao Supremo
Tribunal Federal para·
Impedir a emissão dos
títulos e acusa o

governo de não prestar
'Informações sobre os

.

precatórios

Florianópolis - A emissão de
cerca de RS 552,1 milhões em
LFTs (Letras Financeiras do

T.esouro) continua, a gerar
desentendimentos entre governo e

oposição. O tema está sendo
abordado pela imprensa nacional
e foi objeto de CP! (Comissão
Parlamentar de Inquéri to) .

no

'Congresso. Nó final do mês
.

passado, a bancada petista da

.
Assembléia Legislativa do Estado,
liderada pela deputada Ideli
Salvatti, prometeu recorrer ao Su
premo Tribunal Federal para evitar
a medida.

.

Anteriormente, 'governo e

oposição já havianr trocado. insultos
a respeito da emissão das letras, que
serão usadas para pagar precatórios
(açêesjudiciais contra o Estado). O
PT argumenta que o governo se nega
a informar sobre o rrontante dos

precatórios vencidosaté 1988. Os RS
552,1 milhões eorrespondem a um

Estr_b: PaloAIM.II 1180c_•••%plkal-pnctd6,.;o.
.'

,

terço da arrecadação anual do .Amin (PPB). Ele afirmou que o

Estado. A autorização para que senador qUer que à CPI investigue
Santa Catarina emitisse as letras foi apenas o caso deSanta Catarina.
dàda pelo Senado em meados de "Os senadores Esperidião Amin e

outubro. Vilson Kleinübirig estão
O líder do PPB, deputadoIvan enlameando o nome de Santa

Ranzolin, informou que uma Catarina", disparou. Quinta-feira
empresa de 'fomento mercantil (27) aconteceu mais um round na

(factoring) corrprou o segundo lote
. Assembléia Legislativa do Estado.

de títulos, RS 100 milhões, e os O J.7f e PPB batem o pé contra a

vendeu conseguindo um lucro de emissão das letras, enquanto quê
RS 25 milhões. "Isto é umcaso de .

governo e situação tentam conter
polícia. Empresas desta natureza. os ânijnos e' convencer das

. são impedidas pelo Banco Central necessidades dos títulos. Segundo
de participar de atividades o deputado Eni Voltolini (PPB),
financeiras", assegurou. candidato derrotado à Prefeiturã de

Já o líder do PMDB, deputado Joinville, Silva reconheceu a

Sérgio Silva, virou a metralhadora ilegalidadé da emissão das Letras
giratória para o senador Esperidião do Tesouro.

Agricultura perde US$ 900
milhões com protecionismo

Brasília -Apolítica protecionista
dos Estados Unidos, dós países da

Europa e. até mesmo do Mercosul
cortou US$ 900 milhões da receita
anual obtida com exportações dos
principais' produtos agrícolas
brasileiros, que movimentam US$
10;5 bilhões. 0 cmcuio-foi feito com

base nas alrqdotas de proteção dos
'

. principais importadores do Brasil.
Na opinião do presidente da

Associação Rural Brasileira, Luiz
Hafers, o país ainda está despreparado
para o processo de globalização.

"Acreditamos no espírito, na essência
da abertura dos mercados, mas
deixamos a guarda aberta", alertou,
acrescentando que' enquanto as

exportações, bra�ileiras enfrentam'
impostos díscrímínetõríos, as.

importações facilitadas provocam
estragos à produção e criam situações
absurdas como a que se verifica na

fruticultura.· .

Hafers acredita que o país �ão
tem outra sarda a não ser o

endurecimento nas negociações
políticas. "O 'panel' que o Brasil está

abrindo na Organização Mundial do'
COmércio para averiguar as

restrições à. exportação de frango
para a Europa é o início de uma

grande luta", afirmou.
O campeão de taxação de

iinpostos em todo o mundo é o suco

delaranja, O produto paga US$ 467
por tonelada para ingressar nos
Estados Unidos e tarifa de 17,5% para
entramo mercado europeu. Ofrango
brasileiro é taxado em 73% na Europa
e é-virtualmente impedido de entrar
nos Estados Unidos.•.

.'

Jaraguá do Sul- O Procon comatualizaçãc do dinheiro,
(Grupo Executivo de Proteção negociar preço com as loias.

ao Consumidor) vemalertando Rossatoalertaaindasobre
os consumidores, para as cuidados que se deve tomar

compras de Natal. O objetivo é hora de se comprar u

esclarecer sobre os juros das . eletrodonéstico, com> preen
prestações e as compras de ocertíficado de garanâaetes
eletrodomésticos defeituosos, o aparelho, alémde exigir aIiotà
alémde orientação sobre futuras, fiscal. "Este procedimento

. inadimplências. Segundo' o importante porque a assist
coordenador do örgão, José técnica não se preocupa e

Carlos Rossato, o Procon tem intormar o consumidor que el�
recebido cerca de 'cinco está .sendo lesado", reforços,

. reclamações por semana de lembrando que caso a assistêna.
.consumidoressobrell8'cadorias técnica não consiga resolver

,

com defeitos ou em desacordo
/

problema no prazo de 90 dias, o
com o que foi escolhido. Código d8.Proteção eDefesadô

- A orieotação que es� éonsumidorprevêasubstituiçiÔ
fazendo é para que- os por outro damesma marca. .

consumidores consultem preços De acordo com Rossato, o
e a disponibilidade em adquirir código garante tambémo direitó
o produto.'A finalidade é evitar de reclamações dos defeitos
futuras ínadirrplêncías e registro aparentes e de fácil constataçãO.
no SPC (Serviço deProteção ao .

por um período de até 90 dias, a
Crédito) explicou, partir da entrega do produto.
acrescentando que em caso de ',"Quando O' defeito não fot
uma mercadoria Com defeito o visível, a contagem do prazo
comprador tem o direito de para reclamações inicia-se no
substituí-Ia por outra, ser rrorrento em que o defeito se
ressarcido do valor, inclusive tomaevídeete'vfrísou.

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

. .

- , �

T"
TECN.
CALHAS

Eôlicos maxiar

Equipamentos para retirada do calor,
umidade e poeira

Rua Felipe S.chmidt, 279 - Centro

Fone!Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC
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Jaraguá do Sul, 2' de novembro de 1996
,

CORREIO DO POVO-'EAR.

Aposentados exig!m do gov�rno. Ferj vai realizarpesquisa sôcio-
pagamento de açoes trabalhistas, ,

A.' T. """ '" S' '/.}arapá do'SuI - Cerca de 860 Os aposentados realizaram 'passeata 'economIca e"m, Jaragua,'aO U, .,'

aposentados de todo o país, que pelo centro da capital minei1!a como forma
I

,
estiveram reunidos no IV Congresso de protesto contra o governo federal. "Antes Jaraguá do Sul _ Numa futuros de 'atendimento às dados serão repassados à
Nacional,' realizado em Belo nós ganhávamos seis salários mínimos,
Horizonte, entre os dias três e oítode hoje, não passa de três. Isto prova que iniciativa do Conselho crianças e .adolescentes. 'futura administração e

novembro, 'estamos ganhando menos do que, Municipal dos Direitos da
.

O presidente do estará disponível à
criticaram as t1ltimas decisões do merecíamos", reclamou Silva. Na opinião

'

Criança e do Adolescente Conselho, Municipal dos população. ,A pesquisaterágoverno federal nas questões da dele, será preciso reavaliar a reforma da

reforma da-Prev.idência. O presidente Previdência' para impedir que os em parceria com a Ferj Direitos da' Criança e do como meta os aspectos
da Associação dos Aposentados .de trabalhadores sejam prejudicados. O (Fundação Educacional' Adolescente, Leônidas ,econômicos, educativo
JaraguádoSul,RubensSilva, chegou presidente prometeu continuar com os

Regional Jaraguaense) Nora, afirmou que os dados cultural, social e de infra
a chamar, o presidente Pernando protestos.
Henrique Cardoso e o ministro Rubens da Silvafoireeleito conselheiro, cerca de 150 universítärios levantados pela pesquisa estruturá. '''Ela' visa
Reinhold Stephanes de mentirosos. fiscal da Confederação Brasileira dos fazem amanhã, sábado, permitirão uma radiografia identificar e mapear as

- Bles (PIIC e Stephanes) dizem Aposentados. Ele assegurou que o governo
que o governo não tem dinheiro para reluta em pagar as ações trabalhistas já

uma pesquisa sócio-) real da situação da cidade. situações de risco social na
nospagar,masnãoéverdade.Éuma ganhaspelacategoria."Noanopassado,o econômica na' cidade "A idéia é conhecer-as cidade, obedecendo estes

afronta aos aposentados. Existem ,'ministro prometeu quitar o pagamento das denominada "Situação de causas no nascedouro e critérios", informou"
ações ajuizadas'há oito anos, com ações em janeiro deste ano. Estamosno fmal risco social": Dividida em projetar programas que ",acre,scentando que, areposições salar'íais de planos do ano e sabemos que não vem mais",
econômicos acumulados - discursou. criticou. setores, os estudantes 'visem anemizá-los. Hoje, participação da população

visitarão aproximadamente trabalhamos em cima dos será fundamental para a

1500 residências (10% dos efeitos", resumiu. A obtenção dos dados.

,

domicßios do município). pesquisa é.inédita no Estado. Ospesquisadoresestarão
O' objetivo é traçar um e deverá estar concluída no identificados com crachäs e
perfil da população para final de janeiro ou início de camisetas do projeto. Os

que possam ser fevereiro: 'entrevistad� responderão a
"

viabilizados projetos Segundo Nora, os u� questionário.

Comunidade húngara
ganh.àrâ rnonumenro

larqual do Sul - � Prefeitura
deverá iniciar, na próxima semana,
a obra para sustentação do

monumento com cerca de cinco
metros de altura e três toneladas,
em ferro, 'que foi doado pela
famítia István Zolcsãk, de são
'Paulo. Anteriormente, a obra se

encontrava na cidade de Taubaté:
De acordo com a carta enviada

à Prefeitura pela família IstvánZolcsãk,
o monarnento vai presentear a cidade
com a estaelança, "KopJafa" em

húngaro, para prestar homenagem aos

colonos descendentes de húngaros.
A obra representa um dardo ou'

lança, com o qual os guerreiros lutavam.
Omonumento quer resgatar as tradições
do país e comemorar os,1.100 anos de

fundação da Hungria.

Olha o que a Fogosa
da InformátIca, quer ganhar'
do.Garanhão da, Expedição,

..
ACQUA FRESCA

.R$ 15,50'
/

..
DESVENbE o DESEJO OCULTO DO SEU AMIGO SECRETO.

No BOTICÁRIO, É CLARO!

7- Elaborar mapa de escolaridade geral.da população, desde a pré-escola até 'a
,universidade.

OBJETIVO
1- Conhecer o número de famílias, de crianças e adoleScentes (de Zero a 17

anos) em situação de risco social, além da incidência dequaís poderão ocorrer

no futuro.

2- Mapear a cidade apontando os riscos sociais mais graves e as tendências
dentro de um cenário globalizante incluindo risco de drogas, prostítuíção infanto

juvenil e degradação familiar.

3- Apontar a demanda escolar por bairros e estrato social. Localizar os problemas
de acesso e permanência na escola .

4- Conhecer a infra-estrutura familiar e a sustentação dos direitos dos filhos, em
especial, à educação.

5- Avaliar o desenvolvimento dos programas sociais implantados.

6- Conhecer a condição sócio-econômica familiar, desde situação deemprego e

.renda, limites de pobreza, relação do tamanho da família com o' orçamento
doméstico.

'
,

,

8- Obter informações sobre o acesso preventivo e curativo ,à saúde, doenças
maís comuns, perdas de dias de irabalho em decorrência disto.
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Adjori discutemodernização e éticajornalística
.' '. F

nome, apresentou o seminário
, Marketing em Comunicação; De
acordo com as explicações dele,
markering é um processo

, /planejado, ordenado e baseado em

fatos-e não empalpites ou opiniões.
"Ê umafilosofia de orientação para
o cliente, que quer ver o retorno",
ensinou; 'lembrando que os

Imbituba. -, Proprietários de vendedores devem ter a

jornais do interior do Estado preocupação em conquistar O'

estiveram reunidos, no Hotel cliente e formar parceria, não

Itapirubä, nos dias 23 e 24"para apenas ve�der o anúncio. ';0
participarem do vn Encontro dos cliente precisa sentir que é bom
Jornais do Interior de Santa' anunciar"; resumiu.
Catarina. O evento foi promovido Florentino Carminatti, da

,pela Adjori (Associação dos Associação Catarinense de
Jornais .do Interior) e debateu Imprensa, falou sopre a ética
temas relativos, a modernização e -jornalística, chamando a atenção

.

ética, além de markering em para a responsabilidade dos órgãos
comunicação, • assinaturas, Com o fato jornalístico. Reinaldo
editoração eletrônica, publicações Stringheta, da Chalegre
legais e mídia governamental. O Consultoria, apresentou projetos e

evento' contou Com a prt:Sença do ,alternativas para que os

prefeito Jerônimo Lopes (PFL).
'

proprietários de jornais do interior
Na m� de sábado, Petrúcio aumentem o, número de

Chalegre, da empresa queleva seu assinaturas. Ele afirmou que a

VII encontro reuniu

propríetários de jornais
do interior do Estado,
duranté o ultimo final de

para seminário, troca d"
experiências e integração

reestruturação' e a organização são,

ingredientes indispensãveis no

processo. "Com um trabalho
planejado qualquer jornal é capaz
de aumentar o número de

, assinaturas", assegurou, afirmando
que o método é simples, mas exige'
estratégia e disciplina Duplicação.

O seminário seguiu com uma

palestra sobre editoração
eletrônica, ministrada por José
Antônio Meira, do jornal "Zero'
Hora". Meira apresentou os

recursos disponíveis nos

programas de computador para
agitizar e dar qualidade às

empresas jornalísticas. "A intenção
é mostrar que a editoração
eletrônica é uma' mudança
definitiva e' sugerir passos para a

informatização de jornais". A ,

exposição de Meira abrangeu todo
o processo, desde a digitação à

diagramação e composiçao,

passando pela qualidade e

vantagens.
No domingo, aconteceu a

, Eski éa corulifão ein que seencontra:aponte Ja-TifaRibeirão das Pedras, no Bairro Jaraguá 99,por
oMe são transportadas 15 toneladas de bananas diariamente. Apesar tias cobranças sistemólieas do
vereQl/or WigQndoMeier (PPB), a Prefeitura aindilMOprovidenciou os reparos necessários.
Nanoite de segunda-feira (25), oparlamentarocupou a tribuna da Casapor,a reivindicar,pela terceira
vez,' as proviJêncitts devidas. Eie tifirmóu que desde o inkio do ,anó vem fa:t.endo tal solkitizção. '

Meier informou ta1nb�m que o càlçamento 'Ja Rua Benha Weege "émuito ruim".
'

OprefeitoDurval Vasel (PTB) informou que na Ti/aRibeirão das Pedras exifte umaponte-de concreto
e'que a qui o vereador se refere deve ser um pontillúio. Sobre o ctÚfament'O Ja Rua Berlha Weege,
Vas,eldisse quefoifeito luz atual�estão e quea Prefeitilra tem U1lUlprogf'tDlUlÇão para recuperar as
�, mas não consegue atendera tódos.

'

Florianópolis Para
discutirem "Os desafios pessoais ,e

profissionais na sociedade da

informação", 'profissionais e

estudantes ,da área de

secretariado, além do executivos
e profissionais de recursos
humanos e relações. trabalhistas
estiveram reunidos no 8°
Seminário Catarinense de
Secretariado, que' aconteceu nos

dias 2� e 29, nó auditório da
Fiese (Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina).

Oevento contou com palestr-as
sobre o tema. Entre os palestran�

lntegi'afão:proprietários dejornais do intnülrdurante o seminário
,

plenãria d� Adjori', onde se tratou pröpria. associaçao. Os
da organização da associação e proprietários de jornais do interior,
definiu pontos importantes para o resolveram também.intensífícer a

fortalecimento e maior integração, Rede Catarinense de Notícias, qUe
além de algumas mudanças deverá" pautar os

:

jornais
internas. A Adjori decidiu que não integrados, publicando uma

mais terá um representante na matéria definida. Os dirigentes
capital, o contato com o governo; acreditam que a Adjori pode servir
órgãos e instituições será feito pela de exemplo para o país.

,

Profissionais da área de

secretariado se reúnem na capital
estiveram o padre Evaristo
Debiasi, e os médicos Neri' dos
Santos e Elizer Mendes, este

ültirno, é autor. do 'livro.

"Contaminação vibratória", que
está causando polêmica na

categoria.
Constou' também da'

programação a entregado Troféu
Ilha's, que. homenageou
personalidades físicas e jurídicas

.:

estadual e nacional. O troféu

agracia os profissionais' que se
,

destacaram em atividades n0

desenvolvimento e valorização da

categoria no 'Estado.

DIRECTV,
.

, Mais de cem canais de
TV por assinatura

Ugue já! 372-1496
Ei;:; _-== �= :-� �!' -'�

, ;.;e;�o;::u��o�::�
Jaraguá do sur - sc

.

·�Do lVIaternal ao 'l'erceirão
,

,

Qualidade de Ensino, Responsabílídade do Futuro no Presente'
Atendimento personalízado com:
- Plantão permanente
-'Diversas opções de aulas paralelas,
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 676 - Fone: (647)'371-020� ou 372;..0202

, \
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Compra-se Balcão pequeno,
,-a loja, e uma TV Colorida
..ada de 20 polegadas, tratar
913-5678 com Rose.

Vende-se Aparelho de som

portátil Com'CD porR$ 610,00.
Tratar372,-0597. '

'

Vende-se Teclado da'marca
'

, Cassio, grande, sem uso por R$
200,00. Tratar372-0597.

, Alugo Sala comercial e casa na
praia. Tratar 372-0597.

'

Vende-se Freezer de 280L., p<r
R$400,OO. Tratar·372-2179. '

'Vende-se 200 Lps ( 4 por R$
10,00). Tratar Rua Avelino
Fl<Iiani de Borba, 260 - Figueira
com Ancelmo ou 311-5743.

Vende-se 1V (dois anos de uso)
colorida de 20 polegadas, com
controle, por R$ 350,00. Tratar
913-3216.

, Vende-se telefone de prefixo,
376 por R$ 3.500,00. Tratar
371-1224com Valmor.

,Vende-se Capota de Lona para
,

,Fiorino. Tratar 372-2434.

Vende-se Cavalo Manga Larga
paulista. Tratar 973-8424 com

Álírio.

Vende-se Telhas usadas. Tratar
312-3496.

,,',

Vende-se Passat178 em bom
estado. Tratar 371":2850.

Vende-se Goll89 motor 1.6 p<r
R$ 6.500,00. Tratar 973:-8639
com. Adriano.

Aluga-se Gàipão na Rua

Joinville, 2270 fundos. Tratar
973-3773 ou 372-0947 .

. ,

Vende-se Moto CG/84 cor azul,
p<rR$ 1.250,00 (aceitamoto de
maior valor 95/96). Tratar 372-:
2253.

'

Vende-se Terreno na (raia de

Barra Velha, Jardim Guaiporé à
80Om' do,mar, porR$ 2Õlil

'

tratar 973-8497 com Renaldo
aomeio-dia.

Vende-se Máquina de cobertura,
nova por R$ 1.000;00. Tratar
973-8497comRenaldo ao'meiö
dia.

Vende-se duas,Barracas para
'cinco pessoas, por R$ 250,00,
cada ou a combinar, tratar 372-
3581.

Vende-se três Cabeças de Gado,
porR$ 350,00. Tratar372-0958
com Vani.

Preciso de. uma casa para
, alugar em Barra Velha (centro),
dodiá26à30/12196. Tratar374-
1400. Procura-se casa para alugar no

Vende-se Terreno de 1.05�2, valor ,de, até R$ '150,00.
por R$ 9mil. Tratar na Rua' Procura-se casa ou apartamento

'

Infonneções na Rädío Jaraguá. ,

Rodolfo Tepasse, 31 em 'pequenoparaalugar,tratar371-
Guaramirim. 3800 ramal 236 com Nilton.

Aluga-se Casa na praia de

Barra Velhaapartir do diacinco
de janeiro porR$ 45,00 (diária).
'Tratar'371-5924 com Carlinhos.

Vende-se Veraneio172 motor

diesel, com documentação em

dia, faz tOlem por litro, por R$
, 7.800,00acombinar. Tratar.376-
1887.

Vende-se ou troca por moto,
Chevette/87 azul por R$ 3mil +
oito parcelas .de R$ 242,00.
Tratar na RuaRodolfo Tepasse,
31 em Guaramirim.

Vende-se Terreno em ltagueçu,
'

pronto para construir, com 18 X

28m2, preço a COOlbinar com
,

Cecíliano fone 371.-4553.'

, Vende-se Terreno de 14 X 26

m2, de esquina, no Loteamento
Divinópolis - Figueira, com
escritura' e sem problemas de
enchente, por R$ 9.500,00.
Tratar371-4424.·

Vendo apartamento financiado

Aluga-se Casá na Rua João -noCondomfnioAmizade de três
Carlos Stein, 80. Tratar no

c

quartos, valor acombinar, aceito
mesmo local. carro ou algum, móvel em

'Blumenau, tratar371-4424.
Vende-se Viveiro para pässaros,
por R$ 80,00 e Moirões para
cerca de concreto de 2,5 X 6,5m
cada. Tratar na Rua Maria

Francisca G. Klein, 69 - Vila,
Lenzi.

Vende-seD'I' 180/83 cor branca,
por R$ 1.100,00. Tratar na Rua
Ida Bridi, última casa com Jair.

Vende-se Carrinho de Bebê

semi-novo, porR$ 45,00.Tratar
371-5924com Carlinhos.

Vende-se TV 14 polegadas, '

colorida,comcontroledamarca " Vende-se oito Calças Jeans,
Panasonic porR$ 250,00. Tratai' mais 14 bermudas, tamanho de
372-0512 após 16:00horas'. 38 à 42 porR$ 50,00. Tratar na

Rua Santa Catarina,142 com

Maria. "

Vende-se F-4, 000174 por R$
8mil ou carro de menor valór,

, Tratar 372-3276.

Vende-se Fiat Palio/96, mota
1.0, quatro portas, ou troca por
oo,1ro carro (pampa, Saveiro),
Tratar 372-3276.

Vende-se Fuscal70, por R$
600,00 de entrada + 3X R$
280,00', Tratar372-3679,

Vende-s� Go1l89,motor 1.6, por
R$ 6.500,00. Tratar 973.,8639
das 12:00 às 12:40h.

'Vende-se Cadeira de Bebê, para
usai no carro, nova, da marca

Burigotto, 'preço a combinar no
fone 371-5151.

Vende-se,um Ar condicionado;
de 10.000BTUs, preço a

combinar no fone 371-5157.

Vende-se Maverick176 em

perfeito estado porR$ 2.200,00.
Tratar371-4533.

Troca-se, terreno no João
, Pessoa por carro em bom estado
até R$ 4.500,00. Tratar 371-
7533 ao meio-dia com Sandro,

Troca-seDT 180/84 porDT/90
.

ou 91 em bom estado, paga a

diferença. Tratar 371-1533 ao

meio-dia com Sandro.

,

Vende-se Égua domada de,
700kg. , máquina de picar trato,
carroceria boiadeira para

,

Toyota e capota deD-20. Tratar
-372-1793.

Yende-se Meia-égua com dois

quartos, murada, próximo ao

postoMime porR$ 9.800,00.
Tratar371-4424..

Vende-se, Terreno de 1.229m2, '

próximo a recreativa Duas'
Rodas por R$ 9.800,00. Tratar
371-4424.

Aluga-se Sala Comercial toda

equipada por R$ 100,00, tratar
973·;3519.

, -,
'

Vende-se Terreno em Schtoeder

,

I - Vila Amizade - com.casa de

100m2, + construção de 108m2

(ponto para comércio) ou troca

por chácara. Tratar no local com
Valmor ou Lúcia.

Vende-seMotor de Fusça 1.600,
com garantia. Tratar 371-3333
ou Barão do Rio Branco, 465.

Vende-se Lanchonete em"
Vende-se Brasilia17.9 por R$ ,'Guar.amirim, centro, todá,
2mil. Tratar 973-3467. .equipada. Tratar 37J..0151.

Vende-se uma Lanchonete e

PastelarianaRuaReinoldo Rau,
63 (em frente aoLojão do Povo)
completa, aceitacarro. Tratar no
local em horário comercial.

Aluga-se duas peças,. na Rua
Richart Piske, 344. Tratar 372-
0301.

'

Aluga-se casa na praia de Barra
Velha:Tratar 3.72-0301.

Aluga-se sala comercial, tratar
372-0640.

I
Vende-se ou troca pOT CB/89
ADX um Chevette/87 .SE�
Informações 373-0906:

Vende-se Terreno de 1.050m2
no Bairro Avaí em

Guaramirim.Tratar 373-090(j.

Vende-se Kombi Furgão/86 p<r
R$ 4Ínil. Tratar 372-3065.

Vende-se Balança Mecânica
Filizola por R$ 250!00. Tratar
372.:3065.

,. .... ,

"

,
-

Na DICC'S MOVEISvocê compra tudo com uma entrada, maisquatro
prestações, mas se você precisar de mais pagamentos, é só negociar: '

Temos: Mõveís sob medida - Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto.
'

Salas de jantar. Estantes e peças avulsas em geral- rlSlrl-NOS I eONFlIA
,DICC'S, Ind. 'e Com. de Móveis' Ltda.
BR-280 - Km 58,- Fone (047) 373-0077 e 373-0131 - Guaramirim - SC � Próximo ao viaduto
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16VAGAS
PARA HOMENS NA PRODUçAo

,'DA DUAS RODAS.
CO'MPAREÇAM NA HUMANA!

A NR 7 através da Portaria 24 da SSST de 29/12/94 rooobeu llOVO
'

titulo: Programa deControle Médico de Saúde Ocupacional; e ,

em vigor D dita de sua pUblicaqio no Diário ()fiçia1 da Uaiio. ,:'

,30./12194•

....-------------......---------..... PriDdpaisAlterações:,
L A:,Novà NR 7 eStabelece a obrigatoriedade da elabonçlo o'

implemelitaqiO,do Programa de Controle Médico dO Saúdo
, �ou1- PCMSO, porp. de todos QS emprepiom
e iastituiÇões que admitun1rabalbadores como�

,

com ,0 Objetivo de, prÓmoçio e preservação da saúde

çonjunto dos seus traballWtores.
, '

,

"

O PCMSO devera ter caráter de prevonçio: raiuoamcnto e

cliapóstico� dos .g...vos à saúde' relaCioaados, ao
trabaJlÍo, 'inclusive' de n&tureza subclÍnica, além ela

,

coastaqÇio da existência de casOs de doenças profissionais
ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. _

2. Compete'ao empregador custear todos os .proc:eclimentos
,

r:e�ioD.ldos ao PCMSO e, quando solicitado pela iaspeçio
do UabaJho" comprova' a execuçio da despesá.

' ,

No caso da enJpresa ésflr desobrigadà de mautermédico cio

,
trabalho, de acordo CQm a NR 4 • SeMços EsjJeciaJ.izado
em Engeohuia de Segurança e MediCina dO TrabaUlo;
deverá à empresa indicar médico do trabalho, eiDplegado OU

,

nio da ,eqJren, pua coordenar o J»CMSO.
'

Inexistindo médico elo trabaJho na loca1idade, a empresa
poderá' çon1J'atar médico � outra eSpecialidade P'"
�.oPCMSO.

'

3. Dentro do PCMSO; deverio ,ser inct,ídos, enn outros. �

realiz*9io obrigatória dos examesmédicos:
, a) ,DJlRETORNOAO TRABAlHO:

deverá, ser realizado obrigatoriamente no primeiro
dia de Volta ao trabaJho, do trabaJhaclor ausente pot
período igual ou superior a 30. dias por motivo cio,

doeJiqa ou acidente, de natureza ocupacional ou.ao.
ouputo. ,

'

b) DEMUDANÇADE FUNÇÃO:
, qualquer a1teraçio de atividade, posto de trabalho 011

de setor que impliqutrnà expasiçiO do trabalhador'
risco�te daquele'que estava exposto antos ela

mudança, deverá �,obrigatOiÚ$ellte' realizado o

exame�)de mudança de fimçio.
Contin� lla.próxima ediçio.

AuX. ESCRITÓRIO '

SUELI . 973.3098
VENDEDORA

SILVIA 973.5530
AUXILIARCONTÁBIL' . COM EXPERI�NCIA, OIDÁTICA E CONHECIMENTO
KARLAN '373.0484 AMPLO DOWINDOWS. ,

MOTORISTA AUTO." CARGA HORÁRIA A COMBINAR'.

NELSON 372.3315
,lNFORMAçóES NA HUMANA

AUX. DE ESCRITÓRIO ' ,

EDSON 371.8054 "TI'LI,.�U,I'.""1ft',',',MOTORISTA AUTO. ' --" '

C��ELETR�-:ii�J3 "_ ... I_m. 111111 çj11P1Í1i1C14
INFoRMAçOes NA HUMANA. '

ELEANA 371.1054
CRONOMETRISTA

,

�

NEULSI 973.8068
AUX. DE ESCRITÓRIO
ROSE 973.3771
DESENIßSTA TiXTIL
ANGELO

'

374.0228

CONTADOR
LUIZ

o

'\ 634 0568
"

.

,AlJX. ESCRITÓRIO
CARLA

.
,371.3864

.

.INFORMAÇÕES NA HUMANA
. RECEPCIONISTA

...._---..;.._-__;;.,,----------'
Para atender de forma global e concatenada à nossos

FERNANDA 973.8806 'I
'

1'1 AUXILIAR DE "I Clientes integraram-Se os esfQn;os técnIcoS da:

VENDEDORA
CONTlNuOEXTERNO

.• .___CO_ZIN_HA_,''_---', FAUSEL,& ASSOCIADOS LTDA.

IARA 372.2483 � ,

___---.----1· CO��DE 1 IPRENSISTAI . H�IIA�:S��I!N��

,: Classi-Emprego
uma Parceria

COIt,ItElC) DO povo., HU.....

''o

Vendedo'r Externo
.

'

,COM: .

ICARRO E CONHECIMENTOEM INFORMÁTICA
, INFORMAÇÕES NAIIUIIANA

.t§.
HUMANA
1.......-

IN·FORMA

INS:rRUTOR DE INFORMÁTICA,,'

PCMSO NR,7- MEDICINA00 TRABALHO

, ,

'Têcnlco de Segurança
do Trabalho

',HUMANA'
ASSESSORIA EM RH

INFORMAÇÕES NA HUMANA

REPRESENTANTE'
, COMERCIAL EMARKETING '

AMBULATÓRIO MÉDICO PARA EMPRESAS ,�

MED"ICINA DO TRABALI:IO ( PCMSO ) • AU'D'IOMETRIA ( PCA ,)
RECRUTAMENTO E SELEÇAO - CURSOS NA ÁREA DE RH

'
,

RUA HENRIQUE SOHN, 33 � CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.255-240 - JARAGuA DO SUL - sc '

Fone: (047) 371.4311 FaX: 372.1091 E-Mail:' HUMANA@NETt!JNO.COM.BR
'

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESAI
! .'

,
.'
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Vende-se Casa de 140m2 semi-acabada no

Chico de Paula, p<r R$ 15mil, aceita

P'oposta.T�tar
'

Vende-se Casa na praia de 70m2 pronta
por R$ IOmil, próxiino da lagoa em Barra

Velha. Aceita proposta. Tratar 371-2112
com Cida ou Cesar.

Vende-se lD'genteMinimercado com todas

instalações, ótimo ponto comercial, tratar
, no João Pessoa, 300m. após Bebidas

Kienen, em frente ao telefone público.

Aluga-se Sala comercial no centro por R$
.

350,00. Tratar372-2674.

'.'

-...._. - - --._. -
-_ -_. ...
--_ __ ......
------_._�

-=-....,'....."
JAGUARJT 100

• Partida el8111ca
• cambio automático
• Motor 95,6 cc
• FreIo a disco na roda
dianteira ,

• SUspensão telescópica.
na clantelra
• Porta'-capacete sob o
banco

,
* Valor R$ 3.380,00

TRAILL BOSS:250

Valor. R$ 8.300,00

CLÃSSIFICADOS DE VEfcUlOS

Procura-se casapara alugar, deR$ 300,00
àR$ 350,00 mensais. Tratar 372-2674.

Vende-se Balcão de Förmica branco, por
R$ 250,00 e um de vidro por 'R$ 290,00.
Tratar 371-4065..

Vende-se Moto XL 125/88 por R$
1.450,00. Tratar 371-3253 com Osmair.

Vende-se aparelho de CD Philips, todo
digital, com controle, preço a combinar
nofone 372-3995.

-

Vende-SC? três persianas por R$ 50,00.
,

Tratar 372-3995.

JAGUA�JT50
• Partida ei'étrléa
• cambio automático
• Motor 49,3 cc
• Freio adisco na
roda dianteira
'Suspensão
telescópica na
danteira
• Porta-capacete sob
obanco
* Valor R$ 3.180,00

XPLORER 300 '4 X 4

Valor R$ 9.900,00

JET-SKI ,USADOS
.

.

.'

JET-SKI - YAMAHA

Yamaha Super-Jet 92

Yamaha Super-Jet 92

Suzuki
'

94

R$6.000,OO
R$ 8.000,00 .

R$ 1�.000,qo ,

R$5.500,OO
R$4.500,00
R$4�500,00

, R$ 3;500jOO

'1
.
Waveblaster 96.0K R$ 9.80�,OO

.

KawasakiSX '94

Super-Jet 96-0K R$10.8oo,oo KawaSaki SXI 95

Wave-Rider 96-0K R$12.300,00 Kawasaki ZXI900 95

Wave-Rider 1100 96-0K H$14.5Ó0,00 SEA-DQOSP 92

Carretinhäs para
motos e Jet-Ski OK
R$700,OO

'possuíMOS PLANOS DE FINANCIAMENTO

Vende-se Moto Today/94 por R$
2.�OO,09. Tratar 371-0904.

Vende-se jogo de estofados de três e dois

lugares por motivo de mudança Tratar
372-1083.

Vende-se Mäquina de escrever Olivetti.
Tratar 372-1083.

Vende-se quatro aros 13 de aço COOl

pneus Radial 175 Firestone para Parati -

meia vida- tudo por R$ 150,00. Tratar
372-1628.

Veóde-se Caiaque porR$ 1OO,OO� Tratar .

372-1628.

Vende-se Pinheiros naturais, preço a

combinar no fone 372-3176.

Vende-se 'lona Vmilona de 6X4m, nova
potR$ 65,00. Tratar371-1065.

-

Vende-se ou aluga casa na praia de

ltajul)a, de 4Om2porR$ 8mil, aceita trocar
por carro ou material de construção.
Tnitar371-7742,.

Procura-se casa grande para alugar nas
praias de ltajuba ou Barra Velha a partir
do dia 27/12/96. Tratar 372�1949 com

Neri.

Vende-se Título do Baependi por R$
400,00. Tratar 371-3298'.

Procura-se telefone convencional para
alugar, tratar372-il05.

Vende-se estoque dê fio poliéster e

agulha, e moldes de inverno e verão.

Tra� 372-3271.

Vende-se Terreno de 375m2 + casa de
'alvenaria de 60m2 no Bairro João

" .

Pessoa�r R$ 7mil. Tratar 371:6776.

Vende-se Mesa de Sinuca tamanho'
médio, pr�ço a combinar, tratar 371--
3654.

'

'. "

I',
.'

Vende-se Máquina para fabricar fraldas
e absorventes, tratai 371-3654.

Aluga-se Sala Comercial, tratar 372-
3738.

'

Troca-se Moto XL 125/88 revisada,
com baú p� carro. Tratar 973-5805
cóm Marta.

Vende-se Brasiliá/79 por R$ 2mB.
Tratar973-3477.

Aluga-se casa por R$ 280,00. Tratar
na Rua Victor Rosemberg, .1045.

Vende-se uma XL 250/85 por R$
2.500,00 (aceita troca). Tratar na Rua
Clara Hermann, Calhas Braier em

Corupä fone 375-1330. , !

Vende-se Fogão a gás Continental,
quatro bocas, novo porR$ 80,00. Tratar
-371-4642.

Vende-se Máquina de Lavar Enxuta
Euromaster com água quente por R$
180,00. Tratar371-4642.

Vende-se Geladeira Prosdócimo, por
R$150,OO. Tratar371-4642.

Vende-se CG 125/82 porR$ J.OOO,OO.
Tratar 372-2791.

Vende-seCG 125n8modelo 82 porR$'
90d,00. Tratar 372-2791.

Vende-se Filhote de Boxer, tartar 973.:
9397.

Vende-se uma casa de madeira de lei

para retirar do local, faz qualquer
negócio, tratar na Av. Getúlio Vargas,
817.

Ofereço aulas particulares para
crianças de lO a 40 série do 10 grau. .Se
seu filho estä-com dificuldades para as

provas de final de ano, procure-me pelo
fone 975-0612 ou 372-3654 após
20:00h.

Vende-seFiatElbaCSL/89modelo 90,
cor verde.motor 1.5 porR$ 5.500,00.
Tratar com Afalberto no fone 372-4389
em horário comercial.

Vende-se Telefone celular e a linha, da
inarca Gradiente CP-40 transferível,

Aluga-se Casa em Nereu Ramos porR$ I valor a combinar no fone 372-3242

150,00, tratar naRua Luis Sarti, 364: com Jarbas.

VARIG/RIO-SUL CARGO
.'

-.
.

.....
"

A �uamelhoropção em despacho aéreo de cargas e
encomendas para qualquerparte do país.

RUA CEL. PROCÓPIO GOMES; 246 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC
'.

FONES: 371'-0091,/371-0363 - FAX 371-1919
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORmoDOpovo-4 CLASSIFICADOS DE VEfêulOS Jaraguá doSul, 1r9 de ..ovembro de 1

�

110471371-4233

MInAI'I'Ãl/nlMIIJlF/J 973-5320
VEICULO COR ANO VALOR ENTRADA 3eX 24X 18)( 12)( ex
XT 6OOllENER� - BRANCA 90 6.000,00 -; 2.400,00 211,00 258,91 309,92 415,15 714,88
CB 450DX \lBl)E 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 2.600,00 216,45 269,37 325,14 439,56 764,51
xt.x 350 AZUL 89 t

, 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.�60,OO 137,14 168,29 /201,45 269,8A' 464,67
IJT 180, BRANCO/AZUL 90 2.400,00 '960,00 84,39 103,56 123,96 166,06 285,95
IJT 180 VERMELHA 94 3.000,00 1.200,00 105,49 129,45 154,96 207,57 , 357,44
ROl 135 BRANCA 89. ' 1.700,00 850,00 68,74 80,40,' 104,91 " 175,40
ROl 135 PRETA 90 ' 1.900,00 760,00 66;81 81,9&

'

,
' 98,14 131,46 226,38

00 125 VERMELHA 83 1.300,00 650,00 91,75 144,95
ML 125 CINZA 83 1.300,00 650,00 91,75 144,95
00 125 VERMELHA 85 1.500,00 75Ó,OO . 60,M 70,94 92,57 154,n
CQ 125. BRANCA 85 1.500,00 750,00 60,66

'

10,94 92,57, 154,n
00 125 VERMELHA 88 1.750,00 875,00 70,88 82,76 108,00 1"80,56
00 125 TODAY PRET'A 91 .2.100,00 840,00 73,84 90,61 108,47 145,30 250,21
00 125 TODAY AZUL 91 2.100,00 .

840,00'
.

73,84 90,61 108,47 145,30 250,21
00 125 TODAY VERMELHA 92 2.200,00 880,00 71,36 94,93 1.13;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 TÖOAY . PRETA 94 • 2.400,00 960,00 84,39.
.

103,56 123,96 166,06 285,95 .

00
.

125nTAN AZUL 95 2.600,00 980,00 94,94' 116,51 1�9,46 186,81 321,69
00 125TITAN CINZA 95 2.600,00 980,00 94,94 116,51 139,46 186;81 321'.69
00 125nTAN VERMELHA 95 2.600,00 980,00 94,94 116,51 139,46

'

186,81 321,69
00 125nTAN VERMELHA 96 2.900,00 1.160,00 96,57 120,18

-

145,06 196,11
.

341,09
00 125nTAN VERMELHA OI( ·3.160,00 1.160,00 111,00 138,09 167,00 225,00 392,00'
00 125TrrAN CINZA OI( 3.160,00 1.160,00 111,00 . 138,00 167,00 ' 225,00

'

392,00
00 1;25nTAN \lBl)E

" .OI( 3.160,00 1.160,00 111,00 138,00 167,00 225,00 392,00
I 00 125nTAN AZUL OI( 3.160,00 1.160,00 111,00 138;00 167,00 225,00 392,00

KAWASAKI NINJA 500 AZUL 96 9.000,00 3.600,00 299,70 372,97 450,19 608,63 1·958,�

li KAWASAKI ZX1100 PRETA 96 17.000,00 7.000,00 555,00 690,70 833,70 1.127,10. 1.980,30
CB 750FOUR PRETA 75 5.000,00 ÀCOMBINAR

"CICLOMOTORMONARK BRANCA . 81 600,00. ÀCOMBINAR �

, �'gEIT�'M(JJ :SEU, tis�,t)tJ/ COMO EIj,TIlADA';ttll, INT1RM,(I1JAMlfS, SUA. VENDA tOM' RA�1PII'«EiiffGUR�WÇA:// y ,,� "

h/./. "
'i " ' }y /." "" /.,,; ,/{" _% __ / 0' ;/j,t z" " /, /. /.

" Z

VEICULO COR C ANO VALOR ENTRADA 3ex 24X 1ax 12)( ex
�T
SpÃZIOCL \lBl)E o 84 2.500,00 1.500�00 14.1,00 223,00.·lEMPRA 16V COMPLT. PRATA o 94 18.500,00 .7.400,00 644,00 791,00 946,00 1.268,00 2.184,00
TPOCOMPLETO CINZA O' 94 15.000,00 6.000,00 527,00 64(',00 774,00 1 ;037,00' 1.787,00UNOMILLE� VERMELHO o 96 . 11.000,00 4.400,00 366,00 455,00 550,00 743,00', '

.

1.293,00
UNOMILLE EP CIAR ea:lDO o 96 11.500,00 4.600,00

..

382,00 476,00 575,00 7n,OO 1.352,00UNOMILLE ELX 4P ea:lDO G 95 10.000.00 4.000,00 351,00 431,00 516,00 691,00 1.191,00
UNOMILLE ELECTR. BRANCO o 95 8.500,00 4.000,00 . 263,00 323,00 375,00 507,00 882,00UNOMILLE ELECTR. CINZA o 93 7.500,00 3.500.00 .234,00 287,00 344,00 _ 461,00 794,00
FORD

. EsCORTOL PRETO A ·88 6.500,00
.

3.000,00 283,00 331,00 432,00 722,00ESCORTOL PRATA A 84 :4.500,00 2.500,00 282,00 446,00PAMPA1.8S AZUL o 90 7.500,00 3,.000,00 263,74 323,64. 387,40 518,94 893,61GM'
CHEVETTE SL 1.6 S BRANCO A 88 5.400,00 2.400,00 242,00 283,00 370,00 619,06CHEVETTESL 1.6 AZUL A 86 4.500,00 2.000,00 202,00 236,00· 3,08,00 516,00KADETT SL EF11.8 CINZA o 93 11.300,00 4.500,00 39�,OO 489,00 585,00 784,00 1.350,00VW
FUSCA BRANCO • o 80 2.800,00 ÀCOMBINAR
FUSCA BEGE o 79 3.000,00 ACOMBINAR
OOLL VERMELHO A 8.6 "5.500,00 2.200,00' 266,90 312,14 40k,31 680,98OOLCL 1.6

.

AZUL o 89 7.000,00 '1

2.900,00 331,00 387,00- '506,00 .

, 84�00OOL S 1.8 PRATA A ,85 5.300,00 2.300,00 242,00 ·283,00 370,00 619,00QUANTUMCL -BRANCA A 87 6.900,00 3.500,00 275.00 321,00 419,00 701,00.
SANTANA SPORT \lEADE o 93 14.000,00 5�600,OO 492,00 604,00 723,00 969,00 1.668,00SANTANACO 1.84P PRATA A 86 6.500,00 3.000,00 283,00 . 331,00. 432,00 722,00
SAVEIROCL 1.8 'DcuW>O o 95 11.300,00 4.500,00 398,00 489,00 v .

585,00 784,00 1.350,00..

NOVOS
CORSAWIND SUPER 2P .

.VERMELHO o OI( 12.800,00 5.120,00 426,00 530,00 640,00 866,00 1.506,00
CORSAWIND SUPER 4P ROXO o OI( 13.800,00 5.520,00 459,00 572,00 69Ó,OO 933,00 1.623,00'FIESTA 1.0 4P PRATA o OI( 11.950,00 4.780,00 398,00 495,00 598,00 808,00 1.406,00
GOL 1000 i AZUL .0 OI< 12.480,00 5.000,00 _ 415,00 517,00 624;00 843,00 1.466,00OOLCLi 1.6 BRANCO o OI( 15.500-,00 . 6.200,00 516,00 642,00 775,pO 1.048,00 1.823,00
OOLCLi 1.8 ea:lDO o OI( 16.100;00 6.500,00 533,00 633,00 800,00 �.082,OO .1.882,00SAVEIROCL 1.6 . PRATA o OK 13.950,00 5.600,00 464,00 576,00 696,00 941,00· 1.637,00lEMPRA16V \lBl)E O, OI< 28.200,00 11.280,00, 939,00 1.169,00 1.410,00 1.907,00 3.317,06
UNO SX 2P CINZA o 01(, 10.550,00 4.220,00 351,00 437,00 .. 528,00 714,00 1,241,00UNOSX 4P ÀZUL '� OI< 10.900,00 4.360;00 363,00 452,00 545,00 737,00 1.282,00
D-20CONOUESTTURBO àRANCA D OI( 34.000,00 13.600,00 1.132,00 .

1.409,'00 1.700,00 2.300,00 4.000,00

.i
!
.!ii!>
!
8
i

I: I
I GI

�
I
a:

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUA DO SUL
,

VEICULaS NOVOS
branco 960K

vermelho 970K

prata 970K

verm. perol, OK
venrelho 970K
azulCaribe 970K

CorsaWm(t'super 4p. goya. OK

Parati CLi 1.6 prata OK

6011000 preto ,95/960K
> branco OK

turmalina OK

Terrpra 16V. 4p. turmalina OK

EscortGLi 1.8 azul IWt. OK

GolfGL 1.0 branco OK

MilleEP 1.04p. prata OK

TIpo 1.6 fi1li 4p. drake OK

I
VEÍCULOS USADOS
Fiesta delir. hidr. vermelho 95
KadetSL vermelho 93
Versáilles 4pts. verde. 92
KadetSL branco. 92
Fiorino branca '91
Fiorino Furgão branco 91 .

KadetStE vermeIQo 89
Fiorino verdemet. 89
Opala diplomata autom, 4pts.azul met. 89'
&cortGL' azul 'öl
MonzaSLE preto 'öl
DeIReyGL azul 'öl
'MonzaSLE preto 86,
PrêmioS branco 86
EscortXR3 prata 85
Escort'Guia dourado �
EscortL branco 84
Voyage 4pts. branco '84
MarajóSL branca 83
DeiRey branco 82
Monza marron 82
CorcelII branco 81

CLASSifiCADOS DE VEfcUlOS' CORREIÓOOPOvO--5

GUARAMIRIM

CAMINHÕES
NOVOS
M.B. - 1214/51 branca OK

M.B. - 1218/48 brarica OK

M.B. - 1218/51 diversas OK

M.B. -LAI8B/48 branca ,OK

M.B. - L1620/51 diversas OK

M.B. -1621 branca OK

M.B. - L1621159- branca OK

, M.B. - LS 1630�45 branca OK

M.B. - LS 1935/46 branca üK

M.B. � L2635/54 branca OK

F-4000 4.1 Turbo (F-422) branca , OK

USADOS
FordCargo 3224 cavalomeco ver-melho 90

V.W. 11140 Carroc. Toco f branco· 89

V.W. 7.90 c/carroceria amarelo ,89

V.W. 790 c/carroceria amarelo 88

M. BtWIL l l lß truque bati branco 88

Ford cargo 1618 �qUe CaITOC. branco . 87

V.W. 790 chassi cinza • 87

V.W.790 c/bati branco 87

V.W. 11.130 toco carroc. cinza 85

D.66 motor 1113 baú marron 81

Cbevrolet D60 carroc, toco bege 80

M.B.�. 11,13 toco carroc, azul 78

M.B. 1519 tocobasculante . azul 78

M.B., 1519 toco basculante vermelha 78
.

F-4000 carroc. amarela 78

M.B. 1113 Toco , azul 76.

M.B. 608 baú azul 76

M.B. 608 carroc. vermelho 76

Ford F 600 toco carroc, cinza 72

M. Benz/l, 1113 c/muque branco 71

DALPBA
,

,

MOTOS
CG TItan OK azul R$3.200,OO
CG Titan ,OK vennelha

• R$3:200.00
CG

I

Titan 95 vennelha R$2.400.00
CG Today 93 vennelha R$2.400.00
CG Today 90 vennelha R$2.000.00
CG Today � prata R$1.900.00
CG 125 88 vennelha R$1.700,oo
CG . 125 87 vennelha R$1.70Ó.00
t.t.. 125 86 "Preta R$1.60o,öO
CG 125 83 vennelha' R$1.300.00
CG ,125 82 • vennelha ,R$ 1.000.00
ML 125 81 vinho R$1.100.00
ROZ 135Z 90 preta R$1.800.00
CBX 150 92 vinho R$3.000.00
CBX 150 89 vennelha R$2.600.00

. IJT' 180'· 86 branca R$1..400.00
CBX 200 94 vinho R$3.600.00
Saara 350 91 azul R$4.300.00
CB 4500X 88 cinza R$4.500.00

.

Teneré 600
,

90 branca R$5.900.00
CBX 750F 90 azul R$9.000.00

FlNANe/AMENTD EM'ATÉ 12 rEZES
Rua José Theodoro Ribeiro, 860

F�NE: 372-3276
Ilha da Figueira - Cep.: 89258-000

Jaraguá do Sul - SC

R !m@UdIb'i1@
Omega CD Automatie completo '93 bordo
Monza G. rompi. + ar + dr. 4pts. 94 �uI
Monza SL 4p. A 93 praIa
Monza SlE rompI. 4p G 91

. prata
Monza SLE baixa Ion A 90 cinza

. Monza SLE. 4p. baixa Ion ,'A 88 'azul,
Del Rey L A .88 �ul
F-1000 .0 95 begemel.
F-1000 Finare. G 95 prata
Tempra 16V compl. G 93 bordo
UnO CS G 90 Qege
Florino .G 90 ,brlllco
GoI CL G 93 brlllco
Goi CL G 91 br3Jco
Gol GTS campl. A 88 bordo
I:soorl GL A 87 azul,
Esoort L A 93 praIa
Esoort L G 90 azul
EsCorI XR·3 oonv. camp. 87 branco
EScort GL A 86 met.
Santana CL A 88 brlllco
Sanlana CD 4p G 85 praIa
Fusca G 73 brsnco
Belina G 81 azul
Passát G 81 brlllco

Buggy G 64 vermelho

R�a JC>i ...."ill� ....Q 3573
Fc>n� (047) 37"1-9822

JARAGUA DO SUL - SC

AUTO NOVO
VEíCULOS

VEicULOSClCMÀ PRONTAENTREGAClCORÀ escOLHER
Corsa super prata 97 (cl opcionais) 9.000.00 + 29 de 200.00
Blazer GM 2.2 - 97 28.800.00
Escort GL 1.8 - 96 , 15.500.00
Gol10oo (básico) - 97 12.400.00
Gol10oo Plus (completo) .. '97... : � , 14.000.00
Corsa Super (2pts.) - 97 .; ' 13,300.00

.

Corsa Super (4pts. completo}�97 15.100.00
Sàntana evide.nce (completo) - 97 : ..27.500.00
Uno SX (4pts.) - 97 _.11.500.00

, Uno SX (4pts. completo) - 97 ; .. ; , 13.000.00
F-10oo dieSêI- 97 : 29:5.00.00
D..2Ó custem S diesel- 96 : : 28.800.00
Aceitamos carta de crédito de qualquer consórcio ou o

seu Carro usado na troca. Financiamento até�mesé$.

R. JOINVllLE. 2�50
FONE/FAX (047) 371-11574 / 973-9753

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



" 'ENDEREÇO, I
- ,

ÃREA(M2)TIPOI,.: , ,

Construrda' ,

Terreno
Alv.R.Alvln Otto s/n2 - Lot. Dalmar 280,00 1.480,00
Alv.A.José Nar10f s/n2 - Ana pâula 195,00 468,00
Alv;.....A.Francisco A. Plcclonl s/nsiCorupá 80,00 '853,00

'

MistaA.Geraldo Harnack, 231 - V. Lalau 130,00 420,00
,Alv.R.LuizSaUer, 63 140,00 330,00
Alv.'R:Marechal Hermes s/n2-Schroede 157,00 3.588,00
Ale.R.Feliciano Bortolinl, 271 - BaiTa 247,00 512,00
Alv.
,

R.Floriano Frebàrger; 70 . 530,00, 530,00
Alv.R.JulioTavaresdaCunhaMello, '150 200,00 1.08�,49
Alv.
,
R.Abano Fachlni s/n'1- VilaNova 140,00 675,00
Alv.R.José Narlof - AnaPaula 195,ÔO '

468,00, ,

Mad.RuaRlehardtPiske, 417 70,00 435,50
Alv.R.Otto'Meyer, 66 - Vila t.enzl- 205,15

'

617,50
Alv.R.Chile, 20 - Czemlewlcz ' 100,00 520,00
A1v.A.CândidoTomazell- Schroeder 260,00 ' 1.541,00
/W.R.João daCruz de souza, 35Coh 135,00 500,00
/W;R.402- Bairro sãounz 70,00 392,00

NR .VALOR'

QUARTOS R$
03 100.000,00
03 70.000,00

13.500,00
40.000,00

00 65.000,00
03 88.000,00
'03 .,_ 43.000,00 ,

os 250.000,00
os ' 150�QOO,00
03 85.0p0,00
.03 70.000,00
03 18.000,00
04 58.000,00
04' 38.000,00
os 80.000,00
04 32.000,00
02 30�OOO,00

APARTAMENTOS
NR DE QUARTOS VALOR R$

03 I .

23.500,00.-

03 '55.000,00

os 16.000,00
03 45.000,00

ENDEREÇO
RuaArtl)urGuenher, '220 - Condomfnlo Amizade - Bloco 08 - 1'1 andar

RuaGumercindodaSilva, 555.- Centro - Ed. Carvallo

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

RuaProcópioGomes deOliveirà, 1.3� - Edif. Isabela

�NDERECO
'

ÁREAIM2' VALOR R$

OBSERVAÇOES

,
.

Condções de pagamento à,eomblnar
NegocIável
Condçõesde pagamento àcombinar
Trocaporcasa
Condções de pagamento à combinar
Condções de pagamento àcombinar
Condições depagamentoà,comblnar
Valore condições a combinar
Valores e condições à combinar
Condições àcornbilar
Valores e eondiçõesà combinar
COnclções de pagamento à combinar

� EntradadeR$29.000,00+ 12XTR+1%
Conclções de pagamento à c()l11b1nar
Conclções de pag_àmento àcombinar
Assumlrflnanclamento de 120 meses com base de R$ 24,00
Trocaporcasa

OBSE,RVAÇOES
Assumi' filanciamento de 192mesescombase R$ 296,00
Assumlrflnanciamento de 80meses com base Á$ 524,00
Assumir filane. de 100mesescom b�eR$ 550,00 (1.4CUB)
Assumir Finane. de 2� 6meses com bsse de 590,00

RuaProcópioG.Oliveira; 1360
RuaOttoMeyer
RuaAngeloTorineIli - VllaNova
RuaTomázFrancisco de Goes - Vila Lenzi
RuaJacobBuekn2 137 - centro
LateralJoséTheodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Rua611-Semnome'
RuaAdolfoEmmendoerfer, Barra do Rio Molha
RuaGuilhermeHass - Lot. Juventus'

.

RuaMarinaFrutuoso - Centro
RuaJoãoSotherCorrea -'Guaramirim
EstradaQuati-Guararnirim
RuaAmazonas
RuaPrefeitoJoséBauer
I.RuaAntônioGesser
RuaTeodoroRoeder - Água Verde

714,00
375,00

35.000,00
371,00 '

4.236,00
1.800,00
2.787,00

"5.000,00
525,00
736,44

93.000,00
'250.000,00

385,70
2.180,25
468,00
364.,00

85.000,00
15.000,00
85.000,00
26.500,qo

640.000,00
48.000,00
85.000,00
70.000,00
12.500,00
55.000,00
40.000,00
60.000,00

, 30.000,00
19.000,00
1'4.800,00
,15:000,00

OBSERVACOES
Com parcelamento à combinar
Com parcelamento à combinar
Condições de pagamento à combinàr
Condiçõés de pagamento à combinar

EntradaR$ ,33.000,00 + 6 x R$ 2.500,00 prestações fixas.
Com paroelamento à éombinar
Condições de pagamento à combinar
Envada,R$ 3.500,00 + 27 x R$ 344,00 TR + 1 %

Oondiçõesdepagamento à combinar,
Conpições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à 'combinar
Condições de pagamento à combinar
Negociável
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Com o coquetel de
abertura que aconteceu na

quarta-feira (27) a Ajap
(Associação Jaraguaense
dos Artistas Plästicos),

realiza a Exposição Natal
'com Arte, que acontece

no Espaço Cultural Praça
Ângelo Piazera. A

exposição reúne os

talentos de Jaraguá do Sul
e abre a oportunidade aos

jaraguaenses e aos

municípios da região a

conferirem as obras de
,

todos os artistas. Vale
conferir a exposição que
permanecerá até o dia JS

de dezembro, das 16 às 22'
horas.

, J'�
N

. Artistas

'participantes:
Adolfo J. Zimmennann

Andréa de Macedo Furtado
Arlete Schwedler

, DalvaBarturcheck

Dom. Cabral
Fernando C. Bastos
Inácio Carreira

DúJahnke
MariaHelenaFeldens
MariaLecir Bona ,

MariaV�aLug1i Fernandes
Marina Lueders

,

Marli Peixoto
-RossanaA. Subtil
RuthHass
ValdeteA de Fragas Hinnig .

Show de Natal·.
I

.

'A ADMINISTRASÄ0 ,MUNI,CIPAI. I�93.1996
CONSTROI E ASSINA EMBAIXO

.G"�" .

I.•
•

I '

QUalidade de vida

CALÇADÃO DA �RECHAL, HUMANIZOU A CIDADI

. A Orquestra da Escola deMüsica ArteMaior e o
. Coral do Colégio Estadual Roland Dornbusch:
apresentarão, nos dias 3 e 4 de dezembro, às 20

. ' , "

horas, o Show de Natal na Praça Angelo
Piazera, com a participação especial

.

do Maestro Luis Paulo Trione. Os

dois dias de apresentação contarão: com-a
presença do Papai Noel, que estará distribuindo

doces aos presentes..
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VARIEDADES - 2

Confira a História

"A História de nossa gente não podeMar só na

saudade ". O Passado só é importante se.

o seu tempofoi bem empregado.

I

II

Barlodeltapocu d{,�il�!"'?
Em 1876, pelas 5 horas da manhã de nove de dezembro,

acompanhado dos s,s. Frederico Brustlein, os drs. Etienne Douat,
Lago, Jourdan e outros amigos, seguiam numa expedição de
verdadeiro sacriftcio para o presidente Taunay, não trepidando um

momento S. Excia., pois sendo a, colonização um dos ramos dos
serviços a que o governo tem ligado 'o maior interesse, iria,
pessoalmente verificar o fértil e majestoso Vale do Itapocu, berço
do nascente nücleo do JARAGUÁ. A imprensa do Desterro
consignava o fato ali passado, em que o 'engO dr. Jourdan, em

comemoração da honrosa visita, pedia licença para apelidar o r
rio afluente do Itapocu, na sua margem direita, a partir do Jaraguâ,
.para Oeste - RIO TAUNAY -

" o 2° rio era nomeado de - RIO MA�OR
LAGO - nome do distinto engenheiro da Provincia que acompanhava
o visitante ilustre e o 3° rio - RIO HERMiNlO - em homenagem ao

dr. Hermtnio Francisco do Espfrito Santo.Óí" vice-presidente. A
primeira 'embarcação que navegaria as äguas do Itapocu era

batizado, com o nome de DONA CHRISTINA - esposa do presidente
, Taunay, não ',tendo então sído lançado ao mar por falta de tempo.

.,rJ!(:t!!�F7
- Em 1926, o. dr. Victor Konder, era elogiado pelo trabalho que iria
desenvolver na suapasta. Em Curitiba-PR, era entrevistado e recebia
os maiores aplausos. Ele dizia para justificar o seu projeto: n»
boas estradas e fretes baratos I que verdadeiramente precisamos",
explicando "que i mais barato o frete de mercadorias de Hamburgo
a Floríanõpolis do que dessa cidade à Blumenau. Há mercadorias

estrangeiras que são vendidas nos portos marüimos do Brasil por
preço inferior aos nacionais. Vem da falta de transporte barato os

absurdos preços das mercadorias ".
-; O Partido Republicano Catharinense, apresentava ao Munic{pio
de Joinville, do qual Jafae,uá era 2° distrito, os candidatos para tis
eleições para o triênio 1927 a 1930. Passadas ás eleições,' resultou
eleito o dr. Ulysses Gerson Alves da Costa, para Superinténdente,
enquanto que Jaraguâ elegia os jútzes äe paz: FredericoMoeller: cl
884 votos,' João Emmendoerfer, c/J60,' Silvino Piazera, cl254 e

Francisco Dutra Junior, cl244 votos., '

" .,J!f)I!!�s.7·
- Em 1936, a srta. Alice Santos contratava casamento com o empresário
Willy Schuli

'

,

- Uma grossa chuva de graniza se abatia em DuasMamas, Rancho Bom e

estendia-sépelaplantele do Itapocuzinho, causando grandesprejuizos. Da
famfJia Tomaselli; o estabelecimento industrial com 16.000 telhas ficava
apenas com, 9.000.

.P!l:t"�"";-
- Em 1986, realizava-se em Jaraguâ do Sul a ler Exposição Nacional de
Cães e a r Exposição Sulamericana de Cães, oque era assinalado com'
'um lauto jantar no Restauranie Monjolo.

, ,

- Iniegrando a expedição brasileira, os biõlogos Renato. Giorge Ferreira
Garcia - MirianMariaPradi Garcia (jaraguaense de nascimento) seguiam
àAntártida, para estudos naquele continente, onde permaneciam 45 dias.
No retorno o casal sepropunhafazerpalestras e/apresentarfilmes e slides,
ensejando a todos maiores conhecimentos sobre o continente gelado, onde
o Brasil tem montado uma base de pesquisas.

'

- Apuradas as eleições acabava eleito governador do Estado de Santa
Catarina, o candidato do PMDB, Pedro Ivo de Figuetredo Campos.
- OJaraguli. Clube de V60 Livre e Associação Cararinense de V60 Livre,
realizava em Jaraguá: a 2" etapa, com descida ;10 campo de pouso da

rUa Baependi, vencendo opiloto que alcançarmaiordistdncia da rart:;'!.

Sexta-feira, 29 de novembro de 199<
, =

11�1�1�1���1���1�1�1�1���!�1�1�����1�1�1�!�1�1�1�1�1�1�l���l�!�!�l�l�l���l�l�l�l�•••"_�l�l���l�l�l�j���j�j�j�j�jl�j�l�j�j���j�j����i�j�j�j�j�j�j�l�j�j�jlj�i�it
,

RIO/DO SERRO E.SUA HISTÓRIA (41) - APONTAMENTOS
'

; A comunidade cresce é se
tránsfonna pelo trabalho.De

cadawo e de todos.

em 31-
estas comunidades
exclusivo Rio da Luz m:
foram fundadas pelo pastor
Schlünzen, quando residiu

,

1902' até 1907, eD1 BJÜdet1al
e depois em Jaraguã, durante
Vinte anos. Nenhuma d,e8Sa$
comunidades podilUl
regozijar-se de um templo.,
Os cultos realizavam-se nas

escolas em recintos
pequenos e muitas vez

indígnos. Durante as I e

guerras as leis e os <leere

de nacionalização, as escoJal

particulares foram
transformadas em públicas e

não era mais permitido' a
realização de serviços
religiosos. -Bis que, então,
novo esforço dos mora

dores para edífícar; e hoje
muitas delas foram
consideravelmente
aumentadas para atender oS
serviços eclesiästcos.
Na edição n° 624 do

cORREIO 00 POVO, do ano ®
1931 era pubbdo o Fstatuto
da' Commidade EvaDgéb do
Rio do Serro IL e a�N1

geral que aprovava o seu
documento constirucimal elegia
também a primeira diretoria:
Preso Carlos Bansen; Ten.
Ri.::ardoRuxe Seen PaulMüIb:

Fdz, von Jaraguá - 1l}.}6.

AlTATE NC>LOGIAEM,
,

MATÉRIAS.PRIMAS PARA
AliMENTOS '

Fone (047),371·2277
Jaraguli do SU I - SCI

Duas Itodas
Industrial

Embora de Rio Cerro a Jaraguä Alto, unindo-se ao

assistência espiritual se Sínodo Evangélico Luterano

fizesse pelo Rio do 'Testo, de Santa Catarina, Paraná e

município de Blumenau, com outros Bstados..Havia uma

o tempo se fechou o círculo divisão de regiã?: o pastor.
através da Comunidade de Schlünzen ficava com

Brüdertal Itapocu fundada n�, Jaraguã I e com sede
ano de 1886 por imigrantes Paroquieí em JaraguáCentral,
'alemães, que baviam e o pastor. Albert Schneider;
emigrado da Boêmia 'para a então vice-Präses do Sínodo,
Rússia, tendo posteriormente passou a servir Jaraguá TI -

deixado o país para fixar-se com sede em Rio Cerro I. Em
definitivamente no Brasil, 1931 a' Comunidade de

'Onde cbegaram sob o nome Rio Cetro 11 anexou

de comunidade dos irmãos se definitivamente à

l:IerrenJlUt, tendo a frente o Comunidade de Jaraguä I,
pasior Wilbehn Lange, anteriormente sob o zêlo de

mudando-se,contudo, depois Rio do Testo.

para, onde hoje se
"

situa' As comunidades das quas
BrÜdertal (O Vale 408 secompõe a paróquia "Jaraguä
Irmãos), atendido pelo pastor TI" com sede na Barra do Rio
Conrado Roesel, que vem' a Cerro, sete quilômetros da
ser substituído pelo pastor cidade de Jaraguã, ho
Ferdinand Schlänzen e que je florescente bàirro de mui
alastrou consideravelmente o ta prosperidade e

, raio dé atuação, associando- desenvolvimento, era uma

se ainda às comunidades já paróquia autônoma desde 1 ° de
existentes de Brüdertal - juJbode 1922. Ao tomar conta
Itapocú, Estrada 'do desta paróquia, e pastorAlbert
Itapocuzinbo, Estrada de Schneider jse compôs das
Blumenau as de Estradas ,seguintes comunidades: Rio da
Sehröder I e TI, Jaraguá, Rio Luz I, fimdado em 21-09-1902; ,

da Luz, Rio do Cerro e Rio daLuzAko, fimdadoem23-
Ribeirão Francisco de Paulo. 11-1902; Rio da Luz m, tiiada
Em 1907 o pastor Scblünzen em' 1916, Jaraguá Médio,
assumiu ás suas funções e fundado em 13�04-1909;
'transferiu-se para Jaraguä do Jaraguä Alto; fundado em Z4-
Sul. O pastor Albert 11-1902 e Rio Cerro, fundado
Schneider apõs dez anos de
labor em Brüdertal transferíu-:
se para Rio do, Cerro, como
cura daquela comunidade" e

seu sucessor foi o pastor
Leonhard Striffler. No,

,registro de batismo da igreja
deBrüdertal. lê-se que, no ano

de 1832, crianças dasmargens
do Rio Jaraguä (que nasce da

junção dos rios do Serro e,
,

Garibaldi) foram batizadas pelo
pastor Lange, levados por
montes' e vales" .por
precipícios e pântanos, sem

pontes nem estradas, para
levar a pslavra da Fé e batizar
em nome' da Divina

/ Trindade. Em 1917,
congregav�m-se em' ,

novas ,C,omunida- -,

Os inigtrRúsaImriiG'nãoenco1flrr.Mlm na1UWtlPótria t:a/enJ4tiDIdes de Jaraguã Centrai" porontlepudessemseorienlar.lmporúmimenliioosdeseupaísM.Itapocuzmho,
'

Estrada origeln.'Umdessesca1mtláriDserade1883qrucontinhaa notícia""
Itapocú, Rio da Luz, Rio da 4(XJOanotlenoscimentodeMartinusUdlu!r,éinnovembrodesseano.
Luz Alto, Rio da Luz IH, Rio l)oquelaépocaéagravuraaiacima .ojovemLuteronacasadaSf(l.

, Cerro I, Jaraguá Médio e KóttaetnFisenach. ColaboTllfÕOdeUtloRanlow
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371-9595
372-1,922

Rua es:

Procópio Gomes
de Oliveira, 680

fP[fJomf.OlJl!
FORMULÁRIos CONTrNUOS

. INOTAS RSCAIS, DUPLICATAS,
RECIBOS, FORMULÁRIOS
PÊRSONALlZADO'S, ETC-.

ENTREGA EXPRESSA EM SUA

EMPRESA OU EM SUA

RESIDENCIA
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INDICf
...................... � ..•.... � .

,Mod@ na Internet ,3
.......••......•...... � ......•..•.....••• � � .. �.� .

.Segurançar a ,: última,
, barreira da Internet. ' 4
..........•... � ... � ..... � .....� •••..............•••••••.•• � .....

A ligação das lntranets
com QS. empresas, 5
..... � ... ,� .........•.. � •.••.••....•...... �.�� ...•••...•...•. �.�.'

, '

PC,portátil de Taiwan p

implanta rede ,de micros 6
•••• i •••••• �� •• �•••••

·

•••••••• � •••••••••••••••••••••••• �.� ••.•••

I! A, informática
I
I, Jaraguâ do Sul

I
�

em

,

......•....... � .......••.• ' .. � � � ............•...... �.

Lançamentos
eFeiras
..............•••..•.........••••.•.....•...• �.•................

EXPEDIENTE' ' .. ,- de' ni/.' 'd ad' '.'
,

"

"

J't0l)po ser ve 'o sep� ameme
:

.�.'
COMPOSiÇÃO: GRÄFICA E ED,n:ORA CP FOTOLITOS: C�SAR JUNKES
ADMINISTRAÇÃO: FRAN�ISCO Al:VES' lUiz DE MIÁANDA
DEPTO. COMERCIAL: EDINEI,NERES
AATE GRÁFICA: A9RlANO TRENTINI AV. MAL. DEODORO DA FONSECA,

122 CX.P. 19 • TElEFAJ<: (047) 371·
1919 • JARAGUÁ DO SUL· SC

Essa tecnologia
existe há mais de 10

anos e é uma
,

-

derivação do áudio Cl)
que foi desenvolvido
originalmente pe la
associação da Philips

..'
com a Sony. O CD- ,

ROM e o CD de áudio
são fisicamente
idênticos e são

fabricados nos mesmos

moldes e pelos mesmos \

processos, com a,

diferença que,.os '

áudios CD s contêm
".

.,

apenas mustca e os:

discos CD-ROM
contêm textos,

gráficos, som,

animações 'e
.

vídeos. '

'Vantagens e
,

curiosidades
.

- Um CD:..ROM pode
ser lida continuamente
400 vezes seguidas até

que ocorra um erro de

leitura, ou seja, dentre
'milhares de
documentos contidos
num sâ disca, que
contém milhões de
caracteres e números,
um caracterpode estar

incompleto ou

imperfeito.

I' Sistamas d.g....-.ciàmento .-nprasariald.,�·� ,

I
, soluções s61idas a piáticas.,Con� a qualidadeTàcnoftax.
Solicito "'!la visHajMalo fone 3724.1.777 '

.
,

,.'
'

I
I'
I' R. Epitádo PeSsoa, $444-
r,

',� �

=:5��lit:�ri�·a�·=�,=.IECNO"LEX '

'� INFORMÁTICA
COn!;l,Iltoriti ;,Slstemas Ltda

"'doSu

- A durabilidade' dos >. totalmenie coloridas.
- Feito de uma resina ,

plástica (policatbonaioJ
'

mesmo material

utilizado na fabricação
, de coletes e vidros a,

prova de balas. Apesar
disso, calcula-se que a

maioria dos CDs irá
, '/

durar somente de. 10 a
15 anos antes da
camada de aluminio se

deteriorar.

Cuidados com o' CD
,ROM

- Protegê-lo dos
raios de sol forte, do
calor, da umidade e 'do
frio intenso.
i .

_ Armazenar os
'

discas sempre na .

, embalagem: onde/oram
comprados.-

"

'- Segurá-los pelas'
bordas externas para
evitar impressões
digitais.

,

- Se o disco sujar,
limpá-lo com um pano
macio umedecido em

água.
- Limpá-lo' se,mpr:e

,

radi-almente, do centro

parà as bordas e não

com movimentos
circulares..

dados é bastante
grande já que sua

, , '"

gravação não ,é

magnética e, sim
,

através de "altos e

baixos" relevos que são

impressos no disco.
- O ÇD-ROM não

'possui um cabeçote
mecãnico que possa
"cair" e destruir a '

mídia, é menos .

propensa a danos

físicos e não é afetada
por-campos
magnéticos.

- Não há perda de

dados'acidentalmente

pois não é permitido a
regravação, eliminando
'assim também a

possibilidade de uma

infecção por 'vírus.
- A maioria dos CD

ROMs'hoje� têm em

média 650 MB de

capacidade' de
armazenamento ou:

, '* mais de 1.500'

disquetes
'* 300.000 páginas

datilografadas com
.

espaço simples; ,

* 24 volumes de uma

, enciclopédia;
* 5.000 imagens

l- .�
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@ . Poucos anos depois da
.

@ Para quem gostade moda

expansão da rede de comunicação . ejâ navega na Internet, pode râ
via computados; consumidores e acessar http://
marcas da moda acabam de www.moda.com.bre certamente -

ganhar uni espaço virtual - um estará realizando ótimos
mundo aberto para negócios e negócios. Neste endereço, os

compradoresempotencial. fabricantes colocaram seus

Hoje é possível encontrar um catálogos de produtos; os

-pouco detudodamodanacional lojistas, suas coleções e

emundial na neto As brasileiras anúncios; e' os fornecedores,
Carmim (http:// serviçospata omercado. Entre
www.carmim.com) l! Colcci os tcones disponíveis, há uma

(http://www.colcci.br) já tem revista, com editoriais e

sites prentospara atendimento' acontecimentos relacionados
de seus clientes, enquanto a à moda no Brasil e no mundo,'
pioneira Cori faz da net um, e um bar mod, para bate
vasto catálogo para suas papos virtuais, assistir a

.

coleções. Basta clicar http:// desfiles e passear por outros
www.co ri.com.br para se

'

sites internacionais .. Os

deparar com as dicas e usu ärios da Internet têm

sugestões da marca. acesso gratuito.

·�Infoware
Infonl1ática
Equipamentos, -Suprimentos,
Assessoria e Manutenção,

3

'TUDOBt SUJIRIMEIITDI!!!
Cartuchos de tinta ,tlP, EPSON,

,

'

CANON, eITlEN e 'IBM.

Papelliso e.
. verqê, para

cartões de visita
e convites -

várias cores

CONSULTE'
NOSSOS
PREÇOS -

ETIQUETAS AUTO'-ADESIVAS
PIMACO

Vários modelos

'DISWETES, PORrA
DISQUETES, FITAS PARA

IMPRESSORA, SOFTWARES,
.JOTSTICI(,CAPAS PARA

EClJIPAMENTOS, ,

'.
FILTRO DE UNHA,

ESTABILIZADORES, ETC.••

. FONE/FAX: 372-3166
, '.

RUA REINOLDO RAU, 399
SALA 05 -�'CENTER FOCA,

...
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4 JaragtUi do Sul, 29de novembro de 1
,

,

mrft@n4.iMtinHX@lw_Jtf.�:.�:.�:.:�.... '::.:.:.:':':::l"::::..
w�tlti ::NN.*��mIßkt@r.$K@f.J.w.&ftm

.:.: ;.: .;.;.;.;.;;:::.:.:�:::.:.:. .;.;.;.;.

>$egifránç�<,: ..�ft"er:1�····.daJii{�
, A: sedimentsçêê" da, intranets ou em sites ?;·;:·:'·:i:�:aóltti·:· .:s;u:!;.g�ndci';:;';:·um
Internet coiri'�"cana1 par ..

1: 'a invasão de privacidi novo tipo' de. 'hacker: ci
comércio eletrônic:: ". ::.:. cada anoq ..�:.:. fiö..,.; tj:,Jruto, na maioria

::.:

1� ético. São profíssionals
depênde ..

de um fato, .inercado ···P��.tos y�.zes, de falha humana,' experientes.contratados
2i'lleia:l: ;eg·ürnnça:.. O::: ······oderosos para barRk::··. : :��

.;.;.;. ";'.,� : / funcionários, por empresas para t��fàr
:.:.,.:.e m p ·'·'?:·::��·:::S';·;:::4,.,.,.[.j...�·'··�:�;1 ··::�·.·;ão:::·;· do s intrusoi:' o� furar

"

seu :.: ·;;pr6"p�.!.
ineeressados ···········:·:e:m;·;·:=·:::....·.:·.:p�,.:informação �":..:::..:: '. driq!it::. blequeíd de segY:tat:1Ç;ire
implaktaf:.dnlr��ets em t :':::::.:. u uma, comodity;�ll;:?::l'::

»:

ra�.I·" é

ide�:!.�f!ÇA:F·: ;':'ö';s ·····pontos·
.suas empres'as""'Tãmbém ':':':':'��,�l:::�.:::::::.RP�te. quanto o

:..

..�.'inif;.;.:::·:�um§·ráveis
.

do sistema. .

querem saber qual é o patrii .... iY··:··t.(t:·��;r::�;��·::�;::.:.::::.; ....das ..... e 8.�rança. O FBI (Federal Bureau
. '

" .'. .-s.•••••. '.' .'. .•••••,............... �
.

grau de proteção que a
. emprcsf ··�:···::::?;;·;�:�::::::::::::t;:;:!l�l�i;:!l�::::.:::l;l:ill�;j;l. '�"

.

.': ui�th.plantaçãó of lrivestigation) estima
. '. .•...•.•... "::"ii ::�::::.•::::: .:::_. :'" ;j::::.: ••:':.: '��"', ..

rede oferece para evitar' Ernbora ds,······ ::: :: :·····:l�.Jil.eW·ã1ls; sistema de que os ataques
que informações externos sejam. um'i" :"criptografia e de eletrônicos ., causam

sigilosas acabem nas at:neaça concreta à autenticação de dados. prejuízos da ordem de
mãos de invasores do .' integridade dos dados Com o crescimento US$ 7,5 bilhões porano.
ciberespaço. Grandes armazenados: em desenfreado da Internet, (Fonte:' Webweek)

�Istema de comérCIO em moeda digital
Comerciantes e intemau tas já podem participai' do primeiro sistema valores e ainda registra as transações efetuadas demanefra irrevogável.

brasileiro de pagamento eletrônico em.moeda digital vía Internet. Através Torna possível alegar a inexistência do negócio. À medida que os ,

de um sistema francês de moeda virtual, sob responsabilidade da Globe produtos são divulgados, ficam à disposição dosconsumídores. Ao se

Online, os usuários podem fazer compras em qualquer lugardo planeta, inscrever, o usuärío cadastra seus cartões de crédito e recebe a garantia
como se fosse uma operação local. Basta creditar uma determinada de total segurança, uma vez que seu número não circulapela rede e, na
importância na carteira eletrônica do sistema e esperar.que a transação ,hora de validar as transações; é identificado por um apelido. Fechado o
se concretize.UGlobe Online permite ao consumidor comprar qualquer negócio, o comerciante recebe um ticket virüral com o valor

tipo de produto. Eie revoluciona o comércio tradicional e introduz o correspondente.jã comodesconto de percentualreservadoà empresa
conceito daíntermedíação, além de criar a vitrine de produtos e serviços que administra o sistema; Este sistema. de compras possibilita custos
e a moeda virtual? o sistema administra todo relacionamento entre as mais baixos e portanto, mercadorias bemmais acessíveis entregues em.
partes. Identificaeautenticaos participantes, fazos pagamentos, transfere casa. Estamos de olho!
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e�presa

Jaraguá do Sul, 29 de novembro de 1996

71 ANOS,DEHISTÓRIA
. .

\
.

.

.
.

Excepcionalmente.Haie, Eles 'Vão·Se Derreter.

•

m 1925, o casal década de 70, inicia-se a

de imigrantes exportação de derivados da
alemães fruta, hoje umaimportarite
Rudolph e atividade da empresa.
'Hildegard Nestes 71 anos, a

Hufenüssler, trazendo da empresa evoluiu. Pioneira
Europa a experiência na que foi no Brasil, para uma
produção de óleos posição de liderança em

, essenciais, fundava em diversos setores é uma das

Jaraguá do Sul a Duas mais importantes
, ROdaS. A escolha. do local produ toras de matérias
deveu-se à sua posição primas para a indústria

geográfica e sua alimentícia da América do

topografia, consideradas Sul." Hoje', a empresa tem
'

propícias para aatividade. 40 mil-metros quadrados
Já em 1938, a empresa deáreaconstruída, 1,5 mil
inicia exportações de 'hectares de fazendas,'
óleos e essências de produzindo matérias-
'sucos cítricos para a prímas selecionadas,
Europa.' A visão da seguindo técnicas
necessidade futura de rigorosas e emprega mil '

garantir suprimento de .pessoas,
,* matérias-primas levou a Para atender os mer-

Duas Rodas a. adquirir cados em que atua, aDu�s
terras na região,' des- .

Rodas 'produz, em cinco
tinando-se 'ao plantio de diferentes divisões, as

espécies selecionadas. centenas de itens que
Em 1948, a empresa, oferece:
iniciou a produção de '- Divisão de produtos
emulsificarites e estabi- para sorvetes.

•

lizantes para sorvetes,. I - Divisão de aromas.'

começando uma histöria - Divisão' de- produ tos
de sucesso no setor, Em parapanificação.
1965, a Duas 'Rodas - Divisão de condi-

incorPorou uma pequena mentos e aditivos (para a .

e�presa de proces- indústria da carne) e
sarnento de banana e, já na .

- Divisão agroindustrial.

TecnoJ' .

�

a serv; �a e CfIJalidàdeço da IOdústn·a' al·
'

" "

'InenUdá

Vista aérea do parque/abril
" '

Nossa homenaqem aos 7.1 anos

da Duas Rodas lndustrial Ltda.
Uma empresa que proporciona
parcería.corn sabor especlal.

Parabéns
Duas Rodas'
Industrial Ltda ....<+X+>

g
lU
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I

DUAS RODAs· 71 fWOS JaraguádoSui,29denovembrode 1996'
. za

-

QPALIDADI TOTAl, SEMPRE
Os produtos das diversas divisões da

Duas Rodas passa a ser definida a partir dos
.

: criteriosos padrões de análise de todas as

matérias-primas recebidas, e continua na

aplicação de tecnologia de ponta e moderno
controle de processos, resuitando produtos
que obedecem aos mais rígidos padrões
��J.lcl\.l�VÜaiS de qualidade.

Esta qualidade não vem apenas de
recursos tecnológicos ela passa tambémpelo
constante 'freinamen� e conscientização de

colaboradores, clientes e fornecedores em

busca de melhores aplicações de Cada item.
A busca da qualidade tem um objetivo.

central: oferecer ao. cliente o melhor, em
produto e serviço, agregados, garantindo sua

satisfação e o atendimento às expectativas
do mercado atingido pelo cliente.

. ÂIrIÍli6. 'lfliero/jÜlUgks

____
o

,
.,.

1

'nCNOLOGIA 'ISENSIBILIDADI
EM cQNSTANIE PESQWSA

Possui um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de produtos, onde-todos os itens
são testados emelhorados, sendo que, somente depois de umä análise complexa, envolvendo

.
todas as possíveis situações de uso do produto e degustação. apurada é que o item passa à
linha de produção. Neste processo, é de vital importância a participação de técnicos de
paladar treinado, orientando o desenvolvimento do produto, obtendo melhores emais
acertadas combinações.

.

Sempre com o objetivo de oferecer ao mercado novas e atualizadas alternativas, investe
em pesquisas e desenvolvimento de novos produtos, atendendo 'qualquer necessidade do
mercado em parceria com os técnicos dos clientes.

.. _,_o
.'

CromoJograjia líquida IÚ alto rentimenlo
'.

, '-
.

SABOR 1 APARfNCIA,·PARA A
�

.

,

INDUSlRIA DA CARNE
A 'Divisão de

Condimentos. e Aditivos

produz uma completa linha
destinada à indústria de
carnes e embutidos. São
condimentos em pó, arenas.
líquidos naturais, aroma·

natural de fumaça, curas,
fixadores de cor,
estabilizantes,'
emulsificantes, antioxidantes
e impermeabilizantes. Emseu
frigoríficó'piloto, produtos
são testados em condições
reais antes de chegar 'ao

. mercado, Juntamente com

seus clientes dando a

oportunidade, de criar novos

produtos.
Destaca-se a permanente

assistência técnica,
responsável em passar ao

.

cliente asmelhorei formas de
aplicação de cada produto,
alcançando qualidade,
produtividade e

desempenho,

SORVETES: INCREMENTANDO OMERCADO
. I

1APRiMORANDOO PROFISSIONAl
A Divisãode Produtos para

Sorvetes, líder no mercado nacional,
possui a mais completa lista de itens
sob as marcas Duas Rodas! Selecta e

Al
.

germx.
.

. Oferece aos industriais de sorvete

cursos' na sede 'da empresa e em todo
... J.

o Brasil, em parceria com a rede de .

distribuidores, iniciando também um

trabalho direcionado ao Mercosul. A
assistência técnica integral, transmite
aos 'clientes subsídios' e informações
para melhor aplicação de'cada item e

processos garantindo maior

produtividade e qualidade.

CursosptII'a irultistriais tk so",des

, Em 71 anos, aDUASRODAS fez umamarca de qualidade de trabalho ..
Nossos parabéns por esse caminho bem trilhado

,

.
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Lemb,ranças dörptissado

.

o troféu - ·uma raiz de aipim. Quem poderá identificar seu'
,

h .:

'

A
"

.s t
, ..,

' proprietário e seus amigos? Gostaríamos de saber. (Acervo
ale. " s toras ,para aSSlm serem Museu M. Emilioda Silva).' .:

"

..

. chamadas) precisavam ter de
'

meio metro de diâmetropara
•

mats.

Havia, porém, suas .

compensações. Olhe o troféu de
.

um lavrador. Que raiz de aipiml.
A.té os "São Tomés" não poderão

.
,

' Serraria Tomazelli, Rancho Bom. (Acervo Museu M. Emílio i'
duvidar. Está aípara ver.· dO Süva) .1

Você gostaria de colaborar, comentar, criticar, ligue para 372-1300 e fale com Egon, ou
, ,

para 371-1919. ' Se preferir escreva para a Caixa Postal J,9..

<' Sexta-feira, 29 de novembro de .1996 ..

"Quem nãotem cão, caça com

gato". Dura era a lida do.colono
! .

.

nos primórdios da colonização.

. Máquinas e implementos
agrícolas motorizados não
haviam. Tudo era à tração

,
.

.

.

. animal -, o 'arado, a carroça, etc.
Quando não se tinha bois ou

cavalos o jeito era dar uma de
, .

,

animal. ' Veja aprimeirafoto. Ou
será que era apenaspose?

A lida commadeira então... nem
sefala! Quando a conversa era

. toras, não sefalava em alguns '

centímetros de diâmetro como

�---_.-�-.-- ._-----�-
. --�

',--

,

VARIEDADES - j

Será um,prazer para nós'.
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I(
'FALECIMENTO

Carlos Brandenburgli
i
II
I' Carlos Brandenburg deixou

uma sentida lacuna coma suaII

,li

'11

!

»Ó: ,

,.: d ... ii .. ". t> 1'\'\ 11 nil n fta
r- ..

,

........ _. _v...,._ &."W""YV, ...

especialmente preparado, Entre os

muitos convidados, são recordados
os familiäres de Alberto Bauer,
Ricardo Bauer, Ricardo Mielke, '

'

Otto Kuchenbecker, Ricardo

Buerger, Alfons eReinoldo Bartel
e Alvino Hadlich.
Do '-casamento Carlos

Brandenburg teve 3 filhos: Lori,
casadacom Guido Schmitt com 5

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

FONE: (047) 371-00�9
'�-, FAX: (047) 37�-1045
JÁRAGUÁ DO SUL· SC-

fuK �� '-f!tdH�

INFORME PUBLICITARia-------=-----.,,

Sopp:Restauraute
�

.
-

.

eChopería
'Esta instalação está à disposição

do jaraguaense, para come,morar o
, novo visual da cidade, cujo
município já Ultrapassou a barreira
dos 100.000 habitantes, e necessita
de ambientes', onde possa,

"-

descontraidamente passar algumas, ,

horas para pôr em dia as suas

energias, quer sáboreando um

excelente chopp à moda do Sopp
ou uma refeição escolhida DO menu

variado de Chef de Cozinha, que
-

'

tomou famoso o .Sopp na maior
cidade do Estado - JOiNVILLE.
Nadamelhor do 'que passarum fim-

ê

de-tarde, emambiente aconchegante ,

como este, a um preço modico que
s6 o Sopp pode oferecer à sua

clientela. O estab'elecimento fica na

Avenida Getúlio Vargas (Rua 1)' da
cidade de Jaraguá do Sul. O seu

,

funciçnamento, até segunda ordem,
das terças-feiras a sábado, das 18

horas até fechar.

,'o

Agradecimento
,

A família de Fidélis, Wolf vem a

publico .agradecer as inúmeras
, manifestações de carinho e deamor que
recebeu através da presença, d�
palavras, das oraçõ�! das flores, dos

'

telegramas de todos os inesquecíveis
amigos e parentes quese solídarizaram
conosco, nessemomento de dor.

Não podemos deixar de agradecer
também ao CorpoDocente do Hospital

, I

São José, seus médicos e seu Corpo
deEnferm�em e também àFunerária
Santo Antonio.

Nosso amado e sempre lembrado
Fidélis noslegou o earäter, adignidade,
a bondade,' a justiça e a fé para que
possamos continuar o nosso caminho.

A todos os que nos consolaram,
. nossomuito obrigadode todo o coração

" ,

'e 'P!Ie Deus lhes pague.

DISPOE, TAMBÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAMENTO PARA

TECIDOS EM MALHA: RAMA, FlANElADO E ESTAMPARIA

madrugada de domingo, 17 de
novembro de 1996, em sua

residência, naRuaJoinville.
Ele nasceu em 19-08-1918,

em Massaranduba, filho de

I] Alberto (Ida Adrat)
') Brandenburg, descendente de

I.','
alemães queimigraram parao

I
Vale do Itajaí e, depois .de

I'", passar pelo Barracão dos

'Imigrantes foram distribuídos
, pela vasta áreade terras do dr.

'

Blumenau.

Jaraguä do Sul já era

ponto de atração, tanto que
em companhia de seus

pais resolveram morar na
,

Pérola' do' Vale do Itapocu,
.

'estabelecendo-se, em 01-05-1941 às

.margens do Rio Itapocu onde hoje
está o estabelecimento de José

Modestino '.tunkes:, com- comércio;
entretanto, m�es depois surgiu uma
outra oportunidade, na outra pontadà
emergente cidade e compraram terras

.

, na Rua Joinville, onde entre outras

atividades, dedicou-se a fabrico de

I. vinagre e comércio �e álcool, até a

suamorte. filhos e neto; Rolf, casado com
q

:1,
. Casou .em. 19-01-1946, em Ursula Steilein, com 3 filhos e

Massaranduba, comAnita Bawnann, Adernar;" casado com Edir Cani,

i
de fanúlia lá residente, perante o Juiz com 2 filhos.
de Paz, Emâio Jurk e, na falta de O falecido era muito ligado - à '

igreja, o religioso deu-se na.casa do
'

Igreja Evangélica. Luterana e fez

11 ' pastorKuhr, Familieres 'lembram que parte da diretoria da Comunidade.

1 o casall}�nto tevemuitos percalços, 'Foi ig�alniente s6cio da Sociedade
1 com muita chuva e enchentes, e os- 'd,e Atiradores Progresso, com
I
convidados que vinham de Jaraguä, cargos na diretoria e sócio da
em caminhão, s6 chegou até o Sociedade Vieirense.
Bramorsky, que daí para frente era s6 Deixa aindaum irmão mais velho,
água. 'Assim mesmo um desses' Erwino Brandenburg. O seu corpo foi
carroções de 'tolda que cçbria as velado naIgrejaEvangélicaesepultado

I
duas. parelhas d e .cavalos, -os no Cemitério Municipal-Centro, pelo

:). convidados foram acomodados até pastor Ingo Piske.
,

chegar à casa da noiva e iniciar a Ele deixou exemplos que o

'1 festa no rancho ',do arroz, dignific�. QueDeusotenha!

�
�

I l'
I. l-
i \''t !
j I
!� [1

I· I; .

fI'

_

O endereço onde a qualidade .tem bom preço, fa-

_--_�.,,_M_A_L_H_'A_S_'_L_T_D�A. brica: Jacquard, Soft, Cotton, Moleton. Meia Ma
lha lisa e estampada, Stanflex, Xadrez,' Listrado,

.

para atender confeccionistas do ramo de malhas;
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,

VIDA ROTARIA

Rotary Club Jaraguá do Sul

, Concorrida reunião de
trabalho ·do Rotary Club
desta cidade, realizou-se nö
Restaurante Itajara, a que
compareceram o presidente
do Rotary ClubConipá (e
fez a Informação Rotária),
os companheiros Osnildo e

Taciano Bartel, de Gua

ramirim, AlceuEberl1ardt, do
n. C., Canoinhas e R V.

Schmöckel, do Florianô-
, polis Leste e AmoNeubert,
do R. C� Corupá, além
do convidado Wesley
Nascimento.NaüpJl1l.ini<Ude

tomava-secoohecimento pelo
, companheiro Behling, do
falecimento do muito
benquisto' governador
Antonio A. Figueiredo,
período 1969-197�,
pertencente ao RotaryClub
de São Bento do Stil.

FORMATURA

Auxiliarde enfermagem

VARIEDADES - 5

A posse da diretoria d:aAciag
..

Guar8Jllirim - o vizinho
,

nunicfpiodeOlammiIiInviveu
momentos empolgantes na

tarde de �2 do corrente,

quando noPavilhãoMunicipal
de Eventos à BR-280,' Km
55, realizou-se a posse de

trinta e três membros da

Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Guaramirim (Aciag), que será
dirigida pelo empresário
ADRIANO MARCEL

ZIMMERMI\NN, no

período de 1997/1998.
Na oportunidade, em

a�iente prestigiado pelas
associações de todo o

nordeste de Santa Catarina

presentes, numa demonstração
deunidade da classe, realizou
se jaetar comemorativo.
- Ponto relevante foi a

palestra do' senador da

Repúblicaevice-prefeito eleito
do município de Joinville, dr.

'

José Henrique Carneiro de

Loyola, que pronunciou /
brilhante palestra sobre. as
Reformas Constitucionais e sua.
visão daEconomiaNacional e
Regional. '

CORREIO DQ POVO.
presente. parabeniza-se com a

novel diretoria, com os votos

deprofícua gestão.

Caras e Bocas
'

Caras e Bocas, é o nome do

.AdíreçãodoColégíoDívína Inês Paterno Heiler, Janete admini�rativo do Colégio da . -maís nov�, :sp�,culo teatra:l qu:
Providência,eos Formandosdo Maria Matb,:edi Innd....o. Lucy 'D" Pro'dê' tensi

o grupo 1 Ato· da Scar estara '

�� lVIDa. VI. ncia, ex . US1�os apresentando aos sábados .e
Curso -de Auxiliar de yedy. Maria Terezinha D. de .aos pais, pacientes, direçoes domingos às 16. horas, de 16./11 à
Enfermagem, Turma "Enf. Oliveira,MariadeNascimento e funcionários dos hospitaisSão 1/12 no anfiteatro da Sear.
Manzerine Pedro da CÜOha". de Souza. Maria A. T. José. Jaraguá e Santo A peça é bem humorada e

convídampasaasolenidade de Giacomini.MaríáNeusaWolff Antonio. assim como a misturaclown(palhaço),oúmicae
sua formatura, a se realizar .Bu2:z.aclBa,RosileideTerezinI:n Secretaria de Saúde de bonecos num show de

......"'.....:l: di 30d mbro D' l] D interpretação das pequenas atrizes:

....J<UJJ.Ja, a
.

e nove de Berti.,n.OSJrnarremandes n.osa, Jaraguá do Sul e Associação Alessanclra Freitas Puff, Ariane
1996. às 19:30hoJ:a? no Salão 'S,ilene Kátia Lange. Sonia Médica Jaraguá do Sul e os Raizer.BrunaIuizaZontaXimenes,
Nobre' do Colégio. S erä Carmen de.Souza, Lourival Bier professores, Bruna Mazzine Baptista, Daniela
paraninfo da turma o dt José '

e MoacirSerpa, CORREIO DO POVO; Engelmann, Désirée Sara

Emílio Zapata Montano e ' Será orador da turma o apresentaaosformandos seus Lehmkuhl, Fernanda Bianchi,

padrinho, O dr. Luis Carlos formando Lourival Bier. A 2a cumprimentos evotos demuito Nathalit1tFerreira, Monique Zonta

Stoebed. As formandas são as Turma agradece. como' sucesso na diffcil .mas
Henschel e Morena Cavalcanti.

, .'

Eli abe C 1 h'
,

.

1 nobili'tantemissão
-

de euxílíarde
Você não pode deixar de assistir

segumtes: S tê O aço, omenagem- especia a
a essa última montagem teatral do

GeraIdinaAparecidaPereira, Iris diretoria e todo o 'corpo enfennagem. ano, dirigida por Sandra Baron.

TELEFONIA EINFORMATICA

tELTRON - Telefonia ,.Inf�ática

@
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6 - CORREIO DO POVO - Jaraguá do 'Sul, 29. de 'novembro ,de 1996

1°Noite dos Mares do Sul
. '.

Foi sucesso' absoluto a super festa tropical promovida pelo Clube Atlético Baependi, no último
sábado (23),'em-seu parque aquático. Mazi,1)ho do Trombone e Pop Band Show garantiram o

embalo e alegria que tomou conta dos sócios e convidados. .

LiIuIas, ag_am Cl!1'OfÕeS, Débora,'RlUJIlel, FabüÍne e

AuJrey.
Galerasuperagitada, Plaza eFabi, Jair eLuciane, Atlriono
e Isabel, Marcelo eAndressa, com atchurma:

ARTES PLÁSTICAS -I!.Associação Jaraguaense de Artes Plásticas
expõe e comercializa mostra de 16 artistas, com temas variados,
diariamente das 16 às 22 horas, no espaço cultural da PraçaÂngelo
Piazera. ApresideIite dalOAP,Marina Ineders, convídaacomunídade
aprestigiara exposição, que permaneceráabertaatéo próximo,dia 15 de
deZeDDbro.

'

NA BAND � <> jornalista Paulo HenriqueAmoriin, onze anos depois,
. troca.a Globo pelo que considera o projeto mais fascinante de

investin,lento emjomalíano,Apartir do dia 3 de janeiro, ele vai dirigire
apresentaro ."Jornal Bandeiiantes", além deum programa dominical na

,

Band.AGlobo não temmais o poder de fogo de seus tempos dourados.

'Novas e modernas instalações

Rua Barãodo Rio Branco .

FOI\E: (047) 372-0081
'

JARAGUÁDOSUL- SC
. ' ,

. DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
PREVENÇÁ0 EM OARDIOLOGIA

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA. Beltrami '

RuaDr.WaidemiroMazurechen, 26 - Foße: 372-0814
J8f8gUá do Sul

W·i!Wt••,
. Máquinas para empacotamento,

Rua'Araquari; 136 - Dha da Figueira
FONE: (047) 372-0540- FAX: (047) 372-3203

J�doSul-SC
.

Agatinha
Raiza'
Nageldos
Santos

.

fes(eja
amanhã

(30),coJno
irmiio
Le'onardoe
comos

papais
Guilherme

eMarlize,
seus 9
aninhos.
Parabéns.

CONC�RTODENATAL - a E.croladeM\lsicaArteMaior, dirigida
pelaprofessora Icléia Pellagiustina, promoverá concerto deNatal,
dias 3 � 4 de dezembro, no palco da praçaÂngelo Piazera. Show de

órgãos e teclados, coral, papai-noel �muitasbalaspIá garotada Vale
prestigiar.

.

o etnpresárw Curt Linzmeyer, deCOTl4pá,jáestádes
com seu Passat VR6, importado da Alemanha.
Menegotti Vekulos, deJarapâdoSul ,o l1eículo éa
palavra em conforto e tecnologia desenl1oll1ido'
montadiJraalemã. oPassat VR6foi entregueno dia ,:
mês pelo encarregado Je l1enda daManegotti.� Co
JoséAlJcio;

taque emergente da geração suceSso,
saGonçawes comemora e$tréiadese'(lS .

S anos,amanhá (30). EIà' é mode,lo e
,

.

equim CXAT.

CARLA&CIA - o GeraSamba, !fUpo baiano de
.

or sucesso no Brasil atualn1ente, vai fechar o
com um saldo de 300 shows na agendá, a um
o de � 20'mil cada, Fora as aparições em

lJamas de televisão e em estudios de gravações.
com isso a loira Carla vai mantendo seu bum

esCUltural...

CIDADEMARÀVILHOSA � os fonnandos da 8"
'e do Colégio Divina Provídêncía.juntamente
a comissão demães, estão.no Rio de Janeiro,

passeio de f�tm8tura Eles viajaram via Jaraguá
rismo/Varig, e entre muitos passeios, irão

desfrutar do passeio com o Barco Saveiro pelas
Tropícaís,

.

.. ,

2...
Destacado grupo de senhoras presente ao alm
beneficeme, realizado pe_1aRede FemininO, no últi"",
'12, na residência âe /dariliMurara Rodrigues. 'Rit8
C6ssiaGrubba, GraceGrubba,NeilaBíanc�eDeise

'

Colégio
São Luís•

CASA NOVA - a�efeituraMunicipal deGuaramjrim inau�ra
hoje (29), suas novas emodernas instalações, narua 28 deAgosto,
aprincipal domunicípio.A obra, que por sinÍll ficoumuito bonita,
é o empreendimentomaior da administração VictorKieine.

.�.
'�'
,Reserve um futuro melhor para seu filho �al amigo AntúJio e Beatriz Lunelli,

,
VESPERTINO' ••A'JUTIN'O crutindo as nOl1as e modernas instOÚlfões

tnM daLlUiender, ,;;,Guaramirim:
.

·Maternal
.

Pré';escola
Primário

MATRícULAS ABERTAS
ENTREVISTAS'E AMBIENTAÇÃO

SHOW INFANTIL - o palhaço POSCOe a tunnadaTv,Melocoton
eMichelim do SBT, estarão em Jarag!lá do Sul, num�de show,
dia 6 de dezembto, às 16 horas, no Giilásio Arthur Muller. A

promoçOO é do Colégk>DivinaProvidência, coino apoiadaFundação
Cultural. Ingressos na secretariado colégio e informaçõ� pelo 371-
0779.

e-mail clnageltânetuno.combr
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FOGO'DE caão - o Grupo de Ca'(aleiros Tropeiro Ve�o de Corupá,
• promoverá no próximo dia 7 de dezembro, o 5° Rodeio Crioulo de Vaca

ParadaCidade deCorupã, e ànoíte, naSociedadeEstrelladeNereu Ramos,
fandango com o grupo Fogo de Chãó. Detalhes e inf0tm3ÇÕes pelo 372-0019.

. SElCHO-NO-IE- aAssociação daProsperidade da Seichocno-i� de Jaraguá
do Sul, promoverá no próximo dia � de dezembro, na ChurrascariaMuller,
janmrdançante, compalestradeHilton SponhozdeCuritjba,Maiores detalhes
pelo 371-9014.

.

Na inaUgriTllfão do CPL, sextil-feira (22), o'então presidente
'Humberto Pradi, com a engenheira'Yara BIosfeld e a QrlJllit�
R_eBorpian.

A Diocese de JoinviHe, lançou material de reflexão preparativo
.
ao Grande Jubileu Ano 2000. JárngUá do Sul, que tani>ém

pertence a Diocese de Joinville participa deste processo de

preparação.
.A Sociedade Recreativa Alvorada do Rio Cerro Il, promove
amanhã (30), mais um grandioso baile público, com animação do
Musical JM, do Rio Grande do Sul.
.0 Senac estará realizando nos dias 2 e 3 de dezembro, o

curso de lanches e sobremesas, com v�gas limitadas.

, Informações pelo 372�2166 ou no Senac, na Marechal

Deodoro 'ao lado da MarcattQ .

•Primavera Flores, iniciativa dos amigosMalion e Eltrita, atende
na Procópio Gomes, 106� ao lado do Cemitério Municipal. '

Buquês, arranjos, decorações e coroas com entrega a domicílio:
O fone é 372-0640.

.Amanhã (30), em Guaramirim no Sítio Asa Branca; na localidade
, deCorticeira, 10 Leilão deMangal�ga,oCavalo de selabrasileiro.
Os lances vencedores podem ser quitados até 10 pagamentos
ClubeGuaramirim eDanceteria Paládio promove áfi.lanhã (30), a
la Noite do Sorvete. Sorvete de graça, ingressos populares e

animação do Musical Embalo Jovem. E, domingo no Furlani,
super soirée com Embalo Jovem. Promoção dos Irmãos Lux.

'

.Os amigos Jair e Carlos lançaram no mercado a J.C.A\
Assistência Té<rica a Domicílio. Consertos de ar condicionado

e toda linha deeletrodomésticos, sem taxa de visita eatendimento

a qualquer hora do dia pelo 973-3172.
.

.Colégio Divina Providência troca as apostilas "Pum. Domes"

por "Positivo" em 1997.Motivo, a facilidade de acesso a central

Positivo, em Curitiba, pata reciclagem dos professores e troca
. de experiências.
.Escola de Futebol "Meninos de Ouro", com suas atividades no

Estádio do Botafogo, na Barra do Rio Cerro, sob o comando do

experiente e consagrado atleta Carlos Alberto, realiza festa de

encerramento no próximo .dia 15 de dezembro, às 10 horas, na
Armalwee. Merci pelo convite. ,

.0 CPL - Centro Integrado de Profíssionais Liberais de Jaraguá
doSul, entidade quecongrega ã Associação dos Odontólogos,
dos Engenheiros e Arquitetos, Associação Médica e Ordem
dos Advogados, inaugurou sua sede própria, na última sexta

feira (22).'O majestoso prédio está lOéalizado na rua Donaldo

Ghering, esquina comMarina Frutuoso.
•POr falar em CPL - Centro Integrado de ProfissionäísLiberais, o
causídico Humberto Pradi encerrou seu mandato, passando o

cargo de presidente ao odontólogo José Ambrósio dos Santos
Neto.
.0 dia da Bandeira; 19 de novembro, foi uma vergonha nacional .
Perdeu-se, o respeito pelo nosso símbolo nacional. Alguma$
esco las e entidades realizaram rápida cerimônia cívica e-ficou só
nisso. Muita gente nem lembrou de tirar a bandeifa da gaveta.
Tem muito brasileiro pensando quepatriotismo e civismo, é
"coisa" de americano...
.0 Jeep Club de Corupá inaugurou na último sábado (23), 'sua
sedeprópria com 300mz, na rua Otto Hilbrecht.Apartir deagora,'
'o clube poderá realizar suasreuniões e comemorações em local

privilegiado.
.0 Grupo Infantil de Teatro da Scar (10 Ato), representa o

espetáculo Caras & Bocas, neste final de semana, sábado (30) e
domingo (01), às 16horas, no auditório da Scar, Ingressos a RS
3,00 e com bônus RS 2;00.
.A decoração natalina em frente a· Indústria Carinhoso na BR

280, p�qximo ao PostoMarcolla, flcoú linda demais. 'Vale ap�
visitar, pois ii decõrnção é um espetáculo ímpar, de rara beleza.

PrefeitoGeraldoWeminghaus comaesposa

UIian, recebeu ó diplPmapor ter l1encido d
pleiio do, último dia 3 de outubro, dia 26

(terça-feira)" data de seu aniversãri«.
Parabéns.

VERÃO COCA
COLA - Iíder
absoluta do
mercado de

refrigerantes com

54,8% do total, a

Coca-Cola tem

como objetivo no

ano que vem

colocar a Fanta
.como' a segunda
marca mais vendida .

no país, posição
hoje ocupada pelo
g u a r a n á
Antarctiea,A Coca
sozinha detém

38,1% do mercado,
'o guaraná
Antarctica -8,1 e a

Fanta 7%. A Coca
Cola vai fechar o

. ano com 5,2
c bilhões de litros
vendidos e um

faturamento de R$
.

3,54bilhões.

.BINGO - aParöquía São Sebastíão'promove amanhã (30), super bingo em

" dependências do Ginásio de Esportes do Colégio São Luís, apartir das 20
horas. Entre os diversos premios, duas bicicletas mountain bike. Cartelas ,

podem sera�quiridas no local.
,

PIMBA - 'a cidade já recebeu oPímba, primeiro jogo on-line do Estado. O
jo�penniteque, empoucosminuto�seja feitaaapostae conferido o resultado.
Â apostamfIiima á de R$ 0,50 e o apostadorpode ganhar até R$70 mil nos
'sorteios qúe serão realizados a cada cincominutps.

··1,

5� CI Ia'série"�-----"";"-------------�----------_""'_-__'---------"

2° Grau é CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Magistério

Dr. Edson Carlos Schulz

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL E DOPPLER COLOR GASTROENTEROLOGIA

Rua Jo,ge Czerniew;cz, lU Telefone: (047) 371-1109
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PARATODA A

CHIRUSADA AQUI ESTÁ
O CALENDÁRIO DE

DEZEMBRO/96

::���I��I!j���j�j!��I.'II�'I�I��I��!�
1 Torneio de Laço - CfG Os Araganos :

*Lages

������!il��i!��i����•••!�If.llr�iii!i!j��i�i�i
, 1 Torneio de Laço" Piq. Pogo de Chã,?' ,

CfG'Presilha Garibaldi *.Anita
Garlbaldi

·j!j�l�ll·�·,:��I:ll:��r�I�lllf��lill��lll�:�i
7 e 8 Baile de Encerramento

da Serra * Otací1io Costa

il�j0�i!�·�,lj�lllfl.@.�liliM��
8 Torneio de Laço - CfGEstância de

Boiadeiro * CorreiaPinto

!l·t::!··�j.!.·:!I�.1.1ill[II�����!;.ll�!.II·��[ ,

11 a 16 UI Pesta do Frango � CfG Pigueira
Velha * SãoJosé •

II�rr.l�llIl
14 Torneio de Laço - Piq, AlcidesCorreia!

CfGRecordando aTradição * Lages

II ·!:rlj!II·I.!I:I·�i.Ê11��lilj�I�Í��:
15 Tom«:,io de Laço - CfG Tropeiros da

I Querência- C.P. * CorreiaPinto
I '

:i·��G::::!'·:1'·'l&.ltt·"�l�ll'ii�j�jjl:j
r

15 Torneio de Laço - CfG Presilha

II Campobelense * Campo Belo do Sul

I
�,i_!li••�
22 Torneio de Laço - CTG Sesteada de

I �

, Gaúcho * Lages
•

I ·l·�::[:!�!:!:::[�'!.:[.I�:�.l�j:�·��:
I

, 2� Torneio de Laço - cro Porteira

Bocaínense * Bocaina do Sul

,!:[j�·[llllll':llJ.li�.�.���m�lllli:ll,
31 Baile deReveillon - CfG Figueira Velha ,

,

* São José

J.araguá do Sul, �9 de novembro de 1996

,

'

��",çA�
,

Jac/(s()n Jacobi
E o CTG LALAU MIRANDA CONVIDA:

,." �

-�
,

PRl'fBTURAMUNICIPAL DE
PASSOfUNOO
CTGLALAU'MIRAHtlA

c...o�"
'SETUk/MTG1'RT

./ ,;;!'

Premiação do Rodeio: _

100 NOVILHAS e'2 GOL 1000i
I '

4=.

"Como ébomtrazerum troféuparacasatlepois tleumbelojinal tleSemtIIUJ .

tle rotleio". QUem tlizéopatrãoSpéziaquenafoto recebeum troféuallisivó
tio patrão Pepe tio CTG Garrão de Potro e também é homenageado o

amigo IsraelCunlÚJ, conhecido como opai tia vacaparaJa tios rodeios,foi
sua a brilhapte idéia

"

RODtZIOS DE CARNES
BUFFET PORQUILO

NOVIDADES:
'JAVALI,BÚFAW

,

OVELHA'

COMÉRCIO
DE CARNJ!S

E FRIOS

DR 280 N° 5.249

JARAGUÁ DO SUL - SC

Ant;xo ao

Portal de Jaraguá

- A melhor carne da cidade -

Rua João Plani..check. 407
Fo....: (047) 37200&24-371-4547 -371-&27&

..!J�lll!4.GUÁ DO SUL- sc

1,2 Leßão

Mmgalarga
,de Guaramirim
Dia30 de novembro de 1996

às 15:00 horas

SIT'IO ASA.BRANCA
.

- ..
,

.

CORTICEIRA -

,
,

'

,6UARAMIRI.M

Condições de '

pagamento-
1'0 pqtos. '(1 +9)

lo

I.,
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As verdadeiras escravasdabeleza
.' mundo não fossem dotadas de muita Engana-se, porem, quem pensà
inieligênçia:

.

que depois de terem entrado para o

Linda Evangelista, Claudia círculo das top models, a vida será

Schiffer, Cindy Crawford, Naomi cercada de sonhos e luxo. Uma

Campbell, KarenMuldet; KateMoss; agenda lotada preenche quase todos,
�

Nadja Auermann, Helena os dias.do ano, onde, muitas vezes,

Christensen, Christy Turüngton são começa às 5 horas da manhã e não

exemplos de top models, que termina. antes da meia-noite,
souberam transformar a beleza em percorrendo quase 30 quilômetros
ferramentas de trabalho. Dificil foi . nas passarelas para ensaios dos
acreditar que a profissão ideal. das desfiles.
"bonitinhas e burras", tornou-sé em �Se11J tempo para ; elas mesmas,

um meio competitivo, não somente seria quase impossível acreditar que

.
,

'I
i

""

Claudia SchifferCindy Crawlord

A'
quem diga que 'as/
"escravasda beleza '! são

. aquelas queprocuram ou

se inspiram çom a
,

exuberante beleza das

mulheres que além de bonitas, sejam
capazes desuportar o stress e os dias
de solidão vividos nos anos de suas

car�eiias" Mais' do que grandes
profissionais, estas supermodelos
acabam se tomando em.criaturas
com uma autocrítica acima do

normal, analisando todo e qualquer 1

movimento ou característica
'realizadas por elas mesmas, sem

perceber que na verdade, são as reais
escravas da beleza.

'

top models. Estar sempre disposta;
sorrindo, ter muita pacienda e

cuidados com a beleza 24 horas por
dia, são as reais conseqüências (Je
uma verdadeira escrava da beleza.
Todos estes cuidados não seriam pelo aspecto físico, mas

sufICientes se asmaiores beldadesdo,' principalmente pelo talento, que não

significa "0 talento da beleza" , mas
a habilidade e esforço de uma

profissional que saiba serpontual, ter
responsabilidade sobre sua aparência
e falar pelo menos dois idiomas, \

facilitando as possíveis viagens à
trabalho.

Em um mercado tão disputado,
as agencias começaram a selecionar
as candidatas, tornando-se uma,

espécie de "vestibular" que avalia a
,

'melhor profissional. Essas regras,
, com certeza.fizeram muitas modelos
"irem à luta", 'aumentando em seus

currículos, váriosdiplomasde cursos,
para poder ultrapassar as baterias
dos testes.

Linda

Evange!iSia,
e Christy
Turlington

poderiam se dedicar lfS suas vidas,

pessoais, com a total falta de

privacidadé. Perseguidas . por
fotógrafos' e admiradores,
disputadas por estilistas e

empresários,' estas modelos
recebem 'caches milionários que
jamais pagarão a tranquilidade

,

que procuram. O dinheiro poderá
comprar a casa mais cara do ' f

mundo, mas elas possivelmente
não passarão mais que' uma
semana em anos, dentro dela.

Quando não estão trabalhandó,'
estão dentro de algum avião,
solitárias, para cumprir mais uma:

atividade.

Hoje, a profissão das "bonitinhas k.

e burras" somente é sustentada por' Naomi CampbeUKaren Mulder
, ,

,Rua
Procôpio

Gomes,1264
Fone: 371-2114

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·�f:·�·:·:·:?·:·:·�·:·rUiiiarliiilói.fiJtilêlaitii§/e//Jiiw.il'dSr�� todos - sobretudo naqueles que naopodem se

JJ{iilililJiilriiit�lfjl/i:Jt� dolescentes da classe

e'WKW.Wf';.m
a

média sem maiores

:::::� :: ::..; :::IYf::: carinhas de anJo, nao

11111 v§:'ªa
Um SUYtoNa CidJlde

Vamos construir o nosso

CentroCultural
o jornal CORREIODOpovo vem mais uma
vez convocarapopulaçãoparaa campanha

. Vamosconstruiro CentroCultural.
Sabedor da importância do prédio para a

cultura jaraguaense, o CORREIO DO POVO
abraçou'esta causamais do quejusta
Todos podemos participar. A Let Rouanet
permite que as pessoas físicas e jurí
dicas possam transferir 10% dos impos
tos' devido a projetos culturais.
Procurese irfõrmara respeito, nosescritórios
de contabilidade, e participe da construção

Centro CulturaldeJ
'

do Sul.

Cannes. Festival de cinema. Oprojetista do curioso
filme Vermelho éMotte é assassinado. A única

testemunha, isto é, o único espectadorque tivera
coragem de assistir ao filme, havia. desaparecido.

Para completar, um serialkiller de verdtule repete os

crimes do mesmo filme. Em meio às investigações, a
assessora de imprensa nãoperde tempo:. trazpara

Cannes o atrapalhado
olorprincipalde(

Vermelho éMotte, que.
tem hábitosmuito

singulares. Por exemplo,
de vomitarquando está

supercontente.
Esse, acompanhado de
seumulherengo guarda
costas e'da assessora que
imita Sharon Stone viio
ilarpara valera cidade

t!"" ..:. ,': ., iii IA e�
• , .� de Cannes já tonuula

"
--

�'4W 'IIIo:.-r -:::--....e..J;_ >T

�

_,,� � .,

..�
�.

pelo terror epelo caos.
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Jaraguá doSuI, 29de novembrode 1996 CORREIOOOPOVO-3
.DUAS RODAS. 71· FNOS

AROMAS: ASlIIlUZAQUl
DHRtNCIAO PROOMO

OMElHOR DA.NATUREZA COM
\

··RESPEIIO·AO·MEIO ÀMBIENTl
Esta divisão é responsável pela produção de aromas paraa indústria alimentícia.� Duas

Rodas foi a primeira empresa a produzir aromas no Brasil e este pioneirismo reflete-se ainda
hoje em posição de destaque. .

.

É fundamental a atuação dos-Ilavoristas.iespecialistas Com profundo conhecimento das

matérias-primas, nesta divisão poissão eles quem elaboram o aroma até sua composição .

mais perfeita, oferecendo às mais diversas indústrias do ramo alimentício componentes que
Fantern produtos finais mais saborosos e atraentes.

o�RlMORAMENrO DO
SETOR DE PANIFICAÇÃO'

.

, A D�as Rodas também produz uma

variada gama de itens destinados ao setor
de panificação. .

-,

Nessa, os produtos são desenvolvidos
.

combasé na experiência da empresa na busca
de soluções, proporcionando eficiência,
sendo levado em conta no produto final sua

aparência, textura, aroma, sabor, praticidade'
e padronização.

.

EXPEDIENTE
Espedal

.

,Doas Rodas
7. anos

. ,�.Induslrlal
.

COMPOSIÇÃO: GRÁFICA E EDITORA CP

ADMiNISTRAÇÃO: FFWlCISCO ALVES

O",PTO. COMERCIAL: MARIA A. ALVES
ARTE GRÁRCA: ADRIANO TRENTINI

REDAÇAo: ALESSANDRA GONÇALVES

NIúJpode ser vendido separadamente

FOTOLITOS: i.ÚIZ DE MIRANDA
.

.

AV. MAL DEODORO DA FONSECA,' 122 CX.P. 19 -

TELEFAX: (047) 371-1919 • JARAGUÁ DO SUl.. • SC .

Através de avançados métodos de

fabricação; a divisão Agroindustrial beneficia
toneladas de frutas e cereais, transformando
os em produtos de alto teor de pureza e

qualidade. Produtos 100% naturais, sem
aditivos químicos, prontos para aplicação no
produto' final .:

Os resíduos gerados são reaproveitados
sob a forma de compostos orgânicos,
utiliZados na área de plantio�

u"Iràdeprodução doExtroto deMalte . Secadoraar quente

D�as Bodas, muito
, -Ó,

mais �o q�e um 'cliente,

PARA NÓS� DA'PLASZOM A

DUAS RODAS INDUSTRIAL lTDA� É UMA
. ,

GRANDE PARCEIRA: É :UMA EQUIPE, DE

tRABALHO QUE ALIA-SE À QUALIDADE NA
.

BUSCA PERMANENTE DA EVOLUÇÃO.
PARABÉNS, A'MIGOS DA PUAS RODAS, PELA

GARRA'E PELO EspíRITO'EMPREENDEDOR

DEMONSTRADO POR VOCÊS NESTES

• 71 ANOS DE HISTÖRIA.

-:
.. .

Embalagens'
Plaszom
A OJ]SADIA DE FAZERBEM I'EITO

ORLEANS-SC

,

'São 71 anos delonga,eprolicua camJnbada_.DUAS
.

RODAS INDUSTRIAL.Muitos deles trilhamos jlllJtos,· 1•••••1. 'ia. '-II. ,.
nllmaparceriaSiUldál'ele deajudamútua.Desejamos ••••• ü....1 I, .....
que estA $ODds continue peRfurando pormuitos EM BA LAGEN S

.
P LÁ ST I C A�S \.

anos, CO!II sucesso, qualidade e respeitonomercado;'.

.,
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CORREIODOPOVO-4
.

. DUASRODAS 71' ff.JOS Jaraguá doSul, 29 de novembro de 1996 ..
.
.'.

.

.
. ,.. .

A ORIGEM·DA QUALIDADE lSTA NA nRRA
Garantindo matérias-primas de

qualidade, a. Duas Rodas mantém
. parceria com produtores agrícolas da

região, além das suas próprias áreas de

plantio.
Investe em pesquisa agrícola,

coordenado entre laboratório e.. campo,
desenvolvendo nutrientes e defensivos

naturais e orgânicos,

,

.., ;

PRESERVANDOO EQ.UIlmRiO ECOLOGICO

Tratame"toM efl"entes

rÉ da natureza que a

empresa busca suas

matérias-primas
essenciais. Por isso
valoriza os recursos

naturais, investindo em

sua preservação e

renovação; reciclando os

resíduos utilizados corro

adubo orgânico" por
exemplo. Este respeito
continua no total

tratamento, de todos os

efluentes, sólidos;
líquidos e �osos.

PRESENÇA ,E AGILIDADE. SUCESSO NA'
COMERCIALIZAÇÃO

-

Presente em todo o território brasileiro, a Duas Rodas possui uma ampla rede de
.

"1presentantes, revendedores e distribuidores. No exterior também conta com uma rede de -.

atendimento ao cliente com escritório de representação em diversos países,
A- área, comercial conta com a Assistência Técnica, o Televendas, o Serviço de

Atendimento ao Cliente, além dos Laboratórios que lhe aproxima do mercado.

'OHOMEM COMOMOO E DM DO PROCESSO'
.
Investir no bem-estar do. ser humano é a melhor forma de conquistar resultadas para a

.

empresa, a comunidade e os clientes.
.

Por isso é que a Duas Rodas aposta no funcionário, como elemento essencial em busca
de aprimoramento constante, investindo na capacitação e na especialização profissional.

Busca também aprimorar o clima de trabalho e o relacionamento interpessoal, benefícios' .

são oferecidos aos funcionários como refeições subsidiadas e lazer - Sociedade.Esportiva e

Recreativa Duas Rodas, um complexo esportivo e social.

Irl�UIt' ,

\ii

!, �.
:;;'"........'I� �...
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Microcomputadores - Impressoras - Periféricos
Contratos de Manutenção - Chamados Avulsos - Laboratório Próprio

A invasão da Internet, uma rede mundial
"

de computadores que permitirá que todos
,

tenham 'ligação direta.com o mundo, ainda'
,

' está longe de tel: um sucesso garantido,Mas, '

dentro <lesse sistema, apareceram as
: -Intranets, que surge com um novo objetivo
'para as empresas que procuram eficiência.
Estas redes de computadores usam a

tecnologiada Internet, ficamligadas aela,mas
sãoprotegidas porumprogramade segurança

,

chamado firewall. Ele permite que os

"

usuários da rede' doméstica passeiem na

lnternet, mas impede a entrada de intrusos
,

no espaço virtual da corporação. Com a

Intranet, as empresas podem montar dentro
de casamíníaturas da redemundial, dotadas
das mesmas facilidades e com uma'gama de

aplicações que supera as possíbílídades das
,

atuais redes internas de computadores.
.

Seu principal atrativo, aquilo que os
,

americanos chamam de killer aplication,
é.a divulgação de informações dentró das

empresas numa escala mais ampla do que
tudo que existe-atéagora. As possíbílídades
são ilimitadas, incluindo todaa informação ,

presente e passadaque foi produzida dentro
"

da empresa. As conseqüências dessa neva
tecnologia são potencialmente formidáveis.
Elef barateia a operação, põe as diferentes

partes "da empresa'em contato, permite que
.a estrutura interna seja posta a serviço dos
clientes. Se as informações tornam-se

disponíveis para um número muitomaior
de pessoas dentro da empresa, perdem
importância aqueles que são-valorizados por,
saber umaquantidadede fatos, números e
dados, como emgeral ocorrehoje; ganham,'
hnport�hcia,' em contrapartida, todos
aqueles que souberam fazer uso mais

, I

eficiente deste conhecimento paramelhorar
a performance da empresa.

"

Nos Estados Unidos, onde as Intranets

játêm dois anos, as empresas mergulharam
de cabeça. Um' instituto de pesquisa
americano estima, que 23, milhões de

pessoas estão usando Intranets, e que serão
180milhões no ano 2QOO. NoBrasil,muitas
empresas adotaram o sistema como a

Cécrisa, (de Criciúma) e a, Antárctica,

facilitando o desempenho financeiro e

comercial usados por estas empresas. A

vantagem está exatamente na área

financeira, que guarda todos seus dadosem

livros contábeis, em bancas de dados
inacessíveis ou' nas próprias cabeças de seus
funcionários. Hoje, essemundo tornou-se

, antigo, e a informação que se recebe através
das Intranets agiliza o processo de

desenvolvimento das empresas. '

R. Walter Marquardt, 486 - Bairro Vila Nova - Fone/Fax: (047) 371-2509 - .Jaraqúá do Sul- se
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PCportátil de Taiwan',
Os computadores portáteis

notebook têm conquistado um

número de vendas mais
dinâmico do mercado de

computado res pessoais' (PC) .

neste ano. Estes equipamentos
. �estão sendo fabricados em

.

Taiwan, quê assume o' tuulo
ãe maior fabricante de
notebooks do mundo.' O setor

local deu um enorme salto

tecnológico, e engloba desde
"

a montagem de desktops (pes
de mesa) pesadões debaixo
'custo até a fabricação de
notebooks de última geração

.
'

a partir de componentes Taiwan deverão ser listados computadores, e quando os .

sofisticados. em bolsa nos próximos meses
.

preços estavam altos e a oferta
Os fabricantes de Taiwan

'

para levantar capital para escassa, os pequenos
foram beneficiadospor vários aumentar.a produção. fabricantes de PC muitas

fatores, inclusive pelo excesso A fabricação de vezes não' conseguiam ter. '

de microchips que permitiu computadores' -em Taiwan acesso emprocessadores mais '.

que' novos fabricantes de
.

atingiu a sua maioridade. No
"

novos. Agora, em meio ao .

. pequeno porte entrassem no entanto, o recente êxito âos excesso de chips em escalá .

jogo. Mas os analistas dizem .fabricantes de notebooks de mundial, os pequenos s

que alguns deles vão ficar, Taiwanrealça a desventura das protagonistas domercado não

inevitavelmente, se à margem '�x-estrelasdealtatecnologiado somente podem entrar nele:
de preços continuarem a cair. país: os fabricantes de chipsde com sucesso, comopenetrá-lo
Reconhecendo que o semicondutores, agora lutando sem esforço. Resultado: os

crescimento é essencial para 'com o excesso de Oferta. preços dos notebooks caíram,
a sua sobrevivêncía, seis Os chips de memória são. e as "pessoas estão correndo

'fab,ricantes de notebooks de componentes essenciais dos para comprá-los".

(047)
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Jaraguá' do Sul
, �
;1, Muitas empresas jáaderiram ao uso de

.

transtornos e não trará nenhum dos'
computadores e sistemas odmtnistrativos. beneficios propostos;
para melhor gerirem seus negâcios. Os cuidados baseiam-se em' alguns
Particularmente, em Jaraguá do Sul, já fatores, que vão desde a escolha do

. dispomos de empresas de informática equipamento (onde muitas vezes o

que auxiliam e orientam a implantação barato sai caro), até a escolha de uma
.

deste processo. Alguns setores que estão empresa séria que possua um sistema
.

se destacando, .informatizando e e preste assessoria e suporte
modernizando sua área administrativa, adequados.i

I são os clubes, academias, pequenas e Bem implantado, o sistema
médias empresas elejas. informatizado gera muitos beneficios e ..

l_

O processo de informatização requer resultados." Proporciona uma

alguns cuidados, uma vez que, se este . 'administração " mais ativa, .

'

" não for bem implantado, ao invés de âisponibilizando informações rápidas e

ajudar, "provavelm.ente causará ,precisas de todas as áreas da empresa.

.

'

INFORMATIZE SUA EMPRESA! !t!
- '.'

.

.

. COMQUEMOFERECE
.

GARANTIA E QUALIDADECOMPlIovADA NA REGIÃO.

A DESSIS-INFORMÀTICA, oferece�uipamentos e sistemas adminístratives

que, com certeza, se adequam às necessidades e condições de sua empresa..

"

� (

SISTEMA ADMINISTRATIYO DESSIS
.

Vendas, Faturamento, Com·pr-as, 'Estoques, .Gestão Financeira, Controle Bancário,
'C�bran�a Escriturai; Plan.e Controle d. Produção, Mód.Gerencial e ainda, programas
persomJlizados de acordo com as neeessídades e condições de sua empresa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Foram 215mil visitantes,
com mais 2.200 empresas
expositoras (cerca de 30

poises);
.

na Comdex Fall, em
.Las Vegas,. EUA, que
terminou na semanapassada. '

No Centro de Convenções
.' estavam expostos máquinas _

de altíssima velocidade, '

monitores cóm tela plana e

. computadores que cabem na

palma da mão. A Microsoft
lançou na feira, uma versão

.

do sistema operaciona.l
especialpara "micrtnhos" de

. mão. Depois de muitas

dificuldades' de

compatibilidade com os

sistemas destasminiaiuras, a
indústria- da informática'
consegue garantir uma

melhorqualidade nasMicros
demão.Mas omaior sucesso

ficouporconta doNewton, da
Apple, que também lançou
uma versãomaispoderosa, o
Messagerage 2000 e oMate
300para uso escolar.
O Brasil também esteve

presente em Las Vegas e teve
a participação de 25

.

empre�as. Essas empresas
apresentaram programas
educativos e aplicativospara

Façà NegõciQ .com quem conh�ce' o' que estâ Vendendo'
Alarmes Residenciais é Industriais, Portão e Porteiro Eletrônico,·

.

Antenas Pardbólicas, Equi.pilmentos e Assist. Técnica de Informática,
No-Breaks e Estabilizadores de Tensão.

. ,
.

áreas específicas ..
A mineira máquinas dofuturo, começam A Panasonie mostrou uma'

Start Informática, de Belo' aparecer no mercado. tela .de 42. polegadas e

Horizonte, fechou contrato Algumas ainda são apenas três polegadas de
com a alemã Abodia Gmbh, protátipos, mas há espessura.

que vaidistribuir oprograma' lançamentos de verdade. A. A' Condex Fall 'mostrou
brasileiro "StartAlbum", um.' imagem ocupa a tela toda, novamente 'que as indústrias
álbum digital defotografias. sem dar a impressão deiniormáucas conanuamem

,
.

� .

Outro lançamento foi a distorcida dós monitores uma eterna concorrenctae

revolução que jarâ mudar a
.

comuns. A Sharp mostrou que todas asprevisões feitas
cara dos computadores. As ummonitor que divide a tida pelos "gênios" da informática
.telas planas, anunciadas plana em duas aplicações; a conseguem tornar tudo em

. como
.

componentes de TV tradicional e a Internet. realidade.

R. Prese Epitiício Pessoa.� 723 - Fone 371-6642
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"responsáveis" pela destruição
parcial da decoração natalina da
cidade. Um ato, de selvageria e

insensibilidade que nos mostra a

pequena distância que separa

certas pessoas em relação, ao
mundo animal, caracterizado pela
irracionalidade.

FÓRMULA UNO
r;=' O jovem piloto jaraguaense
Ivan Sacht estará participando
neste final de semana, emCuritiba,
de' maís uma etapa da disputada
FórmulaUno.

NOTRE ·DAME
er. Numa promoção dos alunos

do 3 o
ano de Fisioterapia, da

Associação Catarinense de Ensino,
de Joinville; acontece neste,
sábado, naNotre Dame, aNoite da.
tBiotei'apia.

CULTURA
e:Neste d�miDgo, a partir'das 21
horas, o Teatro Carlos Gomes, de
Blumenau, será palco do Concerto
Camerata Vocale. Já na quarta (4) e
quinta-feira (5), 'às 20h30, será
apresentado um espetáculo de

.eaceeameato das atividades de 96
do grupo Pró-Dança, nas

nodalldades Ballet Clässico, Dança
Modema e Sapateado.

DEiCOMPROMETIOOI
UNIDOI·

rr OMarambaia Cassino Hotel,
deBalneário Camboriú, está sendo
sede desde ontem do Encontro

',Nacional de Desromprometidos,
Descasados e Ci.. O Dr. Flávio
Gikovate, médico psiquiatra e

autor de vários livros, entre eles
"SerLivre e Homem, Sexo Frágil?",
é um' dos palestrantes do evento,
que segue até amanhã. '

PREOCUPANT�
r:jJ=>

Enquanto a temerosa Aids
·lIlata, aproximadamente, 250 qUI
pessoas, por ano, no mundo;
Outras três milhões morrem em

JUnção de doenças causadas pelo
COnsumo do velho e. conhecido
cigarro. Os dados são da

<Ã'ganização Mundial da Saúde,

-CENTER',

SOM' .

·0])". - DISCOS - FITAS

Av.Mal. Deodo..o,406
FONE: 37t-2847

neste

do1lÍingo,0
brotinho
Franeine
Emmendörter
Berto/ini

CURIOIIDADEI
qr O Pagador de Promessas (1962), de Anselmo Duarte, é até hoje o
único ftlmebrasileiro premiado coma PaIma deOuro doFestival deCinema
de Cannes, na França. Em 1986, Fernanda Torres foi a primeira brasileira
a ganhar o prêmio deMelhor Atriz em Cannes, com o filme Eu Sei que
Vou TeAmar.

'Segundo os

amigo�
Marcel/o
A. Bini

(esq.) e
Ne/son
Pereira

Jr., a tática
do

�b
simultâneo
dos copos
I infallvel

para a
,

"captação
de bons

resultados"

VARIEDADES-ll

.

A importadora e distribuidora Just CD, uma das maís
fortes do mercado nacional, acaba de lançar a'nova
'edição do seu catálogo geral de produtos. Com 377

páginas, a publicação traz informações' sobre todos

os títulos disponíveis no mercado americano nas

áreas de pop, rock, jazz, rap, rhythm & blues, country,
música latina e clássico. Além disso; apresenta uma

listagem do material que pode ser encontrado em

vinil, VHS, laserdíscs (shows e filmes) e CD singles.
Por meio do catálogo, lojistas e' consúmidores têm
acesso aos números de código dos produtos, bem
como aos respectivos preços em dólares. Trata-se do
mais completo guia do gênero; O custo é de R$ 40 e

.

mais informações podem ser obtidas junto à Just CD

pelos fones (011) 241 ...7147 e (011) 24t-1970.
.

(Shopping Musie)

Informativ9 CENTER SOM
Títulos mais vendidos: É o Tcban (NaCabeça� naCintura),
Rock ßallads,OsSerranos (Mercosul deCanções), Rodeo
Paradoxx Music. Principal lançamento: Trilha Sonora
Internacional daNovelaAnjo deMim.

,

._. EH �'N""N'4
rir A gauchada buena da região estará'marcando presença,
dia 14 de dezembro, no Pavilhão de Eventos de Guaramirim,
paracurtir mais um bailãodaqueles comOsSerranos.

- - - C I 1'1' e i"I\ .Ja\- - -
I JOINVILLE .

, Cine MÜ8I1l!r 1- .

I Cine MÜ8l1er 2-

Prazer de 'Matar - Horários: 13h30, 15h30, I
17h30, 19h30, 21h30.
Coragem sob Fogo.Horár,iós: 14h, 16h30, I
19hoo, 21h30.

.

O Clube das Desquitadas. Horários: 14h; I16h, 18h, 2Oh, 22h.

I
I
I
I

.1 NíVER
VivianeSpézia (29/11)"FmncineEmmendörferBertolini (011
12), 'BarbaraMarchlori Iensen (02/12), TissianeKohlbach

.

I Cine MÜ8//er 3 � .

(02112),Nicolle Ramos Andreatta (03/12),Tânia Rozza (04/
12) eCarolinaMaffezzoU{(05/12).

..

IBLUMENAU'
I C.ine Shopping 1-

"O que sabemos é umagota; o que ignoramos é um oceano"
�-(/saacNeWton) .

I
.

clne Shopping' 2-
Artigos para esta collina devem ser enviados para Av. Ma/. Deodoro da'

i FonS6ca, w tez; 111 andar, s(. 1. Jaraguá do Sul (SC), Cep: 89251-700. Se

,-preferir, para os fax: 371-1919 ou 372-3363, aos cuidados deste colunista,
__

Fone: 372 � 3469

fARMACfNJU
Av:GetúlioVargas, 1'58"

O Homem das Sombras., Horários: ti! a
Domingo: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30. 2! a 51: 15h, 17h, 19h, 21h.
Tieta. Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

'1' "Provamaçio vá/id,. para o pefíodo de 291f1 a 05112.

__ --'.-- IÍI-

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

Fone: 372-3831

-Filmagens & Fotografias .

FONE:
.

371-5309'
..
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VEíCULOS
Carros Nacionais

e Importados
Rua Barão do Rio
Branco, 363 - Centro
Fóhe: 372-1132

.

Incensos' •
.

Os Óleos Essenciais são

a alma do Reino Vegetal.
Extraídos de plantas especiais,
osÓleos Essenciais concentram
notáveis propriedades naturais
das flores, frutos, .sementes,
folhas, cascas e raízes,
utítízadas por reis, rainhas,
príncipes e princesas para.
tratamentos medicinais e de
embelezamento.. Este segredo,
muito bem guaníado durante
mais de cinco mil anos por
sacerdotes e alquimistas; foi
descoberto pelo q'{.ímico
francês Renê-Mauríce
Gatefossê, hoje çonsiderado o

pai da Aromaterapia.
A Aromaterapía foi

empregada na SegundaGuerra
Mundial na cura de ferimentos
do corpo e da alma, e para

o incenso é um dos produtos
mais. antigos que ·se tem

conhecimento. Usado no Oriente
amais de 10.000 anos, chegou à
Baropaapós a conquistado Egito'
pelos Romanos. No século XVI,
Galileu Galilei inventou ö

telescópio, criando condições
para 'Os astt6Iogos estabelecerem
com precisão a tabela de relações
entre os astros e os elementos de
nossa vida. .'

Produzido no Sul da índia, o
Incenso Mágico do Signo segue
a Ir;ldiçli.omilenarnamanufàtura
'de íneensos aromätícos. O
Incenso Mágico do Signo é
elaborado para proporcionar à
você equilíbrio e prazer ein sua

buscapelo sucesso.
Mil Flores (Áries);

.

Madeira çrouro);
Musk (Gêmeos);
Opium (Câncer);
Sândalo (Leão);
Lótus (Vugem)1
1'uiasi (Libra); .

Flor do
.

Campo (Escorpião);
.Almíscar (S;l.gitáRo);
Kashmir (Capricórnio);
Jasmim (Aquário); e
Raízes (peixes). Doze aromas

, criados a partir de produtos
totalmente. naturals e não

tóxicos. (Lf,já limgma)

Sagitário - 22/11 a 21/12
O sagitariano é um filósofo vibrante, .com grande força
propulsora. É inteligente, observador intelectual, tem mente'

penetrante ehabilidade para se concentrarnaquilo que desperta
seu interesse .

ÁguaMarinha é uma das pedras deste sigIÍô, cujapropriedade
é harmonizar ambíentes intranqUilos, wansmitindo tJ.u�s de
energiapesítíva.

'

.

Seu anjo de guarda é o Saquíel que governa os.ganhos de

dinheiro, prestígio ou eminência social.
.

e·m·�'� �
, .

.

", .. - ......
••� ".- 0'- J?

desinfecção de ambientes.
Atualmente a Aromaterapía
tem mais de mil médicos

seguidores na França, é

oficialmente um tratamento

auxiliar de alto valor

terapêutico na Inglaterra,
conquistando adeptos t�to na
Europa quanto no Japão e

Estados Unidos.

Com.propriedades tônicas,
relaxantes, círculatõrias,
respirat6rias, analgésicas,
sensUais eafrodisfacas, osÓleos.
Bssencíaís são usados diluídos
em lâmpadas de aromá para
evaporação no ambiente, em
fricções e massagens apõs o '

banho, em envoltõrios
aromáticos eno pröpdo banho
de imersão, como preferia
Cle6patra. (Loja Enigma)

PIrDp�i � fu:orgmlizZlÇäodeBioenargizl
Alinhamento e limpeza dos .

,

' chockr.as e

aur�,
inclusive

, terapia de vidaspassadas.
, Técnica utilizada:Mantras

'PA.'Q.'PSr Objetivo: Contra estresse,
depressão, sistema nervoso

INTI- Liceu da Vida
.

FDne: 979-0163

Os benefícios da, Reflexologia e.

Acupuntura em "apenas um tratamento
o Sistema Vacuflex de

Reflcxologia foi dcscDYolvido na

Dinamarca por Inge Dougans,
diretora di Escola Internacional

de: Reflexologia e :rerapia de

Meridianos, com o propôsito de
sistematizar e modernizar a

prática da Reflexología, ,

O tratamento v.icuflex completo
� constituído de duas fases que
combinam a estimulação dos

reflexos dos pés com o

nicquiHbrio dos meridianos. Este
sistema às vezes �

,

chamado

listema de "botas", por causa das
'

gr'andes botas dé feltro, usadas nos
. pés, O Sistema \\cuflcx combina
trh terapias aítematívas -

reflexologia, acupressão e

ventosas. Essa combinação
revelou-se muito eficaz para
aliviar problemas crônicos -e

comuns, em que a medicina
convencional não encontrou

'so1ução�
A pressão dos dedos ou alJ'iiQfadas
de sucção colocadas em pontos "

específicos do meridiano
estimulam os ncrvos �lacíÓnad08
com eles, 'Oll quais

\

transmitem

impulSos elétrícos para 11- medula
espinhal e para o .cérebro, Essa

pmssão aumcnta o fluxo de sangue
e oxigênio, nas áreas

congestionadas, fazendo com que
a ·estagnação tóxica se dispCrse.
A pressão também promove a

regeneração dos tecidos e

mdsculos, estimulando a iDigação
sangüínea e aumentando a

disponibilidade de nutrientes nas
áreas afetadas. Por este listema a

pressão quç o reflexo recebe �

uniforme, constante e contínua,
pelo tempo ncccssãrio, enquanto
a pressão com os dedos não

consegue .ser uniforme. nem

ACADEMIA DO SES�
-Muswlação

- Condidonamento Físico - Emagredmento
- Hipertrofia

Aula.sministradás com acompanhamento
.

de seils instrut'Qr.es.
Prof. S.ergio e Marquinho
Rua Walter Marquardt, 835

. fone: 371-0899 - 371.-0690
Jaraguá do Sul - Ginásio- db Sesi

\ INTI .-. Liceu ·da Vida
- ,

.Massoterapia '- Massagem
Terapia corporal medicinal
Rua Emílio Stein, n° 300-E

FOf1:e: 979-0163
Nadir Junkes

(

constante.

Outra vantagem do ,Sistema
Vá.cuflex de Rcflexologia 6 que a

pressão das :bot$ deixa nos pés
um mapa de cores durante

.

aproximadamente 15 segundos.
Essas cores estão relacionadas
com' os reãexos e os respectivos
6rgãos ou partes do corpo, e

dependem da severidade dos

problemas. ,As cores mudam
durantd o .tratamento, de acordo
com a capacidade. de tesJ)osta de
cada organiSÓlo no processo �
cura.

O segundo es�o do tratamento

envolve a estimulaçlo de al�uns
pontos acupuhturais situados. ao
longo dos mcridianos nos braços
e nas pernas, feito pelas
almofadas de sucção acionadas

pelo mesmo sistema de botas,
ESse listema revelou-se 6til pasa
aliviar uma grande variedade de

problemas. Para verificar 'a'
,eficiência desse tratamento, f<t
realizada uma pesquisa na

Inglaterra por Carol Bosiger, .

membro da .Sociedade .Sul·
Africana dé Reflcxologia, (a qual
eu também pertenço) e fundadora

'

da Associação de Reflcxologistaa -.

\\cuflex na Grã-Bretanha. O
trabalho'foi publicado no "Journal.
of .Altcrn.tive an'd

Complementary Mcdícinc", em
agosto de 19'89; (Jornal de

'

Medicina Alternativa e

Complementar). Em .problemas·
comuns como dores ;

aparentcmenÍt: sem cáusa Oll cura, ,

o Vacufleit tem se mostrado

parlicu�nte eficaz.
Yvettc M. F. Rencde

(Os leitores mais inlCll:ssados no

assunto poderão aprofundar-se
no, livro de Inge Dougansi
Reflexologia, dá editora Cultrix.)

intestino
delgado

Todos os meridianos começam ou
.

terminam num' dedo da mão ou

do pé.Dores nos dedos ou nos

artelhosmuttas vezes podem nos

proporcionar uma importante
indicação a respeito do problema
do meridiano.

. Dores no artelho médio, onde não

há nenhum meridiano muito

freqüentementesão causadas por

problemas no meridiano do'
estômago.

Correspondências entremeridianos, artelhos e dedos da mão

.'

�
1

LOJA
ESOTÉRICA

ANJOS, Velas, Cristais Energ�ticos.·
Pirâmides, Incensos,' Gnomos, Runas, Fitas,

Livros, Apar�lhos Radiônicos, Anel
.

, Atlânte, Pedras do Signo; Mapa �tral"
.

Num�rologia.••
RuaReinoldoRau, 806 - Sala2 - Jaraguá do SúJ - SC
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JiraguádoSul, 29de no�embro de 1996 CLASSIFICADOS DE IMóVEIS CORREIOOOPOVO-"

Lar·lmóveis
Av. Mal. Deodoro, &83 - aala ,1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

VENDAS LOCAÇÃO
SalaComeria! térreacom77,50m2 no Centro EmpresaríalMarket' Apartamento 02 quartos cl garagem RuaDomingos da Rosa, 85 - R$ 300,00

. . �

Place, rua Reinoldo Rau, centro Quitinete:Ol qto.i'rua Arquimedes Dantas, 80. ValorR$180,00

Quitinete: 01 qto., rua Jülio Tissi, 889: ValorR$ 150,00Terreno: ruaAntonio Carlos Ferreira 570m2

Venda de lotes financiados.no Lot. Vicenzi eGadotti - Bairro Sto. Antonio

Casa de alvenaria com 70m2 noLot Vicenzi e Gadotti '

Chácara emCorupá com 131.000,OOm2 com toda infraestrutura.
.

.

INTERIMÓVEIS,
CRECI0914-J

VENDA:
Terrenocom590n1(1x45,30)

lot. Glrolla - Rua: 793 (Próx. PostoKm7)
, Preço!R$16.QOO,OO(flnanciávels)

Casadeatvenariacom90rJI2, terrenocom '

450rJ12 - RuaJoão Franzner (próx. aoArroz
Urbano). (Casacom sufte, 1dormitório,

sala, copa, cozinha, 2 banheiros, garagem,
, churrasqueiraetavanderia)

Preço: R$40.000,OOO (à combinar)

Apto. com sufte, 2dormitórios,
dependêhcias deemptegadaedemais
'dependências. - Ed, Jaraguá - Em ótimo

.

estadode conservação,
Preço:R$65.000,OO (rlegoctável�)

LOCAÇÕ'ES'
Salas comerciais:

,

Salacomercial com4OrJl2- Ed.MárioTavares.
G�ãocomercialcom 300m2 �RuaProcóplo
GoinesdeOllvelra.

Residências
Casa de alvenarià contendo 4 dormitórios e
demaJsdependências-RuaGeraldoHar'naeh
- Prõx, aWeg " � Vila Lalau.
Casa de madeira contendo 3 dormitórios �
demaisdependências - Rua25 deJulho, 930
-VilaNova.

'

Apartamentos
Apartamentos a pàrtir de R$ 300,00 com 2

doimltóriosedemaisdependênciasn�centro.,

Casa demadeira: 02 qtos., RuaD. Lot. Vicenzi e Gadotti. Valor R4 130,00

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

r-,---,

,CRECIN'
1589J

�.' ,

"

,

I
•
I
•
I
I

--- •
I
I
•
I
I

. ·1
I I

'TERRENOS'

I'Terrenoc/1.54:0,OOml,pr6x.Scar(Cen�)-R$100.000,OO
Terrenoc/5.184m1Rua

199.semnome- VilaNovaR$140.000,OO ',' '

Terreno RuaDomingos daNovac/260ml-R$55.000,OO
,

TerrenoS![oLuiz-R$12.000,QO ,

I
Terreno de 44ÜlJll .. .João JanuárioAyroso - R$22.500,00

ITerreno com 420m2 - RuaAlvino Stein (São Luís) -

R$',ll·IXlO,OO
.

'

_

Terreno no Ana Paula IV Lote n° 164 (esquina) - R$
-

5.000,00 ,
,

Terreno L9izManfrini com fundamento de casafloten":

I
139)-R$7.500,00

IT,errenocom57.3m1Lotéamento
Versallesn(Íoten053)

,

, Foradeenchente-R$16.000,00' ,

"

Terreno no loteamento Constantino Prado (loten" 63)-
F:manciamento+R$4.7oo,00 '

, TetTenoc/5.000ml-Molhaao.ladodagrut�-R$90.0ó0,OO'

Chácara em Nereu Ramos com 88 morgos tendo casa, luz e água.
Chácara à. 610il do centro com 50iOOO,OOm1.

Bawws Sul
1'lRóvels

FONE: (047) 372-2734
Vende

TERRENOS

1- Lotes �IDENCIAL�Ri Rua João J'. Ayroso. 30%IcatAda 30x 233,33 - total RS 10.000.00

I-"Terreno cl 700m2, R. VirgOi,'0 Rubini, na Barra - RS 16.000,00
-I� ,.

'

1-�Lot.Hanemann,pr6X:MALWEE-50%0IItradasaldo 1211416,67I.. total RS 10.000,OO

I-LotesLot,QYRVERDE,,2.400mtsap6s aMAL�-20%entrada I
•

saldo 30x - totalRS 10.000,00, ,

, - Terre.no e/413m2 - Rua423 - VIlA LENZI - 50% entrada - saldo,

I paroeladototalRS 11.000,00 ' I
- Terreno 450.ß2prox. NANETE - SC 416 - RS 1.800,00 entrada e 15

I x,160,OO (fixas) ""
, I.

SITIaS

1- Sftioe/37.500�,easamistade 100m2,com 15.000m2de pastagem, I
comboa 'sua para lagõas,loealizada naTúaMacucoGrande, Rio da

I Luzn,distante lOkmdamalwee·RS27.000,OO·aceitalcrmlooueasa I, naBarrL'
,

.

• 'CASAS '

I- Casa em alvenuja com 90�,·2 qtos, Rua 721 - prõx.MaIwee - RS

121).000,OO-pareeladO ' .' .

'I- Casa em alveàaáa com 801.ÍJ2, 2 qtos, 3.000mts ap6sPasqueMaIwee

I ..RS 13.000,00 , I- Casa em alvenaria 140nr. 5 qtos, 2BWC, Rua PastorA. Schneider

1- RS 30.1)00,00 - paroelado.
"

'. I-CasademadcíraeI70�-R.HoncioRubini, 706,tem:noe.i.IOlm.-E

1- entl1ldaRS 13.000,00 sald� pareelal!0 - totaIRS 35.000,00 I'

, J LOCAÇAQ ,'.'

I' Apto.2 qtos,
sala, coz, lavanderia- R.PastorA. Schneider - RS275,00

I- Apto.4 qtos, garagem - RuaHomcioRubini, defronteNANETE· RS '

mOO'
'

I-Casamadcirae/3qtos,garagem - R:LuizSatler, naBARRA, defronte I
•

Pinguim - RS 300.01) ,

- Casa alvenaóa 2 qtos, garagem, lateral BcrthaWeege - RS 300,00 •
•-

Casa madeira, 2 qtos, garagem· Rua BcrthaW"f,e, 767 - fuados -

RS 230,00
,

' •
•-

Apto. 2 qtos, garagem, defronte NANETE - SC 416 - RS 230,00
- Casa de madeira, 3 qtos, garagem - R. Abramo Pradi, prõx, MaIwee •
- RS 230,00

1-Casa alvenaria para:com6rcioR. AngeloRubini defronteMaIwee,e/I150�_· RS 300,00

,1- casa nústa 3 'qtos, garagem - Rua Botafogo,73 - Rs 300,00 •
'

-Casamadeira,2qtos,R.osearSehncider(IUadaMosea).todanurada
.- RS 180,00 '1- Galpão cm alvenariae/IOO� - R. BcrthaWeege, :2.490, na Barra _

'

,

I Rs 230,00.'
•

. I'.' ,RUAAN'GELO RUBtNI,l223 - SALA' '

RUA ANGELO RUBINI, 1224' - SALA 09

I
CASAS "

ICasaem

Alven,
aria,l09m1Tifa dosMartins Terreno cf

.

2.09Om2_R$30.000,00 "

.

Casaem alvenanac/152m2s/pinturaLoteamentoGiovani
Manfiini(àreità-sec.arrono negócio)+F�anciamenlo-R$
20.000,00

'

I
APTOS,

II APto. Edifício Amízadez quartos + financiamento R$
16.000,00
Apto. Edifício Jaco Fmmendoerfer C/lOOm17° andar
R$50.0oo,00 '

"

,

LOTESFINANCIADOSAPARTIRDE
R$2;SOO,OOD.EENTRADA
Loteamento São Cnstóvão:n -

.

LoteamentÓ.Camposampiero
,

.LoteamentoConstantino Pradí
Lo.teamentoOuroVerde I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVo-8 ClASSIFICADOS' ,Jaraguádosm,29denovembl'O de 1

,

Troca-se uma linha telefônica de

.Balneãrio Camboriú por uma de
'

Jara:guá do Sul. Tratar 367-5862

(horário comercial, comSueli).

Vende-se uma filmadora Panasonic
M 3.000 completa com todos os

acessórios, semi-nova por R$.
�.�,';;;,�G eI máquina fotógräfica
'profissional YashicaPxD lente 50nm

.

I�:;zz:;;;:;:z:;zz:;:;z:z;z:;:;:;=;;;;:;:;:;�:;:;:;z:���;;;;;;:;:;�
com fash semi-nová por R$ 600,00.
Tratar pelo fone'372-3384. APARTAMENTO

Apo. cl 2 dorms. JlIl Rua 1016 &lmérmed'er .: R$, 380,00
Apo. 202 _ R. Eleonora Pradi, cl 3dx!D"••2 bwc, 'sala roz. Iav. II«. _ R$ 550,00 '

Apo. 104 R. EIeoncra Pradi cl3 'dorms, 2bwt, sala coz. lavo II«' R$ 550,00
Apo. Rua João 1... Ayroso' cl 3dxms;. 2 bwc, ,ala, eoz, lavo II«. _ R$ '3S>,OO, ,

, Apo" Rua Íoínville cl suite + 2 dorms, rala, cóz, bwc, II«. _ R$ 550,00
Apo, 2 cbair, rala, roz. bwc, lav, II«. Vila Nova ', R$ 300,00
Apo: c/lUlt.. + <brmr, rala, eoz, bwc, Iav. II':. Bd, larcuá _ R$ 550,00
CASAS·
Cara NOVAna Vila RaI, cl 3 dorOlS, sala, eoz, 2 bwc,lav. II':. _ R$ SOO,OO
Cara aO lado cb BESC _ centro - R$ 700,00
Caral a1v. cl 2 <brmr, na'rua Maat Wlllelm _ R$ 350,00
Cara mista rom 4dor""" sala, rot, bwc,lav, p, pr6lê. WEG n _ R$ 330,00
Cara místà com 3 dormo, próx. Hosp, 1arlJ8U' R$ 250,00
Cara mista plÓx.�cl 1 lUlle + 2<brmr _ R$ 400,00
Cara mva plÓx. Bavária/Mareehal.c/lUlie + 2 dormo. _ R$ 560,00

Vende-se apto. no centro de Barra
Velha no 10 andar 2 quartos todo
tmbiliado. Tratar 372-z_419.

Procura-semoças paradividir aluguel
de apartamento na Rua Reinoldo
Rau, 400 apto. n° 31. Tratar nó local:
após as 20:00' com Heike OlJ pelo
telefone 372-Q406 com Àriáne ou

Heike

Casa aIv _ ti 2 dlrms. plÓx. FERI _ R$ 250,00
Casa a1v. cl 3 <bOIS, na Vda RDnuna _ R$ 400,00
,Cara mista cl 3 .:bms, plÓx. nu. Rodas _ R$ 2«>,00
Cara mista cl 2 dorms, plI$x. nu. Rodas _ R$ 300,00
Cara Jiúta cl 3 dorms, plÓX. KDllbaclt • R$ 300,00
<11mNm'ES

'

� Rua João 1. Ayioso cl 2dorOlS. _ R$ 170,00'
.

�íIinetoe Rua l..ouRnço K-.Ier _ R$ 180,00 ,

� na Vila RaI cl1 dorms. sala, cozo bwc _ R$ 150,00
SALA COMEROAIS
Sala comercial Rua� Gomes cl 5<&' - R$ 450,00
Sala comercial na Rua Eleonora Pradi, enm lKJm2 _ R$ 300,00
Sala ,comércial em Guaramirim cóm som' _ R$ 400,00

'

Sala comercial na lbJ a Eleomra Praclí, com 9Om' _ R$ 350,00
Sala (!OIIIereial na; Rua 2S de Julio CXIDl 160m2 _ R$ 440,00
Sala ro_cial' na Av. Sada Catarína:em barra VellalSC _ R$ 180,00
Sala roJDelCiai na Rua AI. A1b«to lacobi, 172 CXIDl 18m' _ R$ 135,00

;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;; ; ;; ; ;Qßg ;;;;;; ;.;.; , ;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;; ;;;;; O IODI;; ; ;II;;;;;;I; ;;:•...: 1;;:;:;:::: Sobrado em alvenana cl aprox. 280m2 MASSARANDUBA :;:;;::, I

�� ,

'

"

t�:
.

�:�: Casa dé alvenaria c/ eprox: 200m' e/'� quartos (1 sufte) + �:�:�:�
:: ':�:�:� :�:� depenei. de emprego garagemp/2 earroz, rua Max Roberto :�:�:�:,
�1 ��1t t Ziermann, terreno e/16x29m. Valor 70.000,ao negÓeiável., tlf:"
�: ':�:f :�:� Casa de alvenaria e/264,65m', terreno el630fTl2, rua 487� :�:i:�:

'

1� :�t� t pr6x. a ponte nova da rua Angelo Schlochet, 5 ql)artos, 2 m1m
:. .:.:.:: :::: banheiros, troca-se por casa menor. Valor R$ 120.000,00 :::::::

t��: ���� Sobrado em alvenaria semi acabado rua Luiz Klen�n - ��l� .

:�1J :1111 centro, terrer» c/420m2, construção c/281m2• .valor R$ ��t1
:�t· :1�1� 120.000,00 paree.l�-se em 36 meses. 11� ,i

.::. t1 Terreno c/33Qm2 - 12x27,50m, n!l 3 no loteamento Jardim', :1:�:::
1:�: ltaguassú, praia de Itaguassú, (antes de Enseada).

\. �:1:111
���� Sala comerete: na Barão do Rio Branco ·ehtr. ae 30% e l1�"
:::: restante em 12x finane. direto cl a construtora. :::::::

.

I CENTROCOMERCIAL REINOLDO RAU, últimas unidades, t�l
::�: 30% entro e réstante em 18x. finane.; direto cl a construtora. 1:�:�:1

.

. L'DC:� I
��� - Automóvel, teleíone, imóvel ou FGTS, valem como parte do pagamento. t" à atERG!IAL �W;1
l�� Se você quer adquirir o imóvel COM CARTA DE CRÉDI�O CONSULTE-NOS! l:::.: :.::JMll
.•••;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:�:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.�.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.!.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::!:::=:::::!:::::::::::z::;:;::=:=::::::!:::::;:!:::::::::::;:;:;:::::;:::::::::::;:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::;::::::!::::::;:::::::::::;::!;:;:;::::;:::::::!::::::;:-;.'

,

.

,

DR. ,DOUGLAS F. C. ANJO

Angioh?gia - Cirurgia Vascular.
Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais

Fone: 371-4935

.

,,@[L,,,�(7,,�,.·�@I,"fA""
"

.......

1'

,_DR_A._D�N_IS_EM_UL_LE_R1._.0_LM_OS__., IJ Ginecologia e Obstetrícia
Preventivo do Câncer - Fone: 371-0942

I .

\.

.'''.

",

DRA. ELEN C. D. J. DE MASI

Otorrinolarjngologia
Cirurgia Plástica da F�ce -:- Nariz e Orelha,

Fone: 37� -8446

DR. NELSON EICHSTAEpt
OUYIDO - NARIZ - GARGANTA - Microcirurgia naso

sinusal - Cirurgia do ron«?o - 'Otorrinolaringologia
Fones: 372-0617e 371-0942

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,.."HAB"AT
COMPRA •.VENDE· II ALUGA • ADMINISTRA

,MOBILIÁRA
CPtCI4JUJ

TERRENOS
Terreno 1.250ma - R. Treze de Maio
Terreno 450m2 (15x30) - R. Leopoldo Jánssen
Terreno 420m2 (14x30) - Lat. R. Jolnvlile próx. Posto
Becker

.

Terreno c/420m2 - Tita da Mosca
Terreno c/1.020ma Rua Procópio G. de Oliveira
TerreRo c/460m2 Rua João Jaruárlo Ayroso
Terreno CI 440m2 Bairro Água Verde
Terreno c/31.000m2 Vila Nova próx. Fórumr

Terreno c/2.600m2 Rua Joinville - ótimo ponto
comercial
Terreno c/430m2 Loteamento Versailles
Terreno c/589m2 (esquina) liha da Fim,leira
Terreno c/400m2 Rua Marcelo Barbi
Terrenoc/532ma- EstradaNova próx.PostoMarcolla
Terreno c/500m2 frente p/ Lagoa - Barra do SUl
Terreno c/10.000 e casa de alvenaria, ótimo. p/
empreSa - Rua Wolfgang.Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600ma Rua Marcelo Barbi - Vila Lenzi
Terreno c/28.000m2 frente para o asfalto em Nereu
Ramos.

.

Terreno 15 x45 (ótima vista da cidade) Vila Nova
Terreno 1�OmL R. João Jaruário Ayroso
Chácara 115.000m2 Ribeirão Grande
Terreno de 37.0OOm2 - Vila Amizade
Lotes cl 400m2 - próx. São Lufs GonZaga
Terreno 450m2 loteamento Dalmar
Terreno 600m2 Lot. Campo Samplero
Terreno 450m2 Nereu Ramos

CASAS
Casa em alvenaria c/260m2 - terreno c/1540m2 -

Schroeder
Casa de alV. c/100m2 terreno c/538m2 - BairroÁgua .

Verde
Casa de alV. 215m2 - Praia de ltajuba
Casa de alv. 22Oma1 surte+3 dormitórios - Rua Max
Ziemann
Casa 130mz e terreno 520m2 - Entrada Rio da Luz

.

prox. Malwee.
Casa.alv. 120n:i2 C/3 dorin. Lot. Res. Luis KIenen

. iI Sobrado alv. 170,..,z Barra Velha - permuta casa em
• Jaraguá
• Sala comi. OOm2 - centro
•

•

C APARTAM'ENTOS

E Apto:3 dorm. - Edit. Gardênia

Apto. 1 dorm. Edit. Virginia
.. Apart. cl 2 dormitórios, Edi.. Juliana - Rua

.. Gumercindo da Siiva

• Apart. cl � dormitórios, Edl. Juliana - Rua
.. Gumercindo da SilVa

.

.. Apto Ed. lsabela c/123mL 2 dormitórios + sufte e
II demais dependências. .

.

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

.. financiamento.

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

' .

: ALUGA�SE
II Sala' comercial 30m2 - R: Francisco Medeiros.
.. Sala comi. - Edif. Picolli c/35m2
.. Galpão Indl. 130m2 - Rua Lepoldo Janssen.
III Casa mista c/3 dorm. Rua Max Doerina.

,= Ed. Isabela c/3 dorm. - �ua Pr�cópio
.

Gomes

,II Apto. 3dorm. Ed. Carvalho
li Casa de. alvenaria R. Gumercindo da Silva.

RUAnuPESCIIMIDT, sn
. (AO lADODA10Ô1n:RRAGENS)'

..

FONE: 371-8009

CLASSIFicADOS
fi mil�l)�_� r

, CREC11873-.J .,.'

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LTDA. '

APTOS EM CONSTRUçAo
Edlf; . "'fI1nia - R. .ltH4 EmtnfHldOerier .

• Apt>. c/111m" -2lIandar.c/2 qtos edM1\ajs dep .• gar.,,:,. portioeportarla
...6nica - R$ 25.000.00 +saldoparotlado em CUB• ..,... chaves emjaVG7
Edlf. Dlanth.. - Rua Marina Frutuoso

-Cobertu'aDuplltx004C}G07.8Om". c/3tultt.. dl"uis<Mp.larelra- durascpira
hd. - 2vagas. pagem. Er*ada+parc.laschl c:áldomlrio,llpartr chiR$1.025.00.
reajuslado8 pelo ClB
-Apt0502.702 e801 c/225m·:,ult..2qtos .• sacada.cturasq.IndIviduaI.<Mp.
.regada. 2 gara�ns. salão chi festas. pisdna • Éntrac!a + parcelas chi
oonclomlnlÓ a partir chi R$1.183.83 reajustados peloClB
- Apto 304c/214m·- ..,..ada + parc.las.chI ooncIomlnioa'partir chi R$1.038,52
- rNjuslado8 pelo ClB .'.

-

Et!If. Ama,.nrhu. Rua Adolfo Sacari - lat. da Rua Amazona.

(SCAR)
- Apto c/300m·. ""'os <I8ponlwls apartam..,tos rfI. 301. 302.501,
Entrada+ parc.las oOncIomlrio�3.85Ctm (R$1.535.04)hn".
cOnstuçio: Proma COnstr. e Plan. Ltda. em'alst.mas chi ooncIomlnio.

CASAS I APARTAMENTOS
• CasaAlv. c/158rf11!- R, AMnoStein. 080 - SloLuizR$40.000.00. trocaporapto.
- Casa chi IN. Ncwa 3 plWlmentos CI 45om·chI .ea conswlda. "'.no800m·

R. Tanaz F. chi�. c/Inda vista· R$·180.000;00
-'Casa,alwnallac/200.oom·.naRuaoiMaCtiodiniPradl.33-Jaragué-Eequerdo,
-R$80.000.00
- Casa chi aMmaria 123m·.�6rIoCamborhl- Troca-se por apto llIi Ja'egu'
doSU'

.
.

- OaeaIN. c/130.00ma- 3 (JJ8ftose demais <Mp. troea-.. por apto. - R$55.000.0.0
·CasaAlvenariac/320mR- R. JoioW�stJr.53 (BR280.Km 72) - R$55.000.00
- Casa chi a.v.n.ta c/85m•• stmi-nova. 2 quartos e demais�as'- Rio

daLuzI-R$lMOO.OO
'

TERRENOS
- Twrenoc/28.280m". nohvO'quevaiaEIkIIMna!Jc/l85m chi t..,.. p/BR 413; .

oon"ndo Ima casa di machllra c/150m· + galpão de alwnariac/200tn"
R$170.o00.ÓO
• T"reno27.00om-. Ch6earaemÁV0J8Saaras,Perm...oUrbalO- R$45.000,OO
- Terreno- Lot Champagnat- 378m·- R$�.OOO.OO
- Tlrreno c/ 7,350m·, II 50 me ..os da R . .los, T. Ribeiro (ap6a "evo) R$
���

-.

- Twr.no c/45Oma• R. Am'18 fischer i;nke.VIa R... - R$11.000,00
- TlrrllMc/302.00tn"· Rua ernest> L_amam - VIa Lei... - R$ 20.000,00

GÁLPlo INDUSTRIAL I
.
COMERCIAL

-Galpiolndustrlal,esnálramontada.cob"uapaga,com.eade400,oom·,e
·ot.,.enocom854;OOme.FblJoioFranznef.emt..,lItlllgr-JaSioLulzGàlzaga.
Pr6coR$ 30.800.00.
- Pr6dio _rclaf • 312ri1a - R. Ad6Ia Fischer:, 720 - R$ 80.000,00 • aceita

paroeIamlnt> O!J ..oca pardal pl apt>Aerr.no.

LOCAÇlo·
Loja C/150,OOm· + tubIoja Im acabamento - R. Ad'Ra FischeIr - o.n..o - R$
800,00

o

• Lojas - R. EléonoraS. PradlEd.AnUlo c/42.24fnR.R$300,00 -c/53,47m·- R$
400,00
- LojaC/35m. - R. GuilhimMI Hering, 70 - Edf. &!ca - R$ 300,00
- Loja c/82.0Oma- Rua Marlná Fruklóso 000 Ed. Asll" - R$ 400,00
- Apt>. c/3 qtos - Fi. s.onora8. Pradl (C..,lro) - R$550,00
- Lojas C/72,Ooma - Rua.los' TNodoro Ribliro, 355 - após lndImak - 72,00tn"
-R$215,00

. .

• Apto. c/ 02 quartos e demais clIp, - R. Eleonora S, Pradl, Ed. Anllurio - R$
460,00 '.

'

• Apto. c/03 quirtos I demais dep, c/gàr,aglm - RiodaLuz I, rfI.2741 - Pr6x� Escda
• R$200,00
-CasaAlv.clOl quart>,salalcOpa.CQZ:,BWC.L.van�agem-R�Angeto
Sehiochll, o.ntro· Pr6x, Beira"Rio - R$ 35Ó,OO

,

- easáIN; c/ 02 quarto.. dernai� dep. c/garagem· pr6x. EscolaRioda.Luz 1- R$
200,00
- Apt>. c/3quartos, 2BWC. dU"rasqulirae demais dIp .• garaglm p/02 carros,
Rua JoH Menegottj. Nova Brasllia - R$ 700.00

.

R EPITACIO PESSOA, 421 SALA 103 FONE 3718814

CORREIOOOPOVO·'

Parecer Comerciai

Incorporat1o'"

Vende· Administra
��!u!J�,Ä. Camp ..... Aluga

DEFRONTE NJ FóRUM· CRECI 00177O-J
. 'FONElfAX (047) 372·2990

' .,

CELULAR 973-9089· JARAGUÁ DO SUL:' SC
1E1tItINOS

• Lot o lIerdawIII,VIla ...._ •• 7.000.00 • Ne.odbel - reel......
.1IIa a o .....areJlo • a.lado dó .emltid. "'.0_· .16.000,00 reel......

'.lIam do llio Cerro.
• Área para lDotal ,_. -Iat.... da B.rtba W.... - IDId•• 6.000m' •

• 35.000.00 • N "'.I.
- Área para lDotal ,_. - RIa 555 ·Iat....... leJ1baW......�
• totolm..t. JlI� - .35.000.00.

o

• RIaW.... Morqua'" • pr.. daArJi- .._ ............. lIIIdad!\ - • ft,otpf
rd • 840,OOm' • 2 pli .

• Área pr6...... a a GM.lat.... SOO.O_ •• 12.000,00 - Aeetta... elllTO.
.• Área ... 11.410_ Lo!ll'lllf. KanIIer - • 300.000,00 • o..od'�" • acolta-
"k� . .

.,

'1" rua Joio fruimer 465,0_ (6IImo) .1100'0,00 (ne••dbol)
. T.IT 555 • 1111. B."",a W 40_ .. 7.500,00 à '.500,00 (n'IO.."'eI)
T.IT..o rua Malt. Pltaeh••• "'. 4J5._ •• 30.000.00 (O'lodbol)

. Ter�o a. Ullo Vlt6da • 420.00m' ,.oOll.OO (De.Gd"'eI)
T W..Ie.Muquudt·ftd.. t.IT a ..colh...... 150.00 a .100.00
por metro adndo • pr6Ilmo ao Aa."P irIP.
T Vila'" com 341_ 11$ 8.000.00
T pr.. Quartel 01 1.0_ •• 25.000,00
T RIa J..i ........._.r e!763,47rd .U.OOo,OO De"

CASAS
• 00. na liam de uta .m 6tlmo _ado 'e! 4 ""ama, 2 ai.....pa, .0" 2
_ Ia ed daurno"""",, pnaem· R$ 15.000,00 "' ... +341_ ....
1.000.00 Ita t.rreoo.

.

.- 00_ na 1IIp1d10 Martin. 01 2_ 3 'li.............. <;oPl. IIIIIt•• 2 ....bI, portlo
..etrtnl.o•••rea ... a1111111Dl0, .ara...... nlor•5.000.00 • 15.000.00�trada + 60
me.,..

,

· e- 00 Lot..R_a/IIarra e!�7.0Gm'. 4 qt..� 1 �t•• 1 ...............� 1a'lliilL,
·praIOlÍl. dlulT""I... ln� ............ e!lidro_"'lem • "'lu••edor ••ntni••
70.000.00. Ac"ta eàrro. -o,_ menor nlor. lID...da SO" do nlor.
• CMa .........ad .. Da J6.i lItmmeII!foerfer. e! 31_. 4 'Jllalt t OII(t•• 3 ..,

.......... I._1Id., 5 bldlelr... 4JIp,...... pna'" p/2 .u 1IIIr ..,
b1drom.....em. teto .olar. t.lT.no e! 68Om'•• 130.000.00 aeelta terreno.
De,o..",.I. .

.

· e- "'rada Heft di ......ad... t.rna.. ti 2.185in' •• 55.000,00 "".""'''.
• RIaW"lerMorquarclt, t.lTeno 64'.0_ . '_ mIItad.18_. '"" reoIden"a1

•

• .omerclal • ".eoo.oo o..... ao lado do. P..to MI"" Uda.
- V.n'" na COItJIIB ....·a padrIo • 11$ '.000.00 .ntra. mal' • 47.00 d.
me..a1I......
- V__ Da All.... Sebloebel. 137. mlata J 3 ""ad................... <;oPl.
Ia ert ta ehi.....,.arro ....lod"'eI. PAltCElAMOS -t.rr..05C,som'
• frent 12,5GmIl.
• Cio. mIat. em 0.1.0 ele Paula· 6t1m.......".açlo • 3 ·'Juan... ,"u••�..

.......... ,pra...... banbelf... toda murada. "".elent•• R$ 25.000,00·· Pareol�.
• Deaoda...o., etc.

.

.

,

.

.

• CMa no _rro'do Acanl· ....dlç&eo ......ar ,t.ITOIIO • ·CO"_ •• 25.000.00
• Nelod"''' ""reol_ etc:. ,

. .

.

.

• Duao .... no Ja dado_.Pr_dlo Mualdpal· Uma .13.000,00,
outra 11$ 16.000.00. A ta rro

.

.' e- na RIa GoU•• VIla r..- ·2 pli... _ ...t... ala ele 'IV a ... jantar. 4
CJIIartor, .camtem... pifo SIoT� • mamaOre,�" u.eJente reoId..dal•
75.000,00 • Pareel_ ; n..ód_ . etc:.
• Qua DO .........ula ·AIla ..................amaclelra .......... ""......t. pont� .......
11$ 25.000,00

•

.

03 ..... eler",nt. aW'III. AÇ"..arta. 80.00�. H.OOrd. 140.0Om' • t.rr.no .

:1.500,_' •• 70.000.00 - ..Ild.." 1Ild1..__t. OU tot...
.

llio MoIaà Lot. A1__ - � .,.... - t.ITODO 375.0_ •• 11000,00 .....
Galpio em .000d1ça.. de _alar ....a eoDl••çio••CIIIl todo...... n••_'lto..
••crlt6r10. d'l'6oIlIo•• me.. d••ort•• m.a d••lItamp... 1 pI.o. todo murado

"".oI...t. pri"•• pr6 0 o SUpennereado ........ Slo lWo • Janpi I!oCJllenio
• R$ 30.000.00 • Moita ano • n..od"'eI. _

.

00 It,,; Vllá No e! 133rd.,3 'Jt 2 .1'1"; :1 1..0..
Ia ed ·

pr. ehurno"""",, eI•• T.rnao ti 51_ •• 65.000,00 0'1 •

e- ele macieira Ro ArCJuImedes _ao • VIla1_. 2 'li t.rrmo
eom 41�. pnnta pllIn _o .' ,

e- .... Joio ele "... ti 170m'. 2 ...t... 3 .... 2 ...u ...... eopa.,
·_belro.I t.rreno ti 3""" .68.000.000'1'
CMa RIo da LuI pt6LBar do Row•• d. ",..2 qt b_o, Ia .

t.ITODO e!54_ .,17.000.00 nea. ,

e- ele .....d 15_ .... lertb. W....;t.ITII!O ti 7.500m' • ".000,00 DOI.
, e- na 'lVa .1_1 • AJ\o. 6tlma p/__ to • :15.000.00 ne••
e- .... MÕotbIu� • aba da n.....n ele 35.0�0,00 De"
e- oa Bam Lot. Vlolru ele ..... R$ 60.000.00 ne••
a.. Jaau' I!oCJllerdo ..... lIJia BfllllIIIIn �eIn •• 35.000,00 ou 25.000,00 +_.
ele • 150.00 _alo; 6,5. "'''•
V ,"..

, apartom.. to..
.

' APAR1lI.MENI"O
• Apio. Combort'd • todo iaobln.do .• 3 CJIIlrl". aia...... 3· _r· 'iOOm ele

praia • RIa 2300 o· 740 .....ta·.. 1m6,. Qllttlba.
·lIdIIIdo Centenirto • 2<·_ar. 3 'Jllalt a1a_.2_... pra.em' Rua
Walelemlro M.ureeben·· .65.000.00

.

• Ceodomlnl. _ele. bloco 01 • apto.l0l ·1 'Juort....a1 lidro.
I ....d.rla••t•• dei"; 00"_ lutala. ao preço ele .25.000.00 mlr
1ID__nto ele .310.00 por m'" • A...ta... telT"'o.

'

ALUGA·SE
03 .... dfrfolit. a wéa D· Galpio ...tnl.·_ ..... + eom. Domini" da Heft

línica São·Camilo
Vende-se Passatl84 motor 1.8 em
ótimo estado por RS 3.700,00:
T.ratar no jornal CORREIO DO

o

POVO, segundas e qUartas-feiras. I
I

"Dr.Marcos Fernando F. Subtil

Medicina do Trabalho - �ratura. - Urgillcla.
Doenta. de Coluna, Le.ae. do esporte· Vrdeo Artró.copla
• Cirurgia. do Joelho
Exame.: adml••lonal., deml••lonal. e periódico• .'

Hor6rlo. atendimento: 8:30 à. 11 :10 e 14:00 à. 18:30h•.

Vendo título da Soe.Vera Cruz por
RS 450.00 ou (2x). Tratar cOm

Narana 371-9431.

Vende-se TV 14"- à cores com

controÍe (seßÚ-nova) marca Sharp.
Ótimo pre90 e condições, a

combinar. Tratar 975-0612

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTRO

CLASSIFICADOS DE� IMÓVEIS

APARTAM�NTOS TERRENOS
..fit..

:...:
:.tIlla Dt:

�__ h.;
.4_ ••" .

•_ l1li_ . Terreno cl721 ,57m2 ,

'Am��m:�:�, JARAGUA E�QUEROO - Cond. das Azaléias-

�.. l ... 'i� r'"
.

. JIJ'1I.. �é� Terrenocl1.061,82m2 ,

� �:JU� C!� ��:�� �:1:� � .::::.:.{:% ILHADAFIGUElRA-Terrenodsesqeina d579,00m2
CENTRO-Rua Walter Marquardt - Excelentes lotes

CASAS .1.��,=�:!=�:=;=do
==:.:::::;t:::=::::�'_ :�:�:e:::::::==�:�::VILA NOVA - Casa em aiven.aria ,cl 4 quartos em t�rreno cl 480m2 ::�:::�:::�:::::::::�::::- • •••• � • .::::::::::::::::::::::::::::::: edificado cl casa de material e outras benfeitorias.
TIFA SCHUBERT - Casa em alv. cl 80m2 em terreno CI 400m2 - R$ :::::::::::::::::::::::.:.:...:., '�::::::':''''''::::::::1 '

.'

.'

15.00Q,Oó �:�:�:�:: � ��. .. ...;:!:�:! CENTRO- EXcelenteTerI'ßI'lOcl2.500,00m2, fazendo
NOVAB.)\slLlA .Casa em""""aria cl t;!8m'em ..rreno cl450m' ;f�;�_$.,.,� frente a"Av' Marec'hal c/zam Ao ladodoCentro Educ
RGUEIRA-Casaemalvenariacl550m2emteiTenacl16QOm2 "'11'-'

);

...•:..
.

:.;.t:.:.
., .

.
.

'VILACENTENÁRIO -Casa em alvenaria cl11Om2em terrenocl392m2
VILA LALAU - Casa em alvenaria cl 145m2 em terreno cl 456m2 '

CENTRO - R. JoséEmmendoerfer, casaem alvenaria cl4quartos sendo
uma�uíte em terreno cl655,50m2 •

VILA�OVA - Casaem alvenariacl3 quartos sendo 1 suíte em terren�
cl 865,87m2

CI:NTRO-Casáema�nariacom aproximadamente120m2+prédioem i:::: :::: EDIFrCIO MAR,i( PLACE - Térrea e no 6° andar-
:.:. alvenaria com aprox. 300m2 em,terreno com 759,72m2 ,jm� m1 Rua Reinoldo Ra:u'

'

llll: JOAO PESSOA - Casa em alvenana cl3 qtos, em terreno com 450m2 J�� ��m. w

EDIF. RES. DUNKER EMCONSTRUÇÃO NO CORAÇÃO DA
,

CIDADE 2 E 3QUARTOS.SOENTE 2 APTOS POR ANDAR
Ed. éàrvalho - Apto. c/193m2 (3" pavimento) - 3 qtos. sendo
uma surte e demais dependências. ,

� !:�; Ca!''!!!!�º -.Apto. cl 173m2 (62 pavimento) - 3 qtos. sendo
uma surte + dependência de empregaqa 2 garagens
Excelente cobertura no EdH. Riviera cl 246,00m2 - pröx, ao
Beira Rio Clube de Campo

, Barbada - apto. no Edlf. Miner (1 quarto, demais dependên
cias). Frente pl Prefeitura - R$: 22.000,00
Ed. Schlochet - ,Apto. cl 152,20m2 (102 andar)3 qtos, sendo
1 surte. Com garagem

'

I

I

Nãofique andandoplJr
aí Procure seus

, ,.. .

negoctos aqui.

.

Classificados do

CORREIO DO POVO
O.MAIS LIDO
DÁ REGIÃO

371-1919
372�33,63

VILA NOVA - Excelentes lotes finanCiados, em 10

meses - Próx. ao Fórum e ao Breithaupt
JARAGUA ESQUERDO - Cond. das Azaléias -

SALASCOMERCIAIS

!ff��MÓVEIS
371-7931

RuaAntonlo C. Ferreira 197
CREC11741,""

COMPU· VII.I· LOIIII • A.DMIIISIH· I�COIPOU

Qtos Gar Bairro Endel'eÇolPonto Rer. Preço Inronn�ões�rab

Sobrado 300 4 2 Versalhes R.'Herold Hesse, 3'0 75.000 Semi acabadOlNegóciávejs ,

Casa Alv. 84 3 1 JguáEsq. R. Olivia Pradí, 88 38.000 Pr6x. Condomfu.io Azaléias
Casa Alv. 140 3 1

, Lot. Papp R. José Papp, 357. 57.000 +15.000 financ. p/ SFH
Casa Alv. 190 4 1 Schro.eder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno6.562m1-Parcela
CasaAJv•. 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. Girolla, 414 85.000 Aceita carrollm6vel- valor
Casa Alv. 133 3 1 AnaPaula Rua634- 103 25.000 Casa em construção/Troca
Casa Alv. 180 4 2 Centro R.JoséEmmendoerfer,139. 80.000 Troca por apartamento
Casa Mad. 60 2 I Corupá 'R. LudowicoWeiler, 210 12.000 Aceita'parcelar/carro
Casa AIv. 220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess, 5· casa 85.000 Aceitacasa de maiorvalor
Casa Mis. 120 4 1 Rau R. Luis Picolli, 140 28.000 Aceita carro até R$ 8.000
Apto OK 153 3. 1 Centro Ed. Scbiocbet- 120 andar 50.000' + CEF /Fica Cozinba/BWC
Apto OK 178 3 2 Centro Ed. Carvalho (Rua CBF)

.

80.000 Quitado - 2 vagas garagem
Apto Cons. 135 3 I Centro Ed. Klein: Em Cqnstrução 70.000 Financiado em 48 parcelas
Apto Cons. 85 3 1 Centro Bd.Milthedi - Construção 38.000 Financiado em 48 parcelas
Salacoml. 113 Centro Ed. Florença - 10Aridar 60.000 Sala Comercial
SalaComl. 51 Centro RuaLeo oldo-Maíheíro 15 28.000 Anti o Cons. Dr. Beleza
Lote 3n Centro Rua Barão do RioBranco 60.000 Negociáveis

.

Terreno 10000 Nereu Ap6s.Nereu - BR 280 8.500 NegOciáveis
Terreno 8000 Nereu Pr6x. ArrozZanghelini 35.000 Aceita parcelar.
Terreno 2608· Nereu RuaAndr�Voltblini 28.000 Negociáveis
Lote 354 Figueira (2· ruaap6s Merc. Junkes) 7.500 Negociáveis
Lotes 465

.

- Figueira ResidencialPiazera I . 6.000 Ent. 2.000 + 48 x 224
Lotes 385 Amizade Residencial Behling 10.000 Bot. s.oob + 12 x 600
Lotes ß30 ViIaNova Pröx. FÓrumlRádio,RBN 33.000 20% entrada - Saldo 20 x
Lotes Vários - Sta Luzia. Residencial Geranium . 7,000 SBM ENTRADA 200 p/ mês
Lotes Vários - � VilaRau ResidencialRenascença

'

Diverso 30% entrada - SaldO.18 x
I·,

Lotes Vários - VilaLenzi Residencial Piermann I Divers? 30% entrada - Saldo 18 x
. Lotes' Vários - Barra Residencial Satler Diverso 30% entrada - Saldo 18 x
Chácara 180000 - Garíbaldí Estr. Garibaldi - Km 1� , 80.000 Casa alvo - Aceita trocar .

Chácara 111500 - Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Semmoradia - Troca/parcela
OIácara 49172 - Corupá Estrada Bornplant - Km 8 8.000 Semmor-adia -,Parcela

Terreno com 8.000m2 no centro de Nereu Ramos Res. Geranium (Centro de SantaLuzia)
(CENTRO) - Apenas R$ 35.000,00 ou parcelado Lotes com toda infra-estrutura (Tamanhomédio de 50Om2.) ,

IMP.EROtVEL SEM ENTRADA - R$ 200,00' plmês FIXOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BARD VELHA É A pRAIA.
,. PUlAMAR.·
E O SEU APARTAMENTO.

,
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H-�-_" ;..II.'S'jI· §

. VENDAS ·Rua 9 de M.�105-rone:(047) 433·1474 � .

JOI, UE·se' I!i

Agora você tem mais um bom motivo para desfrutai
" as belezas e encantos de Barra Velha.
O Residencial Praiamar está sendo realizado para
oferecer a você mais conforto e tranquilidade em
todas as estações do ano.

Apartamentos com 2 e.3 dormitórios, localizados
em rua pouco movimentada e próxima à praia,
E você adquiré o seu imóvel a preço justo, em
condições facilitadas e com financiamento direto

pela construtora,
.

Reserve o seu apartamento no Residencial Praiamar.
'

. Vi.va tudo'o que Barra Velha tem de melhor.

ERIYElTO ImÓYEI'
VENDAS· Av. Santa Catarina,247.

Fone/FaX:(047) 456.0153 - 456.2022
BARRA VELHA' sc

r LOCAÇAO tI· VENDA' �I
;t Cód. 602 - Apto. ri 2 qtos - Prõx. iiIi Cód. 186 - Casa alv. - Jardim Ii
:�. Botafogo - Barra do Rio Cetro - R$ t;�� São Luis -

. :1
f 32000

.

�r�: R$ 60.000,00 + financiamento �t
.:.. '. ',. ::::::: Côd.187 - Casa alv. cl 182m2m :::::
:' C6d. 609. - Apto. cl 3 qtos - Ed•. ��f� suíte + 2 qtos - Centro - R$ t�·
�: Barão - R$ 550 00

'

������� 85.000,00 �t
. :1:' Cpd. 612 - Ca� de alv. ri 2' qtos _ rm Côd: 387 - 2·�errenqs - ·Próx.· 1�
...• ,". ' ::::::: Mansol - Vila t.alau - R$ :::::

.�: InrCIO Jgua Esquerdo - R$ 320,00 :t�: 10.000,00 e t�
. �ls : C6d. 619 - �pto. cl 2 qtos - Ed. mI R$ 13.000,00 �I _

:l: Papp - Barra' do Rio Cerro - R$ Im côd.. �23 - Sala cornl. - r
:;. 350,00 mI Schopplng .Fall c/ 2�m2 � próx. �I

,
,

. :.,.:.: Praça Allmentaçao - R$ .:.:.

C6d. 621 :" Casa de madeira ri 3 l�t� 6.500,00. Aceita. carro lt
qtoa- Yila Nova - R$ 350,00 I��� CÔd. 427 - Ponto Comerciai �I
C6d. 624 - Sala cornI.' - João ��lr (Meri Doces) c/todos móveis - �t

,
.'

.'
.

::::::: R$ 25.000,00 :::::

Pessoa � A partir de R$ 150,00 l�r� Côd.393 - Terreno c/660m2 - t�
C6d. 629 - Sala comI., 1 piso - Av. 1m Jguá-Esquerdo - RS 12.000,00 . �I
Mal. Deodoro - R$ 400,00 l�lt côd.394 - Te�reno 388m2 - Lot. t�
Cód. 683 - Apto. ri suíte + 2 qtos - i�:I �:��9� �a�;r:�oR�/8����0_ �I
Ed. Giovana .. Vila Lalau - f��� Lot. Jardim Hruschka - -R$' f

'::: R$ 450 00 ' , f��� 9.000,00 lt
.

;_l.ill;III'II·III�llllIllIj!11

GRÁFICAEDHORACPLTDA.

COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA - VE CULOS NOVOS E USADOS

ÇorsaWind Super 95 bordô perol. gas : 10,500,00
Ipanema Slair 94 gas. 4pts cinza met 2.0 : 13.800,00
KadettSL93 gas. aZu11.8
,EscortHobby95 branco ga5, : 9.oo0,00
Escoi1 GL 931.8 gas. azul met 12.000,00
MonzaSUE 92 completo, 4pts:bordo ale : 13.000,00
Uno S 92 branco .moter 15 2pts gas 7.500,00
Parati CL 91 1.6 IViinco ale :.8.500,00
Monza Classie 91 completo 4pts azul perololizado gas painel
digital.. ; _ ;; " 13.500,00
Monza Classic 90 2pts gas azul met. completo., 9.800,00-
Kadett SIOO 1.8 cinza met, gas.. , 8.700,00
Monza SIIE 89 completo verde 2.O 2pts. ale.;.. , : 8.500,00

. Monza SI/E 89 2.0 2pts com trio elétricoale.. . .'

Chevétte SL 891.6/Sbege met. ale : 5.000,OO
ParatiS861.6azul met.. ale ,

· 5.0oo,00
Ipanema SUE completo - r azul gas.1.0 2pts ; 10.000,00
Fiorino 86 furgão branco ale 3.500,00
Fusca 77 ga8. azul ; 2.300,00.
Fusca 68 impecável branco .. : 2.200,00
RUAXV DE NOVEMBRO, 1977 -BAIRRO GLÓRIA

'

F�E: (047) 422-3021 - JOINVILLE - SC

,

Lay-out.
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ALUGUEL
DETRAJES

EDITAL

EDITAL N· 20.879 de 27-11-199'

Cópia recebldá do cartórló de Guaumlrlm, neste Estado
EDNEY CARLOSWB..BERT E KAIUN,DA SR.VA OCHNER

E,le; brasileiro, solteiro, tecelão, natural � Ouaramirim, neste' Estado, domiciliado e residénte na Rua
Bernardina Bittencourt Muller, 201, nesta cidade, filho de Osvaldo Wilbert e Maria Vilpert WJlbe�.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de J�uá do Sul, domiciliadae residente na RIJa Henrique Friedemann,
486, Guaramirim, neste Estado,filha de Waldemiro 9<:hner e EliZabeth da Silva Ochner.

'� ,

FJ)ITAL N· 2O�882 de 27-11-199'
GlVANILDO11UNDADEEELISABE11I LEMKE

Ele, brasileiro, solteiro, enfenneiro, natUral de MissâI., Paraná, domiciliado e reaidcnte na Rua Horacio
Rubini, 883, Barra doRio �rro, nesta cidade, filho de Jo� Maria Trindade c Ivcte Terezinha,Trindade:
Ela, bfáSileira, solteira, operiria, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Horacio Rubini,
883, Barra do 'Rio Cerro, nesta cidade, filha � Silberto Lemke e Lina Lemkc.

SOCIE'DADE RÉCREATIVA ALVORADA
'ASSEMBLéiA GERAL ORDINÁRIA

EPITAL DE CONVOCAÇAo

FONE: 372-3349

PATRICIATAVARESDACUNHAGOMES TabeliãeOficiaide lltulosdaComaroadeJaraguádoSuJ;
EstadodeSantaCatarina,na formadaLei, etc. "

Fazsaberatodosquantoesteeditalyi'emqueseacham nesteTab�lionato para Protestoos'TrtuIaa '

'contra:'
"

'
,

Artur Larsen -H. Francisco Mees, 628-Corupá;
Andre LuisDunker - R 'VictorRosemberg, 60 - Nesta;
AldoinoMendes Moreira - R. João Sansão, 10-Casa Figueira - Nesta;
Adriano I=emandes Cardoso - R. JoséTheodoroRibeiro, 335-Nesta;
BazaF Jaraguá Ltda. - Av. GebllioVargas, 178 - Nesta;
CerâmicaKrutzsch-Estradaltapocu Hansa- Nesta; ,

Carwim ModaJovemdeTâniaBehling - Estrada Isabel,210-Corupá;
ClemirM.CônzaffiME - R. 617 ..EdmunfoA.Arnmendo, 325C46-Nesta;
Condutrol.llnd. EletromecênicaLtda-,-R. LeopoldOMelheiro, 1�-Nesta;
DisbelCom.Cosm.ME-R.JoãoBatistaRudolf,125-Amizade-Nesta;
DisckCaçamba Ltda. - Rod.280 s1nR- Nesta; "

Distrib. L. MamesdeAlimentrciosUdá. - Av. Mal.Deodoroda Fonseca, 1369 - Nesta;
. EnoPorath-R.RobertoZiemann,5010-Nesta;

,

EletroProdutosWe'rsta Ltda. - R. Exp.GumercindodaSilva, 452 -fundos - Nesta;
Esquadrias PérolaLtda �R. RobertoSeidel, 1220-Corupá;

,

Elias Lopes dos Reis -'R. EstradaNova Lot. Garcia-Nesta;
EmpleitecEmpreiteiraMãodeObra - R. NeyFranco's1nR-Nesta;
EuclidesSipriani -R. HorácioRubini, 1225- Nesta;
EginaSansondeSouza-Av.Mal.Deodoro 1-Nesta; ,

FabricaArtef. Cimento lekert Ltda. - R. A nR 163-AnaPaula IV - Nesta;
GewaCom.Rep. ProdutosAlim. -R. 619 nR47 - Vieiras - Nesta;

,

HaraldoTadeuRaulino�R. JoséEmendorfer, 1722 - Nesta;
, Ind. deArtef. BorrachasConeza - R. LeopoldoMahnke,76-Nesta;
InstaladoraElétrica JaraguáLtda. - R.B$rnardoDombusch,479- Nesta;
José Soares dosSantos �R. EstradaSchroeder 1- Lposte 04 - Schroeder;
José RobertoTeiles -R. Epit4icioPessoa, 111 ep, 16- Nesta;
JiovaniGadottiUda.-R. TifaSchubért, 1201-Nesta;
KethlinModasCom.Art. doVestuário Ltda; - Av. MeI.Deodoro daFonseca, 86Q- Nesta;
KergMalhas Ltda. - R. PadreAluisioBoing, 304- Nesta;
LucianoMa�rich - R. Henrich Krause, 172 - Nesta;
Lua& Mar Conf. Ltda. - R. BR280Km 56 s/nR- Nesta;
Leo�qRefrigeraçãoLtda -R. EmflioBehling, 100-Nesta;
Ludomaq Ind. eCom. deMaqs. Ltda. - R.MarceloBarbi, lote 13 -sala 01 - Nesta;
MetahlrgicaMarle Indl. Ltda. - R.AlbertoKlitzke, 178 - Nesta;
Malhas Eggert Ltda.- R. Pastor F.Schluzen, 135 - Nesta;
Marellus Ind. Com. deMalhas Ltda. - R. 602, 151- Nesta;
MetalúrgicaMarle Indl. Uda. - R.AlbertoKlitzke, 178 - Nesta;
MetalúrgicaMarle Indl. Ltda. - R.AlbertoKlitlke, 178 - Nesta;
MetalúrgicaMarle Indl. Uda. - R.AlbertoKlitzke'; 178 �Nesta;
Mini MercadoMeriUda. - R.Robe�oZieman n s/nR- Nesta; ,

MetalúrgicaMarle Indl. Uda. - R.AlbertoKlitzke, 178 - Nesta;
MiraModas LojaConf. Ltda. - ,R.AngeloRubini, 12 - sala 1 - Nesta;

,
Posto deMedicamentos Rio da Luz 1-EstradaRib. Grande da Luz s/nR- Nesta;
Soff BO,ni Ind. doVest. Ltda. - R.WalterMarquardt,4040 - Vila Nova - Nesta;
Safari Com.Art. Caça e Pesca,Ltda. -Av. Mal.Deodoro, 583-Nesta;
Salet$BusarelloHamseM -R. Estr.Geral Camibaldi-Nesta;
Terplan TerraplanagemUda. -R.Guilherme Dankers/nR-Nesta;
TJ Presentes Ltda.·ME -R. Mal.Deodoro da Fonseca, 599- Nesta;
TEBernardon ModasLtda,-R. Cei; Farrapos 1130- Nesta;
ValeriaMaria FodiME"Ft BerthaWeege - Nesta;
,Weihemazzalnd.Com.Rep.Ltda.-R.JoãoTozini,97-conipá;
Weihernazza Ind ..Com.Rep.Uda. - R.AnoBom, 97 -Corupá; .

E, como os ditos dliWedores não foram encontrados ou se reCusaram a aceitara devida ihtimaçãÓi
fazpor in!ermédi9 do pr�ente 8;d�I, par� ql!8 os mesmos: compar�am nestE!Tabelionat� na.rua
ArthurMuller, 78, no prazo da Lei a fim de lequl,dar o seu débito, ou então,dar razao porque nao0-.'
sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

LS/JaraguádoSul, 28 de novembro de 1996
Ilton Hoffmann

TabeliãoSubstituto

RUA EXP. ANTO�IO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMASDECASAMENTO
Mal'lot ,\délla LehlDlU)n, ORelal do Registro Civil do ,I· Distrito 1Ia Comarca de Jarapá do Sul,
,Estado de Santa Catarln�, IIZ ..ber que compareceram ,neste Cartório exlblnd,o .eUl documentGe
pela Iel, allm de se habilitarem, para ca.ar o. seguintes:

FJ)I'Í'AL N· 20.868 de 21-1t.199'
DANIELBOAVEN'I1JRA PEREIRAELEn.ATERESINBA,GRAsSMANN'

Be, brasileiro, soUc;iro,�presenfailte comercial, na�' de Ponte Alta, neste Esla(\o, domiciliado c reaidente
na Roa Francisco Hruschka, 1.677, Ana Paulà U, nesta cidade, filho de Fernando Boaventura c Bernardina
de Jesus Boaventura.

,

Ela, brasileira, solteira, confeecionista, natural de Toledo, Paraná, domiciliada'e reaidente na Rua Antonio
eados Fermra, 1.360, nesta cidade, fillia de Laaro Orassmann e Nelcy Matilde Orassmann.

FJ)ITAL N· 20.870 de 21-11-199'
VALMOR TAVARESE LIZIANE RODRIGERISABEL

Be, br3siJeiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Rio Negrinho, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua VictorWittkoaki, 276, Ana Paula Il, nesta cidade, filho de Vitor Tavares e Maria Serafina Barbosa.

Ela, b�ira, solteira, costureira, natural de Assis cbateubriand, Paraná, domiCiliada e residente na Roa
VictorWittkoaki, 276, Ana Pa�a II, nesta cidade, filha de Carlos Saibel c Lidia Rodrigeri SibeI.

FJ)ITAL N' 2O.873,de 22-11-199'
JOÃO SOARESEMARIA ELlZABETE SIMÕES

Ele, brasileiro, solteiro, almoxarifc, natural de Pitanga, ParanA, domiáliado e residente na Rua 540, nO 225,
Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho � JuIia Soma.

'

Ela, brasileiJa, solteira, co�erciúia. natliral de Juranda - Mambore, Paranä; domiciliada e residente na Rua
João Januário.,Ayroso, 2.459, Jaraguâ-Esquerdo, nesta cidade, filha de Mário Joaquim Simões e Mariã de
OliveiraSimões.'

'

FJ)ITAL N· 20.874 de 2.tll-199'
JOSÉ ANTONIODA SR.VA ii: ANDRÉA FELIPE MACHADO

�e, brasileiro, solteiro, frentista, natural de Ampm:, Paraná, domiciliado e reai�nte na Rua Luís Piecoíí,
169" Vila Rau, nesta cidade, filho de Maria M�()Cüna da Silva.

"

Ela, bl'llllilcira, Solteira, costureira, natural'de Bocaina do Sul - Lages, ne�te Estado, domiciliada e reaidente
na Rua Lufs Piccoii, 169, Vila Rau, nesta cidade, filha de Antonio Moreira M_achado Cl '\éronica Felipe
Machado.' '

FJ)ITAL N· 20.875 de 22-11-199'
AN'IENORBAUMGERTELEROSELI GREUEL

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Pouso Redondo, neste Estado, d�ciliado e residente em Rio
da Luz Il, nesta cidade, filho de lrgard Baumgcrtel.

'

Ba, bfII!IÍlciia, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e reaidente em Rio da Luz II, nesta
cidade, filha deWinq Greul e Renilda Krüger�uei.

EDJ!I'AL N· 20.87' de 22-11-1996
PAULODELMAR FARIASE MARIA NJLZA XAVIER DA CRUZ

Ele,brasileiro, solteiro, motorista, natural de Clevclandia, Paraná, domiciliado e residente 'em Ribeirão
Molha, nesta cidade, filho de v.iÍdevino Farias e Jandira Fanas.

'

Ela, brasileira, solseíra, doméstica, natural de Ubiratl, Paraná, dOmiciliada e residente em RibCirlo M<ill.a,
nesta <idade, filha' de Alípio Xavier da Cruz e Tereza Maria Jo� da Cruz.

FJ)ITAL N· 20.877 de 2S-11�199'
"

DALTONCLEBERMOHR EGR.MARA GESSER
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural (Ie Jaragliá do Sul, dOmiciliado e residente na RoaJo�
PavaneUo, 166, Uha da Figueiia, nesta cidade, filho de Ivo Aldo Mohr e Maria de Lourdes Mohr.
Ela, brasileira, solteira, cabeleireira, natural de Gúaramirim, neste Estado, domiciliada e residente n RuaJo�
Theodoro Ribeir�, 60S, 'em Oha da Figueira, itcsta cida!le, filha (Ie Geraldo Gc88Cr c Jzabel Tcrezinha Oc88Cr.

FJ>ITAL N· 20.878 de 25-11-199'

Cópia recebida do cartório de Palotlna, PR
'CLAUDIOMIRVENDRUSCOLOEMARLENEDE FÁTIMADEPAULA

Ele, brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Palolina, Paraná, dOmiciliad() � residente em Linha Novo
Horizonte" Palolina, Paraná, filho de ,Ladí EI( \éndruscolo e Jo'aá Maria \éndruscoio.
Ela, brasileira, soiteira, contadora, natural de Guarapuava, Paraná, domiciliada e residente na Rua João
Planinsclteck, 1.786, nesta cida,de, filha de Saul Malaquias de Paula e Maria Horen de Paula.

�Pelo presente edital, ficam convocados, todos os associados da Sociedade.
Recreativa Alvorada. de Rio Cerro II, no gozo de seus direitos sociais para
reunirem-se em AssembléiaGeral Ordinária na sede social, nestemwrlcípio
de Jaraguá do Sul SC, sito aRodovia Se-416, Km 16, �()265; nö dia 14 de

de�mbro de 1996, às 14 horas ein primeira convoGação com apresença de
50% mais um associado ou ein segunda convocação às 14:30 horas COOl

qualquer número de�ciadospresentesafini de deliberafern sobrea seguinte
, ORDEM DO DIA:
1°'_ Prestação de contas relativo ao ano,de_J996 com o respectivo parecer
dosmembros do conselho fiscal.

'
,

20 .; Eleição dà novadiretoriaparao próximo mándato.
3°, - Assuntos de ordem geral.

E para que che�ue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela
imp�nsa e cm Cart6ri,o, onde será afIXado por IS (quinze) dias,

EDGAR.ROMIG
PRESIDENTE

Jaraguá do Sul, SC, 22 de dezembro de 1996J
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Tribunal discute políticas Expo�!ção defotos antigas
'. '

i; de atendimento ao menor
I ,

'

Florianópolls � o T_CE
(Tribunal de Contas do

Estado), o Con-selho
,. Estadual dos Direitos da
,

, Criança ,e do Adolescente e

a Associação, das Entidades
Filantrópicas de Santa'
Catarina promoveram,_ na

'semana passada, .

.

no

auditório do tribunal, um

debate sobre as políticas de
atendimento aos direitos das
crianças e dos adolescentes.
O objetivo foi discutir as

linhas de ação e traçarmetas
pera futuros projetos.

De acordo com os _ Adolescente.

organizadores, a idéia foi A coordenadorado Centro
esclarecer as dúvidas dos das Promotorias da Infância
administradores públicos e da Adolescência, Rosa
sobre as, atribuições do

-

Maria Garcia, tratou das
Conselho M-unicipal dos questões relativas à criação e

Direitos da Criança e do implantação dos Fundos
Adolescente e do Fundo Municipais. Os temas: as

Municipal, para garantir a expectativas quanto aos

operacionalidade. Os resultados aserem alcançados
programas de proteção, es- pelos conselhos e fundos,
pecial sócio-educativo foi municipais e as

tema da palestra de Célio características, planejamento,
Moraes, membro do orçamento, execução e

. Conselho Estadual dos prestação de contas também
Direitos da Criança e do foram debatidos 'no encontro.

Codejas vai construirmais 50 casas
Jaraguá do Sul- ACodejas

(Companhia de
Desenvolvimento de Jaraguá do
Sul) foi a empresavencedorada
licitação para construir mais 50
casas populares no município.
Os recursos, cerca de R$ 320

. uil, são da Caixa Econômica
Federal, 70%, ePrefeitura, 30%.

� unidades serão construídas "locação social", o morador só
num terreno da Prefeitura, no terá a escritura do imóvel após
Bairro João Pessoa, e terão 36 15 anos de pagamento das,
metros quadrados. mensalidades e não poderá

O secretário de Habitação, ' vendê-lo. "Casoelesaiaantesdo
Ademir Izidoro, informouqueas prazo, as nensalidades serão
casas serão comercializadas consideradas como aluguel",
através do Fundo Rotativo explicou. As casas devem ser

Habitacional, pelo método de entregues apartir de março.

Ajuíza da 17" Zona Eleitoral, Hlldemar Meneguzzi âe Carvalho,'diplomou o prefeito I

eleito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus (PFL), o vice-prefeito, lrineu Pasold '

(PSDB), e os Is vereadores, que assumirão o cargo no Legislativo Municipal a partir
'de primeirlf de janeiro, além de Iris suplentes 'de cada partido.

, A cerimIJ�ia aconteceu na noite de terça-feira (26), no Sindicato do.Vestuário, e contou
Com a presença de autoridades civis. emüuares domunicípio. No discurso, Werninghaus

s :agradeceu o apoio e a confiança dflpopulação eprometeu um g�verno austero e voltado
�ara os interesses da comunidade, sem partidarismo�

Foi nníto bem recebida' a �ezentosmmicípioscatarinémes.
iniciativa do CESJSlFet'j, que Temos conhecimento' de um

expôs no Bloco "C", de 18 a 27 convênio entre o Arquivo
do corrente rrês, fotos antigas de Hist6rico de Jaraguä do Sul, o
Jaraguá do Sul, numa tentativa Museu do Parque Malwee e a

de resgatar a sua memória GráficàeEditora"CP",empleno
histórica ilustrada. andamento, divulgando fotos do

Centenas depessoas, coníonre
'

passado pela irrprensa local e o
o 'livro de assinaturas, reavivamento dessas fotos,
frequentaram esta mostra que algumas centenárias, que assim
esteve sob a' coordenação do ficam preservadas nos centros '

professor Carlos Hoffmann, culturais dacidade.anpliando o

demonstrando que o jaraguaerse conhecimento dos livros de
,

tem interesse em conhecer os autores locais que" embora

primeiros passos de sua antigos, podein ser encontrados
connnidade que hoje ostenta em algumas' bibliotecas da

posição destacada entre os quase cidade. (EVS)

Com saudades... teus filhosl

.,CONVITE ,PARA MISSA
1 ANO DE FALECIMENTO

Famíliares enlutados do Sr.

Antonio João Krawulskí, '

Convidam para Missa de 1 ano äe falecimento, que será
reelaede no dia 07.12.96 (sábado) às 19.:30 horas, na
Comunidade Nossa Senhora Aparecida na .Ilha da
Figueira.

"NÃO MORRENUNCA AQUELE QUE VIVE·
NO CORAÇÃ()OA GENTE•.. "

.

Pai,
Nesses 365 dias, onde sua ausência sempre sufocou
nossos corações" aprendemos a sermais unidos;
Tuas lembranças, alimentam nasse fé;
A saudade faz parte, porém é dolorida;
Pa�

,

Saber que você fi1ncontrou_a-p_az espiritual, que tanto
buscastes em vida, nos alivia;'

'.

A certeza que aquela luz brilhando no céu, �é o senhor
olhando por (lÓS, tranqüiliza-nos;
Pai,
A vida segue igual, ainda que a morte ponha em nós,

,

profundas rriarcas da brusca sepereçêo;
Tua vida, será uma permanente liçãopara nós que somos
teus filhos e para teus netos.
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Educação Permanente: um projeto novo

que agrada a comunidade. e veioparaficar
As alunas do Curso 'de

Educação Permanente do CESJS/
'"

Ferj estiveram em Curitiba
vJlSiwlIUU a exposição do pintor
Carlos Scliar. Esta se realizou na
Galeria de Artes Simões de Assis.

O "marchand" Waldir Simões
de Assis Filho fez uma explanação
sobre a obra de Scliar e mostrou

para o grupo o acervo da galeria.

Um dos pontos altos da viagem
de estudos foi a maneira
encantadora como as alunas foram'
recebidas na galeria. Esta viagem
foi coordenada pela professora
Isaura da Luz Silveira e teve a

orientação do professor Otto
Francisco de Souza que ministra
'aulas sobre História da Arte, para
estas alunas.

FEAJ Jara

Cônsul Gerat da República
Federal da Alemanhà visita Ferj

A CESJSLFetj recebeu a visita do Cônsul
Geral da República Federal da Alemanha,
Dieter Heetrarrpf, nas suas dependências
para tratar de assunto referente ao Curso
de Letras e Licenciatura em Alemão, do
Programa Magister.

O Programa Magister é da Secretaria de
Estado da Educação e do Desporto. O curso

é da Universidade Federal de Santa Catarina
oferecido pelo CESJSlFerj que tem 76
candidatos inscritos para o vestibular que

irá acontecer no dia 30 de novembro nas

dependências da Ferj.
Estiveram neste encontro representantes

da Coordenação de Educação Básica da
Universidade Federal de Santa Catarina,
repre.sentantes do Instituto Brasileiro
Germânico Göethe, representante do
Departamento de Letras da Fundação
Regional de Blumenau, sob a coordenação
da professora Carla Schreiner, presidente
do CESJSlFerj.

Pesquisa de Risco
o Centro de Ensino Superior de

Jaraguá do Sul (Ferj), a pedido do
Conselho da Criança e do Adolescente
estará realizando no dia 30, a Pesquisa
deRisco Social, comobjetivo delevantar
dados para subsidiar o plano de trabalho
do Conselho e também para outros

setores que desenvolvem atividades
sociais.

Esta 'pesquisa acontecerá através da
visita de acadêmicos do Centro demino

Superior de Jaraguá do' Sul, em cases

deterninadasseguedo tretodologiaprópria
da amostragem da pesquisa, através de

mapeamento e divisão de setores. Os

pesquisadores (aproximadamente 170)
estarão identificados com camisetas �

crachás.
Todo o trabalho está sob a orientação

do professor dr. PedroDemo e a entrega
do resultado está prevista para fevereiro
de 1997.

Prêmio do Mérito Universitário Catarinense/97
A professora Carla Schreiner sente

se honradacornos alunes AlfredoRoeder
Junior e MargaresheUecker do Curso de
Administração que receberam como

prêmio uma visita a Feira Iildustrial dê
Hannover na Alemanha.

A aluna Daniela Angela Lenzi, do
Curso de Letras Bacharelado, recebeu
como prêmio uma visita a Cebit em
Hannover, naAlemanha, por vencer uma

grande etapa de suas vidas, elevando o

nome daC�JSlFerj e do Município de

Jaraguá do Sul.
Foram selecionadas pela Instituição

as alunas Adriana Souza, do Ouso de
Letras Licenciatuta e a aluna Auristela
de Santana Ribeiro também do Qu'so
de Letras Bacharelado. A Institu ição em

norne de todos parabeniza estes alunos

pela premiação.

•
' cozinhas

.erlim
PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA

Rua Athanásio Rosa, 1475 - Fax: (047) 373-0267
Fones: (047) 373-0467 - 373-0377 - 373-0297

Guaramirim - SC '
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DE FWRIANÓPOLIS
Encontro de Jmbltuba
"Os jornais do interior estão

um processo continuado de
,

ríeíçoanento para que Santa
tarina possa dispor'de mais um

de commicação à altura da
íssão 'que a sociedade nos

enfiou". Com estas palavras
lguel Gobbi abriu oVBEncontro,
adual dos Jornais do Interior,

. qiJe foi realizado ein InDituba, nos
ilias 23 e24,

.

Os 32 proprietmos de jornais
participaram de seminários sobre

planos de assinaturas, marketing
em cormnicação e editoração
eletrônica, ministrados pela
OlalegreConsultoria, e. à palestra
sdbre �ticll. Jornalística, pelo Dr.
Plorentíno Carrninatti, do'
COnselho Superior da Associação
Catarinense de IIqrensa.

Participaram também de um

painel sobre informação e mídia

.goveniamental, onde o secretário

adjunto, de Governo, Reger
Bíttencourt, numa Iinguagem
franca e aberta, reafirmou que os

planos de 'mídia envolvendo os

j<rnais do inteqor seriammatltidos
e que estava procurando fortras
mais dinâmicas de acesso das

informações' às redações dos

jornais do inferior.
.

,

À noite, na concorrida e

prestigiada sessão solene,
estiverampresentes o secretário da
Casa Civil, Neuto de Conto, o

secretário Roger Bittencourt o

. prefeito de lIIDituba, Jerônimo

ERA. CORREIO DO POVO -11

ASSOCIAÇÃO DOS. JORNAIS, DO INTERIOR DE SANTA CATAR,INA

Lopes, prefeitos da regrao e

autoridades e lideranças.
Domingo; na ple-nária, -foi

discutido o Estatuto da Micro�
.:empresa, o sistema Simples,
posição sobre as mídias

governarrentais e o processo de

'representação comercial dos

jornais ..
Todos os presentes, se

conprorreteram taIméma'apoiar a
Rede- Catarinense de Jornais e

demonstrararn, pelas críticas,
sugestões e, sobretudo, pelas
decisões que os jornais do interior

.
estão unídos em tonio da diretoria

da Adjori e de seus projetos.

IMBlTUBA TOUR
InDituba já tem umplano para

'2020 e mostra duas vocações:
turismo e índästría. No carrpo do,

-turismo, Jmbituba já tem uma infra
estrutura respeitáveL O Hotel

Itapirubá, sede do encontro, est<we
perfeito na organização dos salões;

,

no jantar e no atendimento aos

participantes. Merecem também'
destaque a atenção' do Hotel Ibis e

Pousada Vida, Sol e Mar, da Praia
do Rosa, que ofereceram almoço
aos participantes, em locais que
reerecem úrra visita pela beleza do
local e pelo profissionalismo do

serviço.' A primeira dama de

Imbituba, Dona Lea, esteve perfeita
COJIlQ hostess e no prestimoso
auxílio à orgaluzação do eVento.

'

OPROBLEMA

FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE,1981

,Natal. Não se deixe levar pelas
campanhas publicitárias que
estirmlam a êompra agora para
.pagar, depois, com o 13° ou

através de um pacote de longas
prestações onde o consumidor

compra um produto e acaba

pagando doi�.
'

Quem faz o alerta é
,
o

economista Pedro Moreira,
integrante doCenselho Regional de
Bconomía e professor da UFSC.
Para ele, um dos principais
problemas da estabilização
brasileira é exatamente o fato de o

brasileiro ainda não ter percebido
cíaremente o valor real do Real:
"Estamos consumindo em dólar,
,COlD> nos países desenvolvidos",

, Além deste, Pedro acredita que
'

os principais problemas que o

governo não está conseguindo
resolver estão ligados à reforma
tributária e à inexistência de uma

polftica tributária, que nio penaliZe
, os-pequenos e cobre Q imposto real
dos grandes e defina ações efetivas
contra 'a

,
sonegação;'ao desvio dos

recursos do lNSS dos seus objetivos
sociais; ao não equacionanento e

pag'a:rnent9 da dívida intenta, e a

uma definição planejada de redução
das taxas de juros. ."

Nesta questão das taxas dejuros
está, para o economista, o problema
mais delicado a ser enfrentado: "São
as taxas dejuros que têmsustentado

'

a estabilízaçâo, por outro lado são
elas que fazem crescer a dívida

interná, Devemos US$ 5e bilhões ,

Cuidado com as, con:pras de no exterior: mas temos uma dívida

"

A realidade do Real

- .
.

,

t� ...
Chegou
afita
cassete que
.distrai
eácalnia

·�eubebêr

Vida e.Saúde
',Rua p'adre AlbE!rto

Jacobs,55
. Vila lenii

A Babá 'Fone: (047)' 371-8664
íd l' Jaraguádo sut- sc
1 ßa.

.

',,

interna na ordem de US$ 150
bilhões".

-

Quanto ao comportamento
paradoxal de uma economia que.
cresce, mas ao rresmo tenjpo gera,
desemprego, Pedro Moreira,
explica que este é o preço da

globalização; "O governo tem

colocado uma expectativa de
crescimento de 4% para o ano que
vem, só que o nível de emprego'não
vai crescer .neste . patamar. A

tendência é de incremento

tecnológico, de valorização da
atividade-fim das errpresas, de
rredemização dos equípamentos e

ínvestírrente na inteligência do

pessoal da produção. Para uma

economia, COlD> a dos EUA, que
temum sálário-desemprego de US$
700,00 isto não parece ser' um'
problema tão grande. Agora, para
onde vai o homem pum país Como
o nosso, 'eu não sei", lamenta o.

,

economista.

ASOLUÇÃO
Apesar disto, Pedro Moreira

avalia que a estabilização da
economia do' Plano Real têm urra

série, de acertos que precisam ser

considerados: '''É claro que a

inflação ainda não acabou, mas, se
persistír o comportamento que
temos visto, eertanente, a ínflação
do ano não, vai ultrapassar a casa

dos dois dígitos".
,
O economista não ousa afirnilr,

de fonna generalizada, que o Real
trouxemaior distribuição de renda,
� salienta que a classe .menos

fa):orecida teve um impacto.
positivo como Real: 'TlVeImS nos

.ültimos dois anos uma queda real
no preço da cesta básica de R$
I7,OO.Houve, também, ganhoreal
de IZ% no salário-mfni:rm. Com
isto e mais aredução dos preços,
a nova política de -lucro das

errpresas.rmdemas, a população
que ganha até 3 salãrios-mínírms

passou a consumir J:l1ais emelhor".
Segundo ele, são cerca de 35

milhões de brasileiros que
estavam marginalizados.' do
consumo básico de primeira
necessidade e que; agora, 'estio
adquirindo produtos de uso

doméstico: "O ,que está havendo,
em paralelo, é um achatamento
do poder de. consurm da classe

inédia, com uma aproximação das

faixas de renda baixa e alta, como
é DOS países desenvolvidos".

AÇÃO COMUNITÁRIA
,

Se você é pessoa física e tem

algum dinheiro que vá utilizar no
curto prazo, busque 'a po�pança.
Para as pessoas jurídicas, a

orientação é investir em ativos e

estoques, gerar receita -e;'
novarrente gerar investirrento.
"As compras com várias,
prestações trazemembutidos juros
de UIm economia inflacionária e.
você acaba pagando, dois é
levando um. Na economia dó Reaí
a corrpra à vistapossibííita, ainda,
a "ganha de quemtem <) dinheiro
na mão para pagar na hora", alerta

. o economista.

1)

\,1
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População aprova rádiojaraguaense
Petquisa de rádio
Foram' entrevistadas 19,50

pessoas, sendo 983, do sexo

masculino e 967 do sexo feminino ..
Distribuidas 251 em Schroeder,
"Q 1 em Corupá, 485. em

Guaramirim e 923 em Jaraguá do
Sul. Dístríbuíção por faixa etária:
até 20 anos - 438, de 2� à 30 anos

- 641, de 31 à 40 anos - 421, de 41
à 50 anos - 246 e acima dos 51

. anos - 204 pe&ÇOas.
Conclusões
- 98,98% naregíão ouvem rádio.

Apenas 1,02% não opinaram elou
não ouvem.

- 85,54%-liga o rádio para ouvir
mnsíca, e s6 8,94% para ouvir
notícias.

- 46,38% dos ouvintes ouvem

,rádio em qualquer�orário. 30,01%
s6 ouvem pela manhã, 59,81� ,

ouvem todos os diaS e 56,65% dizem

gostar de ouvir rádio à noite.
- 32,82% ouvem s6 AM, 34,28%

ouvem s6 -FM e 39,90% ouvem

tanto� quanto FM.
- Show da Manhl da JaragUá

AM é o programa de rádio mais
ouvido na região seguido do·

Expresso Brasil daStudio FM e Pela
Porta da Cozinha da Brasil Novo
AM.

- 19;5% dos ouvintes citlun que
o piora se ouvirno rádio é programa
político e 43,06� querem ouvir
mnsícas variadas e de todos os

gêneros.

Waldenir Luiz Freiberger (ruti), esforço reconhecitlo

- 27,25% preferem mäsíca

sertaneja,' seguida de 8,52% de

internacionais; 5,70% de MPB e

2,68%. de mnsícas alemãs.
- 66,15% dos ouvintes querem

.óuvirm\1sica sertaneja ao levantarem
pela manhA.

- Especüicamente sobre mäsíca
alemã 51% gostani.

-
. 54,98% costumam ouvir

noticiários e 37,72% não. Os
noticiários preferidos pela or1tem's(o:

,

Rádio Jornal Jaraguá AM, Studío
Atualidades da S,tudio. FM e Unha
Direta da Jaraguá AM.

- 60,18% não gostam de ouvir
programas esportivos.S6 é aprovado
por 28,96% e 49,62% não gostam de

transmíssões esportivas do, Jaraguá
. Atlético Clube. S6 é aprovado por
38,23% dos ouvintes.

_.Valério Gorges da JaraguáAM
e Studio FM é o locutor preferido
com 33,57% seguido por Nathan do
Vale -da Studio FM com 1�,63% e

Celso LutzNagel da Jaraguá AM
com 10,78%.

- 40,81% é a audiência regional
da Studio FM, 30,79% da Jaraguá
AM e 20,29 da Brasil Novo AM. S6

.

2,14% na região preferem emissoras'
de outras cidades. 83,19% não sabem
opinar sobre o que falta no rádio

jaraguaense, mas 14,49% querem .

maismäsícas, e 91,99% afmnam que
.

o rádio jaraguaense é bom.
.

.' --- -

__ nne -�::-- '-.Ir�e _ R A,'1J:; _••*��...II ,-_/1- r#",,-_ R" � - ��".

-A B. C O E F G
1 I

2 PESQUISA DE OPINIAO NAS RUAS DE JARAGUA DO SUL
� Conclusão Total Final

-

,

4 Nome do Produto Sintonia %
5 Jaraguá AMST 1098 17,12
6 Brasil Novo AM 414 6,45
'7 Studio fM�99.1 2404 37.47
8 Jovem Pan 312 4J16

' .

.9 99 Cultura FM " 58 0,9
1'0 Menina FM .68 1,06
11 União FM 91 1.42
12 Floresta Neara FM 225 3,51
13 Outras AM 90 1,4
14. Outras fM

..

182. 2.....
15 fita 166

r

2,59
16 CDs 15:5 2,38
17 Desligado 630 9.82
18 S,m Som 524 8,18-
19

20 Total 6415 100

,/ 29 de novembrode I

A1I.NÇÃO�ESSOAL
Para distrair e divertir a criançada, adolescentes e adultos, o Colégio

.

DivinaProvidência, juntamente com a Fundação deBsporte e Cultura de
Jaraguá do Sul, estarão trazendo o Show do Palhaço Fosco, da turmada
Eliana, programa do SBT, no dia 6 de dezembro; no G�io Arthur

'

MUller, com 'inicio às 16 horas.
Sua presença -é importante! Traga a famfiia e os amigos.
Ingressos à venda no Colégio Divina Providência e nas escol8s do

Municfpio de nossa cidade.

Valor RS 2,00
.

COMERCIAL REGIS LTDA,.
Rua WaRer Marquardt� 311 (próximo ao Fórum)

Telefone (047) 371�2043

POSTO MARECHAL·LTOA.
ATENDEMOS AOS DOMINGOS DAS 07:00 ÀS 20:00HS.

• COMBUSTÍVEIS
- TROCA'DE ÓLEO'

.

- LAVA RÁPIDO·
............. .

-GÁS
.t

'.

Avenida Mareohal D.od�1:"� da Fon.eoa, 96'1 ._ Jar,aguá do Sul ... SC
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Dl/São Luis/Agricopelperto do título no infantil
Videira - No últirm final de Jaraguá do Sul com nove

semana a equipe de futebol pontos
salão infantil dâ ADJ/São rAstel deFlorian6polis co.rt
slAgricopel, participou de seis pontos'
ís uma etapa do 3° Perdigão de Videira e

mpeonato Estadual. Os. Coração . de Jesus, de

gos que aconteceram no . Florianópolis, comdais pontos
ínäsío de Esportes da O time comandado pelo ,

digão, contou comumbom técnico Manoel Dalpasquale
lico. A campanha da ADJ, contou; em Videira, com os

..

'ma do esperado, teve três seguintes jogadores: Fábio,
törias em três jogos Paulinho, Celso, Igor, Luis,

\ putados: 3x 1 sobre o Gilcemar, Cleyton, ÁdaIilo, Léo
légio Coração. de Jesus e eThiago.·

.

sobre a AsteI, estas duas A fase decisiva do estadual

ipes de Florianópolis. No infaIitil de futsal, será de seis a
ó trais difícil, os meninos 'oito de dezembro, em

APJ superarames donos da' Florianópolis, na quadra da

a, a equipe da Perdigão; Aste1.0sjogosdaADJSerãona
ncendo por lxO, e ordem:

istando a etaparealizada Dià 6/12 :- ADJ x Coração
cidade de Vfdeira. A de Jesus

ificação ficou assim: Dia 7/12-·ADJxPerdigão
: 10 ADJ/São Lufs/Agricopel Dia8112 - ADJ x Astet:

• Hoje, nenhuma cnança está.
, fora da escola por falta de vagas
• Construção de 470 novas salas
de aula .Oistribuiçãode 4,5
toneladas de alimentos na

merenda escolar em 95, número
ampliado para 7 toneladas este
ano .Investimentó de R$ 8

mllhêes na recuperação das
Imidades escolares, R$ 6,6
milhões na construção de

.

escolas e R$ 10 milhões na área
desportiva. Dlstrlbuição de 3,5
milhões de livros didáticos
• Entregues 100 mílkits 'de
material escolar. Prioridade na

informatização das escolas
• Capacitação e quallticação para
mais de 8 mil protessores,

. .

• Com Q Projeto Viva Casa, está
sendo reduzido o défiCit
habitacional. Mais de 22 famílias
receberam atendimento até
asora, incluindo construção de
moradias, reformas, entreqas de
terrenos, material de construção
e assêssoria em projetos de
obras. Ein saneamento, as

.'

obras nas redes de água e

esgoto continuam em ritmo
acelerado: hoje, 85% da

população urbana e 63% da
rural são servidas por rede de

água. '

ADI/Mo Lílís/Agricopel

o GOVERNO DO ESTADO
TEMUMA'SÓ -PRIORIDADE:.

"

A. (

'voei.

.lníci0 efetivo da duplicação da
BR-1 01.lmplantação da Via

. Expressa Sul em Florianópolis
• Duplicação daSC - 401
.lnauguraçãO' Ga BR-- 470, com
pavimentação do último trecho,

.

entre Gaspar é Navegantes .' Até
o final do ano, conclusão oe
contorno de São Bento do Sul na
BR - 280'.Ir:1íeio das obras na .

BR - 282 no trecho Lages" São
José do Cerrito.

r

.

• Viva' o Campo: um programa
com 21 projetos, que vão da

profissionalização do agricultor à
.. garantia de crédito rural

•

• Distribulçãe gratuita de 180
.

mil toneladas de cáíeário, 21.499
ovinos, 1297 toneladas de
sementes de milho é'feijão - 226
projetes de pesquisa e 645
experirnentos já estão em

'

andamento • Profissionalização
de 34 mil agricultores e

..

pescadores, através da .Epag�i
• Construção de 3 centros de
treinamento pára agricultores.

• Inauguração de 500 novos

leitos em 20 meses de çoverno.
Heje são 2,67 leitos por mil
habitantes, índice superíor ao ..

recomendado pelo Ministério da
Previdência Social •Atenção
espeelal ao Hernosc, com
investimento de R$ 60 mil ne
hemocentro e melhorias no

controle de qualidade do sangue
• santa Catarina. em primeiro
lugar do ranklnu.naolona' de
vacinação: 100% de imunização
eontra poliomielite e sarampo
• O Programa Saúdeda Família
já beneficia 25% das .famílias
catarinenses.:

GOVERNODE
SANlACATARINA .

CONSTRUINDO UM
ESTADO DE QUALIDADE

'_
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Piloto jaraguaense vai -para Disputada Última etapa'
a penúltima etapa do Brasileiro do estadual de bicicross

"
.

Jaraguá do Sul - A' pista dq
Jaraguá do Sul - O piloto Ivan

-

Parque Malwee sediou domingo
Samt, daAl Motorsport, disputarã último (23), a etapa final do

neste final de semána, dias 30 de campeonato Estadual deBicicross,
novembro eprimeiro dedezembro, numa promoção' dá Equipe Duas

na cidade de Curitiba, Paraná, a
.. Rodas. Comprovando o

penúltima etapa do Campeonato favoritismo no estaduai, a Duas

Brasileiro de Fórmula Fiat de tlRodas conquistou 39 troféus,
Turismo. fazendo 12 campeões do Estado.

Destaque no automobilismo de Com os pontos conseguidos na

Santa Catarina, tendo conquistado' última etapa, a equipe de JaragUá
. o título de campeão Catarinense de dó Sul conquistou pela oitava.vez:
1996.(Marcas 16(0), Ivan Sacht consecutiva o título de campeão
será o único representante do catarinense de bicicross. À equipe
Estado na categoria Uno. de Jaraguá do Sul somou 205
Conquistando três pödiuns e uma

pole-positíon, nas cinco etapas quê.
realizou" Sacht avalia o trabalho
como de grande evolução. "Sem
dúvida o trabalho realizado até o

momento foi muito proveitoso, por
ser o primeíro ano em que disputo

�' o Brasileiro" ; disse, acrescentando
que, apesar disso, está acertando
bem o .carro, .0, que. ajuda no

desempenho dentro 'das pistas. O
piloto informou que a equipe está '

trabalhando para lhe dar

tranqüilidade e auxiliar no

desempenho. "Com e11l>enhO dé
todos vamos lutar pela vitôrià neste

pontos, Brusqtie ficou em segundo
lugar com 171 pontos' e em

. terceiro, Rio do Sul com 42, O
diretor da equipe Duas Rodaa,
,Valdir Moretti, afirmou que o

empenho dos pilotos e familiarea,
.

da örganização e doa
patrocinadores .contribuiu plI!\a
conquista do título. "Este troféu

.
ficará na história do bicicross de '

. I. .

.

nossa cidade", frisou. Moretti
disse também que, para o aD�
que vem, a equipe espera reno"r
o contrato com a

patrocinadora.

final de 'serrana", prevê.
Mesmo não tendo participado de
todas as etapas de Fórmula Fiat,
Sami ocupa a sétima colocação no

campeonato.e-Os seis primeiros.
colocados passarão
obrigatoriamente a disputar a

Categoria Palio na próxima

temporada.
.

,

Sendo uma das revelações do
automobilismo de Santa Catarina
e também do país, o piloto corre

atualmente sem patrocinador, Para
a próxima temporada, Sacht espera
contar com o apoio de alguns
patrocinadores.

.

'
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JAC deixa escapar vaga
'. .. ,

pará afina/do catarinense
Jaraguá do SuJ - o

Jaraguä Atlético, Clube

disputou na quinta-feira
(27) o seu segundo
compromisso na fase final
do Campeonato Catariaense '

de Juniores. 'Depois de
estrear com bom resultado,
vitória sobre o Joinville por
2xl, emJoinville, ,oJAC foi
derrotado em pleno João
'Marcatto pelo Figueirense.
No início da partida, o

" tricolormostrou suas garras
e foi para o ataque, mas

'esbarrou no excessivo
'nl1mero de passes errados,
enquanto o time da capital
aproveitou-se dos erros.

Logo ,�os seis,minutos,
, Alexandre passou para o

lateral Rafael que calçou o
.

, Jogador do Ji\C dentro da

área, pênalti, que o juiz
Giuliano Bozzano, mal
colocado não deu. Aliás ele,
i,filho do árbitro da Fifa,

, Il,>almo Bozzano, .esteve mal
fcturante o jogo, deixando,
em alguns momentos, a

violência, principalmente
,por parte �o Figueirense,
prevalecer em campo. Aos
44 minutos" o castigo pelo
mal futebol apresentado
,

elos jogadores do Jaraguä.
O goleiro Gean saiu mal se
chocou com um zagueiro e

eandro aproveitou para
arcar o único .gol do

,

imeiro tempo. Na segunda
tapa,

.

o, Jaraguä, que
Vencendo o jogo, garantiria
�a participação na final
entra o Blumenau, foi para
tente. O técnico Nelson
omingues colocou Alex
a lateral esquerda e

]lvançou Márcio'Borges
P�ra o meio-de-campo.
Marcio Borges, por três
vezes seguidas, chutou de
fora da área assustando o

loleiro André, do

igueirense. No entanto,
'e6 e Charles, que não

stavam numa noite

pirada, não conseguiam
er jogadas perigosas 'a

Mdrcio Borges � a esp�ça da reeupertiçiw do JAe

favor do JAC. Alex, no

segundo tempo, empatou
para o tricolor; Quando
todos e,weravam o final do

jogo, aos 46 minutos,
Fábio Santos fez 2;x.l para
o Figueirense. No' outro
jogo de quinta-feira, o

Joinví lle venceu o

Blumenau por 2xl. Na

primeira rodada, ' o

Blumenau havia perdido
para o Figueirense por
3x2. Com estes resultados
a classificação ficou assim:

Figueirense com seis

pontos, !EC e JAe com três
, e Blumenau, que conquistou
o t�no do quadrángular,
com zero. Agora, jogam
amanhã (30): JAC x

Blumenau e Joinville x

Figueirense. Para o JAC

conquistar a �aga para a

final contra o Blumenau
precisa vencer' o jogo e

torcer por, derrota' do
Figueirense.

O Jaraguá jogou e

venceu ,com: Gean,
Alexandre, Marcelo, Renato,
e Márcio Borges (Alex),
Edésio, Sprinti (Matheus) e
Reginaldo, Leé, Charles e .

Reinaldo. 'TéCnico Nelson

Domingues..
Figueirense: André,

Admilson, Fabiano, Léo e

Rafael, ,Rodrigo Souza,
Eduardo e Leandro. Ricardo

(Damir), Fábio Santos e

JüniorTeixeira.
.

Técnico: Paulo Roberto.
, Árbitro 'Giuliano

Bozzano.
Jaraguá x Blumenau se

,

enfrentam, no . João

Marcauo, as 16horas.

,AI '

ANOTAÇg!�
.

Espera-se ao menos que apróxima administração',
prossigà com o apoio às modalidades esportivas,
principalmente, nas categorias de base. ,Apesar do .

próximoprefeito não gostarmuito de esporte, pelo
queafirmamporaí, talve:Silvio Celeste,oprôximo

, secretário de Esportes, consiga revertera situação,

o Grêmio Esportivo Cruz de Malta é campeão
suburbano de 1996. Ocampeonato épromovidopela
UF. Venceu na final a SER Vitória por Zxl, num

jogo bastante movimentado: ,

Neste sábado (30), será disputada a final do
Campeonato deFutebolSuíçoMirim, do Beira Rio
Clube de Campo. O campeonato contou com a

participaçiío de escolinhas do município. Depois .

das semifinais: Armalwee Ox3 Meninos de Ouro e'

Beira Rio 7xO Rubtar, decidem 3° e 4° lugares,
Armalwee eRubtar e afinal será entre Beira Rio x
Meninos deOuro. Os jogos iniciarão às 16h30min,
'no Beira Rio..

Jogofeio o do Jaraguá com o Figueirense pelo
estadual dejuniores: Um dospioresjogos da equipe
no estadual. Com uma defesa desatenta; um meio

de-campo sem criação e um ataque disperso, o JAC
nãofoi nem sombra do time que conheço. Caso

vencesse o jogo a equipe tricolorjáestaria na final
contra o Blumenau.

Com certeza osjogadores vão seret!imir da derrota,
2xl p'ara· o Figueirense e-principalmente da má

apresentação contra o ,ßlumenau neste sdbado. Só '

que agora o tricolor não depende só dele para

conseguir a vaga para a final. Precisa vencer e

torcer pela derrotá do Figueirense.
.'J'-

A ADJIFMEjoga amanhã (30), em Curitibanos, na
primeirapartida dafinal da Primeira Divisão. Com.

.

uma equipe bastantejovem, mas entrosada, o técnico .

Maneca conseguiu bons resultados durante a

campanha no estadual. "Vaga garantida para a
.

divisão especial do ano quevem, agora é torcerpela
I .

,

conquista do titulo da Primeira Divisão.

. .

A pärtida de volta, que deverá aconte�er dia 12 o�
.
13, no Ginésio Artbur Müller, tem tudo para
receber umpãblico recorde. Merecidamente se isto
acontecer, pois os garotos do ftasal da AD] vem
realizando grandesjogos tanto. em ]araguá do Sul

como nas quadras das equipes adversárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"
.

Olimpíada Sesiana aponta representantes
de Santa Catarina nos Jogos Sulbrasileiro

.
'

,

SãoBento doSul-Os Jogos sede, Florianópolis, que tàlmém
sesianos, que foram disputados . tem direito de disputar os X
nos dias 23 e 24 deste mês" Jogos Sulbrasileiros do Sesi.

apontaram os representantes de . Além dos títulos conquistados
, Santa .C�tarina n.os Jogos -'1.

Snlbrasileiros.Depois das fases
local, regional e estadual emSão
Bento doSul, aWeg conquistou

'

quatro títulos' e estará

representando o Estado na

competição sulbrasileira que
será disputada de seis, a.oito de
dezembro na capital do'Estado,
Títulos conquistados pela Weg,: ,

10 lugar: Bolão masculino
10 .lugar; Xadrezmasculino
10 lugar: Tênis de mesa

feminino
10 lugar; Dominó feminino
Estas' equipes estarão

. disputando o' sulbrasileiro do
Sesi (Serviço 'Social da

Indústria), 'sendo que, além
.

destas modalidades, serão

disputados, 'também em

Florianópolis, basquetebol
masculino, bocha

_

trio

masculino, bolão feminino,
futebol, futebol sete veteranos,
futsal, tênis de mesamasculino,

,

voleibol masculino e 'feminino.
Os Estados do Paraná,

_

Rio
Grande do Sul e SantaCatarina
se 'farão .representa» na

, competição,' além da cidade Equip� da Weg que representord o Esf/ldo "OS }_ogos Sulbrasileiros

··�lube MarechalRondon é campeão estadual de.96

ÇORREIO DO POVO -16

Joinville ,- A última etapa
do Carrpeonato Catarinense de

. Tiro foi disputado no ultimo
final dé semana. Namodalidade

_

de Carabina Deitada (Match
Inglês). Jaraguä do SU,I foi

, E�OATE

pela delegação da Weg, em
quatro rrodalidades, o futebol de
salão livre ficou em terceiro

lugar. O diretor esportivo da

Arweg, Edson Sasse, atribuiu ao
enpenbo dos 28 atletas, que
estiveramemSão Bento do Sul,
a conquista dos titulos. "Sem o

.' empenho e a dedicação deste8'
atletas não estarfamos
classificados para o -

sulbrasileiro", aftrmou.

;-

representado pelo Clube deCaça
eTiro Marechal Rondon, tendo
conquistado o título de campeão, . '

estadual deste ano, num total de
1.742 pontos..

•
f,

Os resultados dos atiradores

Joinvílle, os resultados de

Jaraguá do Sul foram:
- Karl Heinz Jarssen, 536 pont6!
- CilianeR�1Bihr, 529 po�
- �cio Koch, 500 pontos - José
Amaro daSilva, com505 pon�.

do Clube de Caça e Tiro
marechal Rondon:
- Samuel.Lopes, 582 pontos
- Karl Heinz Janssen, 580
- Walter Janssen Neto, 580

pontos

- Jorge Bihr, 570 pontos
Já namodalidade Carabina Ar:
-O Clube Marechal Ronden
conquistou o terceiro lugar no
Campeonato Estadual, obtendo
1.571 pontos. Na etapa de

A EVOLUÇÃO EM LAVAÇÃOQ I '.

V . ,

Bar NOVO ENDERECO
,

Sala de- espera com ar

Estufa para Polimento.
Troca de óleo'

- 372-:0081

. \\ '

'\'
, '

.. I:_�'
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