
Decoração de . Natal
encanta a população

A iluminação de Jaraguá do

Sul, inaugurada oficialmente na

sexta-feira (29), na Praça Ângelo
Piazera, entusiasma a população,
que sai às ruas para participai do
clima natalino reproduzido nas

.

ruas e vitrines .do centro da cidade.
Variedades

Sindicatodos Servidores
reelegepresidente
o presidente do Sindicato dos

. Servidores Públicos Municipais
de Jaraguá do Sul, Stélio João'

Rodrigues, foi reeleito para mais
ummandato de dois anos à frente
da entidade. Ele conseguiu 95%
dós 319 votos válidos.

Empate leva AD] à

conquista do título
A equipe de futebol de salão da

J\I)J/FME precisa. de apenas um

empate contra AABB, de

.Curitibanos, para conquistar o

título da Primeira Divisão. O jogo
acontecerá na próxima sexta-feira,
dia 13, no Ginásio Arthur Müller.
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'tartaruga
Continua o irrpasse entre os

· Sindicatos.dos Metalúrgicos e

Patronal., As reuniões entre os

dirigentes não conseguiram
avançar as negociações.

·

Segundo o presidente do
·

Sindicato dos Metalúrgicos, Jair
�ato, a categorianão abre
'-

da reposição de 100% do
PC (índice Nacional de

eços ao Consumidor), algo em
.torno de 9,5%, para janeiro,

·

'data-base dos metalúrgicos,
;

'maís cerca de 5,5% em abono..

Os empresários oferecem 5% e

um abono de 20% no rrês de

março.
Os metalúrgicos têm uma

.assembléia marcada para
· amanhã, sábado, quando a

categoria decide se entraou não.
emgreve. A opçãomais indicada

"
deverá ser a operação tartaruga
\ em alguns setores romó forma
de pressão, já na próxima'
semana.Página5 Impasse: reuniiio entrepatrões e empregados não chegaa um acordo emetalúrgicos atRet1ftl1TI opertlfÍÍO fIlrtaruga

, "
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Santa Catarina vai sediarInstalada CP] para investigar
fábrica de componentesda GM Letras Financeiras do .Tesouro

A GM oficializou a disposição em 'dos portos.. A Assembléia Legislativa do
instalar no Estado uma unidade para A fábrica catarinense.faz parte de Estado de Santa Catarina vai
componentes automotivos. A um pacote de investimento de US$ instalar uma CPI' (Comissão

· lOCalização da futura montadora . 1.,250 bilhão que a 'GM vai fazer no Parlamentar de Inquérito) para
· àmericana ainda não foi definida, país, deste, US$ 500 milhões, serão investigar o processo de emissão
mas, de acordo com .o governador investidos na unidade de Santa de R$ 552,1 milhões em LFT's

:, Pa'-llo Afonso Vieira (PMDB), a 'Catarina. De. acordo com (Letras Financeiras do Tesouro).
..fábrica deverá ser instalada às estimativas, serão criados 1.500 .

A líder da bancada do PT na

7f8rgens da SR-IOI, e pertode um empregos diretos, Página 6
...

Assembléia, deputada Ideli

Salvatti, consrguiu 25 assinaturas
entre os 40 parlamentares, número
suficiente paragarantir a abertura
da comissão. Durante a semana, o

Senado Federal também instalou
uma CPI para analisar títulos
financeiros de oito Estados e

quatro Municípios, dentre eles, a

cidade de São Paulo. Pägma 3
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EDITORIAL Carta aberta
De volta aopassado

.
Falta de segurança

A ameaça de uma greve geral dos comprometer a economia à medida

metalúrgicos da região, para a que segura a moeda e desincentiva
pr6xima semana, traz de volta os. as exportações, gerando refluxo no

velhos tempos
:

da inflação, caíxafederal.Ésob este aspecto que
desgoverno, índices de reajustes, as centrais sindicais e oposição'
reivindicações, etc, etc, dos anos 80. insistem ein debater. Os patrões têm
Apesar do presidente Fernando todos os motivos do mundo 'para
Henrique Cardoso insistir que a' evitat ae máximo reajustes acima da ' A segurança da sociedade em não raro sem nenhuma condiçãQ:
estabilidade da moeda melhorou a inflação, de inv�stir e de gerar' novas nosso país está sendo precária de tráfego. E muito infelizmeste
qualidade de vida da população e frentes de trabalho. Os como bem demonstra o que vem esse desleixo vem ocorrendo em
transfonneu o país, a classe trabalhadores, por sua vez, querem acontecendo ultimamente pelo todos os recantos do País, com
trabalhadorase mantém na defensiva exatamente o contrário. Brasil afora como os assaltos, dezenas de cidadãos que tiveram
e quer garantir o poder de compra e A questão é complexa e exige a seqüestros, estupros e a desdita de serem assaltados e

onívelsalarial.Elanadamaisfazdo intelVenção·deum·econoßÚstapara. assassiuatos numa escala seqüestrados e ainda hoje estão-
que lutar pela garantia do emprego tentar explicar os caminhos assustadora. Um exemplo dessa abalados física e moralmente.
e do salário, além de tentar definidos pelo governo e seus falta de segurança e reforçando o

- A nossa Jaraguä do Sul que
.assegurar o sustento e o futuro projetos. Mas, a partir do momento que dissemos acima, -� o que sempre foi' uma cidade pacata,
familiar. . que os trabalhadores recorrem à acontece atualmente úo Rio de ultimamente sofreu 'vários assaltos
A inflação em baixa (o governo greve, como única saída para a Janeiro com o -entrevero armado

federal estima que a inflação deste negociação, ressuscitá a temida entre traficantes de drogas que já
ano fique em torno dos 9,5%), não queda-de-braço entre a classe causaram ferimentos graves coin
está sendo suficiente para acalmar trabalhadora e empresarial, que balas perdidas em 92 pessoas
os ânimos dos sindicalistas que, atingiu seu ápice no final dos anos inocentes que nada tem a ver com

voltá e meia, contestam os números 70 e início dos 80, semente do PT e esses marginais. E os culpados por
do go_verno. Eles alegam que o fortalecimento dos sindicatos. O

'

essa falta de seguridade são em'
governo apenas conteve a inflação, perigo está no corporativismo e nas parte os governos federal e

gerando desemprego e o arrocho doutrinas 'pragmáticas, estaduais não s6 porque pagam
salarial.

.

O clima de insistentemente pregada pela mal os encarregados de manterem
descontentamento des trabalhadores oposição. É preciso se chegai a um a. segurança mas também por não
pode ser traduzida em três aspectos meio termo e evitar o confronto, que equiparem' de modo suficiente os
básicos: a política neoliberal' traz prejuízos aos dois lados. mantenedores da.ordem. É comum

implantada pela equipe econômica A fantástica capacidade de FJ.-IC entre eles a existência de viaturas
de FHC não tem cônseguido dar .' em produzir cifras a respeito da . em mau estado de conservação e

segurallça aos trabalhadores. Os economia, justificando o programa
juros altos têm incomodado os implantado, tem inviabilizado

.empresärios, que .se agarram nessa discussões mais sérias a respeito dos

"desculpa" para demitir e deixar ,questionamentos feito pelos líderes
'de investir, além, é claro, do oposicionistas. A insistência do

desequilíbrio do balanço comercial, governo em manter o discurso do

que vem comprometendo as Real estárelegando a segundo plano
reservas do país com conseqüências as questões �ociais. Pecado mortal

previsíveis de nova crise.
.

para um sociólogo. Cresce os

A palavra soa hoje como coisa conflitos nos campos e cidades,
ultrapassada, fora de moda e sem aumentam as reivindicações das

.

fundamento, mas se atentarmos minorias e sobretudo a síndrome do

para os detalhes, vamos perceber desemprego, com as suas mais
que o rume pode ser diferente, mas perversas conseqüências. Cenário
a história tende a se .repetir, A ideal para a ascensão de

.manutenção da taxa cambial pode oportunistas.
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à bancos, casas comerciais, postos
bancários, e ainda no dia 23 de
novembro' último o conhecido

supermercado da firma Comércio
e Indústria BreithauptS/A, da Rua
Reinoldo Rau, foi assaltado 'por
três marginais às. 12 horas. Aí está
mais uma prova de que a garantia,
a condição do que é seguro estio
faltando também aqui como vem

sucedendo em outras partes do

país.

It Funcionário Federal
Aposentado.

ArtigO\' para Carta Aberta, enviar para Av. Mareéhal Deodoro da Fonseca, 122, 1°
andar. As cartas devem conter nomáximo 25 linhas de 70 toques. O jornal se

reserva o direito de sinte� o texto e fazer as correções ortográficas e

gramaticais necessárias,
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Se você quer
realizar velHos,
sonhos sem perda
de tempo, fale com

o gerente BESC.
.

IILcrélde \,

Venha falar com o gerente
"

Sua empresa está 'precisando crescer já? Você está vlsualízanrío um
novo nicho no mercado e precisa investir sem demora para garantir o
futuro? Venha falar com o BESC, Que tem muitas modalidades de
crédito*, inclusive para máquinas, equpamentos.cemputadores e até
móveis. Não importa o tamanho da sua empresa, tem Um financiamento.
que cabe direítinho nos seus planos e no seu orçamento. '

Relaxe e sonhe, O BESC financia.

BESC '.,.
..:Il'II1I&.

o Banco de Sànta Catarina
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Assembléia Legislativa vai instalar CPf
, '.

paràanalisaTemissão deLetrasdo Tesouro
.

. " .

.

Senado Federal Já
Instaurou comls.ãá
para InvtfStigar os
títulos financeiros
emitidos pdr oito
Estados e quatro
Munlc(plos, .ntre eles
São Paulo, envolvendo
o prefeito eleito Celso
Pltta; ex-secretário de

.
Finança.

mas' logo descartada por
especialistas'. em Direito

Constítucional.
Para' o PI', a einissão das Letras

. do Tesouro... um terço de toda a

receita anual do Estado, é ilegal e
mconstitucíonal, "Desde o início o
PI' vem denuriciando a maracutaia.
AConstituição Estadual só autoriza
a emissão de letras para pagarreato
,deprecatÓfiosvencidos até e ano de
i988, além do mais, o valor é

absurdo", disparou Ideli,
, aereséentad« que o govemo se nega
a informar sobre o rmntante dos

Florianópolis - A Iíder da precatórios; Ö secretário estadual de

bancada petista Ba AsseIIi>léia Desenvolvimento eMeio AIl"Diente,
Legislatíva, Ideli Salvatti, prepôs, a Ademar Duwe, reforçou a .posíção
instalação de uma CPI (Comissão de Paulo Afonso e· descartou
Parlamentar de Inquérito) para qualquer irregularidade no processo
inv�tigar a emissão e venda das de emissão dos títulos. "Pode até ter

Let� do Tesouro Estadual. 25 dos alguma irregularidade, mas nada
40 deputados assinaram o pedido que não possa ser resolvido ..A

para abertura do. inquérito. O intenção do governo é trazer

objetivo, segundoIdeli, éauxiliare recursos para o Estado",
'reforçar o trabalho do. Senado, que argumentou, lembrando que a

tanDém abriu' CPI para analisar os autorização para a emissão das

procedimentos daemisSão de títulos letras foi dada peloSenado' e pelo
püblicos. O PT questíona ca Banco Central. "O Bstado precísa de
legalidade ,e eonstitucionalídade da dinheiro e foi. a forma mais

qperação que envolve RS 552,1 inteligente de se conseguir",
niilhões. O governo garante que não exagerou o secretário.
há qualquer tipo de irregularidade, i CONSTI'l'yIÇÁO A
mas não apresenta o m:mtante dos

.

Constituição Federal,' prolllÚ�da
precatõrios (ações judiciais contra em cinco <Ie outubro' de 1988,
o Estado). proibiu que Estados e Municípios

Desde o início, quando a . emitissem títulos päblicos pára
p'roposta chegou à Assembléia

.

paga�to dé precatórios vencidos
Legíslatíva, no dia ·13 de junho, depois de 88. A. Constituição,
governo e oposição. se digiadiam, entretanto, abreUIm brecha: e deixa
com farpas trocadas dos dois Jados. que Banco Central. 'e Senado
OteIl1l estä sendo abordado pela analisem os casos. Foi o que
iIrprensa nacional e tOIOOU fôlego aconteceu durante o processo que
quando os senadores Bsperidião envolve, além de Santa Catarina,
Amin (PPB) e Vilson Kleinübing mais sete Estados e quatro
(PFL), ex-governadores do Bstado.. rmnicípios, num total ,de R$ 10

s� pronunciaram a respeito. Eles . bilhões. Valor duas vezes rraior que
alegam que o governador Paulo o dinheiro usado pelo-governo .

,
Afonso Vieira (PMDB) atentou federal para salvar'o Banco
ContFa a Constituição Federal, Bconêrrãco e algumas vezes

especialmente contra o artigo 33 do superior a vérba traficada pelos
Ato das Disposições ,Thutsitórias e deputados, durante a CPI do
Contra a probidade da Orçarrento.
àdministração, Surgiu até a hipótese O passa-moleque do Senado em

de ,ill\)eacIÚnent de 'Paulo Afonso,,' cima da.Constituição Federal

permitiu a emissão e venda dé letras
dos Estados e Municípios para ó

pagamento de precat6rios vencidos
após a: promulgação da

Constituição. A operação envolve
todo o sistema financeiro nacional e
corretoras de valores. O Banco
Central analisa a proposta de

emissão das letras e envia parecer
ao Senado que autoriza, ou lião a .'
emissão.

IMPEACHMENT - De acordo
como professor do departanento de
pós-graduação em Direito. da
Universídade de Santa Catarina,
Sílvio Dobrowolski, doutor em

DireitoConstitucional, a situaçãodo
governador Paulo Afonso Vieira é
semelhante .

a do ex-presidente
Fernando Collor deMello, que foi
deposto do cargo em 1992, sob a

acusação de crime' de

respensabilidade. Ele, no entanto,
afirma que o procedimentolegal está
baseado na Lei Federal L079/50,
que estabelece que, os trâiIites e .

julgamento de crime de

responsabilidade dependem da
AsseIIi>léia Legislativa

Os atos do governador que
atentam centra as constituições
Federal e Estadual e, especíalrrente
contra . a

. probidade na

administração, entre outros seis

item, estão registrados COIDJ crírre
de responsabilidade no artigo 72 da
Constituição,Estadual.

O Senado Federal instaurou urra
CPf para investigar a emissão de

títulos financeiros destinados a

pagai os precatórios dos Estados e

Municfpios. Esta CP!, entretanto;
não Interfere na autonomia dos
Estados. Para que haja um processo
de ínpéachrnent é preciso que a .

Asseinbléia Legislativa decida pela
maiori-a absoluta (21 dos 40

parlamenteres).
PREjuízo - O governo do

Estado vendeu RS 604 milhões em
letras. NaS 197 operações, de vendá
e revenda, que fizeram entre si, as

corretoras Consumiram cerca de RS
120 milhõesporconta do deságio e

correções, Depois da operação,

PauloAfottso: descartada tipossibi1U1aJe de ;';'p.ac""",,t
.

chegaram aos cofres públicos algo
em tomo de RS 480 mdhões. Mas o

.

governo terá de resgatá-los a um

custo de RS�04 nüJhões. O lídCr do

PPB, deputado IvanRanzolín, disse
que uma empresa de fomento'
mercaraíl fucou 25%'emapenasUIm
negociação comas letras do Estado.

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

T
TEeN.
CALHAS

Exaustores
Eólicos maxiar

__.........·1 Equipamentos para retirada do calor,
I umidade' é poeira

Rua Felipe Schmidt, 279 - Centro

Fone/Fax: (047) 372-0448 - Jaraguá do Sul - SC

Participante do Programa Nacional de Çontràle de ,Qualidade da Sociedade Brasileira ,.de Análises Clínicas.
Com ö conceito excelente em 92-93-94-95

'

Dra. Rosangela M,. Lenzl - CRF 1397'

Expediente: 7:00 às 12:00 /1 á:30 às' 18:00 hora,s
Ruâ Emßio Carlos.Jourdan; 140 - CEP 89251-020 -Jaraguá"dG Sul � SC

F.«;>rie/Fax: (047) 371�65241 372-0108
. ',
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�osaico Sete candidatos disputam: li
presidência da Câmara MunicipalMudanças

ACâmara, deVereadores de Jaraguá do Sul aprovou a alteração
noRegimento Interno da Casa.
A partir dapróxima légíslatura, aMesaDiretora será eleitapara
umperíodo deumeno eneohumdos Iremros poderáser reeleito.

,

. Em tempo: sete dos 15 vereadores eleitos são postulantes ao

cargo de presidente.

Partidos fazem reunião

para chegar a um
consenso e possfvels
alianças; mas, por
enquanto, nada. está
definidoLetras do Tesouro

AAssembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina deverá
instalar uma CPÍ (Comissão Parlamentar de Inquérito) para
analisar a emissão das Letras do Tesouro.
A proposta é da líder do PT, Ideli Salvatti, que quer o apoio dos

, demais partidos.A intenção, segundo aparlamentar, é auxiliar a
CPI já instalada pelo SenadoFederal.
Ela acredita que a 'CPI estadual contribua para esclarecer
efetivamente o fato e identificar os envolvidos.

Jaraguá do Sul- Apouco
menos de um mês para a'

posse dos novos vereadores e

da primeira reunião
parlamentar, a disputa pela
presidência da Câmara
Municipal ainda está
indefinida. Sete vereadores

'

são postulantes a presidente
e negociam suas candidaturas
dentro e fora do partido. No
PTB, segundo Lió Tironi, os
três são candidatos. Pedro
Garcia, do PMDB, vem

discutindo há semanas com

os demais colegas de legenda
e com os do PPB. Gilberto
Menel (PPB) também se

candidatou, mas as siglas
mantêm a aliança que
disputou as eleições. O

'

vereador Vicente Caropreso
(PSDB) também é candidato '

e o PFL deve. apresentar um
nome pára a disputa.

O vereador Pedro Garcia
informou que o PPB e' o
PMDB se reuniram, na

última terça-feira (3), para
discutir o assunto. De acordo
com ele, Gilb erro Menel

,

estaria disposto a abrir mão
da' candidatura a seu favor.
"Os dois partidos juntos têm,
sete votos, se seguirmos
unidos, precisaremos de

apenas mais um voto",
lembrou. Tironi afirmou que
o candidato do PTB sairá de
um consenso e que não estão'
descartadas as alianças.
"Vamos nos reunir na

próxima semana para tratar

do assunto. Não temos

critérios definidos, o diálogo
pautará a discussão",
afirmou.

Confidências
O secretario informou que esteve com o prefeito eleito de

Chapecó, JoséFritsch(PT), que lheconfidenciouque deveráser
o·candidato do partido para disputar o governo do Estado em

98.
- O PT cresceu muito e tem chances de vencer a disputa pelo
governo doEstado,Oprincipal adversário dos petistas é oPMDB,
desta forma, quanto mais bater no governo melhor para o PT -

avaliaDuwe.

Vidente
À discussão em tomo da emissão deR$ 552 milhões em títulos

públicos para o pagamento de precatórios é vistapelo secretário
estadual deDesenvolvimento eMeioAmbiente, AdernarDuwe,
como política. . . .

\

Ele afirmou queo verdadeiroobjetivo daoposição é inviabilizar
uma possível reeleição do govemadorPauló Afonso (pMDB),
Caso a emenda passe pelo Congresso. .

:-

- Todo mundo sabe que se este dinheiro entrar nos cofres do
, Estado vai ser muito difícil tirar a reeleição de Paulo Afonso '-

delirou.'
.

. /A

/"
• /" E

Critério: TironigtITante que cantlülato tio PTB stZÍI'á tio cOIISenso

A vereadora do PL, Niura . assunto foi abordado em

Dernarchi Santos, disse que . reunião' da legenda, 'onde os

ainda não se definiu sobreas colegas demonstraram
candidaturas apresentadas, interesses em disputar o.

afirmando que não. é cargo,
candidata. "O presidente dó . Sobre o PFL lançar um

partido (Heins Raeder) nome para concorrer, a

demonstrou, em reuniões, que vereadora desconversou.
o partido vai 'buscar posição

_..Acho que a pergunta' deve
de destaque na Câmara", ser feita para o presidente do
confidenciou. Já' a diretório", sugeriu, admitindo
parlamentar do PFL, Maria que' tem infenção de
ElisabetMattedi, revelou que candidatar-se àJ1presidência,.,
votará em Pedro Garcia p<?r "mas daqui, a algum teUVö"·

.

considerá-lo o mai s . De acordo com ela. o PFL

experiente e preparado para ainda não fechou questão a

assumir a presidência da respeito do assunto. Elisabet
Câmara. "Ele Ire pediu o voto tambémnão quis revelar se o

e.acho que é, no momento, o partido vai negociar
nome mais indicado", composição -na Mesa

afirmou, acrescentando que o Diretora.

Vandalismo
Muito antes de ter concluída a decoração de Natal nas ruas da
cidade, vândalos jãdesnuiram cerca:de seis niillâIqJadas e alguns
metros de fios..
Os engraçadinhos agem na calada da noite e não percebem que
estão depredando tambémos cofres públicos.Aburriceé dobrada

Compasso de espera
..

Após cinco meses daconclusão das obras do presídio de Jaraguá
do Sul, o governo do Estado não tem sequer uma data prevista .

para iniciar.as atividades.
O prefeitoDurval Vasel (PTB) afirmou que aSecretariadeJustiça.
exigiu do município agilidade nos trabalhos.
- Não sei porquê eles (governo) pressionaram tanto para que
concluíssemos o presídio, senão tinham recursos paraadministrá
los - criticou.

IIISEJA - TERCEIRÃO.
- 2b GRAU NOTURNO·
� AUX. ENFERMAGEM
-SUPLETIVO DE 2° GRAU
- MATERNALAO 2° GRAU
-AT1VIDADES EXTRA-CLASSSE

SEJ.A..

I
INFORMA 'ÕES371-0779
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M�talúrgicospoderão entrar em
'operação tartaruga' setonzada

César ;l,uiles,cP

,Palita de reivindicação, que
contém 24 itens, está em

" negociação, maspatrões se
recusam a atender alguns
pontos consideradosprioritários ,

,

pela categoria
Jaraguá do Sul- Não está descartada a

possibilidade dos cerca de, IOmil metalúrgicos
da região entrarem em operação tartaruga a

partir da próxima semana. Amanhã, sãbado, a
categoria se reúne em 'assembléia para decidir
se entra .ou não em greve. Duraste a semana a ,

direção do Sindicato doa 'Irabalhadores se

reuniu com os patrões para negociar a pauta
I de reivindicaçã.o que inclui, entre outros pontos,
o fim das horas extras ou elevação do

pagamento, reajuste de 15% dos salärios, os
enpresãrios oferecem 5% traís abono de 20%
no rrês �de março, e jornada de 40 horas
semanais.

,

,

O presidente do sindicato,JairMussinato, "Destas reivindicações o sindicato não abre
aãrtróu que a entidade apresentou 15 novas rrão", afirmou. Mussinato disse ainda que os

clãusulas aos patrões e alterações em nove' patrões propõem redução dos abonós de
outras. Segando ele, a intençãodo sindicato é aposentadoria, alteração do percentual da III1lta
acabar cernas horas extras, razão pela qual está por atraso de pagamento, que hoje é de 4% ao

propondo pàgamente de 800% para os dias dia. "Iodos os itens são discutíveis, ImS não
nomaís e 1.000% para finais de semana e vamos permitir prejuízos pa,ra, a categoria",
feriados, "A posição torrada pelos patrões fei completou, admitindo que amulta por atraso é
considerada uim ofensa pela categoria. Por alta: '

'

....

isto,' não está descartada a possibilídade de Anteriormente, os empresários ofereceram
entrarmos em 'lleve';, assegurou, lembrando reajuste de 3% maís abono, alegando que a

qúe enquanto não for acertada as questões inflação está baixa, Mussinato informou que

�nceiras, .o, sindicato não vai discutir as existia um corrpromísse entre as partes para
causas sociais. que as negociações não fossemfeitas em cima

De acordo cornMussinato, os errpresãríos de índices de inflação, apenas sobre as

Dão admitem discutir as reivindicações .dos \ necessidades de reajustes. "Eles quebraram o,
trabalhad.ores, à exceção da compensação' do 'acordo no rmrrento em que apresentaram
feriad0.0sindicatopr.op6erep.osiçãode100% propostas de abono justificando 'a inflação
do INPC (Índice Nacional de Preços .ao 'baixa. Se existe inflação, queremos repõ-la'',
Consumidor), algo em t.orn.o de 9,5%, rnais o ,insistiu, afirmando que vai negociar item por
restante para completar .os 15% em abon0. item, a partir da decisã.o d.o reajuste dejaneir0.

Trabalhadores rejeitam'reeleição deFHC
Jaraguá do Sul • o presidente do Sindicato

dos Trabalhadores da, Construção Civil e do

Mobiliário, jngo Kaiser, inform.ou que os

dirigentes sindicais vão desencadear por todo o

pais, uma campanha c.ontra a reeleição do
presidente Fernando Henrique Card�so� O
aDlÍIlcio foi feito,após a cate,goria ter participado,
n� dia 26 de novembro, em Brasiiia, de uma

mobilização naci.onal· de trabalhadotes em

protesto conträ o que classificou de avanço d.o
neoliberalismo e,conseqUente ataque a.os direit.os
do hGinem e ao patrimôni.o ,público.,

De acordo com Kaiser, cerca 'de três mil

dirigentes sindicais de todo .o país párticiparam
damanüestação na capital federal, que culminou
COm a declsão do movimento sindical e popular
de partir para o enfrentaInento do governo de

me. "Até para barrarm.os o,projeto neolibeFal",
discursou. Fiéou definido a implàntaçã.o do-Plano
de Açã.o, ao qual .os sindicat.os e dirigentes
mobilizaram a categOria em defesa,do empreg.o
e pela cidadania, aléin da manutenção da
unicidade sindical,

.

• Somos to�os brasileirQs e cid�dã.os. O
moviment.o sindical tem mantid.o permanente
acompanhamento técnico especializado dos

projetos de ,interesse d.oS trabalhad.ores em

tramitação, no Congresso para evitar as

manipulações - frisou, lembrand.o que o outr�
alvo de críticas dos trabalhad.ores é o TST

(Tribunal Superior do Trabalh.o), que vem
suspendendo' as convenções coletivas de'
trabalho" ,anulando .os reajustes salariais e

c.ortand.o direitos conquistados pela categoria.

'Stélio Rodrigues é reeleito presidente do
.

.' �
..

Sindicato dos Servidores Públicos
Jaraguá do Sul - O atual presidente do

.Sindicato dos Servidores PúbliC.oS

Municipais. Stélio João Rodrigues, foi
reeleito para dirigir a entidade por mais dois
anos. A eleição aconteceu no dia29 de

novembro e apresentou chapa única. De
acordo com informações do sindicato, 67%
dos trabalhadores aptos para votar

conpareceram, destes, 95% confmnaram o

nome de' Rodrigues. V.otaram 333 dos 499
sindicalistas, sendo 319 votos a favor e 14
em. branco. A posse está mareada para maio

do ano' que vem.
A direção do sindicato informou que vai

tentarumareunião com o-prefeito eleito,Geral
do Werninghaus (PFL), para adiantar a

discussãe sobre reajuste salarial, negociação
permanente e administração coletiva. "A

reeleição. marca os cinco anos de lutas do

sindicato emdefesa dos servidores eo respaldo
'da categoria", afirmou Rodrigues.

Segundo Stélio, a entidade já tem

preparada urra pauta pala ser discutida pela
classe, entre elas destacam-se:
reestruturação das Cq,as (Comissão Interna
de;. Prevenção de Acidentes), conforme
determina a,CLT (Consolidação das Leis

'Trabalhistas),'eltição direta para diretores
de escolas �' creches e a revisão dos Estatutos
des Servidores Públicos Municipais e do

Magistério, além da' administração
participativa. no 'Issem (Instituto de

Seguridade dos Servidores Municipais).
O sindicato pretende negociar com o

prefeito 'eleito e secretariado, ''para evitar
. perdas salariais e garantir novos avanços à

categoria", A entidade quer 'também a

formação de um Conselho de Representante,
capaz de organizar es servidores nos locais
de trabalho, a partir da, realização 'de cursos

de aperfeíçoamento profissional e formaçã.o
sindical.

,Senhor empresárJQ
Se oassuntoé competência e profissionalismo conteconosco.
Somos 3 (três) profissionais 'plenamente habituados para bem
atender a sua empresa.

TRABALHO' DE PRQFI$SIONAL
'Rua Cal10s Eggert, 209 - Vila Lalau

, FonelFax: (047) 371-6109 <

89256-330 - Jaraguá do Sul - SC
,

Atuamos nas áreas Contábil, Trabalhista, Fjsça}.,
ná Constituição de Empresas e na 'elaboração de

, ,

DeclaraçÕes de Imposto de RendaPessoa Física
e Jurídica. Trabalho' totalmenteinformatizado.

EIS ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES:

Agropecuária e Frigorífico Demarchi

D.emarchi Com. de Carnes

Demicar Oficin'a de Latoar:ia

,.Dr. Hsiao M'eng Kang
Me ..donça Acoustic Design
Mqnique Malhas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO - 6 ECONOMIA
vai instalar fábrica de Governo altera

componentes em Santa Catarina Código Tributário
Montadora americana

' 1.500 empregos diretos. Naquarta-' . , .
'

deverá Investir US$ feira (4), o .dir�tor:adj�nto de

1250 bilhão em três assuntos, lns.tltucionais .

da
" montadora, LUIz Moan Yabiku,
novas ufJlclades no. esteve em Florianópolis para
pais. Estado Sédlará discutir. e negociar a localização da

fábrica de fábrica; Especula-se que a unidade

componentes em local '

; catarinense��v� ser instalada em

ainda Indefinido al� �uruC1�IO ,p�d9S portos
de Itajaí ou São Franêlsco do Sul.
De acordo Com o presidente da GM
no país, Mark Hogan, o Brasil
tem condições de se posicionar, até
o ano 2.000, entre os cinco maiores

produtores mundiais de veículos.
Para o vice-presidente da GM,
André Beer, 1996 foi "excepcional"
para a montadora. "A empresa
duplicou suas exportações em'

relação ao ano anterior, alcançando
a cifra de US$ 700 milhões. A
terceira unidade de São Paulo vem

sendo especulada. desde abril de
1993. IA empresa chegou a

,anun'ciar oficialmente a nova

fábrica em outubro do ano seguinte,
mas logo depois informou que
adiaria a construção por causa da

redução da alíquota de exportação
para 20%. Paulo Afonso' Vieira
disse que o Estado está vivendo um

momento histórico com a

implantação da unidade, da GM.
"Estou em estado de graça, pois
concretizamos a entrada de Santa

GM

, Brasília - AGM (GeneralMotors)
anunciou, durante a semana, um

-pacote de investimentos no total de
US$ 1,250 bilhão ·em três novas

fábricas no país. Em São Paulo,
onde se construirá uma-unidade de
estamparia, a um custo deUS$ 150
milhões; no Rio Grande do Sul a
montadora vai investir QS$ 600
milhões, para fabricar veículos
'leves, e em Santa Catarina a GM
pretende aplicar US$ 500 milhões

para, produzir componentes" Do
total, 40% serão alocados pelos
fornecedores.
A decisão foi oficializada no

Palácio do Planalto, sede do
governo federal, com a presença do

presidente Fernando Henrique
Cardoso e os governadores Mário
Covas reSDB), de São Paulo,Paulo
Afonso Vieira, (pMDB),/(le Santa
Catarina,eAptônioBrito (pMDB),
do Rio Grande do Sul. A unidade

,

gaúcha, ainda sem local definido e

sem características da linha de

montagem, vai produzir 100 mil

li
Ip""lo AJo".o: çolúelllmne"'o
pela� de ""'" ""ültuJe
tiaGM noEstado

veículos por ano, gerando cerca de
dois mil novos empregos .diretos.

, Assessores do governador Antônio
Brito adiantaram que a GM optou
por fabricar um modelo popular
pequeno, para concorrer com o

Ford Ka.

Segundo infosrrações do governo
'gaúcho, a montadora-necessita de
uma área de quatro milhões de
metros quadrades. A fábrica deverá
sef instalada na região
metropolitana de Porto Alegre,
provavelmente em Guaíba ou

Gravataí.
Em Santa Catarina a GM fará Catarina indústria

,

transmissões e motores, Criando 'automobilística", afirmou,

Congresso aprÇJ�a impostoparamicros epequenas empr.e�as _

Jaraguá doSul- o prefeito brasileira", impondo reduçio
Durval Vasel (PTB) sancionou .

nos percentuais,
a Lei 1'1196 que altera os Apartirdeagora, os terreao,
dispositivos das leis

.

baldiosestarãoexcluíd�dataxa
complementares sobre o de serviços de coleta de lixo

, Código Tributário.Municipal, domiciliar. As alterações
O projeto foi enviado àCâmara pemitemaindadescodo dem
deVereadores para apreciação para o pagamento de IP1'11.,
e aprovado. Segundo. o (Inposto ,Predial e Territorial,
governo, a lei tem como

-

Urbano) emcotadnica, alémde
, objetivo adequar a naslta por reduzir outros como forma de
atraso de pagamento' de . incentivo à legalização de

impostos e taxas à "nova construções irregulares e

realidade econômica ,loteamen(os.

,

PARCERIA SEBRAElADJORI:.sC/JORNAL CORREIO DO POVO

A SUA 'MARCA JÁ TEM DONO?

Brasília - O Congresso
aprovou, durante a semana, projeto
de lei que unifica e simplificá a,
arrecadação dos tnbutos das micros
e pequenas empresas. Algumas
alterações foram propostas pelo
relator da Medida Provisória';
deputado federal' Paulo Bauer

(PFL). As microempresas que'
apresentarem receita bruta anual
até R$ '60 mil' pagarão
mensalmente 3% de taxas, entreR$
60 e R$ 90 mil, 4%, de R$ 90 a R$
120mil, 5%: Caso optem pelo novo

sistema.
,

Outra modificação incluída no
. I

texto .do relator autoriza os

brasileiros residentes no exterior a

us,ufruirem dos beneficios da, nova
lei. Bauer introduziu äinda no texto

a sugestão feita pelo presidente do limite de importação aumentado de
Conselho Deliberàtivo do Sebrae, 10 .para �O%. Além disso, as

Guilherme Afif Domingos, que empresas fornecedoras de mão-de
'coloca no conselho umrepresentante

'

obra para a construção civil
da Confederação' Nacional de poderão aderir ao novo sistema.

Dirigentes Lojistas e três filiados ao Outra mudança apresentada pelo J 'SebraelAdjoi'�SC/Jomal CORREIO DO POVO

Mov.imento Nacional da Micro e relator é quanto ao parcelamento J Bônus Sebrae de Marcàs no valor de R$ 15,00
Pequena Empresa, representando os dos débitos., com a Fazenda J

Validade até o diil31 de dezembro de 1996
I

.setores de comércio, serviços, Nacional e a g1eguridade Social. A J'
Este BÔnus é aceito em to� Rede Balcão, Agentes e

I• Postos AvanÇados do Sebrae.
indústria e agricultura. Medida Provisória, editada pelo J Cada Bônus s6 pode ser utilizado para uma tinica Busca Prévia. J

-,Estou com a alma lavada.
. governo no início do mês passado, J Utilize o Bônus exclusivamente para Busca Prévia ou Consulta de Marcas. jÂntes da eleição para a presidência previa um valer mínimo da parcela

J' ,Anote aqui as i�éias demarca para sua empresa �u produto, Jdo Conselho Deliberativo do mensaldeR$100,OO,Bauerpropôs �

Sebrae estava moralmente redução de 50%, passando para RS • J J
impedido de tomar essa iniciativa; "50,00: Segundo estimativas, a nova '. J I
pois seria acusado de flsiologismo. lei permitirá a criação de J j
Mas depois, me empenhei para que 'aproximadamente um milhão de J . J

.
' ,Bmpresáno ..

'o relator considerasse a necessidade microempresas, geran�o algo em J Endereço '

'. '.' .
. , ,

J
dessa indicação - contou Afif. torno de cinco milhões, de J Telefone . 'Pai " J

As empresas terão ainda o 'empregos. L.��� ��___c._� ������_.J

CUIDADO! Se você usa logotipo, nome comercial ou nome. de fantas� na

sua empresa, isto pode custar caro e fazer você perder o direito' de usar estas '

.marcas,
Você Pode estar utilizando indevidamente o logotipo ou noine comercial já
registrados e isto, além da perda do seu direito deuso, pode teDDinar em

ação de indenização ao proprietário destes registros em valores impagáveis.
Para simplificar os-procedimentos e baratear o custo das eínpresas quando da
busca da existência destes registros no Instituto Nacional de Propriedade '

, /InduslÍial, o Sebrae está oferecendo uma oportunidade imperdfvel.
O interessado em saber se o nome comerciai ou logotipo da sua empresa já
está registrada deve procurar o Sebrae e ele provídencíerä esta busca no

Cadastro do INPI.
Esta iniciativa serve tambémpara quem estápensando emmontar sua empresa
e quer saber se o nome ou logotipo escolhido.pode ser registrado.
Sabendo do momento de dificuldades das empresas, O Sebree e o Jornal'
CORRFJOOO POVO resolveram lançar uma campanha válida até o dia 31 de
dezembro. O valor nomÍal da prestação de serviço é deR$ 100,00 mas, em
promoção especial, quem recortar O bônus publicado abaixo e levar até o

Balcão Sebrae terá um desconto deR$ 15,00.
Conhecendo a situação real, você pode então proceder ao registro do nome e/.
ou do logotipo ou então criar outro. nome ou logotipo.

.

S6 não fique � dávida. Lembre-se; quem não registra não é do�o de sua

marca.

Promoção Exduah.: Deitaque o BÔDus ."'ko, ,clriJa-.e ao Balcão Sebrae
mail pró�imo de você, e udUze piIria Busca Prévia oU ColiSulta deMaraas

V���(fl@�V��OO es
�lID�" �@�V�@�/Á\\ (g����Q

W@lL\\70/Á\\��@Ci
(I

o/J� [p)� ��,A��lLß��@�
,ir 371-1422
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Secretaria conclui projeto Escola-Turl96
Programa' foi criado, e
desenvolvido para
incentivar os alunos da
rede pública ele ensino

. a conhecerem e

explorarem o potencial
turístico do munlclpio

Comercial), Santur (SantaCatarina
Turis�), e CRB (Coordenadoria
Regional de Educação), além das
secretarias deEducação e Indústria,
Comércio eTlirismo;Na opinião de
Hagedorn, o projeto visa despertar
na população a idéia do turismo
como forma de integração sócio
econômica. "Até o adulto tem

dificuldade para compreender a

atividade turística como fonte
rentável" .avalia, acrescentando que
somente quando ele viaja e deixa o

dinheiro em outro município é que
vai se dar conta do fato.

O projetoEscola-Tur é levado às '

escolas pela secretaria,Durante todo
o ano são desenvolvidas atividades

De acordo com o diretor da
ligadas ao turismo. É apresentado

Divisão de
.
Turismo da

aQS alunos, o vídeo institucional
Prefeitura,' Loreno Hagedorn, "Turismo: um' bom negócio".
2.268 alunos, 'entre .sete e 14 Didático, o vídeofoi elaborado pela,
anos, já participaram' do EmbraturemparceriacomoSenac.,
program� desde 1994, que, Após a introdução das atividades,
envolveu atividades ligadas às

os alunos fazem passeios aos pontos
disciplinas .: escolares" de-potencial turísticos eexposíções.
.exposições e visitas aos pontos _ Este ano, excepcionalmente,
de potencial turístico, não aconteceram estas duas

� �roj:to conta com .a
. arívidadesporfaltaderecersos.mas

participação da .E�bratur .nos dois anos anteriores sim, com'
(Empresa Brasileira, de bons resultados. Temos
Turismo); Senac (Serviço conhecimento' de alúnos queNaçional de Aprendizado '

•

Jaragoá do Sol • A

Secretaria da Indústria,
Comércio e Turismo, divulgou
esta semana a avaliação do'

projeto Escola-Tur, que tem

como objetivo desenvolver nos
estudantes a consciência sobre
a importânciado turismo como
.atívidade econômica e social.

--' '.

·lle'IJII·O.

PREVINA-SE

SEGUROS GARCIA
. Fone/Fax.371-1788

Turismo: Hagedo,." aeredita queprojetopossa ter continu,üItule napróxima adininistrtlfão
lev�m os pais parl:l visitarem

(

prazo. As dificuldades estão verdade, o projeto é uma

os pontos da cidade ou da na dispenibitidade ,de semente que tem graudes
região, antes desconhecidos - professores e tempo para chances de dar flores e

informou. Ele adiantou que já implantar e desenvolver o' frutos", afirmou, lembrando
foram feitos. contatos com a projeto", assegurou, que, do ponto de vista

futura administraçãovisando lembrando que existe a econômico-financeiro, o

a continuidade do projeto. possibilidade de incluir o custo é quase zero. "Só

SegundoHagedorn, cabe a programa na grade curricular, gasta com transporte , já que
cada escola adaptar o projeto dependendo de discussões os demais envolvidos são

.à realidade e particularidade entre .a Secretaria de professores, funcionários da
de cada uma. "O resultado é Educação e Coordenadoria Prefeitura e órgão públicos",
medido a médio e longo 'Regional de Educação. "Na. completou.

, .

Matrículaspara 'o curso de educação
de

.adultos vai até segunda-feira
Jarag.uá 'do Sul � As

matrículas para o, curso de

educação p�ra adultos

permanecem abertas e podem
ser feitas até a prõxima
segunda-feira, dia 9. A
Secretaria' de Educação
informa que os interessados
devem procurar um dos oito

p610s, munidos de renovação de matrículas'
documentação pessoal e começa na segunda-feira, dia
profissional, 9, e terminano dia 13'. Para os

A idade núnima é de 14 alunos novos, amatrícula será
anos e os .alunos devem nos dias 16 e 17. Segundo
comprovar que estão informações da secretaria, o

.

trabalhando. As vagas são de critério é o zoneamento, '

sa a 8a séries do primeiro grau, proximidade residencial dos
Para o ensino regular, a alunes com as escolas.

.

SUA ULrlMA GRANDl CHANCI
�

1:; Dia 23/12/96
.�este.MW�
pode ser seu•

. �
ro.,

.

, �-.....�--

,

..!'1_'
A cada R$ 20,00 em compras, grâtis um cupom. .�Certif. Aut. n' 01/09/010/96. DRF· Joinville Processo 10920.001213/96-19 '

'
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Inaugurada Loja Barato Maria
Foi inaugurada no dia 5, a Loja Barato

Maria. Localizada àAv. 'Getúlio Vargas, 100,
esquina com a Rua Estêria Lenzi Friedrich, , .;
no centro da cidade, passa a oferecer à
Jaraguá do Sul e cidades vizinhas uma nova
opção para a compra de confecção.
Estrategicamente localizada, e instalada

em ampla e arejada área com 450m2 e com
lay-out intema e externamente arrojado, a
ÚJja Barato Maria oferece variada linha
.de confecçõesfemininas emasculinas, para
adultos e crianças.
UMA LOJA CUJO DIFERENCIAL

ESTA NO PREÇO
Segundo seus diretores, Wanderlei

Pedrini, Antídio Aleixo Lunelli e Dimas
Tambosi, a inauguração da Loja Barato
Maria no mês de dezembro já obedece a

uma estratégia demarketing, tendo em vista
as proximidades do Natal, e se propõe a

ofereceraopúblico consumidornão s'ómais
uma opção para comprar confecções mas,
acima de tudo, oferecer produtos com

garantia de qualidade inclusive importados,

apreçosjustos e altamente compensadores.
Os preços baixos não representam mero

atrativos de inauguração.fazempartede uma
filosofia comercial deliberada, de oferecer
qualidade a preços justos, o que sem dúvida,
virá a refletirdeforma altamente benéficano
mercado em geral, com reais benefíciospara

opúblico consumidor.
A Loja Barato Maria, com previsão de

vendas âe 15 mil peças/mês e com 12

funcionários, já inaugura gerando
oportunidade de empregos para a cidade,
o que representa mais uma contribuiçõo
para a comunidade jaraguaense

A COMUNIDADE EM 1° LUGAR

CORREIO DO POVO E·RÁDIO JARAGUÁ
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�

JARAGUA DO SUL
,

VEICULaS NOVOS
'GoICLi
Corsa Super
UnoSX
Corsa 1.0
Goi i

UnoSX4pts.
CorsaWmd super 4p.
Parati CLi 1.6
oenoco
Santana 1.8 4p.
'MilleSXI04p.
Tempra 16V. 4p.
&cortGLi 1.8
GolfGL 1.8
MilleEP 1.04p.
npo 1.6mpi 4p.

branco 960K
vermelho 97 OK

prata 970K
verm, perol. OK
vermelho 97 OK,

'

azul Caribe 97 OK

goya OK
prata OK

preto 960K
branco OK
turmalina OK
turmalina OK
azul meto OK
branco OK

prata OK
drake OK,'

II.fllIl
VEÍCULOS USADOS
Fiesta ddir. hidr, vermelho 95
KadettSL vermelho 93
Kombi Furgão branca 93
Vérsailles 4ptS. verde 92
Kadett SL branco 92
Fiorinc branca 91
Fiorino Furgão branco 91
,KadettSLE vermelho 89
Pierino verdemet.

'

89
Opala diplomata autom. 4pts.azul met, 89
EscortGL � azul 'ól
MonzaSLE preto 'ól
DelReyGL azúl 'ól
Prêmio S branco 86
EsCortxR3 prata' 85
Escort L

-

, branco 84
Voyage 4pts. branco 84
Marajó SL branca 83
Del Rey branco 82
Monza' marron 82
Corcel II branco 81

GUARAM/RIM

CAMINHÕES
NOVOS
M.p. - 1214/51

,

M.B. - 1218/48'

M.B. -1218/5J

M.B. - UI8E148

M.B. - L1620151

'M.B. - 1621 ....

M.B. - L1621/59

M.B,'- LS1630/45

M.B. - LSI935/46,

M.B. - L2635/54

F-4000 4.1 Turbo (F-422)

branca DK

branca DK

diversas DK

branca DK

diversas ' DK

branca DK

branca DK

branca DK

branca DK

branca DK

branca' ' DK '

USADOS
FordCargo 3224 cavalomeco

V.W. 11140 Carroc, Tocó

V.W. 7.90 c/carroceria '

V.W. 790 clcarroceria '

vermelho 90

branco 89

amarelo 8�

amarelo 88

branco 88

branco 87

branco 87

marron 81

bege 80

azul 78

azul 78

vermelha
'-

78

azul 76

azul 76

vermelho 76

branco '71

M. Benz/l, 1118 truque baú

Ford cargo 1618 truque carroc.

V.W; 790, c/baü

D.60 motor 1113 baú

Chevrolet D60 carroc. toco

,M.B.L. 1113 toco carroc.

M.B. 1519 toco basculante

,M.B. 1-519 toco basculante

M.B. 1113 Toco

M.B. 608 baú

M.B.608 carroc.

M. BenzIL i 113 c/muque

,compra-se impressora
Procura-se doméstica que coloridaHP680.

pernoite 'no emprego de

preferênciaumasenhorade Precisa-se de pessoa para
meia idade. Tratar narua . carpir. Trat3r371-0954.
Gumercindo daSilva,�275,

, 'próximo ao Hotel' Itajara, Vende-se fogão a gás, em
esquina com a Juscelino

.

ótimo estado 6 bocas.
Kubitschek.. Informações 371-2553

porR$150,00 comJaime,

Vende-se uma geladeira'
biplex 440 litros Consul e
um freezer, Tratar 372-

Vende-secelular973-5295
.

1335.
falar com Sadi por R$
1.100,00 e uni Fuscaano Vende-se um lote no

85 por 2.300, OO�Tratar ' Loteamento Versalhes,
372-3509.

'

480m2 porR$ 15.000,00
com: meia-ägua, Tratar "

, 371-0754 com Márcia,
aceita carro.

Precisa-Se de eletrecista de
Vende-se Galpão Pré- - carro e mecânico. Tratar
moldado,472m2 por R$, 446-0083 com Lúcio.

45.000,00 à combinar,

Vende-se ou troca-se

teclado por aparelho de

CD. Tratar 372-0597_

Vende-se. Freezer Consul
com gavetas de 1'80 litros

por R$ 300 e um rádio

relógio digital com 12
memórias e dois al'to
falantes por R$ 400,00.
Tratar 372·J 075.

Vende-se novilhas e

bezerro 'Nelori. Tratar
973-9847.

,

Vende-se filhote de boxer '

fêmea porR$ 80,00 eum
filhote de 5 meses por R$
1()0,00. Tmtar373-0415.

Vende-se um 'sofá�cama
semi-novo porR$ 100,00.
Tratar 373-0682.

"

Vende-se telefone 376.
,

' ,

Informações 371-1224 e

Casa para alugar em Três
Riü:s do Norte. R4200,00
pormês. Tratar37l-2553 '

comJaime.

'Vende-se Parati, àno 94e
moto Matara 96,' faz-se
negócio por D-20 ano 91
ou 92. Informações em

Corupä, rua Ano Bom,
490 ou 375-1026 com

Lauro.

. Vende-se casa de 6xn de

alvenaria,
.

,POl;' R$
10.000,00 na Figueira
pröx. ao Salão Vitória.
Trntár 973-8221.

Vende-se F-lOOO, ano 84

vermelha, modelo 91 em
ótimo estado. Tratar 373-
3215. '

aceita proposta. Tratar
- '973-5723 com Silvio.

Vende-se um ar

condicionado tO.OOO
, BTU's quente e frio 1 ano
de uso por R$ 700 ou .em
duas vezes de R$ 350,00
e dois capacetes de moto
Honda, Tratar 371.,8646
comCintia.

Vénde-se dois balcões para
confeitaria. Tratar 372-
i570.

Aluga-se quitinete no centro
após sinaleiro do Jaraguá
Esquerdo, 1 a entrada
lateràl da rua Acre (463),
n° 48 Com dona Iolanda

por R$ 200,00

Vende-se acessórios para

apicultura. Tratar, na

,Borracharia do Bigode no
trevo deGuaramirim.

.
,

'
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ileverá ser realizado antes que o ttabalhador. assuma !I1JIi
atividades.
NOTA: A antiga NR" ,7 não .estab�ieciaprazo para este

exame, apenas mencionava que deveria ser realizado.

T
"

C' CO' b) PERIÓDICO:
.

'E NI· DE deverá ser realizado nos intervalós múrlmos de tempo, .

.

descritos abaixo:

S·EGu"n'ANÇ', A DO
b.l) para trabalhadOÍes expostos a riscos ou situações de trabalho que .

.

rtn'
.

L1
.

.

; ÜÚpliquem desencadeamento ou agrav�to de doença
AUX ESCRITÓRIO

"

'.

....
,

,

.

ocupacional. ou ainet., para aqueles que sejam�

SUELI 973 3·098 T'RI AD.''. � A,' 'T. rJ.O·
.'" de doenças crônicas, os exameS deverio ser repetidos:,

'. L'1.D.L1.l..Jn I a cada ano ou a' intewalos menores, a critério do médico
VENDEDORA encarregado,ou se notificado pelomédico agente da inspeçio do

.

SILVIA 973.5530 COM: 2 ANOS DE EXPERIÊNCIA :::::; ou ainda, como resultado dei negoQiaçio coletiva de.

AUXILIAR CONTÁBIL DE 20 A 30 ANOS DE IDADE
.

b.2) para trabaÍhadores que trabalham expostos a ,agentes químicos
KARLAN 373.0484 possíveis de serem absorvídos pelo organismo:

.

MOTQRIsTA AUTO. • a avaliação dos indicadores biológicOs, deverá ser no mínimo
.,' INSTRUTOR DE INFOR'MA'TICA' semestral. podendo �er' reduzida{ a critério do médi

:NELSON . 372.3315 '.
.

'.
.

..

coordenador, ou por notificaÇão do médlco agente 'da inspeçãó do

AUX. DI ESCRITÓRIO COM E.XPERI�NCIA, DIDÁTI.c.A E C.ONHECIMENTO
trabáJho, oumediante négociação coletiva de t1Jbalho;

"

EDSON 371.8054 b.3) para os demais trabalhadores:
AMP.LO DOWINDOWS. anual, quando menores de deZoito anos e maiores de quú'enta e

MOTORIS1;A AUTO. ' CARGAHORÁRIA À COMBINAR. cinco anos de idade;'
.

CESAR 371.8953 It a cada dois anos, para trabalhadores maiores de dezoito anos e

TÉC. ELETRÔNICO :
'

:
� , , �

�: meaores &;�ta e cinco anos de idade; /

ELEANA 3?LI054:, VEN�.T
. D.E.' ·D'.·1I.0fllRf. :, NOTA:NaantigaNR 70exameperiódico'deveriaserrealizadoa

I� . � " cada seis meses paraâreas insalubres. e a cada ano
, ,CRQNQMETRISTA � � para áre� salubres.

. NEULSI
"

973.8068 : :' c) DEMISSIONAL:
.

.

.

AUK. DI ESCRITÓRIO �. .EXlrE1RN·�O : deVerá ser realizado obrigatori� dentro do� quinze dias que
antecederem o. desligamento definitivo dO trabalhador

ROSE
.

973.3771 ' : , NOTA: A antiga NR 7 apenas mencionava a obrigatoriedade de

DESENHISTA TiXTIL '�COM: CARRO E CONHCIMENTO EM INFoRMÁTICA. � realizar .o exame médico por cessação do contrato

ANGELO '374.0228 � '� .; :
:

; : , �.� de trabalho, sem estipulação de prazo.

C
.. ONTADOR

5. O Atestado de Saúde Ocupacional-ASO,já exigiclona antigaNR 7,

2
-

.

C·
.

. softeu altêrações devendo conter nomínimo:
LUIZ 634.0568 AUX. DE OZINHA a)IDENfIFICACÃOOOTRABAUiADöR: ,

'AUX. ESCRITÓRIO Além do nome e fun9ãö 'do trabalhadof, deverá conter também o

CARLA 371.3864
.

COM: IDADE DE 20 A 35 ANOS E n� do seu registro de icteBtidade;- continuaçio na próxima ediçiQ.
.

EXPERltNCIA EM COZo INDUSTRIAL

3VAGASDE
ASSISTENTE TÉCNICO DE VENDAS

AMBOS OS SEXO -

CONfRATAÇÃO I·MEDIATA

Classi-Em,prego
uma Parceria

CORREIO DO POVO - HU....

RECEPCIONISTA
FERNANDÀ 973.8806

VENDEDORA
IARA 372.2483

____-....1 CONTÍNUO EXTERNO

(OPERADORDE EMPINHADEIRA]

�.
�
HUMANA
An_IM"

INFORMA
4. Os -exames, admissional; Periódico e demissional' abordados na"

antigaNR 7, softeram. as seguintes alterações:
a) ADMISSIONAL:

..'
. .

Para atender de forma global e concatenada ã nossos
..Clientes integra�m-se os esforços téc!1icos da: .

FAUSEL & ASSOCIADOS LTDA.
.

. .

e

I'
.

.____H_U_M_A_N_A.....,�A_S_S_I!S_S_O_R_I_A_I!_M_·_R_H _
_ _

.

na execução e controle das NRs.

AMBULATÓRIO-M�ÉDleo PARA EMPRESAS.
MEDICINA DO TRABALHO ( PCMSO ) - AUDIOMETRIA ( PCA )
RECRUTAMENTO, IE SELEÇAO - CURSOS NA AREA DE RH

.

.

RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 69.255-240 - JARAGUÁ DO SUL - sç
,

Fone: (047) 371,4311 Fax: 372.1091
'

E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESAI·HUMANA
.

ASSESSORIA EM rtH.
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, CLASSIFICADOSJaragu4doSuI" 6dedezembro de 1996 CQRREIODOrovo.s

Vende-se duas camas de solteiro com Vende-se umaDT 84 e troca porDT Rua Julio Tissi, 235, Nereu Ramos

baú, (madeíra maciça) acompanha 90 e paga a diferença Rua Eugênio com Célio Edgar Borges'.
colchão (úsado) cada cama, R$ 45,00 Nilolini,53.

, cada ou R$ 80,00 as duas. Tratar Rua
-------'----�--

Alpga-se casa de alvenaria com 3 ,

Cados Esbardlat.uvõl fundos Möveis
'

'Vende-seúmcomputàdorPentium133 cômodos no Rio Molha.

SpêziaVtlaNova �$ 2.000,00 e compra um super InfonnaçõesnoBatdoPadilha.
Nintendo.371-5732.

Vende-seP�at/84motor 1.8 em ótimo

estado porR$ 3.700,00. Tratarno jornal
CORREIO DO POVO, segundas e

quartas-feiras.

Vende-se fliperama com 12 máquinas,
uma mesa de sinuca e uma mesa de

pimbolim, tratar Hobby diversões,
próximo ao Breithaupt. Preço R$
2.000,00 dividido em 4 parcelas de R$
500,00 .. Informações 975-0217.

I

Vende-se compacto geladeira, pia e
fogão em inox porR$ 200,00. Tmtar
372-2470.

Vende-se uma casa. Tratar 973-8753
Precisa-se de servente depedreiro com
experiência para Corupá.. Tratar na
AvenidaGetú1io Vargas, 689 ou 371-
5033.

Vende-seum terrenode45Qm2 no bairro
, '

João Pessoa com ägua e luz por R$
Vende-se filhotedePintcher, n02 porR$ , 4.2{)O,OO. Aceita moto. Tratar 371-

50,00. Tratar.372-,3405 c/Antonio. ,7355 ao meio dia com Sandro.

Vende-seum tan<pledepintura, pistola
depintum,�ereguIadordeatPreço
bom aeombinar. Tratar973-5185.

1

, Vende-se um condicionador de ar

ConsullO.ooO BTU's quente e frio por
R$ 700,00 faz em duàs vezes de R$

" 350,00 e dois capacetes automáticos
porR$ 500;00 cada Tratar 371�8646.

'Vende-se terreno 375m2, casa de
alvenaria de 60m2• Tratarno bairro

JoãoPessoaporR$ 7.000,00. Tratar
371-6776.,

Aluga-se quitinete com quarto cozinha
elavanderia rua463, n° 48,latel'3l'da ' Precisa-sede roupa para criança de
ruaAcre, próximo sinaleiro Jaraguá- 4 a 8 anos. Tratar naRádio Jaraguã.
Esquerdo, porR$ 200,00.
Vende-sedois balcõesparalojaum de
formicaeum devidro eum can;inho de
bebê. Tratar 371,.4065.

JAGIlAR JT 50
• Partida elétrica,

'

• Câmbio automático
• Motor 49,3 cc
• Freio a disCo na
roda dianteira
·Suspensão
telescópica na
danteira '

• Porta-QlPllCete sob
obanco
* ValQr RS 3.180,00

XPLORER 300 '4 X 4

Vende-se 2 carros, um Corcel II ano
81 Wo 5 marchas, pintura:metálica,
lindo por R$ 3.500. E um Fiat 147
ano 82, em perfeito estado por R$
1.000;00 de entra e restante

parcelado. Tratar 973-5793. com
Silvio.

• Partida'elétrica '

,

• Câmbio automático
• Motor 95,6 cc
• Freio a disCo na roda
dianteira ,

• Suspell$Ao telescópica
na dianteira
• Porta-capacete sob o

'

banco
* Valor RS 3.380,00

Vende-sé uma moto CO 82 perfeito
Estado.Tratar 372-2703 '

TRAILL BOSS 250, .

Vende-se três'gatinhos�'meses Angora
'e,Siamês porR$ 25,00 cada Tratar na
Rua Quilombo dos Palmares, 53'
Cohab, VtlaRau.

,

Vende-se garelli, Monark, 87 porR$
500,pO.'eTVem cores c/controle

por R$- 220,00 e moto ano 80, por
R$ 400,00. Tratar na Cohab, Rua
João daCruz de Souza.casa 105.Compra-seSantana até ano 9�. Tratar

372-2434.
Vende":seFiat Uno, ano 93, cor preta,

Aluga-se casa em alvenaria na Rua uno espotivo 1.'6R. Valor R$'
Paulo Kraemer, bairroÁguaVerde, 378 8,700,00. Informações 372-2626. '

após as 14:00 horas,

Valor R$'9.900,OOValor R$ 8.300,00

JET-SKI'USADOS
,

JET-SKI - YAMAHA
Vende-seumcavalo, para areamento.
Tudo por R$ 1.200,00. Rua
Francisco Mess, perto serraria com '

Camilo. Ou recados 375-1442.'

R$9.800,OÖ
R$10.800,00
R$12.300,00
R$14.50Q,00

,

Waveblaster

Super-Jet
Wave-Rider
Wave-Rider 1100

R$6.000,OO
H$8.000,OO
R$12.000,OO
R$_5.500,OO

, R$ 4.500,00
R$4.500,00
R$3.500,OO

KawasakiSX
Kawasaki SXI

94

95
96,OK
96·0K

96·0K

96-0K

Vende-se terreno e� Schroeder Il,
600m2 próximo Tomaselli; teoca por
carro preço a combinar. Tratar na rua '

Acaraí, a tarde falar-com Antonio
Pereira�niaEgonKoch em frente ao
Salão de festas Bompaní.

Kawasaki ZXI900 95

SEA-DOQ SP 92

,

Yamaha Super-Jet 92,

Yamaha Super-Jet 92

SClzuki 94'

Vende-se bicicleta por R$ 50,00,
reformada Tratar 372:-2448, hor.
comercial comHilda,

Carretinhàs para ,

niotos e Jet-Ski OK
R$ 700,00

POSSUíMOS PLANOSDE FINANCIAMENTO
,

'

Vende-se uma lancha, 5 metros com

volante por R$ 1.000,00. Tratar 372-
1991 falar comOsni.

,

Vende-se teclado novo Cassio ou

negociarpor aparelho de TV, e casa ,

ria praia disponível para alugar e

compra-se carro de 92 até 96, pago
'

a vista Informações. 372-0597.
Vende-se 20 fitas de vídeo gameSuper
Nintendo por R$ 20,00 cada. Tratar

, "

.
. - "

Na'DICC'S,MOVEISvocê compra tudo com uma-entrada, mais quatro
prestações, mas se você precisar demais pagamentos, ê só negociar.

'
'

Temos: M,�veis sob medida � CoZinhas'e ,quartos planejados ao seu.gosto. ,

SalaS,dejan�r - Estantes e peças avulsas em geral - "1/7E-/l'1 E,eO/l"R�

DICC'S :/nd. ,e Com. de Móveis Ltda.
. .

.I
•

. .

BR-280 - Km 58 - Fone (047) 373-0077 e 37a:.0131 .. Guaramirim - SC - Próximo ao viaduto
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CORREIODOpovo-4 CLASSIFICADOS Jaraguá do Sul, 6de dt':&embro de 1

(O�7)3.71-4233

IIInI.I'Isttmlltl"J. 973-5320·'
I

VEIcULO COR ANO VALOR ENTRADA 3eX 24X 18X 12)( ex
xr 600ZTENERt BRANCA 90 _ 6.000,00 2.400,00 211,00 258,91 309,92 415,15 . 714,88
ca 450DX VERDE 93 5.500,00 2.200,00 193;41 237,33

'

284,09. . 380,55 655,31
ca 450CUSTOM PFETA 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
XL>< 350 AZUL . 89 3.500;00 1.750,00, 141,54 165,53 216,00 361,13
XLX 250 LARANJA 85 2.300,00 1.1.50,00 g3,01 108,77 141,94 237,31
CBX 200STRADA AZUL 95 3.900,00 1.560,00 137,14

.

168,29 201,45 269,84 464,67
Dr 180 BRANCO/AZUL 90 2.400,00 960,00 84,39 103,56 123,96 166,06 285,95
Dr 180 VERMELHA . 94 '3.000,00 1.200,00 105,49 129,45 154,96 207,57 357,44
ROZ 135 BRANCA 89 1.700,00, 850,00 68,74 80,40 104,91 175,40
ROZ 135 PFETA 90 1.900,00 760,00 66,81 81,98 98,14 131,46 226,38
00 125 VERMELHA '83 1.300,00 650,00 91,75 144,95
t.t... 125 CINZA 83 1.300,00 650,00 '91,75 144,95
00 125 VERMELHA 85 1.500,00 750,00 60,66 70,94 92,57 154,n
CG 125 BRANCA 85· .1.500,00 7SO,OO 60,66. 70,94 92,57 154,n
·00 125 VERMELHA 88 1.750,00 à75,OO 70,88. 82,76 108,00 180,56

• cri 125 TODAY PFETA 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 n,36 94,93 113,63 152,22 262,12
00 125 TODAY VERMELHA 93 2.300;00 920,00 80,88 99,24 118,80 .159,14 274,04
00 125 TODAY PFETA 94 2.400,00 960,�0 '84,39 103,56 123,96 166,06 .285,95
00 125T1TAN AZUL 95 2.600,00 980,00 94,94 116,51 139,46 . 186,81 321,69
00 125TJTAN CINZA' 95 2.600,00 980,00 94;94 1.16,51

.

139,46 186,81 321,69
00 125T1TAN VERMELHA 95 2.600,00 980,00 94,94 116,51 139,46 186,81 321,69
00 125T1TAN VERMELHA' 96 2.900,00 1.160,00 96,57 120,18 145,06 .196,11 341,09
00 125T1TAN 'VERMELHA

'

OI< 3.160,00 1.160,00 111,00 138,00 167,00 225,00 392,00
00 125T1TAN CINZA OI< 3.160,00 1.160,00 111,00 138,00 . 167,00 225,00 392,00
00 125TITAN VERDE OI< 3.160,00 1.160;00 111,00 138,00 167,00 225,00 392,00
00, 125T1TAN AzUL f)- 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 1.058,56

- KAWASAKI ZX'1100 PFETA 96 17.000,00 7.000,00
,
555,00 690,70 833,70' 1.127,10

.

1.960,30
ca 750FOUR PFETA 75 5.000,00 \ ÀCOMBINAR
CICLOMOTORMONARK BRANCA 87 600,00 ÀCOMBINAR'

ACEITAMOS SEU USADO COMO ENTRA�A ,OU lN,fllfMEJ>IAM,(J$ SUA VENDA COM RAI'IDEZ E SEGURANÇA
/ /

/ �" / /. / / cz ;-; -'
/ ,> "

vEféul.:.o COR C ANO VALOR .ENTRADA ·31l( 24X 18)( 12X ex
FlAT
SPÃZlOCl \ERDE G 84 2.500,00 1.500,00 14(00 223,00
TEMPRA 16V COMPLT. PRATA G 94 18.500,,00 7.400,00 644,00 791,00 946;00 1.268,00 2.184,00
TPOCOMPl..ETO CINZA G 94 15.000,00 6.000,00 527,00 647,00 n4,OO 1.037,00 1.787,00
UNOMILLEEP ,VERMElrfo G 96 11.000,00 ,� 4.400,00 366,00 45'5,00 550,00 .743,00 1.293,00
UNOMilLE EP CIAR BORDO G 96 11.500,00 4.600,00 382,00 476,00 575,00 777;00 1:352,00
UNOMilLEEl.X 4P BORDO G 95 10.000,00 . 4.000,00 351,00 431,00 .516,00 691,00 1.19.1,00
UNOMILLE ELECTR. BRANCO G 95 8.500;00 . 4.000,00 263,00' 323,00 375,00 507,00 882,00
UNOMILLE ELECTR. CINZA G 93 7:.500,00 3.5�O,OO 234,00 287,00 344,00 461,00 794,00
FQRD
ESCORTGl PRETO A 88 6,500,00 3.000,00 283,00 . 331,00 432,00 722,00
ESCORTGl PRATA A 84 4.500,00 2.500,00 ·282,00 446,00
PAMPA1.8S AZUL G 90 7.500,00 3.000,00 263,74 323,64 387,40 518,94 893,61
GM
CHEVETrE'Sl 1.6 S BRANCO A '88 ·5.400,00 2.400,00 242,00 283,00 370,00 619,00
CHEVETTE Sl 1.6

.

AZUL A 86 4.500,00 2.000,00 202,00 236,00 308,00 516,OQ
KADETT SI.:. ER 1.8 CINZA G 93 11.300,00 4.500,00 398,00 489,00 585,00 784,00 f.350,OO
VW
FUSCA BRANCO G 80 2.800,00 ÀCOMBINAR
FUSCA BEGE G 79. 3.000,00 ÀCOMBINAR
GOLL VERMj:lHO A, 86 5.S00,OO • 2.200,00 266,9D 312,14 407,31 680,98
GOlCl1.6 AZUL G 89 7.000,00' . 2.900,00 331,00 387,00 506,00 . 846,00
GOL S 1.8 PRATA - A 85 5:300,ÕO 2.300,00 . 242,00 283,00 370,00 619,00
QUANTUMCl BRANCA A 87 6.900,00 3.S00,OO .275,00 321,00 419,00 701,00
SANTANA SPORT VERDE G 93 14.000,00 5.600,00 492,00 604,00 723,00 969,00 1:668,00
SANTANA CGU 4P PRATA A 86 6:500,00 3.000,00 283.00 331,00 432,00 722,00
SAVEIROCl 1.8 DOURADO G 95 11.300,00 4.500,00 398,00 489,00 585,00 784,00 1.350.00

NOVOS
CORSAWIND SUPER 2P VERMELHO G OI< 12.800,00 5.120,00 426,00 530,00 640,00 866,00 1.506,00
CORSAWINDSUPER:W ROXO G OI< 13.800,00 5.520,00 459,00 ' 572,00, 690,00 933,00 '1.623,00
RESTA 1.0,4P

•

PRATA G OI< 11.950,00 4.780,00 398,00 495,00 ' 5�8,OO 808,00 1.406,00
,GOL 1000 i AZUL G OI< 12.480;00 5.000,00 415,00 517,0'0 624,00 843,00 , 1.466,00
GOlCLi1.6 BRANCO G OI( 15.500,00 6.200,00 516,00 642,OQ 775,00 1.048,00 1.823,00
GOlCLi(8' 'BORDO G OI< 16.100,00 6.500,00 533,00 ,633,00 800,00 1.082,00 1.882,00
SAVEIROCl1.6 PRATA G OI< 13.950,00 ·'5.600,00 464,00 576,00 696,00 941,00 1.637,00
TEMPRA16V VERDE·

.

G OI( 28.200,00 11.280,09 939,00 1.169,00 1.410,00 1.907,00 3.317,00
UNOSX2P CINZA G OI< .10.550,00 4.220,00 351;00 437,00 - 528,00 714,00 1.241,00
UNOSX4P' AZUL G OI< 10.900,00 4.360,00 363,00 452,00 545,00 . 73'M)0 1.282,00
D·20CONCIUESTTURBO BRANCA .0 OI< 34.000,00 13.600,00 t132,00 1.409,00 1.700,00 2.300,00 4.000,00

Rua Reinoldo Rau, 355 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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JaraguátfoSuI,t6dêdezembro de 1996

Vende-se Fusca ano 82 em bom

. estado. R$ 2.500,00. Tratar 372-
3679.

Vende-se centrifugam, marca

Menegotti. R$70,00. bom estado.

Tratar Rua Adolfo Pitcher, 409
.

casa fundos n° 4, B� do Rio

Molha. 371-2431 com Lucimara.

Vende-se jogo de aro de liga-leve
marca Pino. Todo tipo de carro,
aros com pneu. R$ 500;00 tudo.

,E vende-se tv preto e branco por
R$50,00PbipIis, tratar371-4157 ..

Vende-se fogãozinho parabarraca,
semliquinm usadapreçoR$ 18,00
e vende-se cachorra Poodle Toy

,

/ branca com 5mese linda, • R$
90,00. Vende-se mesa em pinus
claracom oito cadeiras usadas pór .

R$100,00. Umamãquínaderoçer
gramasimples usadaporR$ 45,00"
e vende-se vestido.de daminha de
tafta bordado branco para criança .

deS anos'por R$ 40,00,
"

Tratar ruaMarinaFrutuoso, 376,
defronte antigo JR Lavações com

. Lúcia até 1 hora da
.tarde,

Vende-se câmara. fotográfica
Vivitar, profissionel com lentes
zoom 35-70mm por R$ 450,00.
Tratar telefone 372-3900.

Vende-se outroca-se dois Fuscas
.

e barraca para 5 pessoas'372..,
0903.

.

Aluga-se 2 quitinesteem frente a

BorrachariasWolf, centro e uma
casa em Enseada e ainda2RDZ
e uma DT 180, aceita troca.

Tratar975-1289.

Precisa-sede latoeiro commuita

prática. Tratar372-3509.

Vende-se uma F-4000, ano 74,
ótimo estado. R$ 8.000,00 troca
porcarro demenor valor. E

vende-se Pálio/96, 4 portas,
metálico, R$ 9.000,00 mais

prestações. Tratar 372-3276.'

Vende-se fogão de seis bocas,
R$ 150,00. Tratar 371-2553.

Vende-se terreno emGuaramirim

1'.050m2, ou negócio com cario

por R$ 9.000,00. Tratar 373-
09ij6 comZélia
Vende-se Vídeo Cassete, ,4
cabeças, 4 mese de uso, com

controle, Tratar 372-1874.

Vende-se casa em Guaramirim
alvenaria 140m2, por R$
28.000,00. Tratar 373-0104

C lASSI�ICADOS
próximo Metalúrgica TS em

frente n088 comOarice.

Moça de 26 anos se oferece

para trabalhar'de diarista,
.

mensalista tem referências.
Tratar 371-2465, com Ceaira
em hor. Comercial.

Precisa-se de costureira que

more na Figueira Tratar 371-
2144.

'Vende-se terreno .375m2 com

casa de alvenaria de 60m2, no
João Pessoa. R$ 7.000,00.
Tratar 371-6776 com Ivone

Vende-se uma ovedoque 6.500
pontosporR$ 350,00 uma reta
industrial por R$ 350 e moto
Turuna 79 por R$ 700. Tratar
392.,.3055 com Valdecir.

"'

Precisa-sedeservente. Tratar na
.

ruaMarcelo Barbi, em frente ao
bar do Pedro, próximo ao'

.

ColégioGiatdini Lenzi.

Precisa-se de servente de

pedteiro quemore em.Corupá.
Tratar na Av. Getúlio Vargas,
689 ou 371-5033..

Vende-se uma F-400e ano 74

porR$ 7.500,00 ePálio porR$
8.500 e assumirmais 8 parcelas
de US$ 854. Tratàr372-3774.

Vende-seumaBelina75 embom
estado e boa de motor e

. mecânica. Preço R$ 850,00faz
em duas vezes de R$ 450,00.
Tratar na Barra do Rio cerro. Vende-se urnamáquina de lavar

,

Loteamento Hannemann, rua Brastemp em bom etado porR$
O�Hanemann, 703 com Isaías, . 325�OO. Tratar 372�2752.Vende-se terreno na .rua Gólás,

13x41 a 300 metros do Mercado
,

Lenzi. R$12.000,00 aceita entrada Vende-se um Maverick 76 em

e 'parcela. Tratar Monza. perfeitoestadoporR$2.300,00.
Cabeleireiro, rua Padre Alberto Tratar371�4533.

Jacob,85.

Vende-se uma máquina
overloqueGNC 6.50Q 'pontos

com por R$ 350,00. Tratar na iua
Vende-se casa em Três Rios do Francisco Matos, n° 194. , RichardPiske, 247.
Norte Lot. SouzamaA,' T' casa, .'---,�-�----

( com Pedro Antonio Duque, aceita Vende-se ou troca-se uma casa

F-4000 ou Kombi no negócio. em Guaramirim 85m2 em

alvenariaperumsem Jaraguá.
Tratar rua 28 de Agosto, pröx.
escola 973-8954 falarcom Luís.

Vende-se terreno Jaraguá
Esquerdo próximo Supermercado
Lamar, Traiar 372-1169. '

Aluga-se casa Tratar973-8753.

Vende-se andador de bebê,'
semin-no por R$ 20,00. Tratai-
372-3151.

.

Vende-se Uno SS, 89 verde escuro
metálico, ótimo estado. Tratar na Vende-se berço com colchão e

rua Olivio Domingos Brugnago, ' .maleiro com roupeiro para bebê
631 - VIla Nova

.

porRS200,00. Tratar975-0257.

Aluga-se 4 peças. Tratar na Rua

ÁguaS Claras, 403; Figueira,
próximo aMuller Transportes.

Vende-se Chevette 91 DL por
R$ 5.800,00, aceita troca por
moto eG. Tratar 97$-155:3.

Vende=-reum fogão agäs usado
4 bocas por R$ 50,00 e urn

aquecedor a água automático

porR$ 20,00� Tratar 372-1903;

Aluga-se casa na ruaLuiz Sarti,
364, em Nereu Ramos e vende
3 livros de amostra de tricô e

crocbê'porR$50,00. Tratarno
local com João Cardoso.

Vende-se mesa de sinuca Vende-seFiat 141corbegeano
completa2xl,25 porR$ 200,00. 79. R$ 1.200,00. Tratar373;.
Tratar 403 bairro São Luís, 0329 com Rose.

-

··.DALPBA II

, MOTOS
00. Titan OI< azul R$3.200,00 . II
00 Titan OK vermelha R$3.200,00 II

00 Titan 95 vermelha R$2.400,00
00 Today 93 vermelha R$2.400,00
00 Today 90 vermelhà R$2.000,00

.
'

00 Today 89 prata . R$1.9ÓO,00
00 125 88 vermelha . 'R$ 1.700,0(>,
00 125 87 vermelha R$1.700,00
t.t.. ,125 86 preta R$'1.600,00
00 125 83 vermêtha R$ 1.300,00 '

00 125 82 vermelha R$1:000,00
t.t.. 125 81 vilho R$1.100,00 .

ADZ 135Z 90 prfla R$1.800,00
C8X 150 92 vilho R$3.000,00
CBX 150 89 vermelha . R$ 2.600,00 t

DT 180 ,86 branca R$MOO,OO
CBX. 200 94 vinho .A$ 3.600,00
Saara 350 91 azul R$4.300,OO
ce 450DX 88 cilza R$4.500,OO
Teneré 600 90 , branca - R$5.900,OO
CBX 750F 90 .,azul R$9.000,OO
..

FlNAlle/AMfNTI} fM ATI 12 'fZfl
Rua José Theodoro Ribeiro. 860
FONE: 372-3276
Ilha da Figueira - Cep.: 89258-000

.Jaraquá do Sul - SC

R. !m@[fdbíl@
Omega CD comp. 93 bordo gas
Monza Sl "'pis. 93 praIa ale
Monza Sl 90 cinza ale

Monza SLIE 4pls. 88 azul alc

Corsa Will" 94 cinza gas·
Tell1Xa 16V

-

93 bordo gas
fiai ELX �pls. 94 cinza

\ gas

Fio1ino F..glo 90 brllJ1co gas
Pointer GLi 95 verde gas
Parali CL

.

89 praIa gas
Gol GT$ 88 bordo ale

Santana CL '88
•

. br..co ale

Santana GlS 87 bordo' ale

Santana CL 85 azul ale

F,1000 Super 95 bege gas,
Escorl Gl 93

',

br..co gils •

Escott L 93 cinZa
.

ale

Escott � 90 azul
. gas

Escort Guia 88, azul ale

Escott L

.�
. verde ale

Escott L praIa ale

El!Corl cooverslvel
.

, praIa ale

Escott L '86 praIa ale

Del ReyGl 86 branco ale

RLia Je>i ...."ille- .... <=! 3573
Fe> .... e- (047) 37'"1-9822

JARAGUA DO SUL - SC

AUTO NOVO
VEíCULOS

VEicULOS C»CMÀPRONTAENTREGAC/CORÀ ESCOLI-IJ:R
Escort L 1.8 94 cinza gas 12.300,00
EsCort L 1.8 93 prata alc 11.300,00
Pa�tiCL 1.692 verde alc . 9.000,00
Fiesta 1.<3 95

.,
azul 10.00Q,00gas

'UnoCS 1.590 . azul 7.000,00
..

gas
Chevette DL 1.6S 92 azul alc 6.500,00
Chev&tte'SL 1.68 89 venTielho alc 5.500,00

Opala Comodoro 82 marrom gas 3.300,00
Fusca 1300 L 74 ' azul metálico gas 2.200,00
Rural (relíquia) 70 ,'cinza/dourado gas 5.800,00

VElcULQS TODAS AS MARCA À PRONTA ENTREGA

R. JOINVlllE. 2050

FONE/FAX (047) 371-1574 I 973-9753
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,ENDEREÇO, I ÁREA(M2)
Construída Terreno

Alv.R.Alvln Otto sjn!' - Lot. Dalmar 280,00 1.480,00
Alv.R.José Nartof s/02 - AnaPaUla 19!?,00 '468,00
Alvn.c.t>odaR.Francisco�. Pic.f.lonls/n2 Corupá 80,00 853,00
MistaR.Geraldo Harnack, 231- V.Lala� 130;00 420,00
/W.R.Lúlz Satler, 63

, 140,00 330,00
Alv.R.Marechal Hermes sln2 -Schroeder 157,00 3.588,00
Ale.R.Felldano BortQllni; 271 - Barra' 247,00 512,00
Alv.R.Floriano Frel>érger, 70 530,00 530,00
Alv.R.JulioTavares daCunhaMello, 150, 200,00 1.083,49
Alv.R.Abano Fachini s/n2 - Vila Nova

, 140,00 675,00
Alv.R.José Narlof - Ana Paula 195,00

'

468,00
Mad.RuaRlchardt Piske,417 70,00 435,50
Alv.R.Otto Meyer, 66 - Vila Lenzl 205,15 617,50
AN.R.Chile, 20 - Czemiewlcz 100,00 520,00
,Alv.R.CândidoTomazell- Schroeder 2eQ,00 1.541,00
Alv.R.João daCruz de Souza, 35Coh 135,00 500,00
Alv.R.402 - Bairro São Luiz ' 10,00 392,00

:ENDEREÇO
RuaArthur'Guenher, 220 - Condomlnlo AmiZade - Bloco 08 - 12 andar ,

RuaGumercindoda Silva, 555 - Centro - Ed. Carvalho
.RuaReinoldoBartel - Resid. Bartel- Térreo em 30 dias

RuaProcópioGomes deOliveira, 1 :320 .. Edlf. 'Isabela

QUARTOS
03
03

03
03
03
a;
a;

03
03
03
04
,04
a;
04
02

Ng

APARTAMENTOS

').

'100.000,00
70.000,00
13.500,00
40..000,00
65.000,00
88.000,00
43.000,00
250.000,00
150.000,00
85.000,00
70.09(>,00
18.000,00
58.000,00
38.000,00
80.000,00
32.000,00
30.000,00

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

, OBSERVAÇÕES

Condções de pagamento àcombinar
NegocIável,
C()OdçOes de pagamento .à combinar
Trocaporcasa

, Condç6es depag�nto à combinar
Condções de pagamento à combinar
Condç6es de pagamento à combinar
Valore condlçõe�a combinar

, Valores e condíçõesà combinar
Condlçõe$à cormilar
Valores e condiçõesà combinar
CondçOes de pagamento à'comblnar ,

Entradade R$ 29.000,00 + 12XTR+ 1%
CondçOes de pagamento àcombinar
Cóndções de'pagamento àcomblnar
Assumlrflnanclamento de 12O-meses com base deR$ 24,00
Trocaporcasa

"

Ng l)E QUARTOS
03

03

03

03

..

�.

ENDEREÇO
RuaProcópioG.Oliveira. 1360
RuaOttoMeyer
RuaAngeloTorineIli - Vila Nova '

,

RuaTomázFrancisco de GoeS - Vila Lenzi
,

RuaJacobBuckhº 137 �, centro
LateralJoséTheodoro Ribeiro - Ilha da Figueira
Rua611-Semnome
RuaAdolfoEmmendoerfer, Barra do Rio Molha
RuaGuilhermeHass - Lot. Juventus ,

RuaMarin�f'rutuoso - Centro
.

,RuaJoãoSother Correa - Guaramirim
EstradaQuati-Guaramirim
RuaAmazonas
RuaPrefeitoJosé Bauer
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

VALOR R$
85.000,00 .

15.000,00
85.000,00
26.500,00

640.000,00
48.000;00

,

85.000,00
70.000,00
12.500,00
55.000,00
40.000,00
60.000,00
30.000;00
is.ooo.oo
14,800,00
15.000,00

'VALOR R$
-23.500;00

55.000,00

16.000,00

,45.000,00

OBSERVAÇÕES
Assumi' filandamento de 192meses com base R$ 296,00 '

,

Assumlrflnanclamento'de 80meses combase R$ 524,00
Assumir filanc. de 100meses com base R$ 550,00 (1.4 CUB)
Assumir FInane. de 216 meses com base de 590,00

"

OBSERVAÇÕES
Com .parcelamento à combinar,
Com parcelamento à combinar

Condições de pagamento
à cornbnar

Condições de pagamento_à combinar
,

Entrada R$ 33.000,00 + 6 xR$ 2.500,00 prestações fixas.
Com parcelamento à combinar '�
COndições de pa�mento à combinar

'

Entrada R$�.500,OO + 27 x R$ 344,00 TR + 1%

, Condições de- pagamento à combinar
Condíções de pagamento à combinar'
Condições de pagamento à combinar"
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagam�nto 'à combinar
Negociável'
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Decoraçã'o.
de 'feçt.aç

nat.a i na devo ve o

I .

, :

c

LÃ J al'ag uá do
i
II

. [ii

S·''. U
I

C�a de um milhao de
·Iampadaç fazem parte de

.

-tbda deawaçao ncrl:ctlina no ._-----------_-
canCro de _jcwag� c1 Sul,
Ciue f,1 ina�uroc1 M última
çexta-fei",a, na· P",aça
Ângelô piaz'era, com- a

. �da do Papai Noel e a .

� t)aduveda'adeJe
pdo <prefeito Durval \hJ.
Depois de muitos zmos.

P'Pefeit:u'Pa e CDL
(CamaYla de Di'rigenteç
LgiçWç) irwes-fu,am R� 20

mi,1 em tüdC! deco�açao,
levando, .

a população
jaraguaençe àS" 'Puaç, para'

JXWI:iaJXw do dima �Iino. ,

�unt:o ia.tcJa ilumil1QÇOO da
adeJe, 31 Igas- JXWf:ia�m
com a decOPaçOO de S"uà�

vitrines, Ciue permanecerão
.

crl:é o dia 6 � janerro.

.�
Parte da decoração daMalhas Malwee

CAIC, EDUCANDO O FUTURO
. .
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'Confira a História
"..4 Hist6ri11 de nossagente níiopodeficars� na

._..._-

sIiJUlade". O PlISsado só é importante se

, oSeil tempof(Jibem empregado.

BIII'iode ltapocu

;., Em 1876, a expedição do presidentl! Taunay 'retomava à JoinvOle,
na tarde de 10 de dezembro, e por toda estrada recebia inequívocm
provas de respeito e admiração, com arcos de flores, .salvas e

entua.ióstiços vivas pelos moradores ao Sul da Vila dos Prlnoipes.
Não deixou, contudo, de assistir à noite ao concerto vocal e

instrumental, espetáculo dramático e baile dados nos salões tio
Bernhard, pela sociedade 'de Joinvllle, emhonra a Sua Excelência.
Relativamente ap Estabelecimento JARAGUÁ, a imirema destemme
consignava:' "E o. engenheiro Jourdan da estima e consideração
pública pelos 'enormes sacrifícios que 'tem superado; qfim de levar a'
efeito a sua idéia de colonizar o Vale do Itapocu, não recuando
ante as maiores dificuldades".

�t.#'li.f!,?•

- Em 15)26, o pastor Ferdinand Schlünzen reassumia o sBu posto na

Igreja Evangélica Luterana, loeal,: substit�ido que foi algum tempo
p�/o reverendo Pastor Wiesinger, do Jaraguá F.
- Chegava à Jaraguá o tenente Pedro Bernardino dos Santos,
nomeadopara chefiar o cargo de delegado deste distrito domunicípio
de Joinvtlle.

.
'

,

- A Empresa .de Diversões Jul tanell i, muito conhecida, então,
apresentava no Salão Lorensen. no eamtnho engenheiro Frederico
Bruestlein, um filme feito em Blumenau, por ocasião das festejos
das 75 anos dafundação dá cidade Joinville, o que alcançava grande
sucesso com o comparecimento (Je compacta' assistência, todos
curiosos em conhecer as imagens impressas no eelulôtde, a sede
municipal da qual éramos o 2° distrito.

- Em 1936, tendo em vista o melhoramento de qualidade do produto da
indústria de laticínios, o dr. Diogo Vasconcellos, SoteroAngeio, do Serviço
de Inspeção de Produtos de Origem Anbnal e .Técnico em Agronomia,
estavam prOntos em ""inistrar aulaspráticas, tndependente de remuneração.

'

- O Hospital "São José" (ex-Jaraguá) era inaugurado, com a vinda de tim
trem especial �om grande número defomí1ias deJoin,ville� Às 10 horas era,

bficiada mlssa pelo bispoDom Fio de Freitas, .padre Alberto,Jacobs, e
,

outros religioaoa que se faziam presentes. AbrilhQfÚav� a'jesia a Banda de
Música Integralista de Hansa e o Jàzz Elite. À tarde havia dança no Salão
Buhr.'

.

�?#.���?
- Em 1986, a imprensa da capit01 do Estado' trazia um trmalho do dr.
.Carlo« Gomes de Oliveira, ex-senador, advogado, escritor, professor .e
inspetor de ensino ao 'tempo em que o município alcançava Schroedet;
Guaràmirim, .Hansa e Jaraguá do Sul, nos idos de i930, opunha-se,
estr41!hando a circulação da "Oktobeifesl-Zeitung", vendo nisso ponios
que conflitam com a nossa identidade que tinha por base o pOflUgu,ês e,

por' conSeqüência, deviam adaptar-se para serem os te.do-brmileiros ao
'

,espírito desde povo, para serem igualmente brasileiros, e tão somente
brasileiros. Cüava a Cdn:stituição de 1934, criada ao impacto de uma

intensa nacionalização, onde se determinava que o ensino primário só

poderiaserministradO. na fi!Jgua nacional. E. V. Sflhmöckel, teuto-brmileiro
levantava razões, demonstrando o desacerlo contido no seu inle'ressanfe

Irmalho, já que, aqui, há muitoa anoa era, da tradição local afestà do
liro de rei, que resultou na "Schuetzenfesi" umafesto paralela ao da

Oktobeifest, sem' ver ferida a nacionalidade, msim ,como comprovaram
em outróros tempos os Integrantes da "Compónhia de VoluntáriosAlemães/',
vinculada, à história dm, errm do Praia.

·:\l·:\l.::: ..\l:l:::::·<:l\l:l·\:.:l:'·:::.·:···\l::[j:1·:.1·1,.::\1:::<·....:\:::11..,111.11111·:1:·:1··:\·1::,::1\:,:.,:·:·:1·:::.1·1��:1·�:::::�:·:·:�::::,::,::·:1
RIO.DO SERRO E SUA HISTÓRIA (42). APONTAME�' .

A cómunid�de cresce e se
.transfonna pelo trabàlho.:De

cada um ê de todos.

o ENSINO erfl e é uma Federal de Rio fio Serro I, programa, assinado pelos
'das altas indagações da ex- 'fazia matrículas para o ano prefessóresVlfgílioRubini e
Colônia do Rio Serro. Na letivo. . Julia Piazera. Neste começo'
falta da instrução pública nos Em 1921 os professores de ano, lembramos do sr.

'núcleos ,coloniais; eles Alfredo Blãse e Faustino Herbert Fischer, que é

mesmos se encarregavam de Piazera abriam uma escola casado com a profeSsora já
'instrúir os seus filhos, noturna, na Barra do Rio aposentada Maria da Graça
escolhendo como escolheram Cerro, com aulas a partir .de Mello .e combinamos uma

'em Rio Cerro Il, o professor 11 de outubro, AEscolaMista entrevista que ela aceitou
alemãoAÍbertRahn que, pelas Rio Serro I (federal) tinha 53 prontamente. Na' hora
dificuldades que os colonos matrículas, sendo' 28 aprazada, comparecémos na

, enfrentavam nos primeiros meninos e 25 meninas. No
'

Rua 4 - Presidente Epitácio ,

"tempos, não recebia em 'terc'eiro ano estavam Anna Pessoa, nesta cidade e disso
moeda pelo seu sacerdócio, Hafner, Hedwig Fritzke , resultou o que se costuma

o seu pagamento era em' Ottilia Doege, Ema Kõpp, dizer hoje, um longo papo,
quantidades, de

.

milho, Fernando Fritzke, Carlos fazendo perguntas, algumas
conforme j á acentuamos Gielov e EIsaReichel, indiscretas, concordamos;
anteriormente,milho que ele Em 1923 noticiava-se que ,mas com a intenção' de
'moía para fazer pão, o professor Carlos Harner, arrancar amaiorquantidade'

, engordava a criação de porco ' . festejava seu jubileu de prata, de dados, enquanto ela
e outros animais domésticos lecionando em Blumenau até procura para encontrar

e o resto do milho era levado 1919 e daí ein Jaraguá. Em amarelecidas fotos que
'ao vendeiro, que convertia o. 1924, a Escola Mista de Rio despertam muita saudade,
valor em fornecimentos de do Serro recebia o professor apesar de se sáber que a

mantimentos; roupas" Carlos Brandes, recentemente profissão de professor,
materiais de construção e-um nomeado, com regular infelizmente, nunca foi

pouco de dinheiro para as freqüência de alunos. bem remunerada. De

emergências. Isto'durante Em 1935 realizava-se em Florianópolis, ela que veio
trinta anos. Rio Cerro uma bonita festa novinha para Jaraguá,
Em 1917,duranteoperiodo escolar, organizada pelos trazida pela sua progenitora,

da I Guerra Mundial, ,era prófessores Müller, Hass e porque ela queria ser

presidente da República o dr. Zimmermann, no dia 15 de professora de qualquerjeito.
Wenceslau Braz, governador novembro. No mesmo ano imaginava encontrar em

do Estado o futuro general de realizava-se na Barra do Rio Garibaldi, o clima da

brigada graduado, dr. Felippe Cerro o encerramento do ano personalidade feminina de
Schmidt e vice-governador o letivo, quando eram AnitaGaribaldi.a heroínade
coronelPereira e Oliveira. O convidadas autoridades, dois'mundos.
governador do Estado e seu público e pais, para, o Fritz von JaragUá ., 12196.
secretário geral dos negócios .

de Santa Catarina, dr. Fúlvio
Coroliano Aducci, baixavam

,
normás de sua atribuição,
considerando que, no

momento atual novas

condições se impunham ao

ensino ptivado, decretando:
."Art.' 1 ° -'As escolas

estrangeiras deverão incluir
nos seus programas de ensino
as seguintes matérias, em

língua vernácula: 1° -

Linguagem oral 'e escrita; 2°
'- História do Brasil é
Educação Cívica; 3°,
Geografia do Brasil e 4° -

Cantos e Hinos patrióticos" .

Em'1920, o professor Carlos
'Hafner, divulgava pela '.

,imprensa - no "Jaraguá-.
Zeitung" , deArturMüller, em
português e alemão,
participando aos pais
interessados, que a partir de
lÓ a 15-02-1920, a 'Escola

Aldo queiblsllv. -CIIfJÍIIIIO éIÚ1948, lI'"mtJ61ntdlu&fprof�
t�:Da 'e'JHIrtI, 'd�CIII'mDftPOrtella, IItIIitoconlux:idaetnlllJSfO ,

lIIIIio, hojewsúfndo IUJ CI1pitDl �M"u, da GraçaMello, esposa dé
HerbmFiFchereSIUJji/IuI-llse. Ficava tIO /miodaIll"ia "CristoBom
Pas1or" mIiio Escola Rio Cerro H, llIuRl &cola Btisica "Prof4VlJr
JoioRomátioMoreira" .

lDaas
Rodas

,

Ind�trial
'

ALTATECNOLOGIAEM
WUÉRIAS-PRIMAS PARA

AUvENTOS

Fon. (047) 171-2217
J�uá do aul - ac

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta-feira, 6 de dezembro de 1996' , VARIEDADES - 3

, Esta página foi' criada
• ,

.

. I

justamente para recuperar,
'pelo .menos em parte, a

memória fotográfica de

Jaraguá do Sul. E, com

satisfação, pode se dizer que
este objetivo está sendo

alcançado.Muitosdetalhes de
fotos já foram identificados,
correçõese colaborações com
fotosparapublicação soo os

,

,resultados. Aos que estão

colaborando gostaria de

agradecer e dizer que, quem
está ganhando é á história de
Jaraguâ do Sul.
Hoje, com satisfação

trazemos duas fotos cedidas
pelo sr. Ni/ton, Coelho. A Comêrciode João �anoel Coelho,foto de '1946 '

primeira é uma foto .do esquina das atuais ruas 1941 e 1942, a "Villa Edith",
Comércio de João Manoel 'Francisco de Paulo eErvino ,'abrigava .uma casa

Coelho, que se situava na Menegotti. Construída entre comercial típica da época, o

,

Povoado Jarag"4 visto do Morro do' Carvão,

comércio, de secos
•

,II

molhados (tip_o de .c��rci0l :111
que se .extmgturta pon
completo na .dêcada d :;
sessenta), enquanto [o',

pavimento
I

superior servia ': i

de residênciapara afamüia: <I"
A outra foto também. él�

umapreciosidade devido ao1
,II

ponto de onde foi tirada. o ,'I

,

Morro do Carvão, atrás da I�
Capela .Santa Emília;�'�oj.erecendo um flagrante!!,iji: iI
diferente do .povoadoê I

,
' J

Jaraguá. Não se sabe o anos
Com certeza, é posterior ai "

, 1936., pois o atual Hospitai
Jaraguá já aparece aos
fundos. Quem sabe alguém! li'
identifica mais algum�:'�,
detalhe' que ajude d'

, ,

,
descobrir a data. . �

Você gostaria de colaborar, comentar, criticar, ligue para ,372-1300'e fale com Egon, ou
para 371-1919.' Se preferir escreva parà a Caixa Postallv.

,

"" '

\

Será um prazer para nós.,
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LIVROS Duas Rodas Industrial apóia a

A Chácara Schaffer. construção do Centro Cultural
Dia lOde novembro a Duas 10% do imposto devido (linha 15

Rodas Industrial Ltda. recebeu, do RIR PFI1996), podendo. ser
representantes da Comissão de compensadas do IR a pagar ou

Construção do Centro Cultural de aumentar a parcela a restituir.

Jaraguá do Sul, que foi levar o - Edson Schulz, presidente da

Livro de Ouro, no . qual são Scar, alerta que o prazo para

registradas as doações em prol da recebimento das doações, neste
obra. exercício, encerra-se no dia 15

.
,

próximo. Aproveita para convocar
':aos profissionais liberais e

autônomos, bem como toda a

comunidade, a engajar-se e viver
este projeto que ira,

sobremaneira, melhorar a

qualidade de vida de Jaraguá do

Sul e região". Os interessados

poderão dirigir-se aos escritórios

de contabilidade locais que
fornecerão as informações
necessárias para a efetuação da

doação, no que são assessorados'
.

pelasenhora Ana Buchmann e

pelos senhores Aldo Salai e n�o
Btuch.

=VA::'Rl==E.=V='AD=E=S=·-=4==:::;::======::::;L·····

Curioso como acontecem certas a aprender como.freqüentadores do CUl'SO

situações. de Contabilidade da, Escola Alemã, então
Minha neta Aessandra me telefona, já convertida em Colégio 'Progresso, com

dizendo que entre a correspondência tem seus CUl'SOS noturnos. Até Santa Catarina
um livro em que é remetente Luiz J. benefíciava-se daquela modelar

SantAna, de Curitiba. Peço que separe a organização, adquirindo exemplares para.
correspondência e o .livro, que devo peg�, amelhoria da raça no tempo do governador
logo que termíne de escrever mais um Adolpho Konder, pelo referencial que os

capítulo de um registro fàmiliar, a que dei criadores tinham daquele estabelecimento

o título "L.embras-te, 'W,k N,
. � ,

paranaense. Jaraguá;
Mano1" , uma j,,'� � no tempo de 2° distrito
narrativa dos meus

< 'W .� do Município de

tempos de Curitiba; 'I'r'" .�, I Joinville, . pelo Os senhores Dietrich
no ',Bairro do'�'" super intendente, Hufenüssler e Rodolfo
Pilarzinho, atual' ',.< 9 j estabelecia um Posto H f

..

I ti t.... ..... 1 u enuss er � respec Ivamen e
Mercês; prestes a sair ,:.;... � I de Monta, no tempo
do prelo.

'1, U Ei .do intendente Artur presidente e vice-presidente da

Deretomoaomeu j'f/} � Müller, para . a Duas Rodas - assinaram o livro
apartamento, abro o • ; ,...... melhora da raça quando, além de contribuírem
invólucro e encontro' "'� produtora de leite,

para a concretização dokfarco de
·

o livro A Chácara
.

1\1 estabelecido na Barra

Schaffer, de Eno do Rio Cerro, com uma Geração; demonstram mais
Teodoro. Wanke. AQ ramificações de uma vez o' empenho da empresa

! :!:!::� �1,.• E:Fr� ��tu��:S��!;:a:�s�:,i�::;�
conheço pelo menos

�.�
..." produção de leite, jus ao cognome da Lei Rouanet, .

trinta anos, senão B,":'" manteiga e queijos de de n o '

8.313/91 - Lei do
mais, colaborando ;b� apurado gosto. M id d

.-

ecenatocconsi eran o-se ate
nas páginas do CORREIO DOroVO, como Fiquei deveras' emoeionado ao ]era' ,

que o senhor Dietrich é diretor
poeta nato que é, com poesias, trovador; dedicatõríä do fraterno sr, Luiz J.

sonetista, pesquisador, biõgrafo e escritor, Sant'Ana, casado com uma das filhas de' ex-presidente da Sociedade

I fico pasmo com duas constatações: a) o Prancisco Fischer, por isso com raizes Cultura Artística Scar,
, de escrever-mos sobre assuntos paralelos, profundamente' ancoradas em Jaraguá�' idealizadora do proieto.comentando uma área ,da periferia de Dizia ele: "Caríssimo amigo Eugênio: com.

Curitiba, que ambos conhecemos muito grande estima, ofereço-lhe este livro de

I' 'bem e b) ignorava totalmente que o autoria do sr. Eno T. Wanket que além de
veterano escritor (seus ivros e livrotes recçnstítuir parte da história de Curitiba,
ultrapassam os 700 títulos) é casado com evidencia ainda, a influência das raízes

I

'Inna Mar1ene Schaffer, daí a razão de geDnAn1o�, nas boas tradições dos nossos

descrevercom tantos pormenores a família , conterrâneos jaraguaenses".
que sé originou do pioneiro JoãoSchaffer. Telefonei ao sr. Sant'Ana e agradeci a

�

Em meu registro, interessante, também oferta e batemos um movimentado papo,
faço referências àqueles tempos, na que mais nos identificou como

década de trinta, quando meninos e cool jaraguaenses por adoção que amam ,esta
árvores frutíferas em nosso quintal, terra.

preferíamos colher maçãs; peras, uvas, Dacarta que enviou, extraio um t6pico:
ameixas, laranjas e pergamotas, traquínas "Esta saudosa visão do tempo é que levou
que éramos; nas chäcaras do Schaffer de nos às lembranças da boa vivência. que
que fala Eno T. Wanke, ou nas de tivemos com a comunidade jaraguaense e

Kinzelmann ou do Gugisch, entre outros, os descendentes das etnias- alemãs,
que eram mais gostosos, em incursões. austríacas, suíças, itaianas e húngaras,
arriscadas, mas próprias da idade. A capa

'

ante as quais pudemos observar métodos
lembra com fidelidade a casa e instalações de trabalho eficiente, as maneiras de
de Francisco Schaffer, quando jãmaiores, cultivarem os hábitos e as tradições dos '

· fazíamos visitas àquela extraordinária s�us antepassados nos países de origem,
organização agropecuária que er!, modelo'. cujas observações, revivemos hoje com

· dos arredores de Curitiba emuito tínhamos saudades".
'

.
.,

,

I

,

. Com a construção reiniciada
emoutubro deste ano, o Centro
Cultural de .Jaraguã do Sul, com
aproximadamente '7.000 m2, está
tornando-se visível atodos os que
passam naRua Jorge Czerniewicz.
Segundo o cronograma prevê a
conclusão no ano 2000,
precisando entretanto alocar
'recursos junto äcomunidadecaIei
possibilita a compensação do

Imposto de Rendaàpagarde5%'
sobre a parcela normal do IR,
limitado a 40 % do total das'

doações efetuadas pelas pessoas
jurídicas durante o exercício e,

para pessoas físicas, até 80% do
total das doações, limitando a

mbro de 1996

Presidente da Duas Rodas, Dietrich
, Hufeiúissler, na assinotu/u do livro de
Ouro 'da Comissão Pró-ConslruçiW do

Cenlro �uItura1 de JamKf!á do Sul
,', o endereço onde a qualidade tem bom preço, fa
,MALHAS LTDA. brlcai '[acquard, Soft, 'Cotton, Moleton, Meia Ma- '

POSTO.DE VENQAS JUNTO À FÁBRICA.. Iha lisa e estampada, Stanflex, Xadrez, Listrado,'
ROD. SC-41-6 N° '2727 -,RIO CERRO It

para atender .confecclonlstas do ramo de malhas ..FON!;: (047) 371-0099
'--- FAX: (047) 371-1045 ,

JÁRAGUÁ DO SUL - sc
DISPOE, TAl\1BÉM, DE SERVIÇOS EM ACABAl\1ENTO PARA

CIDOS EM MALHA: RAMA, FIA.�IADO E ESTAMPARIA
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VIDA ASSOCIATIVA

Jaraguá do Sul - Por sra. Denise Silva, as, aprimoramento da ordem

especial deferência do dr.
'

empresas Deca e Docol, a jurídica", por meio de
Humberto ,Pradi, B reithaupt, a Menegotti r e p r e s_ e D ta ç õ e s,
recebemos envelopado, um Malhas, os örgãós de indicações, .sugestões,
livrote, .cuja .capa fígura imprensa e os apresentação. de '

nesta nota, e que' é eventualmente, não' anteprojetos deIeis, de
comemorativa' ,de. um nominados, o quanto foi ütíl

'

regulamentos e pormeio de
grande,. enorme, a colaboração de todos e de cóticas à legislação vigente
acontecimento na cada um, na conquista desta ou em elaboração e às
sociedade jaraguaense, no retumbante vitória. O dr.' práticas

.

jurídico-
'

que respeita a vida Pradi, homem inteligente, admínístratívas: e)
associativa, quer nos que é, começa a contar, estimular a coexistência

parecer, inédita, quando se 'ainda" que sucintamente, os .', das associações de classe,
trata de construir uma sede 14, anos de iutas e ações melhorando tf desdobrando
ttnica para entidades de (1982-1996), ,agora as" suas relações
profissões liberais recolhidos num livrete para recíprocas.'
diferentes, consoante já resgatar a memória dos O dr. Humberto' Pradí �

escrevemos, na' edição n° profissionais .fíberaís termina seu brilhante
3.449, de 08 de agosto de estabelecidos nesta região relatõrío, dizendo: "0

1981. do nordeste do Estado de sonho se realizou. Estamos
Profissional organizado, Santa Catarina, com base abrigados sob,um mesmo

anexou' ao livrote o título jurídica na Pérola do Vale teto. 'Formamos um

do jornal do interior maís do ltapocu. somatório de cabeças
antigo de Santa Catarina, e O objetivo social vísa pensantes que, em muito,
a matéria que comentava o alêançar, sem fins pode colaborar com' o

início .das .obras de . lucrativos: a) congregar, engrandecimento de nossa

construção do CPL de sob' um mesmo, teto, terra. Sabemos da

Jaraguä dó Sul, contendo a pessoas jurídicas responsabilidade que spbre
foto 'hist6rica de O1-06- participantes da sociedade, nós recai, mas também

1987, ,tirada no escritório respeitada a identidade e os temos conhecímento de

dorenomado advogadoe as objetivos" legais e nossa capacidade. Não

presenças de Gustavo E.. associativos" não fugiremos à luta por uma
'

Henschel, engenheiro, José' absorvendo o CPL suas . sociedade mais justa e

de A. Pereira, odontólogo,
'

personalidades, nem' se perfeita. Se chamados
Vicente A. Caropreso, propondo executar seus participaremos. ,Se

médico, Humberto'Pradí, 'objetivos específicos; b) injustiças acontecerem,
,advogado e·Carlos Baratte,

'

estabelecer, ímplementar e tudo faremos para amenizá-

arquiteto.
, ,operarprogram3$" serviços las ou extinguí-Ias. De

Agora, vem para e atividades de interésse nossa parte, passados
'agradecer aos .que comum; c) velar pela 'quatorze anos do

acreditaram num sonho que índependêncía, dignidade 'e lançamento da idéia e esta..
se tornou realidade e prestígio da profissão de agora, definitivamente
dividir com o prefeito cada um dos associados; d) concretizada, chegamos à
Durval Vasel, a Câmara de colaborar com os poderes 'conclusão daquilo que
Vereadores, a Secretaria de públicos \ no 'muitas vezes. pareee ser o

Cultura, Esporte e Lazer, a aperfeiçoamento I
e

.

óbvio: uma obra só se

TELTAON-Telefonia elnformátiOl

oomeça sea ela dermos o

início, concluindo que, com
-amor e dedicação, tudo é

possível".
Quanto ao que nos toca,

modestamente, dr. Pradi
cumprimentamos" todos os

profissionais liberais
batemos as

palmas!

EN$INO SUPERIOR (

Ferjpoderâser universiâaâe :.� '.

'A 'professora Carla, Alto Vâle do Itaja[ - Fedav], �[i
SChreiner, presidenta da Ferj da Fundação Educacional de I i ,.

(Centro de &sino Superior) Brusque -" Febe e' a
!

i
de Jaraguá do Sul poderá ser 'Universidade Regional de ',Iii

I

universidade, segundo convite Blumenau da Fundação Ique faz. para um en�on�o, a Universidade Reg�onal de !,:�
ser realizado no Auditörio da

I
Blwnenau - Furb se integrem, 1 ;!ift

Ferj, às 19 horas do pröximo- formando uma s6'
diã 9 .de dezembro.

.

Universidade.

,Naquela ocasiao se Esta rmdança, explicaa
iniciarão encontros para expor professora Carla Schreiner,
e discutir a proposta que os "iIq>licanumasérie defatotes
centros deEnsino Superior da sobre os quais não gostaríamos
Fundação Educacional de decidir semantes ouvir QS'

Regional Jaraguaense - Ferj, segmentos representativos da
da Fundação Educacional do' comunidade jaraguaense".
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6 .. CORREIO DO POVO .. Jaraguá do Sul, 6 de-dezembro de 1996.

osFOrmandos daS·
Série doColégio

DivinaProvidlncia
viajaram aoRio de

Janeiro,
acompanhadospor
um grupodsmáss,
para comemorara
sntl8dapara ��

grau. Conheceram os

principaispontos
tutfstieos da cidade

maraVilhosa, sm city-
.

tour�passeiospor
.

lhas tropicais, a
partirdoCopacabana

. Hotel, ondeestavam
. hospedados.EI.

viajarampelaJaraguá
TurismOlVarig. Osfomullfllos "O Cr.lstoRede"tor.

TotWS noMaraeanii. Co"seguiramautorizaçiiilparapisarno
belíssimo tapete "erdedomaior estóJiodomu1f!lo."

Wander Barte' eMarianaBehling trocam o "sim" conjugal
hoje (06); na Igreja E"arigéJiea-Centro, às 20 horas, Os
convidatJos serão recepcionados na Sociedade Recreativa
'lleirense

Novas e modernas instalações
.

Rua Barão do Rio Branco

FOI\E: (047) 372-0081
'

JARAGUÁDOSUl .. SC

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO

PREVENÇÃO EM CARDIOLOqlA

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA. Beltram;

Máquinas para empacotamento
.

RuaAraquari�136 - Dila da Figueii-a'
'FONE: (047)'372;.0540-F.u: (047)372-�203

Jaraguá do Sul- sc

NATAL FELlZ - "Doe UIÍl brinquedo e ganhe urn
,

sorriso", esta é a campanha que a Rádio JaraguáAM
Stéreo está promovendo, com o apoio -de lojas e

supermercados Breíthaupt.. Brinquedos novos e

usades podem ser doados em qualquer loja ou

supermercado da rede Breithaupt ou na Rádio

Jaraguá. Posteríormente, num trabalho conjunto com
. oJeep Clube, serão distribuídos as crianças carentes

. de nosso município. A campanha objetiva
contemplar'

.

aquelas crianças que são

comprovadamente carentes. Participe.

NATUREZA PURA - está novamente de podas
abertas o Recanto Turístico Paraíso, a .} O

quilômetros do centro, rodovia Wolfgang Weege
(Jaraguá/Pomerode). Piscinas, tobo-água, bar,

.' restaurante, sorveteria e muita natureza a

disposição de todos. Informações pelos fones

372-1863/371-4798.

GARFO & BOMBACHA - a churrascaria, dos

amigos Tato e Peninha trazendo mais urna grande
atração, para Jaraguã 'do Sul, Dante Ramon

Ledesma:· Enquanto você saboreia o delicioso

carreteiro "a la Peninha'.', curte o show do Dante,
expressão maior do Mercosul, que canta e encanta.

Ingressos na Garfo e Bombàcha e Studio FM.

,Garanta, já o seu.

CONCERTODE NATAL .,. os concertos de fím de

ano serão inciados hoje (06), com apresentação na
.

Igreja'Evangélica de Guaramirim às 20 horas.

Amanhã (07), também às 20 horas, no salão da

Comunidade Evangélica de Schroeder. Domingo
(08), na Recreativa Marisol e segunda-feira. (09),
na Igreja Católica.de Santa Luzia; , sempre às' 20
horas .. Estarão' se apresentando, Conjunto
Instrumental do Colégio Evangélico Jaraguá, Coral
da Fundação Duquesa Chartres, Coral Evangélico

. Schroeder, Coral Marisol e Coral Evangélico
Guaramirim.

c.au·sas

comunitárias.

Parabéns ..

I. FemonJaM.MoretticompletarásetlS
7 aninhos no próximo dia 30. Seus

pais Darci e Magali Moretti,
preparam umagra1J(Ú!festa
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CasamentOtWSmais elegantesde Larissa
To�ntíno Luz e Julio Cesar deNegreiro.
A cerimônia religiosa deu-se na Igreja
Nossa Senhora do Rosário, às 20:15 do
último tlia23denOl1embro. Os co""idatJos

f�ram recepcionadosMS salõesdaArweg.

e-mail c1nagel@netuno.com.br

.'-

INOBRASILEIRO - empresários do ramo hoteleiro
Santos (SP), vão iIivestif de30 a40 milhões de dólares, em
navio-cassino,quedevementrar em operação na temporada
verão 97/98. O navio abrirä.os salões de-jogos somente
,

s ultrapassadas as 12milhas demartenitorialbrasileiro, já
eos cassinos estão proibidos no país desde 1946. Aincíativa ,

.. �. . r
.

doempresárioAnuarAssadDavid, presidentedaAssociação
sEmpresârios.deHotéis eTurismodeSantos.

IETA CONTROLADA - o Ministério da Saúde vai
:
ntrolar o. consumo de remédios anoréxicos, inibidores de
íte usados parao emagrecimento. O objetivo não é proibir

.

prescrição dos remédios, mas conter o excesso de receitas.
ara expedir a receita, o médico terá de se cadastrar nas

�retari'as estaduais emunicipais deVIgilânciaSanitária.'O
:B�il é um dos campeõesmundiais de produção econsumo
desses medicamentos.

,

.CASA DE FORMAÇÃO - a Paróquia São Sebastião

guraamanhã(07), às 9horas, aCasade .

nnação Sagrado Coração de Jesus. O'
rédio com 2.500 metros quadrados,
ocanzaeo no BairroAmizade, servirá para

.

etiros e encontros de formação. A
1D8Ul��-ilO serápresididae abençoadapelo
árocoClatidionorSchmitt,

Sempre simpáticos e amigos, casalMo:acir Ro
AlbaniSens

SIAMO TUTTI ORiUNDI -.� Pa

.

estará lançando na próxima quinta-feira (1
o livro "Siamo TuttiOriundi", com tudo s

italianos no Brasil. A obra contém textos

Jorge Amado, Zélia Gattai e sai com 12

exemplares, que serão distribuídos

funcíonärios da empresa- e a todat
bibliotecas do mundo. A Parmalet fecb'
com previsão de faturamento na casa do.

1 bilhão.

'promovido pelo colégio. São Luís, naúltima
-feira (03), foimuito lindo, inesquecível,

-Mais de 280crianças ao som da banda do
colégio, entoaram canções de natal,
emocíonandoo grandepúblico presente,Um
espetáculo de rara beleza, que contagiou
todos. De parabéns os organizadores,
participantes, patrocinadores eo público que

.
compareceu emgrande número.

ARQUIVO HISTÓRICO - o noss<? diretor

Eugênio Victor Schmöckel empresta seu nome

ao Arquivo Histórico de Jaraguä do' Sul. O

projeto de lei é de autoria do vereador Pedro

Garcia e a

homenagem é

muito . justa ..
Com isso a

cidade resgata
parte da

dívida para
com este

adotivo,
pesquis.ador/
historiador, ex-

. vereador, ex

vice prefeito e

partícipe. de

tantas e tantas

Maternal Sf.I CI IQ sérielt,....--------------------------------------�

';:i::�:�� �:::::r�· .CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR;!MAGEM
MATRÍCUlAS ABERTAS I

.

Dr. Ed�on Ca.rlos 8chulz
.

ENTREVISTAS E AMBIENTAÇÃO .

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL E DOPPLER COLOR G�STROENTEROLOGIA
.. .

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

� Colégio
�··São Luís.

Reserve 'um futuro melhor para seu ftlho.

VESPERTINO MATUTI"O

Muito cumprimeniatIo.por to4Ós os seus/amiliares eamigos,
Dario Pratlifesteja hoje (06), seu aniversário, com direito a
bolo eparabéns a você.

Estes soo os fiJrmanJos do CETEOL, Centro de E"si"o

Teolôgico daMisslÚJ Bvangélica Unliiö Cristã, de São Bento .

40 Sul. A festa de formatura aconteceu no ú/Jimo 4omiÍlgo
(01), noauditório tio Lar Fiúulélfiá. Obrigado aoformando
Ivanild« Laube,pela geniileza do convite.

A decoração natalina de Jaraguá do Sul, deste ano, pode ser

comparada a das grandes cidades do país. Diferente, Commuitas

luzes; atrai diariamente Um grande número de pessoas,

principalmente ao centro da cidade. Balo trabalho da CDL e
.'

Prefeitura.
.

Por falar ein .decoreção natalina, Malwee Malhas dá um show

corro sempre, além de outras empresas como a Carinhoso,'

, .Kohlbach,Marisol.Breithaupt.Recreativa Duas Rodas,Colégios
Divina Providência e São Luís. Vale conferir.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Apae de

Jaraguá do Sul, está edificando sua.nova sede, proximidades do
Portal de Jaraguá. E pára dar continuidade aos trabalhos de

construção, acaba de receber RS 100mil da.empresa Marisol,
entregues. pelo diretorVicente Donini, Belo gesto.
Associação da Prosperidade da Seicho-no-Ie de Jaiaguá do

Sul,promovehoje (06), em dependências da ChurrascariaMüller,
na rua Marina Frutuoso, ,191, jantar dançante, com palestra de !

Hilton Sponhoz, deCuritiba� Informações pelo 371-9014.
OGrupo de CavaleirosTropeiro Velho, promove ainanhã (07), o
50 Rodei� Crioulo de Vaca Parada <[idade de Corupá. E a partir
das'22 horas na Sociedade Estrella de Nereu, fandango com o

Grupo Fogo de-Chão.
A vereadora eleita Niura Sandra Demarchi dos Santos. que
assume no próximo 10 de janeiro, percorreu a corrsiuidade," •

agradecendo através de material impresso o apoio recebido no

pleito.do últi,ffio dia 3 de outubro. Valeu!

O amigo Noraldino Cunha está rindo a toa, com o emergente
sucesso da danceteria Blue Night Club. Casa cheia todos os

finais de semana. ABlueNight fica na antiga galeria Leopoldo,
àsmargens da BR 280, emGuaramirim.

Os Serranos estarão no Parque de Exposições de Guaramirim no

próximo dia 14, para mais um grande baile/show. A promoção é

do PX ClubeVerdeVale do vizinhomunicípio,
.

Das' mais concorridas a inauguração do Cen1ró Adnúnistrativo

Municipal deGuaramirim. Presentes ao ato inaugurai, prefeito.e
vice, vereadores, autoridades municipais e estaduais e

convidados. A obra é o marco da administração de Victor
Kleine.
O Clube Caça -eTiro Bracinho de Sc�eder promove ámanhã .

(07), baile de rainha, com animação da banda Karisma do Rio
Grande, A tarde a caravana de sócias estará concentrada na

sociedade para busca da rainha Esmeralda Weis é a noite todas

participam do grande baile.
Bonita festa promovida pelo Sesi na BoateNotre Dame, ontem
(05), para a solenidade da entrega depremiação para as empresas

,

participantes da 15- Olimpíada Sesian� deJaraguã do Sul.
.Clube Guaramitim e Danceteria Palãdio promove amanhã (07),
mais Uma super noite do Hawai, com muitas frutas e animação
do Musica] Os Atuantes,

'

A AMA, Associação de Amigos dos Autistas de nossa cidade,
promovedomingo (08), Da casa da DonaMarta, fundosdo Parque
deEventos, umsuper bingo, commuitos prêmios. Começá ãs 14

horas.

Sacolão de Frutas eVerduras, ali na V:il� Lenzi, inaugura amanhã
(07), novas e modernas instalações, na rua João Planincheck.

.

Clientes e amigos estão convidados para um chopinho esperto.
Excursão para Aparecida do Norte e Iguape com saída dia 26, à
tarde e retomo dia 29.lnformações na rua Irmão Leandro, 91
(próximo ao viaduto) com a Sra. Bárbara.
A Associação Nacional da Força Expedicionária Brasileira, seção
regional de Jaraguã do Sul, reúne os ex-combatentes e viúvas,
para mais uma reunião almoço, dia 14, na'Churrascaria.Müller,
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Jackson Jacohi &
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Dante Ramon Leäesm«

DaDfeRamonLedesma, argentino, fonDadOemPsi:obgiàSctia1
eSociologia, canta desde osCÍIlC9 anosde idade, es1Udou.violão
e canto coral a partir dos 12 até os 21 anos. Na época de

estudante.- naAlgentina, participou de vários festivais.
Bm 1m 'Y01ta asuacarreira dem1isicp como solista, jâ radicado
noBruilbt S aJ;loS, e em 1984parti�pou pelaprimeiravez da

. sa Tert6lia de sánta Maria com a masíca "Orelbeno", sendo
cónsiderado a gÍ-ande revelação deste evento.Nomesmo ano
véneeu a 14' awf6niiada canção Uruguaiana, com amüsica
"O Grito dOI! Livres", iniciando-se com a sua participação, a ,

polêmícapela qual não seria peenitído'centores com sotaqqe
em festivais.

'

Em 1986: participou da Sa_Seara de Carazinho, vencendo
como o melhor intérprete e melhor mäsíca "Faeneros e

. Changueadores", 1991 cantor destaque do 10 Festival
Internacional Cataratas em Foz' do Iguaçu. Dante Ramon

.. Ledesma'em 9 anos de carreira já gravou.seis discos sendo
eles: "Orelhano", ·0 Grito dos livres", "Dante ao Vivo" ,

"Americalatina", "Pra que cantes Comigo" e "De Alma e

Vida". Seu show "A La paz e Quien Lucha Por BUa", no
período de 1984 e 1992 foi realizado mais de 2000 vezes
no Brasil e em 4 pafse� latinoamericanos, sendo mais de
SOO shows beneficentes.

Prêmio Destaque Latino Americano da Rädle CassiQ.o de Rio
Grande.

T�oféu Distinção Cantor do Conesul,

Dante Ramon Ledesma recebeu as s�tes distinções pelo
seu trabalho:

TroféuDestaquedaMdsicaLatiDa 87-88 - Sfmbolo Produções.
Troféu Cantor Destaque da Revista Imagem News 8.8.

, Troféu Distinção Artlstica da Polha.de Canoas 88.
TroféuDestaque daDécada de 80 daMtisica Latinoamericana
no Rio Grande do Sul.

.

E na última quarta-feira (4) os patrões dos

I ',ÇTGs da 9" RT (Região Tradicionalista)' se '

I I " ,.
.

.

I. ; reuniram com a coordenadoria e, presideiue do

MI'Q/SC (Movime,nJo Tradicionalista Gaucho de
Santa Catarina), em mais uma reunião, onde
oram. anunciados os nomes dos 5 melhores

laçadores da nossa regi/lo, que irão, nos
represeniar nos dias 3, 4 e 5 dejaneiro de 1997,

, no Parque Conta Dinheiro, em Lages, noRodeio
do Campeões. Estes laçadoresforam escolhidos

f ,"

. através dos seus desempenhos nas provas de
, ,

.

"RODfzIOSDE CARNES .

BUFFE!' PORouno
NOVIDADES:

JAVAU, BÚFALO,
OVElJlA

BR 280 N° 5.24' .

JARAGUÁ '00 SUL .: sc
Anesö ao

Portal de Jaralu'

cidade x cidade. Entre os 5 melhores da região,
está o amigo e companheiro João Cerli Pereira '

tcoui, capataz da fazendo Emarta de

.

propriedade dos patrões Ninho e Geovani

Demarchi, 'Cerü representa não sõ o eTG Laço
Jaraguaense, mas tombem-o nome da' nossa
cidade. Parabéns chitu!!

Neste rodeio será definida a Seleção do
Estado, de Santa Catarina.

Nós desejamos. a estes tauras, muita'

confiança e boa sorte...

cO:MéRCIO
DE CARNES

E FRIOS
- A melhor carne da cidade ..

Rua João Planil.check. 407
FoMe: (047) 272-0524-371-4&47 -371-&27&

JARAGUÁDO SUL- sc

, \,

Pela passagem de seu aniversário em

3.12.96, MS lhe desejamos toda a
lelkidotle do mundo. Seus amigos: Edsom,

(
,

Adriana, Joelnúl, Edileusa e Odair.

AmiSACiba (Mat1A)
"Patrão das ,invernadas c�lestiais:
Dai-me as onze braças doo teu amot;

para que eu possa laçàr ii imensa dor

Que corre com bravuras de baguais.
Fazei-me o tropeiro das paixões
Que vagam sem rumo concebido,
O guia do irm/lO que está perdido
Nas escuras noites 'das ingrati�es:
Permita, ó bondosopatrão velho

Que eu siga as pegadas de Jesus
Carregando com coragem a minha dor
Firmando a fé no teu evangelho.
Se alguém, como eu, seguir deseja :

A tropeadada estradaespiritual
Dai-me, patrão, a bandeira fraternal
Para o bem da humanitltuk, que' assim seja":

No !lftimo finar tle semana a

'chirus4tla tlo' erG Laço
Jaratj.uaense foi participar tle um
torneio' tle Laçol n« citlatle tle
M'assàrantlubal .

em' comem,raçlo
a inaulJuração tia nofla ,caM"a tle
roileios tlo antifJ.o e patrão José
8afsMnelli (ZécaJ epefo resultiAtlo
não !or(Am para brincatleira! O

patrão Ge'ovani e seu fiel
compa"ilei,o tle cancha Ev.ntlro
Ropefatol troúlteram o 1" IUf.ar 'III
tlu"lal como "remiação/. Ullla'

novilha e o allli'l! Jairl também tlo

Laço Jara,uaense�, trOUlte uma

ove'ha n« intlivitlutll.
l'.rabéns ',auchat1_a!

.

Não .e _que,am, dia 1-4 o.
Serrano., nQ...Pavilhão.

M�nioipal de Guaramirim, oom
...

.

iníoio à. 23:00 hora•• In.....o.

anteoipado." �pena. RS 10,00'-
\',

.

.<
•
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VARIEDADES - 9

Decrfró�o
Bele.2a de dentJ.to

"pat'a fot'a
Uma 0.1 i "",e n+aç&o adeq i"ad o.

pode faVOi'ece... n&o sÓ o

f",ncio'na."",ento co ......eto do'

o"'ganis"",o,. co""'o to ... no."... o.

apa ....1ncia do. pele bem ·""'o.is
sa",déwel. So"",ente os c ...e"",es

n&o 'se ... ia"", s",fi�'ientes :pa ...a

to ...nar o. pele "",ais bon"aa e

alg'",ns fato ...es s&o essenciais

pa ...a o o"'ganisW\o.
•

* Bebe ... "",,,,ita ág",a.f. o p ... i"",ei ...o

passo. De "'''''' lit;".o e "",eio' o. dois

po ... dia.
• O f",nciona""'entq dös intestinos'
es+á di ...eta�ente ligado co"", o.

pele . .Ali"",entos ... i·cos e"'" fib ...as·

o", o. base, ele:f ...",tas, vel'd", ...as �

ch.á, aj",dQ.m o. de�intoxica ... o

o"'gPonis"",o.
• Ciga ......os e bebidas s&o

agentes ini"",igos da pe.le . .A
nicoti,na elo cig.::.. .......p te"", "'I'na

açÃo q",� p ...ej",die'a o.

ci ...culaç&o elo sang"',e,
...e.sultando e"'" ",""'o.

, .

pele ""'0.1 nut ... ida e

a""'a ...eldd 0..

\

Procópio
,Gomes,' 1264

Fone: 371-2114

os pode� de cada pele
Pa�a não

."e..scal da�" pelesua

A "",elh.o ... "",anei ...a de pà.SS,at'
'u"", vel'&o sein ca",sal' danos no.

pele. Pêlo excesso d.e sol .f.

ga ...,aniti ... "'''''' fo.to ... de p ...oteç&o
sola ... indicado pa ...a cada tipo
de pele. Os (ndices de FPS

ap esentaclos nos.· p ...od",tos,
ge al"",ente �&o s&o ",sà.dos

pelas, "",,,,Ih.e ...es que ...eal"",ente

p ...ecisa"", ele p ....;t�ç&o alta.�':"
a.nsiedade

.

de conq",istPo'"
"aquele b ...onzead"," em poucos

dias, as ve ...daJe:i ...as "b ...ancas

rde neve" passa"", �o ...as e"", u"",

h.ol'á ... io pel'lgoso(das 10 à.s 15

","o ...as), ",sando "'''''' fato ... de

pl'oteç,&o "",uito b<;:\ixo.
Pa a as pelé.s cla as, o

"",ode adol' i nJicado se ;a de 15

FPS 0.025 FPS. Os p ...od",tos·
co� 8 FPS 0.0 4 FPS s"'o

indicados pa ... '" as peles
."",o ...enas ou que já esteJa"", bem
bl'onzeadas. Val'e o. pen,a

de"",b�a ... q",e os �Itos fato ...es de

p ...oteç&o n&o sÓ aj",da"", ,nos
c14idaJos pa ...a u"'" b ...onzeà.do

seg"''''o, ""'as ta"",b.f."", no.

p ...evenç&o contl'à. os si nais de
e.nvelh.eci"",ento; q",e ta"",b.f.�

s&,? calitsados pelo sol

( ...aios .UVA).

\
"

'sempre" , .

"

TonS colot"idos pam
W\aCfwaa_em dó veYão

Os tons do. na+t-t ...eza invo.dil'a"", 0.'

"",aquiage""" tl'o.zenpo ,peles
i 1"'l'YIinadas e ·ale's ...es co"",

so"",b ...as metaliz,ada:s e co·"", o

b ...ilh.o do 0"'1'0. Tons co ...al, q",e

plÍlxa"", pal'a o 1'na. ......O"'" e pal'a: oe
:

o.ve ... "",elh.ados ta:"",b.f."", est&o

i nel",(dos. nas ca!'tel�s de

"",a.q�iage"",. Pa:l'a oS' batons, as

co�es ·ta"",b.f."", voltam tr:i",_nfantes .

e com o b ... ilh.o dó' 9/055 (pi'od�z
u"'" efeito molh.ado nos lábios). A
co"",binaç&o fica ...á pOl' conta das
so"",bras rolo... idas co"", 14"'" batom
e"", to"", clal'O (COI'n bl'ilh.o) o", 0.0

.

conn-á ... io, bocC\s mais 'defi nielas,
co"", as co ...es q",e 'vã<;> do 'Ial'anja
0.0 ....osa-.pe ...olado, ",nidas ,à.s

so"",b as de cO"'es s",aves e

I'Y\ode qda�.
Nel'n todas' as çOl'es s&o

indicadas pa ...a to'das as

tonalidades de pelei CO""'o o.

pi.g"",e"to.ção dCl: "",o.io ... io. das
b ...asilei ...as .f. wri' pc:,wco "",ais

esc", ...o., os tons ;;'''''''0 e' bl'Onz� s&o

os ,q",e I'na.is co"",bina"",. 3á pa...a

as pe'les ...osaJas. (cla ...a), ó

indi·cado é. ó �bl'e.

Fraldas

R$6,90

p...meção do turnt'"O
L\clI"anti ... 101m bt'onzeado 'segloll'O

�I't'\o";-se ",ma tat'ef'i' difícil pa ...a a

maio ...ia das pessoas. Ao c(:)t'\:tl'��io
do qlole fodos pensam, O bl'Onze",do
segloll'O nêio se limita somente em

clolida" pa ..a não ganha .. 101m apelido
tipo "pimentêio", ·e sim nos c",idados

com o fato.. de p ..oteção IoIsado pa ..a

c�da tipo de pele.
lAma eqlolipe califo ..nian�, está

tentanç:fo ofet'ece .. mais t..anq�ilidade
.aos "-.nanlacos do b ..on:z:eado". A
novidade sel'á 101m filtro sola·" a base
de melal'\ína sintética, chamado

.

Pl'Ozooe. O "�liI'O solá!"do MIoII'O", qlole
p ..ovavelmente te ..á ap ..óvaç(io
somente da.qloli a dois anos,' bloqloleal'á
a pele: cont!'a os ..aios MltI'avioleta foI
OM l,,\VA ( ..a.ios. qi.te caMsam o

envelh�cimenio- da pele) e. dos 'Mios
IoIlt..ávioletas B "101. l,,\VB (!'a'ios qlolé

_ qloleima�). A melanina sintética\�ã� il'á

eSGIoIrece.. ,a pde da!'a, 'nem ace�fua ..
o l:3'i'o�zeadG, SMa fMnção se ..á e.m

pl'Ote:ge.. a pele destes d':'is f'gentes
pe ..igosos, Cflole hoje estão' mais

. evidentes devido a desft'IAição pa ..cial
da camada de ozônio. ,

, ' I

€nqManto éssas fó ..m",las '

ficat'em só n,?s pesqlolisas, o velho el
bom companheil'O pl'Ote+o .. sola"l ,

se ..á indispensável pa ..a os dias delll
I

, exposição CIO sól. i
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. Vamos. construir o nosso

. Centro Cultnral
O.Jornal CORREIODOPOVO vem mais uma

.

vezconvocarapopulaçãoparaacampanha
VamosconstruiroCentroCultural.

.

Sabedor da importância do prédio parq a
cultura jaraguaense, o CORREIO DO povo'

abraçou estacausamais do quejusta.
Todos podemos participar. A Lei Rouanet

,permité que Os pessoas flsicas e jurí
dicaspossam transferir 100/6 dos impos- ,

tos devido a projetos culturais.
'.

Procurese irformara respeito, nosescritórios
de contabilidade, eparticipe da construção

CentroCulturaldéJaraguádoSul. ,

Todos osHomens sãoMentirosos
. MiekeTom são osjiJ/Ios de umClISalem cme. Opaivendeu,

seih o comenlimento tIIimíie, II ÍI1IÜ:iI COisll 11M Ilte tMt.ia
tdegriana vida: opiImo. ÀgOl'llelesestiíoperigosll1lU!llle

séplllYlllos eos.fi/hois,faundo detudoJHllYlIIIIi../,os denovo.
OprimeiroJHl&fOplllYlmo é III'nIIIIIIrdinheiro, OlIMpII1'ece
estargtII'IIIIIiJo com IIcbegfuladeumgrupo de l'OtpIeinBna

cidtuIe, àp1'OCU1'lldeum bateristII. Mesmo tpUlIIIIo IInOtíciaclIi
:: nasuamiio - eItu só lICeitammulheresplllYl tocarnablllllill

.:-. Miek nãoseconstrangeems« imvestirde"",o,ereptII'firem

<U' buscllt/oemprego.Sucessoà �'ijiljijij
): ptII'Iee lIIIIita cotifusiio à�
:H ogrupo, IIgOIYIcompleto,
:/ SllCOde fU:ÜImIe como ritnw

:: ' louco deSIUIS 1IIIÍSicIIs, '.
:;::: setlut;im/o II todoscom II be/erJJ

desUas integnmtes.•• incbIsive,
opaideMidc. ComplVWlIIUIo
II tese deque "Todos os

Hometl.f.sãoMentirosos" e
que, apeslll'disso, (JS relaçiies

.

potlem IICtÚJIII'bem, esteéum .

(:
-

ji/Jnefeitopnquem ta1á de

n: bem com II vúltI ou, senão

está; tlesejlljicar.
. Experimente!

Juliette - UmAmorAlucinante
Ummédicopegapor engano amala de

'

JulieueGraveur. Eaproveita a confusão
para se livrar de sua namorada: dizendo-lhe
que é amante da dona damala. Porém, ele
continua a mentirpara simesmo, o que

.
.

'gera asmais engraçadas situações e as.

piores,.
complicações. Pois

. essamulher'

.
'

. . ,. . .

.
ImagInarIa val

tomando um espaço
cada vezmaior em
sua vida, atéque eil!
não cons�gUemals

separar a realidtÍde da
fantas._itl emeriulha
freneticamente em' ,

suaestranha loucura•.
·
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6 de dezembro de 1996

"

NATAL ElPKIAL
r::íF Merecedora de elogios a

participação de escoll!L-lojas, '

empresas e tantas outras entidades
, de Jaraguá do Sulna bonitadecoração
de Natal deste ano. Um espírito
natalino exemplar, que há muito
tempo não se via por aqui. As

principais ruas da cidade estão

iluminadas pelas luzes e pela
presença de várias famílias de nossa

comunidade -. Inteiramente�ivet é a ,

fascinação das crianças. Se sentem
nummundo encantado. O brilho dos
seus olhos e o sorriso de felicidade,
são imagens mágicas que fazem do

Natal, um momento realmente

especial. '

CANCBAOO
r::tr .

Na edição anter íor,
,

anunciamos o show de Fernanda
Abreu, que se apresentaria hoje, úa
Notre Dame. Lamentavelmente, o
empr-esário da cantora "Carioca

,

resolveu canc elar as duas

apresentações em Santa Catarina -

a outra seria eil). Criciüma, no sul

do Estado - ,em função de outros

compromissos. Uma pena, já que
tanto a Notre Dame' como o

público da região esperavam
ansiosamente pelo show.

PA�PENTE
W Mareio Milcke, Vallnir G�cia
(Rato) e os manos Ari e Fernando

,

Pradi, do JaraguäClube de Vôo Livre,
são os 'organizadores de mais uma

etapa, em nossa cidade, do

Campeonato Catarinense de

Parapente, marcada para este
sábado (7) e domingo (8). Decolagem
do Morro das Antenas e pouso na

EscolaWaldemar Schmitz, na Ilha:da
Figueira. Caso o tempo não colabore,
serámarcada uma nova data.

NOTRE DAME
W Na última terça-feira (3), a

Notre Dame reuniu a imprensa para
apresentar os números de todas as

suas principais promoções, desde a

inauguração da Casa, ocorrida em i2
de julho de 95. Foram 34 eventos

(três internacionais), abrangendo
shows musicais, festas diVersas e a

presença de vários artistas damídia

,nacional, atraindo 54.649 pessoas.
.Destaque para Engenheiros do
Hawaii '(2.756), PappaWinnie

'

(2.468), Festa do Märío (2.457),
Paulo' Ricardo e RPM (2.456) e

Gypsy Dreams (2.358). Sem contar,
'

é claro, o show da banda Mamonas
�Assasinas, realizado no Estádio João
Marcatto, que reuniu.5.240 pessoas:
Segundo 'a Notre Dame, foram:
realizados mais shows do que
Joinville e Blumeuau juntas.
Superando, até mesmo, Florípa.

CENTERSOM

crr•.. DISCOS· FITAS

Ay.MaL�ro,406
, FONE:, 37' ..2847

\lB.OCIDADE JUM;LE NIGHT

r:jJ" r("
' ,r:jJ" Prepare-se: vem aí a festa tropical

rara queII\curte forres emoções
'

,
,

.

mais exótica do ano, a Jungle Ni�t,
como o Roberto Carlos e adora alta

velocidade, uma boa opção para este 'dia 13, naNotreDame. Só para citar um
item da decoração, será colocada dentrofinal de semana é conferir as provas da da boate umacachoeirade cincometros

'

categoria 'Granturismo, no

Autódromo Intemacjnal de Curitiba,
de altura. Tudo isso em conexão com a

comemoração do Níver do Júnioronde Mc Laren GT FI, Porsche 911,' '(iltegranteda�eNotreDame) ecomFerrari F40; Jaguar, Lotus, Dodge,
a Noite Caça,Talentos da Ford

Corvette e Vyper estarão lado a lado,
, a mais de 300kmlh. A provamarca a

Models. Oito 'top models da famosa

reestréia de Nelson Piquet às 'pistas agência estarão presentes, servindo de

brasileiras. O tri-campeão mundial de colíriopara os olhos da.moçada.
Fórmula 1 irá pilotar 1:I.lDa Mc Laren
com motor BMW-VIi, de 700
cavalos. OS treinos acontecem na sexta
eno säbado.tdas 10 às 16h e as provas
no domingo, a partir das 8h30.

m�KECH
r:jJ" A boate Marrakech convoca a

rapaziadajovem da city para a Noite
dàs Bolinhas Voadoras, logo mais às ,

23, horas. Durante a promoção serão

distribuídos CDs, Fitas K7s, LPs,
camisetas e cervejas, E, no sábado,

,

acontece a Noite dá Lo�a Gelada.
Para aliviar um pouco o calor, as

primeiras 300 pessoas receberão uma
cerveja inteiramente gráti:;.

DeiXÍln40 o Msao /inol de aemtItUI

ainda mais bonito, a coluna

apresenta Carolina de Assis
:Pereira Maffezzoll� que ontem
esteve aniversarUuulo

CENTER.fOM
r:jJ" Muitas vezes queremos
presentear alguém que estimamos, com
umCD, mas desconhecemos o-seugosto .

musical. Por isso, ii. Center Som sai mais
,

uma vez na frente e lança o CD
,

Pre$ente. Você compra o CDPresente
e o entrega a quem quer presentear. A
pessoa, por suavez, vem a Center Som.,
apresenta o CD Presente, e pode
escolher tranqüilamente .o CD de sua

preferência.

MALHAÇÃO
qr. Waldir -Giese, da Academia

Malhação, reúne hoje; a partir das
20h30, toda a galera da geração saúde
da cidade para uma noite de muita
música e recreação, com direito a um

esperto jantar e uso livre da piscina. O
local da grande festa é a Chäcara

.

Schmidt, na Ilha -da Figueira. O

ingresso custa R$ 5,00.

NOITE DO PA�PENTE
r:jJ" A boate Notre Dame preparou o,

,,(
terreno e transforma-se neste sábado
(7) no campo de pouso noturno dos
"forasteiros" amantes do vôo livre,
com a realização da Noite do

Parapenie. 'No telão, serão

apresentadas asmanobras, radicais de
outros campeonatos.

A Academia, Galpão Sãúde, para
comemorar o sucesso atingido em

96', realizará a sua' festa de

,encerramento, na próxima quarta
feira (11), naNotre Dame.

MARCELO E LHíCIA
,

r::ir Os jovens Marcelo Momm e Letícia S. Sabel estarão subindo o altar da

CapelaNos�a Senhora do Rosário, no Rio Mo lha, às 10h30 deste sábado, para
o tradicional SIM. A recepção aOS convidados será naMBB. Após, viajarão
paraRosário, naArgeiltma, onde fixarão residência. A coluna deseja felicidades
ao casal amigo.

'

VARIEDADES· U

"N i V E R
Fernanda c. Voltolini (8/12), Elaine C.Moretti (8/12), Sara
R. Rudolf (9/12) eTatianaM. Balloch (11112).

"O homem que vive de esperança morre de desespero:'
(Provérbio italiano)

I

. ·Pro
uneaem
ESTUDIO ::::I�RAFIGO

FOTOLITOS
-

PROVAS CROMALIN

CABO HARRY HADlICH, 783 . FONE: 372-3294

fARMACfNJn
,

l

Av.GetúlioVargas, 158

Fone: 372 • 3469

.i
I

�
Lulu Santos

.a» Leve)
A música pop brasileira deve muito a Lulu Santos. Cantor de

personalidade, guitarrista virtuoso e compositor de inúmeros

sucessos, ele é considerado pedra fundamental do rock que emergiu
na década de 80 para mudar em definitivo o panorama musical do

país. De Leve, sintetiza o trabalho desse grande artista numa

compilação que reúne, realmente o melhor de Lulu Santos. Neste

CD se encontram todos, ou praticamente todos, es clássicos da

carreira do rei do pop. As 14 faixas são sucessos populares, ,

consagrados pelo público, que fizeram de Lulu um verdadeiro

hitmaker, Do comecinho da carreira, além de Tesouro da Juventude,
três canções de impactos nas rádios: o megahit De repente
Califômia; Areias Escaldantes e De Leve (versão para GetBack,
desBeatles). E mais: TemposModernos, do primeiro álbum; Como'

,

Uma Onda, Um Certo Alguém, TudoAzul, do terceiro álbum que
com excelente vendagem sedimentou Lulu; O Último Romõntico,
Certas Coisas, Tudo Com Você, Sincero, Adivinha O Quê? e

.Scarlet Moon. (Selo Globo)

Inlbrmativo CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Samba e Pagode (Vol. 6), SequênciaMáxi�

,

.(Jovem Pan), É o Tchan (Na Cabeça e na Cintura), Trilha Sonora

Internacional da Novela Anjo de Mim, Akundurn. Principal
lançamento: Roberto Carlos (96).

EH �'N'f"N'R
r:jJ" Confirmado para sexta-feiraIS, naMarrakech, o VídeoGataVerão; !�:
Um concurso de beleza diferente, sem a presença de jurades e semdesfiles, II ,

no palco. Voltaremos ao assunto.
'

,

'

:1
.

r:jJ" Na próxima sexta-feira 13 acontece, também, o Baile do Hawai, da 'j
AABB. Animação: Banda Emoções, de Joinville. ,ij

�;, .

Além das Nuv.,ns - Horários: 141130, 17h,
191130,- 22h.
Professor Aloprado. Horários: 15h, 17h,
19h, 21 h.
O Ciube das Desquitadas� Horários: 14h,
16h30, 19h, 21h30.'

'

1'1\ Ja\-_·-c
I JOINVILLE

'

eine MÚ8l1er 1-

I "

, Gine MÚ8l1er 2-

I Gine MÚ8l1er 3 -

làLUMENAU
I eine Shopping 1-

I Gine Shopping 2 -

_. ,

I,'
11111
·1 �l1";:11",
II"I,
I, 'I

A Inva.ão. Horários: 14h, 16h30, 19h,
21 h15.
Além das Nuvens. Horários: 14h30, 16h45,
19h15, 21h30.

.

I

FONE: 371-&309 Fone: 372-3831·
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VEíCULOS

Quando os três Reis

Magos avístaram a estrela
guia que indicava o local de
nascimento do menino

CarrosNacionqis ,Jesus, rapidamente se

puseram à caminho�vando
e Importados .

três presentes sagrados:
Rua Barão do Rio .mfrra, ouro e incensos

Branco, 353;- Centro aromáticos.
Fone: 372-1132 Antigo 'e sagrado desde

I r I
'" aquela época, o incenso

,

[ii esteve presente entre Egípcios, �abilônios, Hindus e

I 11lJebreus. Os Chineses queimavam incenso para � os
: )" antepassados e os !aponeses o �orporaram ao culto

t' xintoísta. "

,

��; Os Magos de todos os tempos e religiões sempre

I f.
souberam do poder purificador e energétiCo.

dos incensos.

:r� O ar que respiramos, quando leva para dentro do corpo as

: .� essências naturais dos meensos, revitaliza o espúito que

i

.

nele ,habita, além'de 4eixar o ambiente perfumado e cheio
: j depaz. "

.

,

"Loja Enigma

Oração do .amanhecer:l
" Senhor,

'! no silêncio deste dia que amanhece,
II venho pedir-te a paz,

:;1
. a sabedôria, a força. '

!
.

Quero olharhoje o mundo
I \ com olhos de amor, ser paciente, compreensivo, manso e

l prudente, ,

'::.' ver além das aparências teus filhos
,

.

como tumesmo os vês e, assim, não ver senã� o bem em cada
um.

iJ Fechameus ouvidos a toda calnnía,I:]
I Guardaminha Ifnguade toda amaldade.

i
Que só de bênçãos se enchameu espírito.
Que eu seja tAo bondoso e alegre .

t 'que todos quantos se achegarem,demim sintam suapresença.
Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que, no decurso deste

dia, eu te revele a todos.
I Lilj"E";gm,,

. iL--_ _;. ...;._ __'

. i I PZll'Dp�i -1\eorgzmizZlÇäodeBiomergiZl,
"

I
'

'I

.

, Alinhamento e limpeza dos
,

. chackras e aura, inclusive
. terapia de vidas passadas.

Técnica utilizada:Mantras
"P'A'ItJ'.'PSI' Objetivo: Contra estresse,

depressão, sistema nervoso
INTI- Liceu da Vida

'

Fone: 979-0163

Se você puder.••
Maneiras práticas para que seuNatalfiquemelhor:

. Se você puder pratique ainda hoje;
Esqueça contratempos emostre um sorrisomais amplo para
aqueles'que compartilham, a sua vida;"

.

Dê mais um toque de felicidade e beleza a seu recanto
.

doméstico;
Faça uma visita, mesmo ligeira,;o doente que você deseja.

, reconfortar;
Escreva, ainda que, seja um' simples bilhete, transmitindo
esperança e 1ranqüilidade, em favor de alguém;
Melhore os seus conhecimentos no setor de 1rabalho em

que esteja.empregando o seu tempo;
Estenda alguma energia a mais de otimismo e dê alegria

- aos que se encontram na sua faixa dê convivência;
Procure esquecer,mas esquecermesmo, tudo o que se faça
motivo de tristeza ou aborrecímento;
Leiaalgumapágina,edificante e escutemdsica quepacifique
ocoração;
Dedique alguns minutos àmeditação e à prece;
Pratique, pelo menos, uma boa ação sem contar isso a

ninguém.
Estas indicações de apoio espiritual, se forem observadas,
farão grande bem aos. outros, mas especialmente a você
mesmo.

Bolo Angelical para Natal
Uma das melhores maneitas de atrair anjos para casa é
criar belezas e delícias. Existe manem. mais linda de
demons1rar seu amorpor alguém?Demonstre seu amor
pelo anjo convidandó .pessoas queridas para degustar

,

um bolo an8e�al, feito por você. Seu �jo vai ficar
honrado. Prepare os ingredientes com,amor, organize a

cozinha com todo carinho. solte a criatividade,
imaginando que há legiões de anjos'�elebrando com

você nessemomento. Prepare a mesa com o que você
tiverdemelhor, para servir.
Ingredientes:
1 � xícara de öleo de girassol ou canola
2 xícaras de açúcar Ir

3 ovos

1 xícara de abacaxi em lata amassado
2 xícaras de cenouras raladas
2 e� xícaras de farinha de trigo peneirada
1 colher de sopa de bicarbonato de sódio
� colher de sopa de sal

1 colher de sopa de baunilha
.

1 colher de sopa de canela

1.xícara de nozes picadas
'

COíno faur.
1 - Misture bem o 6leo, o açúcar e os ovos, adicionendo
o abaçaxi e as cenouras

2' - Junte a farinha, o bicarbonato, a canela. Adicione �
mistura acima.

,3 - Adicione nozes e baunilha; batendo bem.:

4 -, Coloque numa forma' untada, Polvilhada com um

pouco de farinha. Asse a 350 graus durante 45minutos.
'Cobertura: .

1 pacote de � kg. de açúcar de confeiteiro
1 pacote-de 120g decream cheese (tipo americano)
'1 tablete demargarina

.

1 oolhei de sopa de báunilha
Misture' bem, na batedeira, e cubra o seu BOLO
ANGEliCAL. Ofereça aos anjos a alegra da sua

RFALlZAÇÃO. I

.
Os sete raios e os sete arcanjos
ArcanjoMiguel-RaioAzul-Proteção eForça.
Arcanjo Jofíel - Raio Dourado - Sabedoria e

Ilumínação.
Arcanjo Samuel-Raio Rosa - Amor Ioconíícíonal,
ArcanjoGabriel-Raio Branco - Paz e AScensão.

ArcanjoRafael- Raio Verde - Verdade eCura.

ArcanjoUriel- Raio Rubi �Fé e Caridade.
ArcanjoEzequiel-RaioVioleta - Transmutação e
CerimoniaL

LojaEnigma

ACADEMIA DO SES!

II,
I,

I,

11-

- Musrulação
- Condicionamento Ffsico - Emagrecimento

- Hípertrofia
.

Aulasministradas com acompanhamento
de seus instrutores.

Prof. Sergio e Marquinho
RuaWalter Marquardt;-835
l=one:,371'-0899 - 371-0,690

Jaraguá do Sul - Ginásio do Sesi·

INTI - Liceu da Vida
Noemy Freny - Terapeuta de Relki II

, Tarô e numerologia.
Shiatsu é terapia de cristais é óleos'

essenciais (aromaterapia) e angeologia
Consultas com 'horamarcada

pelofone 974..0163

ENlGMAH
I

LOJA
ESOTÉRICA

ANJOS, ,velas, Cristais Energéti�os. '

�ides; Incensos, Gnomos, Runas, Fitas,
'

'LivroS; Aparelhos Rãalônicos, Anel

Atlânte, Pedras do Signo, Mapa Astral,
Numerologia...

.

,

, RuaRelnoldoRau, 806 - Sala2 - JaraguádoSul- SC
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CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO-'

,
'

Larlmóveis
Av. Mal. Deodoro, &83 .,; sala 1

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOS

,

.

LOCAÇÃO
Apartamento 02 quartos cl garagem. RuaDomingos da Rosa, 85 - R$ 300,00

Quitinete: Olqto., ruaArquimedesDantas, 80. Valor R$ 180,00

Quitinete: 01 qto., ruaJúlio Tissi, 889. ValOrR$ 150,00

Casa de madeira: 02 qtos., RuaD. Lot. Vicenzi e Gadotti. Valor R4 i30,00,

VENDAS

Sala comerial térrea com 77,50m2 no Centro EmpresarialMarket ,

Place..rua Reínoldo Rau, centro

Terreno: Ola Antonio ,Carlos Ferreira 570m2

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

Casa de alvenaria com 70m2 no Lot Vieenzi e Gadotti

Chäeara emCorupá com 131.0Q0,00m2 com toda infcaestrutura.....

Chäcara em Nereu Ramos com ·88 morgos tendo casa, luz e água.
Cllácara à 6km do centro com 50.000,00m2

INTERIMÓVEIS
CRECI0914.J

VENDA:
, Terr�nocom590mz (1X45,3O)
Lot. Gjrolla - Rua: 793 (Próx. Posto Km 7)

Preço:H$16.000,OO (financiáveis)

Casade alvenariacom 90m2, terreno com
450mz - RuaJoão Franzner (próx. aoAfTQz
Urbano). (Casatom sufte, 1 dormitório,

sala, copa, coZinha, 2 banheiros, garagem, '

churrasqueirae lavanderia)
Preço: R$40.000,OOO (à,combinar).,

Apto. com su fte, 2 dormitórios, "

,

dependências deempregadaedemais
'dependências. - Ed. Jaraguá - Em ótimo

estado de conservação. '

'

Preço:R$65.000,OO(negocláveis)
,

'

.

LOCAÇÕES"
Salas comerciais:

,

SalacomerciaJ com40m2- Ed. MárioTawrés:
G�ão comercial com 300)112 - RuaProc(>pio
GomesdeOliveira.

'

Resldênclaà
Casa de alvenaria contendo 4 dormitórios e
demaisdep�clas-RuaGeraJdoHamach
- Pröx, aWeg 11- Vila Lalau.
Casa de madeira contendo 3 dormitórios e

demaisdependências-Rua25deJulho,930
-ViIaNova.

Apartamentos '

Apartamentos a partir de R$ �OO,OO com 2
donnitórlosedemaisdepeildênclasnocentro.

Casa de madeira: 03 qtos., Lot. Verbinem - Rua Estrada Nova, sinO - Valor R$
190,00

'

--------

• Barra Sul,
• IlRóvels
•
I

•
•

"'.
••
•
•
,.
•

FON";: (047) 372-2734
VeDde

,TERRENOS

•'
Lotes RESIDENCIAL IMPERADOR, Rua Joäo 1. Ayroso, 30%.entrada 3Oir. 233,33· total R$ 10.000,00' ..

'.� c/700m2, R. Virgflio RUbiDi, na Barra - R$ 16.000,00

••
•' ,-

Lotes Lot. Hanemann, pr6x.MALWEE- SO%entfl\dasaldo 12x416,67..: total R$ 10.000,00 ",

•-
Lotes Lot. OURVERD,E, 2.400nilsap6s aMALWEE - 20%

entrada.saldo 30x - total R$ 10.000,00,
'

- Terreno c/ 413�· Rua 423 - VIlA LENZI - SO% entrada - saldo

• palUladototalR$ H.OOO,OO .",

- Terren04S0�próx. NANlITE- SC416 -R$1.800,OOentradae IS
,

, ••X 160,00 (fiX,as), •SÍTIOS

•- Sffio c/37.s00�, casamista de 190m2, com IS.000m2de pastagem, •' com boa água para lagoas, localizáda,naTifaMacucoGrande, Rio da

•
Luzll,distante IOkmdamalWee-R$27.000,oo-aceltatermlooucasa.'

,

naBarra. '

'

CASAS

.- Casa em alvenaria com 90�, 2 qtos, Rua 721 • pr6x. Malwee - R$.20.000,00 - parcelado ,

','
,

•.CasaCm alvenaria com 80m2, 2 qtos, 3.000mts ap6s ParqueMalwee•
• R$ 13.000,00 ' ,

,

.' Casa em alvenaria 140�, S qtos, 2BWC, Rua PastorA. Sehnender •- R$ 30.000,00 • palUlado. "

'

,

'_ •. casademadeiract70�-R.HOrácioRubiDi, 706,ternlDoc.2.101�.· çntradaR$ 13.000,00 saído parcelado . total R$ 3S.000,OO
'

• LOCAÇÃO '.'

, Apto.2 qtos, sala, coz.Iavaadena - R.PastorA. Schneider- R$2JS,00 _

•. Apto.
4 qtos, garagem . RuaHorácio RubiDi, defronteNANlITE -

R$.
'

330,00 '

•'
. Casa alven�ria 2 qtos, garagcfu,lãleral BerthaWeeg� - Rs 300,00

•: Casa madeira, 2 qtos, garagem - RUa BerthaWeege, 767 . fundos-
R$ 23000 '

'

.- Apto.'2qtos, garagem, defron�NANlITE' SC 416 - R$230,OO .'
· Casa de madeira, 3'qtos, garagem - R. Abramo Pradi, pröx. Malwee

.-R$23�OO
'

'.· Casa a1v.enaria, para ccroêrcio R.Angelo Rubini defronteMalwee, c/

.ISO� . R$ 300,00
"

'

"

'.·Casariladc:ira, 2qtós,R. oscarSchneider (I'ifadaMosca) -todarmrada

•. R$I.OO •- Galpão em alvenaria c/IOO� - R. BerthaWeege, 2.490, na Barra-

• R$ 230.00.
'

•' RUA ANGELo' RUBINi, l:izJ • SALA 9

• COMUNrAOO •
'. l)ezembrol96�J�neiroeFevereirol97 , ., '

NÃOHAVERÁEXPEDIEN1EAOSSÁBADOS
.

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09,

TERRENOS ,,'

'I Terrenoc/1.540,OOml,prox.Scar(Cenlí'o).-R$I00.QOO,OO I'Terreno
c/5.184mlRua 199 sem nome - VilaNova-

R$140.000,OO, ,

Terrerio RuaDomingos daNovacl26Om2-R$ 55.000,00
TerrenoSio Luiz - R$12.000,OO

.

'

I TerrenOde44Oml,-JOIO"JanUáriOAyrOSO-R$,22'5.00'001Terreno com 420m2 - RuaAIvino Stein (São Luís) - R$
11.000,00 ,

.

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

,

Terreno LuizManfrini com fundamento de casa (loten°

'I
139)-.R$7.500,00 .

.

"

'
,

I'

Terrenocom

573m,lLottame�to
VersalleslI(loten°53)

,

Foradeenchente-RS16.000,OO '

Terreno no loteamento Constantino Prado (lote n° 63)-
Fmanciamento +R$ 4.700,00 '

Têrrenoci5.000m2-Molhaaoladodagruta-R$90.000,OO

I
CASAS

'1'

Casa

em,
Alvenaria l09m2Tiia

d,OS
Martins Terreno

CI,'2.09Oml-R$30.000,00
Casaemalvenariaci 152m2s/pinturaLoteamentoGiovani
Manfiini(aceita-secarrono negöeío)»Fin,anciamen to - R$

'20.000,00
.

,,',
APTOS

I Apto. Edifício Amízadez quartos + fiÍianciamento R$ '116.000,00 '

Apto. Edifício Jaco Ernmendoerfer,c/100m27° andar-
R$50.000,00 '

,

,
,

LOTESFINANCIADOSAPARTIR D�
R$2500,OOPEENTRAI)A,
Loteamento São Crístövão II

LoteamentoCampossmpiero
LoteamentoConstantino Pradi

LoteamentoOuro VerdeI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOVO-S' CLASSIFICADOS '.

Troca-se uma linha telefônica de
'

Balneário Camboril1 por uma' de
Jàraguá do Sul. Tratar 367-58.62

,

(horário comercial, comSueli).

Vende-se Uno EP/86 entrada de R$
5.500,00 + 12x deR$ 500,00. Tratar
973-5135.

Vende-se casa de nadeirade lei, para
tirar do local, faz-se qualquer regöcío,
TratarAvenidaGetúlioVargas, n° 817,
defronte o Cip.

-'\PARTAMENTO
'

Apo. cl 2 dorms. na Rua 1os6 E.mmenbeder - R$ 3SO,OO
Apo. 202 -_R. Eleonora Prd, c/3dxms. 2 bwc, sala OOZ. lav. gar. - R$ SSO,OO
Apo. 104 R. E1eon«a Prd 'cI3 dorms, 2 bwc, sala COlT.. lav. gar. R$ SSO,OO
Ap4o. Rua loão Ja Ayroso cl 3dxms;. 2 bwc, sala, .ooz. Iav. gar. - R$ 31k>,OO
Ap4o. Rua Joinville clwie ":.2 dorms, sala, cO.. bwc, gar. - R$ SSO,OO

.

Ap4o. 2 cbns, sala, coz, bwc, lav, gar. Vila Nova - R$ 300,00
Ap4o. cl aal'" + mrms, sala, ooll; bwc,lav. gar. Bd. Jaraguá - R$ SSO,OO
CASAS' G
Casa NOVA na Vila Ral, cl 3 dorms, sala, eoz, 2. bwc, lav. gar. - R$ SOO,OO
Casa ao lado do SESC - antro - R$ 700,00

.

Casal alv. cl 2 mrms, na rua MaltWlhloi - R$ 3SO,OO
Càsa mista oom 4 dorms, sala, coz, bwc, Iav, p; próx. WEG IT - 'R$ 330,00
Casa miâa oom 3 dorms, próx. Hosp. Jar88uA R$ ZSO,OO
Casa mista prox.�eIl aalte + 2 mrms - R$ 400,00
CasaMva prox. BavúíalMarechal cl aalte + 2 dorms. - R$ 560,00

Casa a1v. cl 2 mrms. prol<. FERJ - R$ ZSO,OO
Casa alv. cl 3 dorms, na Vda RDmanJ - R$ 400,00
Casa mista cl 3 dorms, prox. DIr. RDdu - R$ 240,00
Casa mista cl 2 dorOll, prox. Du. RDdu - R$ 300,00
Casa iIista cl 3 dorms, prox. Koliba:k - R$ 300,00
qJmNETES
Qaitinete 'Rua João J. Ayrooo cl 2 dorms. - R$ 1'10,00

,_
. �itinet.e Rua� KM2Jea- - R$' lSO,OO

.

-

, ,�na Vila Ral eil donns. sala, ooz. bwc ', R$ lSO,OO
SALA COMEROAlS

.

. Sala comercial Rua ProcópioGo. cl �2 - R$ 450,00
Sala cOmerciai na Rua Eleonora Prd, oom lKß2 - R$ 300,00
Sala comercial em "Guaramirim oom SOnI2 - R$ 400,00
Sala comercial na Ru a Eleonora Pra4i, oom 90m2 - R$ 3SO,OO
Sala comercial na Rua 2S de Julho com 160m2 - R$ 4«>,00
Sala oolÓetcial na Av. Sada eaw... em bm. Vella'SC � R$ lSO,OO.

Sala oomereial na Rua Pe. Albertö Jl!OObi, 172 oom 18ir - R$ .135,00

Ofereço-me para trabalhar de

vendedora. Tratar (047) 373-0606

.cem Béti.

Ofereço-me para trabalhar dé baby
. sister, Estouesperando você me

chamar. Tratar fone: 373-0606 com,

. Beti ouMiriam

I ,

Rua Reino/do Rau, 144 - Jaraguá do Su/- SC

,Lotes na rua 850 - Wi/ly Günther cl 14x31 - 434tn2, (próx. à
Malwee). Valor R$ 8.000,00 parceladO

" .

Terreno cl eprox. 600m2, bairro Ilha da Figueira, lateral
Henrique Krãüse. Valor R$ 12.000,00 negociáveis.'

.

Terreno 15x30m, rua Padre Aloisio Boeing, Barra do' Rio
.

Cerro, aprox. 500mts da Igreja;da Barra. Valor R$20.000,00
nego
Terreno c!450tn2, rua Fra'ncisco Piermann, Vila Lenzi - Valor
R$ 15.000,'00 nsg. *

.

.

,

Terreno e1392rrfl, próx. Giardini Lenzi c! J4x28m. Valor 8$
8.000,00 negocia-se cl carro;
Sobrado em alvenaria cl aprox. 280f772 MASSARANDUBA

.

cl terreno de 900tf12 rua 11 de Nóvembro. Ótima localização.
Valor 60.000,DO negocia-se cl [móvel em Jaraguá.. ,

• Casa de alvenaria cl aprox. 200f772 c! 3 quartos (1 surte) +
dependo de emprego garagem pl2 earroz, rua Max Roberto
Ziermann, terreno'c! 16x29m. Valor 70.000,00 negociável.
Casa de alvenaria 'eI264,65rp2, terref)() eI630rf12, rua 487"
próx. a ponte nova da rua Angelo Sehioehet, 5 quartos, 2
banheiros, troce-se por caSét me;t:n.

Valor R$ 120.000,00
Sobrado em alvenaria semi aca a,do rua Luiz Kienen -

centro, terreno cl 420m2, constr
.

o C/281m2• Valor R$
120.000,00 parcela-se em 36 meses.

.

Terreno CI 330f772" 12x27,50m, n!l 3 no loteamento Jardim
-

Itagué!sSÚ, praia de Itaguassú, (antes de Enseada).
Sala comercial na Barão do: Rio BrancO entro de 30% e

restante em 12x financ. direto'cla construtora.
.

1��� CENTRO COMERCIAL REINOLDO RAU, última$ unidades; t�:
:::: 30% entro e restante em 18x. finane., direto ela construtora. , :�:::�

� .L�CA��L I
m .

,

- Aútomóvel, teletone, ímével ouFGTS, valem como parte do pagamento.
. m� .,..MKRCIAL � . t�! �

��� .Se você quer adquírlroímõvel COM CARTA DE CRÉDITO CONSULTE-NOS! . t\, ,: , ; ;., :::;::ff:
•••.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:�:�:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.!.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.�:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,:.:,:,:.:,:.:,:.:-:.:,:.:.:.:.�.:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::;::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.:."

. \

fF:l,''.'
.

n "

.. ,n�.n, n.(�. Ii\
.. IJ. ,,

__DR_A_·G_�.,....;:_�_�og_E_:_.�_l�_�_�_e�_ri�_i;_l\1_0_S_'_\bI.bUU'(JU�� Preventivo do Câncer- Fone: �71-0942"

DR. DOUGLAS 'F. C. ANJO
Angiologia -. Cirurgia Vascúlar

Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais
Föne:'371-4935

ORA. ELEN C. D. J. DE MASI

Otorrinolaringologia
Cirurgia Plásticà da Face - Naril e Orelha

.

Fone: 371 ..8446
., .

DR. NELSON EICHSTAEDT
OUVIDO - NARIZ .. GARGANTA - Microcirurgia naso"

sinusaJ .. cirurgiado ronco - Otomnolaringologia I

Fones: 372-0617e.371-0942

, I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CUitSSIFICAOOS CORREIOOOPovo-9JaraguádoSuI, 'dedezembro de I'"

�milm)
CREC11873-J

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS LlDA.
APTOS EM·CONSTRUçAo

Edlt, "'flJn/a .' R. .kn4 Emn»ndOMfe,

·Apto. c/111m· - 2' andar. c/2qtos .dtmaisdep .• garagem. portio. portaria
••Onica - R$25.000.00 + sakloparoelacfoetnCUB••nhga chav.s em_janl;7
Edit, Dlanthw • Ru. Ma';"". FrutUo.o

-CQberUaDuplexOO4c/307.8Om". c/3sultes. dem8Í$dep.lareira- duraa<jieira
hd. - 2vagae. pagem. &*�+.parcelasde ccndomlrioaparlird.R$1.025.00.
r.ajustados 'pelo Cl9

-

·Apto502.702 .801 C/225m··sult.t2qtos .• aacada.durasq. incIviduaI.dep..
•

empr.gada. 2 garagens. aalio de f.stas. piscina - Entrada + parcelas d.
oondojnlrio a partir de R$1.183.83 r.,u81ado11 peloCl9
'-Apto304c/214m.·."..ada +parcelasdeoondomlnio'apartirdeR$1.038.52.
• r.ajualadoll pelo Cl9

.

'

Edit, Ama,anthu. Rua Adolfo Saca,1 • lat da. Rua Amazona.

(SCAR)
- Apto c/300m•• temos disponiveis apartam.ntos nI' 301. 302.501.
Entrada+ parcelas condomlnio de 3.85 C&bs (R$1.535.04)hnls.
Cons..uçio: Proma Conslr.• Plan. Ltda. em sistemas de condoinlnio.

.

CASAS I APARTAMENTOS
, -C6se.Nv.c/158m"-R.AMnoS.in.08O-SioLuizR$40.000.00.trocaperapto.
- C6se.de •. NcNa 3.pllYlment'ôs c/45Om"de·6i-.a cons"ulda.ltrreno 800m"-

·

R. Tanaz F. de Goes c/Inda vista- R$180.000.00
.

- Casaalvenariad200.00m".na Rua0I1viaCIiocIini Pradi.33-Jaraguâ-Eequerdo
.

, R$80.000.00
- Ça$ad. alvenaria 123il)". BaIn.6riÕCarnboriú - Tl'oca·a. por apto.m JII'agu6
doSU

,

�Casaalv. c/130.0Om·-3�os. demais dep.troca.se'por apto. - R$�.OOO.OO
·CasaNvenariac/320m"-R.JoioWi.stJr.53 (BR280.Km 72) - R$SS.OOO.OO
- Casad. alvenaria c/85m". semi-nova. 2 quartos. d.mais dependlndas - RIo

daLuzI-R$18.000.00.

'arecer Comerciai

Incorporaflio
Vende - Admlnl.tra

Compra - Aluga
DEFRONTE NJ FÓRUM' � CRECI 00177O-J

FONEIFAX (047) 372·2990
.

CELULAR 973-9089· JARAGuÁ DO SUL· SC

�nHABITAT
. COMPRA. VENDE. ALUGA • ADMINISTRA

I.MC.)r3ILIÁR A
CQtCll1.JUJ

TERRENOS
Terreno 1.250..n2 - R. Treze de Maio
Terreno 45O..n2 (15)(30) - R. Leopoldo Janssen
Terreno 420m2 (14)(30) - Lat. R. Joinville próx. Posto
Beeker

.

Terreno cl 420m2 - Tlta da Mosca
.
Terreno c/1.020..n2. Rua Procópio G. de Oliveira
Terreno c/460m2 Rua João Januárlo Ayroso

: Terreno cl 440m2 Bairro Água Verde
Terreno c/31.000m2 Vila Nova próx. Fórum '

Terreno c/ 2.600..n2 Rua Joinville - ótimo ponto
comercial
Terreno c/430m2 Loteamento Versailles'
Terreno c/589m2 (esqUina) .lIha da' Figueira
Terreno e/400..n2 Rua Marcelo Barbl
Terrenoc/532�- Estrada NQva pr6x.PostoMarcorla
Terreno cl 500m2 frente pl LagQa - Barra do SUl
Terreno c/10.000 e casa de alvenaria, ótimo pl
empresa - Rua Wolfgang Weege (Rio Cêrro II)
Terreno 3.600..n2 Rua Marcelo Barbl- Vila Lenzi
T<errenocl28.000m2 frente para o asfalto em Nereu
··Ramos.
"T:erreno 1'5 x45 (ótima vista (ja cidade) Vila Nova
Terreno 1800m2 - R. João Januário Ayroso
Chácara 115.000..n2 F;4ibeirão Grande
Terreno de 37.0QOm2 - Vila Amizade·
Lotes ci 400m2 - próx. São Lurs Gonzaga
Terreno 450m2 Loteamento Dalmar
Terreno 600m2 Lot. Campo Samplero
Terreno 450m2 Nereu Ramos

. .1EItItIINOS
• Loteameato lIer.Iaaum. VIla .... , cW .11$ 7.000,00 • Ne.oclhel • PareelllD....

._Il".o_arello. aoladodo.emJt6rto."',0_ .11$16.000,00.Pareel_ .

• Ba"" do 1110 Cerro. _

• Área paft lIIItala,lo de Iimp_ .. lat.nI da Jler1ba W..... IDIdo • 6.000m' •

.. 35.000,00 • N••o ..,..I..
.'

.

• Ana ..... lIIItalllJlo de Emp_ �._ 555 • lat.nI da B.r1ba W.....2._'
• totoJmmt. "'IDa . 11$ 35.000,00.
• _WaIt.rM""Iua'" • pr'" daArJI. 14_ . _� IDIdada ,11$ 60,0Gpf
rd ' a40,oOm' • 2 pio...

.

_ Área pr6_0 a ._ de GM, lattrai 500.0_ • 11$ 12.000,00.· A.elta.....arro.
• Área de 11.60_ • _ l.oureDco�tr .11$ 300.000.00 • n..odb" ' atelta·
H troca.

.

T.rr..o rua JoIO " 465,0_ (6tImo) 11$ 13.000,00 (De.odbel)
T.rr..o rua 555 -Iat. Jler1baW 40_ -11$ 7.500,00 a '.500,00 (n.....bel)
T.lriDo rua Ad..'o Plb....r • lna 4'5,00m' , 11$ 30.000,00 (n••odbel)

.

Terntlo ao ullo Vlt6rta • 420,OOm' • 11$ '.000,00 (....odbel)
T.rr..o ruaW..terMarquanlt.diloo t......... a ....Ib.rd.II$150.00 .11$100,00
por metro ",aclrado • pr.lmo .0 Aa"'P"cubt••
T.irm. VIra .... tom 36_ JI$ a.ooo.oo
T........ pr'" Quartel d 1.0_ • 11$ 25.080.00
T.rr..o_ J..i _doerf.r d 763,47rd 11$ 17.000,00 .....

CASAS
• ca. Da Ba"" d. aI artaem 6tIm. eotado d 4 quarto.. 2 _I.., <OJM, .0,," 2
_ , la_ert.. eIl qu"'"p....em· Jl$15.000,00 entr•• 36 ...... de 11$
1.000,00 Ita t.rreno. .

.' CIoano Lot. R_aIIIana d227,ocm'; 4 ...� l ...t•• l topa,_�Ia.........
pra.em, cburr""'luelra,_ d bldro_.em edor ••aJral. 11$
70.'00,00. A ta ..no, -o, meDOr n1or. 1ID",,"a 50,. do n1.r.
, CIoa de arta Da J••i _doerfer, d 31_, .. quart 1 ...t., 3.alu,
.0JM, , laftndo. 5 bod.elr.., dIap..... P....... pl2 .ar , .burru9lelr..
bldrom em, ht ....1.., t.rr.no d '.em·, 11$ 130.000.•00 atolta t.rreno.
....od"'.I.·

. . .

.

• CIoa lllrada N_ de aI....art.. tenm" t/.2.UI_ • 11$ 55.000,00 n...d.......
• _ WalterMarquard!, t.rreno 647,0_ .... mIita d. ,,_, "'... r..adendal
• .•omerdal 11$ ".000,00 n.... ao lado do F_to Mime LIda.
• V.nde na COAJAS· ...a paddo • JI$ '.000,00 eatraell mal. ,11$ 47,00 d.
me...alleIlde••,.. ,

• VtIlde Da rua ADido SebI d•. l37,mIaIa • 3 quarloor, --. topa,
la_eil.. a ta.............arro eI • FARCEIA.MOS ·t 582,5OIII·

.

• Irent. de 12,5Omta.
• CIoa mJata em all.o de Pa..... jUma ......"Aflo • 3 quart......u,.......
.-... pra...... -etroo, toda 1IIWada, "".elmt•• 11$ 25.000,00 • Pareel_
• DeaodaJ:llOl, 4te. .

• CIoa no morro do A.araI .....111'1.........ar • t.mno • CO,O_ • 11$ �s.ooo,OO
• Ne••db...Pare"lIDo. - .tc..

,

•__ no JarapiM. lllrada doa.turo Preallllo MWllclpal· t-. 11$131000,00
outra .JI$ 16;000,00. A.elta...... rro
• Cua no "co. Paula·ADa Paula I, •.....,amadeira· .rande,u.....t. poot••cmI.
il$ �5.000,00

.

03 .... ""'ront. a W•• II • 1lJ.....arla' aei.OOrd, 6O.00rd. UO.oOm· • t.rr.DO

2.500.0cm· "!I$ 70.000,00 ...ende-.',IJIdI'llduaJment. ou total.
1110 Molla Lot. Aldron,,111 .2. pio t.......o 375;0_ • 11$'15.000,00 ai...

Oalplo em ....111'1... de buhlar a,.onl••"., ..... todo. eIldoa ...._,rI...
••• ,-It6r10, d.p6aJt.1, me_ d••ort•• m•• d••atliDp.. 2 pt.o. todo murado
"".elent. pr"'o, pr6_•• Supennertado PhIlII! • Slo.1ulI 'Jarapi .....mto
• JI$ 30.000,00 • Aeelta..e earro • n..odb". ,

0.._ de tb_na,VII. -No.. d 133mã, 3 ,tOll, 2. _lu, copa, e... 2. ta�lro.,
Ia_ert.. pr� AlUlTlllq.."", d•• T.rr...o da_ . 11$ 65.000,00 ....;
CIoa de madeira Ro Arqulmedea DoaJaa • Wa1_, � ......... eopo, _, t.rr..o.
com 41_, prmIa pllIn..damento '.

CIoa � Joio 1'1.,,1......... "" ..... d 170m', 2 "'t.., 3 .... 2 ."u, _� to...,
boDb.lro, lannd, terreno d 3H1l1' ,11$ 68.000,00 n.,.
CIoa Rio da .... pr6L Bar do Ro..., d...... 2 ._,,"a, ..., bllllhelro, Ia... 'ana....
t.rr.no ., 544"" 11$ 17.000.00 "", •
ÇMa de .h-d 15_ rua Jler1ba W..... t.rreno d 7.500m' 11$ ,..000,00 .....
CIoa rua Malblu ltuJiioa ,

Y
n.uet ra de 11$ 35.000,00 ne,. ,

CIoa na Ba"" Lot. V1e1ru de ai • JI$ '.60.000,00 .

a. Ja&'" "querdo ......_ _ SI..... 11$ 35.000,00 ou 25.000,00 • lIDanc.
... 11$1150,00 ......aII, 6,5 ....... • f
·V.nd.·.. -.6rl.. aputammto..
CIoa rua Inido ·Zaco, arta· 11$ 16.000,00 n... (lAreela.

'

CIoa IAtu...ento Juy tu.

CIoa rua 25 de Julbo • VIla N_ 11$ 70.000,00 .....
CIoa rua campo AI••r•• Boa Wb • 11$ 25.000,00 .....
CIoa Barra rua Bertba W..ue , 11$ 50.000,00 no••

·AI'AI!tUMENfO .

• Apto. Cambort.6. todo moblUado • 3 ...rt.. , .Ia·..... 3' andar· 700m de

praia._ 2300 D' 740 aeelta..e 1m6 _ altltlba.
• EdIIIdo CeatenlJlo .2" andar.3 quart ala toIInba. Z_.Ir... pnaem· !iua
W"""mlr. _urocben • 11$ 65.000,00
• Cmdomlnlo _de· blo.o 01 • "l"o. 1 0,1 • 2 quart....ala, .apa. boDbelro,
\.....d.rla, et•• de"" .ollnha IDllaiaell ao pro,. de 11$ 25.000,00 e �..m1r
lIDandamtnt. de 11$ 310,0.0 por m&.. A.elta... ,t.",eno.

ALVGA·SIl
03 defronte a W.. U • GalPio ....tnl .... lU•• com. Domina0' da. NOfa
02 delr.. t. a W.'·B

.

balpio .entral
.

c- pr6x. Bar da Nma • VIla Non • 11$ 280,00

TERRENOS
·

- Terrenoc/28.28Om".nohvoquevaiaElJm.nauc/l85m de frentePlBR 413•.
cont.ndo lI1Ia casa de lnadeira c/ 150m" + gaIpio de alvenaria c/20Om"

R$170.000.00
- Terreno27.000m".Ch6caraemÁguasa&rae.Perlmn'oUJbano- R$45.000.00
- Terreno c/ 7.350m", & 50 m."os d'a R. Jos' T. fll)elro (após "vo) R$
32.000.00

.

• T.rr.noC/450m"- R. Am'Ra Fisch.r Enk•• Vila R... - R$11.000.00
• T.rr.noc/.302000m"- Rua ErnestoLessmam -VilaLeI... - R$ 20.000.00 .

GALPAO INDUSTRIAL I COMERCIAL
·

-Galp60lndu!'trlaI ••stu...ramontada.cob.r.....apagaocomär.ade400.00m·j••
oterrenooorn854,00m".F.kIaJoloFranzner••m"'n.�Igr.jaSioWzGawtga.
Pr'co R$ 30.800 •.00..
- Pr'dio cornerdl!l - 312m" - R. Ad6lia FilIcher. 720· R$ 80.000.00' aceita

parcelamento ou "oca pardal pl aptoJterr.no.

CASAS
Casa em alvenaria cl 260..n2 - terreno c/1540m2 -

Schroeder
Casa de alv. cl 1 qO..n2 terrem cl538m2 - BairróÁgua
Verde
Casa de alv. í215m2 - Praia de ltajuba
Casa de�1v:220jn21 surte +3 dórmitórlos - Rua Max
'Ziemann
Casa 130..n2· e terreno 520..n2 - Entrada Rio da Luz

próx. Malwee.
. Casa alv. 120..n2 cl 3 dorm. Lot. Res. Luis Kienen

_ Sobrado alv. 170..n2 Barra Velha - permuta casa em
.. Jaraguá' .

• Sala comI. 93m2 - centro
•

=' APARTAMENTOS
! Apto:3 dorm. - Edlt. Gardênia

c: Apto. 1 dorm. Edit. Virginia
.' Apart. cl 2 dormitórios, Edi. Juliana - Rua

• Gumercindo. da Silva

• Apart. cl 3 dormitórios, Edi: Juliana - Rua

• Gumercindo da Silva
_ Apto Ed. lsabela c/123m2 - 2 dormitórios + surte e

• demàis d�pen�ências.
• Apto. 155m2• Edlt. � Edit. Schiochet.,entrada +
• financiamento.' .

: Apto. 96m2 - Edif. migrantes (parcelar)
• Apto. 3 dorm. - Ed. Miner

• Apto. 1 dorm. - Camboriú.
•
.' ALUGA-SE
• •

• Sala comercial 30m2 - R. Francisco Medeiros.
• Sala comI: - Edif. Picolli c/35m2
... Galpão indl. 130m2 - Rua Lepoldo Janssen.
... Casa mista c/3 dorm.·Rua Max Doerina.
- Ed. Isabela c/ 3 dorm.• Rua Procópio Gomes
• •

• Apto. 3dorm. Eçt. Càrvalho" .

.

• Casa de alvenaria R. Gumercindo da Silva ..

-LOCAÇAo
Lojac/25.00m"- NcNa- R. Bernardo Dombusdl 1088 - R$mooo
Loja c/150.00m" + subloja .m acabamento - R: Ad'fia Fiech.r • Cento - R$
SOO.OO
• Lojas - R. El.onoraS. Praçli Ed. AnUío cl42.24m·' R$300.00· c/53.47,m·- R$
•00

.

-loja c/35m" - R. GuiIl.rme Hering. 70 - Edif. &k:a - R$ 300;00
- Loja c/82.0Om"· Rua Marina Fru\I08o 000 Ed. As....r - R$ 400.00
- Apto. c/3 qtos - R. El.onora S. Pràdi (C.ntro) - R$ 550.00
- L�as C/72.0Om"· RUa Joe' Th.odoro Rib.lro. 355 - após Indumak - 72.00m"
- R$. 275.00 ,

-Apto. c/03 quartos .demaisdep. c/garagem - RIodaLuzl. nl'2741 - Pr6iC. Escda
- R$200.00
-Casa•. cl 02 quartos. d.maisdep.c/ garag.m·pr6x. EscolaRiodaLuzl- R$
200.00
'-Apto. c/3 quartos. 2BWC. cturasquelra. d.mals d.p.o garag.m p/02 carros,
Rua Joe' �.negottlo Nova Braslfia'- R$ 700.00'

.

• Apto. t6rr.o c/02 quartos • dé�ais dep. - R. Guilh.rm. H.ring. 94· Centro- R$
�OO '

R fPITACIO PfSSOA, 421 SALA 103 FONf 371 8814

I,

Vende-se camionete F-75 ano 72
- 4 cilindros, carroceria d�
madeira R$ 3.500,00. Aceito'
carro ou moto na 'troca. J'ratar
371-3414 em );lor. comercial.ou
983-3559 ou ainda na BR-280
após Posto Marcolla, segunda
lombada, n° 325.

línica 'São Cami·lo
Dr. Marcos'Fernando F.Subtil.

1�������1el�lpli�11Iiilliil?ll�i�i�ftllllí�imi�IIII!�i�!
Medicina do Trabalho ...Fratur•• - Urgincla.
Doen9a.. de �oluna, Le.õe. do �.porte - Vfdeo Art�.copla
e Cirurgia. do Joelho
Exame.: adml••lonal., deml••lonal. e periódico.
Hor6rlo. atendimento: 8:30 à. 11 :30 e 14:00 à. 18:30h•• '

Vende-se compressor 40 pés -

350 libras e jato <te areia

compacto. Por R$ 2 mil. Aceito
troca. Tratar 371-3414 em.bor.
comerc�1 ou 983-3559 0\1 aiiula
na BR-280 após POsto Marcolla,

. segunda lombada, n° 325.

RUAJEUPESCIIMID'i', 157
(AO lADODA '1001I'ERRAGENS).

FONE: 371-8009

,
.
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CLASSIFICADOS

APARTAMEN'TOS
C�NTRO

EDF.RES.DUNKEREMCONSTRuçAONOCORAÇAODACI)ADE2E3
QUARTOS.SOMENTE2APTOS�ANDAR

.

Ed. Carvalho - Apto:. cl 193m2 (3" pavimento) - 3 qtos. �ndO uma suíte
.

e demais dependências.
.

Ed. Carvalho - Apto. cl 173m2 (�pavimento) - 3 qtos. Sendo uma surte
+ dependência de empregada. 2 garagens
Excelente cobertura no Edlt. Riviera CI 246;00mZ - prõx. ao Beira Rio
Cllbe d.e Campo
Barbada. apto. no Edlt.Mln., (1 quarto, demais dependências). Frente
pl Prefeitura - R$ 22.000,00 .

Ed. Sehloch.l- Apto. cl 152,20m2 (1Q11 andar) 3 qtos, sendo 1 surte.
Com garagem

.... .

�

�, CASAS
.�

� TReS RIOSNORTE - LoteamentoSantoAntonio, casaalvenaria semi-
�: acabada com 3 quartosdemáis dependências.

. .

t FIGUEIRA -Casa nova em alvenariac/176m2-4qtos. se,ndo uma suíte.
!:li Localização nobre.
0;': RGUEIRA - Casa em alvenariaci2 surtes, demais dependências
�j VILANOVA - casa em alvenaria cl 4 quartos em terreno cl 480m2

*� TIFA SCHUBERT - Casa em alv. cl 80m2 em terreno.c/400m2 - RS
?:: 15.000,00
��. NOVA BRASrLlA - Casa em alvenaria c/138m2em terreno c/450m2

�� FIGUEIRA - Casa em alvenaria c/550rh2em terrenô c/16ÓOm2 .

:? VILACEN'tENÄR 10 - Casaem alvenariac/11Omzem terreno cl 392m2
:t VILA LALAU - Casa em arv8naria C/'145m2em terreno c/456m2
�� CENTRO -R. JoséEmmendoerfer, casaem alYanaria c/4qua rtos sendO
:�l uma suíte em terreno C/655,50m2

.

�l VILANOVA-Casaemalvenariac/3quarfos sendo t s(JíteemtE!rreno
:::i c/865 87m2 '

� , .

.

l::: CENTRO -Casá emalvenaria com aproximadamente120m2+prédio em

111� alvenaria com aprox. 300m2 em terreno com 75�72m2
.

:::: JOAO PESSOA - Casa em alvenaria c/3 qtos, em terreno com 450m2
:!:!.

Nãofique andandopor
aí. Procure seus

'" . .

negoclos aquI..

elassifie.dos· do
CORREIO DO POVO
O MAIS LIDO
DA REGIÃO

371-"919.
372-3,363

j'
I

Jaraguá do sm,: 6 de dezembro de.!'

2
1
1
2
1
2
1
1
1

.

Versalhes

JguáBsq.
Sehroeder
Lot. Papp
AnàPauIa
Centro

Corupá
.

VIeiras
Rau

TERRENOS
VILA NOVA - Excelentes lotes financiados em 1Ö'

meses - Próx. ao Fórum .e ao Breithaup't
JÁRAGUA ESQUERDO .: Cond. das Ãzaléias -

Terreno c/721 ,57m2
,

JARAGUA ESQUERDO - Cond. das Azaléias, -

.

Terrenoc/1.061,82m2
ILHADAFIGUElRA-Terretiodeesquina cl579,00m2
CENTRO- Rua Walter Marquardt -: Excel�tes lotes

frente ao Supermerçado'Breithaupt
RUA JOINVILLE - Exçelente terreno medindo

2.721 ,60m2, sem benfeitorias �'prÓx. Besc Portal.
CENTRO,:" Terrenô C/550,OOm2, si benfeitorias - R.

Emílio Stein

CENTRO - Pres. Epitácio Pessoa.Terrenocl1.548m2 ,

edificado c/ casa de material e outras benfeitoras.
CENTRO - ExcelenteTerreno cl2.500,OOm2, fazendo
frenteàAv. Marechal c/28m. AoladodoCentrö Educ.

SIGMA

SALAS COMERel'AIS
- Térrea e no 6° andar -

!ff�. IMÓVEIS RuaAntonio C. Ferreir� 197
CRECI'1741-J

COMPU· VIIDI • 10TlIA • ADMIlgTU • II�O.POU

1
2
1
1
1

Centro
Centro
Barra
Cenira
centro
Centro
Centro

371-7931.

Qtos Gar Bairro

Sobrado
Casa Alv.
Casa Alv.
Casa Alv;
Casa Alv.
CasaAlv,
CasaMad.
CaSa Alv.
Casa Mis.

300 4
84 3·
190 4
240

-

4
133 3
180 4
60 2
220 3
120 4

Centro
Nereu
Nereu
Nereu

Figueira
Plgueira

. Amizade
VilaNova
StaLUzia
VilaRau

•

VilaLenzi
Barra
Garibaldi
Garibaldi

Corupä

-

EndereçolPonto R�f. Preço . InformaçõesGerais

R. Herold.Hesse, 30
,

. R. OliviaPradi, 88
R. Princesa Isabel, 547
R Marcos V.Girolla, 474
Rua634- 103
R. José Emmendoerfer, 139
R. Ludowico Weiler, 210
R ..Adolfo Tribess, 5· casa
R. Luis Picolli 140

75.000 Semi acabadolNegociáveis
38.000 Prõx.Condomínio Azaléias

8o,ooi terreno 6.562m2"Parcela85.00 Aceita carrolImóvel- valor
25.00 Casa em construção/Troca
.80.000 Troca por apartamento
12.000 Aceita parcelar/carro
85.000 Aceitacasade maíor valcr
28.000 Aceita carro até R$ 8.000

Apto OK

Apto OK
Apto. Cons.
Apto Cons.

Apto Cons,
SaIacoml.
SaIaComl.

153 3·
178 3
112 3
135 3'
85 3
113
51

Bd. Schiochet - 120 andar
Bd. Carvalho (Ruà CEF)
Res. H�iMarquardt
Bd. Klein - Em Construção
Ed. Mathedi - Construção
Ed. Florença - 10Andar
RuaLeo oldo Malheiro 15

50.000 + CBF I Fica CozinhalBWC
80�000 Quitado - 2 vagas garagem
40.000 Quitado - BntregaMarço/97
70.000 Financiado em 48 parcelas
38.000 Financiado em 48 parcelas
60.000 SaIaComerciaI
28.000 Anti o Cons, Dr. Beleza

Lote 392
10000 -

8000
26Ó8'
354 r

465
385
630
Vários -

Vários -

Vários -

Vários -

60.000 Negociáveís
8.500 Negociáveis
35.000 Aceita parcelar
28.000 Negociáveis .

7.500 Negociáveis
6.000 Ent. 2.000 + 48 x 224
10.000 Ent. 5.000 + 12 x 600
33.000 20% entrada - Saldo 20 x
7.000 SEM.ENTRADA 200 p/mês

Diverso .30% entrada - Saldo 18'x
Diverso 30% entrada - SaldO 18 x

.

Diverso 30% entrada - Saldo 18 x

Rua Barão do RioBranco
Após Nereu - BR 280
Pröx. Arroz Zanghelini
RuaAndré Voltolini
(2. rua após Merc. Junkes)
Resideneialf'tezera I

.

Residencial Behling
Próx. FórumlRádio RBN
ResidencialGeranium
ResideneialRenascença
ResidencialPiermann I
Residencial Satler

Terreno
Terreno
Terreno
Lote
Lotes
.Lotes
Lotes
Lõtes
Lótes
Lotes.
Lotes
Chácara
Chácara

. Cbácara .

180000 -

111500 -

. 49172 -

Bstr. Garibaldi - Km 15
Ribeirão Húngaros - Km 13
Estrada Bomplant � Km 8

80.000 Casa•. - Aceita trocar
20.000 Semmoradia -Trocalparcela
8;000 Semmoradia - Parcela

terreno oom 8.000m1 no centro de Nereu Ramos
. (CENTRO) - Apenas R$ 3,5.000,00 ou parcelado

IMPERDíVEL

Res. Geraniwn (Centro de SantaLuzia)
Lotes com toda Infra-estrutura (Tamanhomédio de 500m2)

, SBM ENTRADA - �$ 200,00 phnês FIXOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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/

BARRA VELHA É A PRAIA.
, PRAIAMAR
E O SEU APAnAMENTO.

I
i
i
!

I
I
�

I
t!I

'�

I
i
i

a1t. i
ERIYElTO ImÓYEI' �

VENDAS - Av, Santa Catarina,247 IFone!Fax:(047) 456,0153 - 456.2022
_

BARRA VELHA - SC

Agora você tem mais um bommotivo para desfrutar
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 adquire o seu imóvel a preço justo, 'em
condições facilitadas e com financiamento direto
'pela construtora.

,

Reserve o seu apartamento no Residencial Pràiamar.'
Viva tudo o que Barra Velha te� demelhor.

Hãéãu·!
.... 'I �ADMINIS1RAÇÃOEEMPR,IMO!ILIÁRIOS �
VENDAS -Rua 9 de Março,105-Fone:(047) 433-1474 �
, JOINVlLLE· SC t!I

Estou me oferecendo para
trabalhar com bebidas, na

entrega, depósito, vendas; etc.
Tenho experi-encia, Tratar 373-
0563 com Leandro.

.

Vende-se garelli ano e modelo

86, motor com 2 meses de uso

por R$ 550,00 de ix de R$
300,00.

,

25 CD's porR$ 1.000,00.00 2 x
deR$ 550,OO.Tratar 371-0988"
ramal �86 c/ Andre'.

. Vende-se Gol, GTi/89 azul

conpleto. Carro impecável.Por
R$ 9.500,00. Fone: 372-3399
comEvandro.

Vende-se aparelho de som

marca Pionner, duplo deck,
1500w de potência, gabinetepl

Aluga-se, apto. c/ 2 quartos na
RUà Emesto Enn1io Horst, ao
lado da fábrica da Dalmar.
Tratar �72-0187.

CORREIO DO POVO

.,

Anuncie, nos
classlflcados do

371-1919
372-3363

� .�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i::::::::::::::::::::::::::::-,

�j!
'

LOCAÇAO j�jli�j�� VENDA
. �jlji

-

��� Cód. 602 -Apto. ci2 qtos - Pröx. Ir: C6d. 186 - Casa alv.. � Jardim São �I
,��� Botafogo - Barra do Rio Cerro - R$ �f1 Luis - R$ 60"000,00 + financiamento �r

��� 250,00 r�I C6d. 187 - Casa alv. cl 182m2m
, I�

::: Cód.605-Salacoml.-Éd�Dlener ::::::::: suíte + 2 qtos - Centro - R$ :::::
, :::- A". Mal. Deodoro - Centro _ R$

:�::;:;-. 85 000 oo :::::
:;. I"\y, :::::::: • , ::::;

::: . ::::::::: C6d. 387 - 2 terrenos - Próx. Marisol :::::

�j� :d�609 - Apto. c/'3 qtos _ Ed. �rr - Vila Lalau � R$ -10.000;00 e 1
l :�:

Barão _ R$ 550,00
tf� R$ 13.000,00 :t

��� �If '

C6d. 423 ,- Sala cornI. - Schopping I�
,��; Cód. 612-Casadealv. cl2qtos- t? Fall cl 26m2 - pröx. Praça �t

��� inicio Jguá Esquerdo - R$ 320,00 �rr Alimentação - R$ 6.500,00. Aceita �?
��� Cód. 619 - Apto. c/ 2 qtos - Ed. f�r carro

'

r� ,

'�:� Papp - Barra do Rio Cerro - R$ :tf C6d. 427 - Ponto Comercial (Meri �:�:�
_-

�� 350,00
.

�?? Doces) cl todos m6veis - �I
��� Coo. 621 - Casa demadeira cl 3 �?? R$ 25.000,00 :t
��� qtos - Vila Nova - R$ 350,00 �?? C6d.393 - Terreno cl 660m2 - Jguá- �r
:�� Cód. 624 - Sala cornI. - João :tr Esquerdo - R$ 12'.000,00 r�
�:! Pessoa - A partir de R$ 150,00 :�:�:r C6d. 394 - Terreno 388m2 - Lot t�
�:� Cód.629�Salacoml.;·1 p,iso-Av. I�( Butzke. A partir de R$ S;()OO,OO �I

, ��: {{: C6d. 395 - Terreno cl 500m2 - Lot. t�
�� Mal. Deodoro - R$400,00 :tr Jardim Hruschka - R$ 9.000,00 r�
��� Coo; 632 - Casa de madeira c/3 t}; C6d. 396 � Terreno ct 337,50m2 I:

, @ . qtos - pröx, Cal. Homago - Ilha da tf� 13,50m2 (13,50 x 25) - Vila Rau R$ �r
�:! Flguelra�R$430,OO tt114.000,00

- t�
::: CÓd. 683 - AptO. clsuite + 2 qtos - ;:::::::: C6d: 397 - Terreno cl área de 500m2 ;:::;
j�� Ed. Glovana - Vila Lalau - }} - Próx. Fórum - Vila Nova - R$ �I

, ';;;;Rii.äitii1f;;:.i;'�'!;:M:e�;iiii;,1

GRÁFICAEDHORACPLIDA.
Lay-out'

. '_
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CORREIODopovo-12· .PU8UCACOES LEGAIS Jaragoá dO Sul, 6dédezembro de 1"'.

FONE: 372-3349

ALUGUEL·
. .

DETRAJES·
I

RUA· EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

. PROCLAMASDECASAMENTO
MargotAdéHa Lehmann,Ofi.cial doRegistroCivil do jOnhtrito da COIlUU'al
de Jaraguá do Sul, Estadode Santa Catarina, faz saber ·que comparecenun
neste Cartório exibindo seUs documentos pela lei, afim de se habilitarem

para casar os seguintes:

EDItAL N° 20.883 de 28-11-1996
. SERGIO.LUCASEEDILAINERODRIGUES DOSSANTOS

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural deRealeza, Paraná, domiciliado e residente
naRua Victor Vitkoski, _ISS, Jaraguä-Esquerdo, nesta cidade, filho deAlexandre
Lucas eLuciaClaudires Lucas.
Ela, brasileira, solteira, operäria, natural de Toledo, Paraná, domiciliada e residente
naRuaVictorVitkoski, 155, Jaraguá-Esquerdo, nesta cidade, filha de JoséHenrique

·

dos Santos eEdite Rodrigues dos Santos.,

EDITAL N° 20�884 de 29-11-1996
.

DIOCENEI RABOCK E MÔNICA ALMED)A DEOLIVEIRA
·

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural deJaragúádo SUl, domiciliado eresidente
naRuaCarlós Niets, 154, VIlaNova, nesta cidade, filhodeAngeloRabock eDeodete

FeliWiRabock.· �

..

Ela, brasileira, solteira, professora, natural deDuque de Caxias, Rio de Janeiro,
domiciliada e residente naRuaCarlos Niets, 154, VilaNova-nesta cidade, filhade

·

AureliodeOlivelraeLaurita MariaAlmeidadeOliveira.

EDITAL N° 20�885 de 02-12-J996
JOÃO CARLOS TAUBE EMARISTELA GROTH

· Ele, brasileiro, solteiro, assistente de vendas, natural dePalotina, Paraná, domiciliado
e residente emSC-416, n° 2.315, nesta cidade, filho deAri Taube eLaura Taube.

·

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deCunhaPorã, neste Estado, domiciliada e

residente em SC-416, n°2.315, nesta cidade, filha deDarryGroth e Irene Groth.

EDITAL N° 20.886 de 02t12-1996
NILSON TOMASELLI E SIRLEI APARECIDA DOS SANTOS .

Ele; brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jaraguá doSul, domiciliado e residente
em&tradaGaribaldi, nesta cidade, filho deGaldinoTomaselli eLutzi.Zick Tomaselli.

.
� . .

'

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguä doSul, domiciliada e residente em
EstradaGaribaldi, nesta cidade, filha deAntenor dos Santos eAlzira dos Santos.

EDITAL N° 20.888 de 03..02-1996
. MltURIICIO JOSÉGoRGES E LUCELIA MEES

Ele, brasileiro, solteiro, laboratorista, natural de JaraguádoSul, domiciliada e residente
. naRua Nossa SenhoraAparecida, 118, Ilha daFigueira; nesta cidade, filho de Irio
José Gorges eAdelina Baader Gorges.

.

Eia, brasileira, solteira,.do lar, natural deGuaramirim, neste Estado, donuciliada e

residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 118, Ilha da Figueira, nesta cidade,
Filha dePaulino Mees eMaria Mees.

EDITAL N° 20.891 de 04-12-1996 .

EMERSONJUNIOR STINGHENELUCIANEKLINKOSKI
Ele, brasileiro, solteiro;operário, natural de Jaraguá doSul, domiciliadoe residente.

naRuaFranciscoStinghen, Barra doRioCêrro, nesta cidade, filho deHélioStinghen
e l.idiaStinghen,
Ela, brasileira, solteira, secretäria, natural de Jaraguädo SUl, domiciliada e residente
naRuaAntonio Francisco Diemont, 259, VilaNova, nesta cidade, filha de Vicente
José Klinkoski eMariaDiemontKlinkeski.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que
.: ,J

serã publicado pela imprensa e emCartório, onde será: afixado por 15 (quinze) dias.

I' EDITAL,'
.

.

PATRICIATAVARES DACUNHA GOMES Tabeliã e Oficial de TítuloS
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, na fonnada
Lei, etc.

Faz saber a todos quanto este edi.tal virem que se acham neste

Tabelionato para Protesto os Títulos contra:
.

Agenó.r Silva Ramos - R. Julio Ferreira, 201' - Nesta;.
Airton �uiz Klein - R. Jos� Narloch,.1781 - Nesta;
Construtora e lncorp, JG doSul Ltda. - R. Fritz Bartel s/nº sala 01 - Nestaj

. Construtora e Incorp. JG doSulltda. - R. Fritz Bartel s/nº sala 01 - Nesta;
Comunidade Evang. de Nereu Ramos - R. Max Eugênio' Roberto
Ziemann, 255 - Nesta;
Condutrom Ind. Eletromec Ltda. - R. Leopoldo Malheiro, 125 - Nesta;
Distrib. L. Mames de. Alimentícios .Ltde. - R. Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 1369 - Ne�ta;
.

.

DJTWMere.lnd. e Com. de.Condimentos - R. 876, 287, Lot. Sto. Antonio

':' Nesta;

Engepasa Eng. do Pávimento SIA - R. Joinville, ,1016 - Nesta;·

Empleitec Empreiteira Mão-de-Obra � R. Ney Franco s/flº - Nesta;

Foríín-Oar LatoariaPintura Ltda. - R. Bernardo Dornbusch s/n - Nestá;
Femando Cardoso Garcia· - R Guanabara, 186 - Nesta;
JJ Com. Ofichia Motos Ltdà. ME _'R. Bemardo Dombusch, 172 sll .

Nesta;
,

Josimar Conzatti e Ana Mari A S .Gonz. - R. Jorge Czémiewicz, 1304 -
.

Nesta;
Move Esq. Rio Cerro Ltda. - R. Estrada Rio Cerro Pequeno s/nº - Nesta;.
Mercearia Fischer Ltda. - R. Roberto Ziemann, 744 - Nesta;.

__ '.
"

Mafalda SansonMuller - R. Marcos V. Girolla, �4 - Nesta;
Metal Wagen Indl. Ltda. - R. Alberto Klitzke, 178 - Nesta;
Metaiin Ind. de Máquinas Ltda. - R. MaxWilhelm, 8601 - Nesta;

'. f

Metalin Ind. de Máquinas' ttda, -, R. MaxWilheIm, 786 - Nesta;
Podi Um Com. e Repres. Ltda. - R. Lorival Zocatelli, 129 - Nesta;
Silva Almeida Camacho Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 488 - Nesta;

. Vanilda Dalpra Petry.; R. José Teodoro Ribeiro, 454 - Nesta;
Vanilda D Betry - R. José Teodoro Ribeiro, 454 - Nesta;
Verdureirà Olivio Schoppihg - R. Bernardo Dombusch S/nº.- Nesta..

(

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a
. .

aceltar a devida intimação, faz por intermédio do presente edital,· para
que os mesmos compareçam neste Tabelionato na rua- Arthur Müller,

.

78, no prazo da Lei a fim de liquidar o seu débito, ou então dar razão
. .

porque não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na

fonna da Lej, etc.

LS/Jaraguá do Sul, 05 de dezembro de 1996

IIton Hoffmann .

Tabelião Substituto
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·Alunos da UFSC visitam acampamento de sem-tetra
Campos Novos - o Grupo ,PET
Hist6ria (Programa Especial de
Treinamento) da UFSC
(Universidade Federal de Santa
Catarina) está desenvolvendo

debates e palestras sobre o

Movimento dos Trabalhàdores
Sem-Terra e reforma àgrária. Ppr
oonsiderar, o tema de importância
nacional, o grupo está promovendo
estudos que têm como objetivo o

entendimento da eausa e suas·

oonseqUências.
- Pensamos que os estudos
histéricos devam sempre estar

voltados ao entendimento, à

ooIIl'reensão e não ao julgamento.

Desta forma, uma maneira de
entender este movimento social é
analisar !JS resultados de algumas
experiências de reforma agnú:ia -

explicou o professor Hélio Serpa.
De acordo C0m ele, a luta dos

trabalhadores sem-terra tem

marcado de forma significativa a

hist6ria brasileira nestes ültimos
.

anos. Serpa acredita que as

ÍlÚormaçõeS passadas pelos 6rgã�
de comunicação ficam na

superficialidade, sofrem

"filtragem", e não' apresentam o

verdadeiro' sentido e razão do
movimento: "Invasões de

.

Iatifündios, aca�pamentos,

conflitos com a Polícia e com o

Exército, mortes. e chacinas- são.

apenas algumas facetas, as quais
chegam ao público filtradas pelos

.

nteios de comunicação, não- raras
vezes, adicionadas com doses de
sensacionalismo" , alfinetou,
Na opinião dele, o movimento dos
sem-terra representa parte da

população que, marginalizada pelá
'. estrutura fundiária, procura uma
divisão rrais igualitária da terra.

"Expropriada no campo, essas

pessoas vão para a cidade,
inchando' as periferias e

transformando o problema agrário
também em urbano", aFgutnentou.

VI�A - O ÓNpÓ PET.visitou"
no início do mês de julho, o

assentamento "30 de outubro",
para, segundo os organizadores,
conhecer os aspectos econômicos,
sociais e culturais das pessoas que

vivem, ali. Serpa informou que os

trabalhadores. possuem duas

formas organizacionais: ,

a

cooperativa e a individual. "Foram.
nestas. dua:s formas existentes que
centramos nossos estudos" .revelou
Serpa.
Oprofessor explicou' que a forma
de cooperativa é uma instituição
bem definida, onde o trabalho é
realizado coletivamente: incluindo

. ferramentas e divisão da produção.
Na propriedade individual o

colono é o dono da terra e das
ferramentas. Ele acredita que a

visita foi proveitosa à medida que
contribuiu para "desmistificar
certas idéias e imagens
estereotipadas que freqüentemente
são associadas às pessoas que
fazem parte deste movimento
social", frisou, acrescentando que
muitas vezes os trabalhadores sem
terra são considerados
vagabundos, quê vendem a terra

que recebe do governo e a revende

para novamente ingressarem. no
"

movimento.

Aids mata·60% dos infectadosno Vale do Itapocu
J..ag� dó Sul - Cerca. de

60% das vítimas do vírUSmv no

VaIe do Itapocu já morreram em

decorrência das doenças
oportunistas desenvolvidas. A

, informação é do coordenador do

Programa sobre. Doenças
Sexualmente Transmissíveís
(DST), o médico psiquiatra
Afonso CarlosQuentaldeMoura,
Segundo ele, a região tem 81
casos demv positivo registrado,

.

destes, 41 desenvolveram a

doençae 25 morreram. '

A Aids, sigla em ing�s que
significa' síndrome da
ÍDl1modeficiência adquirida, é um
conjunto' de sinais que juntos
mostram que, o sistema

Aids em

Jaraguá
doSu'

1991

81 casos de HIV positivo

41 pacientes com AiCls

25morreram,
Seis ccianfas

estão contaminadaS

imunológico da pessoa está
.

mulheres e 7;4% em homens.

deficitário. A doença é cáusada - A Aids se socializou e

pelo VÚ'US'mv (lmuaodeãcíêacía empobreceu - afuma o psiquiatra,
Humana), que pode ficar lembrando que, no início, a

encubado por até cinco anos. São contaminação atingia a classe
os sintomáticos, 'pessoas média alta. Be informou' ainda
portadoras do. HIV que não que, para cada caso confumado,
desenvolveram a dOença. existem mais 100' pessoas

O Programa sobre Doenças infeCtadas. "Temos uma sociedade
Sexuajnente Transmissíveis .foi "conservadora e repressora, qu�
criado em'1991, pelas secretarias prega um discurso morst, com
Municipal e Estadual de Saúde. � atitudes suspeitas", avaliou.
Durante este período, registrou Parao�ximo ano, oprograma
queda de 27% no núm.ero de casos. pretende ilserir ilfonnações sobre
decorrentes do uso de drogas formas de prevenção à Aids nas

,injetáveis, passando de 70% para escolas da microrregião. Um
43%, mas aponta um crescimento questionário n avaliai o nível de
do núnlero de infectados' entre os inforniação e preconceito, dos
heterossexuais, 21% entre as professores, pais e alwios.

p·ERIGO - Com o crescimento
.

do número de casos registrados em
todo o mundo, acabaram-se os

grupes de risco, aos quais estava'
associado a disslmfuação do vírus.
Estes grupos eram, formados .por
gays, prostítntas, usuários de

drogas injetáveis e. pessoas que
mantinham relacionamentos
sexuais promíscuas. Hoje, isto já
não mais existe e a Aids pode
atingir a' todos,
indiscrfmínadamente, caso não

.' PROPORÇÃO ASSUSTADORA

100
eont"min"tlos'
P"'" c,,"" e"so
tle Aitls .Iegistl"tlo

22IDJlhões
de pessoss estão infectadas

ou doentes de Aids.

.'METADE
são mulheres.

HIV deve ififectar

3,1 mJlhoes
de pessoas em 96.

sejam tomadas as precauções
necessárias. '

'o sexo seguro é evitar '0
contato com o esperma, sangue e

secreções vaginais.Não é preciso
deixar de fazer sexo, mas. fazê-lo

S
amelhor terapia" .

4�5milhões
de pessoas já morreram
de Aids no mundo.

·1/3
das pessoas infectadas

apresenta sintomas.

47%,
adquiriram a

doençs
'através de

. relaçoes
sexuais.

Distri/KJlfã9JKlr ,rllJKIS ,m
nlDÇitl «IS II ct/SDS

nglstftltkJs
,

Droga Injetável . 43%
Heterossexual 33%

.

Homossexual 11%
Perinatal 7,�%
Bissexual 3,7%
Transfusão 1,2%

I

Média de Idade,d� pacientes da
mlcrolTeglãll é de 29. anos. .

.

de
' forma segura. Sexo sem

camisinha é responsãvel por 80%
dós casos de infecÇão. Não usar

seringas de outro, que pode conter
o vínis. A prevenÇão ainda é �
única saída.

COLÉGIO EVANGÉLICO JARAGUÁ

Preocupação.€Om a formação i"te�ral do.aluno, desenvolvendo\�eu senso críiico, autonomia e

�riatividade. 'Ensino de alta qualidade, mesclado com saudóveis atividades extra-classe, como:
canto, música, dança, teatro e esportes. Tudo isso .foz com que o Colégio Evangélico Jaro,guá seja
a opção certa, para ,quem .quef, para �i ou para Seus filhos, muitomais do que informação.
Para quem sabe que um colégio deve edo�ar e preparar seus alunos para uma integração
prodvtiva e harmônica na soi:iedade.

.

.

"

.
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E:=��g:':'a�����fn��r:al!!: 'Peç� u i ça
um final de ano e gostaríamos Académica da Ferj.

S fde aproveitar a. ocasião para É com profunda satisfação OC ia o iagradecero apoio e a confiança que divulgamos o sucesso do II .

depositada -na Ferj, enquanto Seminário de Estágio
Instituição de Ensino Superior, Supervisionado do Curso de
durante o ano de 1996.

-

Pedagogia, que culminou com

A participação engajada da apalestra 'j4RelaçãoAmorosa
Comunidade Educativa da e Criativa na

:

Prática

Microrregião da .Amvali nos Pedagógica ". proferida pelo
eventos promovidos pela Ferj, professorRubem Alves.
durante este ano letivo, nos Participaram deste evento

impulsiona a promover novos 'aproximadamente 500pessoas,
eventos em 1997. ' distribuidas nos dias 28 e 29 de
Especificamente, os

Colegiados de Pedagogia e

Letras estão se propondo a

promover um evento

significativo em Educação.
Para isso, gostaríamos de

, receber sugestões quanto a

datas, temáticas epalestrantes.'
Esta éaforma que encontramos
para possibilitar a sua

participação. Caso. tenha
alguma, contribuição,

novembro do corrente ano.

''Não hänada; absolutamente
nada, que diga que a presente
organização da vida deva ser

a sina humana. Novas

experiências são possíveis. A
vida pode recomeçar.
Serei eu o romântico

visionário, sem o suficiente
....

senso de realidade?
Não penso assim".

'

Rubem Alves

um

Vivendo uma nove experiência os �/unos da
CESJSIFerj realizaram no último sábado uma

pesquisa, onde estiverem envolvidos'
aproximadamente 2ÓO pessoas, sob a'
coordensçêo da Ferj, através da coordenadora
de Pesquisa e Extensão.
A orotessote Iria Tancon ficou realizada com

o resultado, pois houve uma boa receptividade
porparte da população atingindo plef'Jamente
os objetivos propostos. Enfatiza a colaboração
dos alunos que mostrerem, através da
pesquisa reelizede, a resoonssbilidede e o

altruísmo de que o jovem é capaz cuendo
solicitado. Eles vivenciaram uma nova

experiência e conheceram melhora realidade
de Jaraguá do Sul.
O resultado final será entregue ao Conselho
da Criança e do Adolescente, órgão que
encomendou a pesquisa, no início do próximo
ano. A coordenação agradece a todos que
contribuiram para o sucesso da "Pesquisa e

Risco Socieí"
. ..,

Cursos de Pós-Graduação
A Ferj informa novos cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu em

Educação.
As áreas de especialização são Psicopedagogia, Informática é
Ciências. Maiores informações através da caixa postal 6808,
Florianópolis, SC. CEP 88015-972

Telefone/Fqx: (048) 2330892
I (048) 983 2788

O curso é conveniado com a UFSC e Aproe.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A�SOCIAÇÃO 'DO'S JOR'NAIS DO INTERIOR DE SANTA CATARINA

fUNDADA EM 24 DE OUTUBR'O DE 198,1

Jaraguá do Sul, 6 de dezembro de 1996

ADJORI� Salto qualitativo
DE FLORIANÓPOLIS padrão internacional na área de pesquisa" � incubadoras tecnológicas: !IO empréstimo da

OPROBLEMA Por outro lado, Hamilton salienta que esta Pinep deve estar liberado até o início de 97" .

Ganhar competitividade no mercado' meta do, governo, em p�rceria' com Com estes recursos, a parceriadas diversas

i�ternacional como Estado gerador de universidades e sindicatos patronaís da Fiesc, universidades do Estado e da Hesc, os 10

tecnologia de ponta, integrando a demanda e vem ao encontro de soluções para um problema. cen tros vão, potencialízar as vocações
potencialidade das indústrias à capacidade de ,mundial: "AOIT divulgou recentemente: somos regionaís e atender, também, à diversificação

. pesquisa das universidades de Santa Catarina' 1 bilhão de desempregados no planeta. No . de demanda tecnológica: "Iemos a cerâmica

com a criação de dez pólos tecnológicos em
,
Brasil, o índice oficial é de 5%, mas certamente branca em Criciúma, madeira e papel em

pontos geoestratégicos: uma meta que o já andamos pelos' 9%. Com o processo de Lages, agroindústria no oeste e universidades '

governo catarinense estima como viável num implantação'dos pólos tecnológicos a previsão em Tubarão, Caçador e Itaiaí". "

prazo de dez anos.
,

'

I

"

.'

é de criar 30 mil empregos de alta tecnologia' Dentro da estimativa 10 anos, Hamilton
,
O gerentede.PölosTecnológicosdaSecretaria em 10 anos, em empresas emergentes de base acredita que já existirão duas gerações .de

de Governo do Estado, futurá Fundação de tecnológica. A grande dificuldade está sendo' empresasgeradasnasincubadoras,oquepode
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico mesmo de recursos". significar uma revolução na economia do

, (Funcet), Hamilton Silveira, argumenta que o Estado e uma mudança cultural nas relações." -

desempenho econômico do Estado justifica a ASOLUÇA0 do Iadustrial catarinense com a capacidade
meta: IISomos a sexta economia do país. Conforme Hamilton, o governo já investiu ' de gerar pesquisa dos centros tecnológicos do
Exportamos cerca de US$ 2,5 bilhões e somos, cerca de US$ 10 milhões nos três centros que ,

Estado:' "Exemplo de resultados efetivos é o

portanto, um Estado co�sumidor de alta, já estão em funcionamento em Florianópolis, o ' Centro de TecnologiaCerâmica de Criciúma''. ,

tecnologia. Só que as empresas brasileiras Tecnópolis, em Blumenau, o Ceta, e em

preferem comprar tecnologia, ao invés de Joinville, o Sofpolis, que, garante o gerente, é
fomentar a geração ínterna". a semente do futuro pólo que deve atuar

Hamilton, no entanto não avalia este principalmentenapesquisatecnológicadosetor'
contexto como negativo e' argumenta que a eletrometal-rnecânico.'

'

Europa tem universidades com "mil anos. Os
Estados' Unidos pesquisa e desenvolve

tecnologia desde a revolução indústrial. Há
150 estão independentes daEuropa. A UFSC

. tem 35 anos. Hoje temos doutores e centro de
excelência nas áreas elétrica, mecânica,J .

produção é etc. A UFSC, por exemplo, tem

AÇÃOCOMUNITÁRIA· '

,

-o sístemade incubadora, que é a bàse de
estrutura de operação dos 10 pólos,

,

'tecnológicos que o governo vai instalar no
Para os próximos -três anos, a questão' . Estado até 2.006, funciona numa dinâmica de

recursos está amenizada na medida que o geração de tecnologia a partir de pesquisa
governo aguarda a liberação de um empréstimo tecnológica, apoiando empresas emergentes'
deUS$ 30milhões, que somados aigualparcela que conquistam mercado e dão lugar a novas.

'.

.

bancada pelo' Estado, totalizariam um empresasemetgentes.Pàraogerentedepólos
4

investimento de US$ 60 milhões que serão tecnológicos" "este vai ser o grande salto
investidos na criação e estruturação das qualitativo da economia de Santa Catarina.

����� \
t��o.

"ChegoU
afita
Cassete que
distrai
eacahna
seubebê!

FARMÁCIA

. "_,,.,.. ,a .. �,�

t!"<ln� ,<t>"<I(l'<"�

_ .Vidae Saúde
Rua Padre Alberto

Jacobs, 55,
Vila Lenzi

,
'

-

, A Babá· Fone: (047)371-8664
'ideaU Jaraguá do Sul· SC

SHARK
CARlllAGE·
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Iaraguâ do Sultem .Comissão
ProvisôtiadeDireitosHumanos

Jaraguá do Sul - Lideranças
dos

\
Centros de Direitos

Humanos da região participaram
da cerimônia de instalação da

.

Comissão Provisória de Direitos
Humanos, realizada na noite da
última quarta-feira (4), no

Sindicato dos Trabalhadores da

Construção Ch;il e do
Mobiliário. Com o tema: "Pela
vida, contra a violência", eixo
central de lutas do Movimento
Nacional dos Direitos Humanos,
os resporsãveis pela organização
pretendem mudar o atual quadro.
e apoiar .na luta contra a

violência.
Com depoimentos' de

lideranças regionais dos Centros
de Direitos Humanos; que
,relataram fatos de p,essoas
excluídas de seus direitos e o Comunidade, com trabalho

papel .dos centros no voltado às condições precárias da
"

encaminhamento Ou solução de cadeia pública local. "Estas
,

cada caso; foi instalada a entidades são íeterlocutoras, o

Comissão Provisória de Direitos Centro de Direitos Humanos
Humanos. A partir da criação da apenas viabfliza a denúncia",
comissão, os 'membros vão' frisou Dionei.
analisar, discutir e propor Na cerimônia de quarta-feira
alternativas para a instalação do estiveram presentes além das
centro, da metodologia a ser lideranças dos centros da região,
empregada é das coordenações, representante da Comissão de
além dos contatos com as demais Direitos Humanos da Seccional
organizações nacionais. da OAB (Ordem dos Advogados

- O Centro de Direitos do Brasil), Rubem Flexa,
Humanos de Jaraguá do Sul adyogados

'

trabalhistas,
surge com a idéia de articular as professores, sindicalistas,
lutas da sociedade' de forma representantes de Associações de
organizada, a exemplo dos . Moradores e dos Deficientes
dernais Centros de Direitos .Físicos e da Comissão de Defesa
Humanos em todo o Brasil - do Consumidor e dos Direitos
explioou.Dionei da Silva: um dos- Humanos da Assembléia
membros da Comissão Legislativa, presidida pelo
Provisória. Ele afirmou que no deputado Carlito Meers (PT).
relato feito pelos dirigentes do C.riado em 1989, o Centro
Centro de Direitos Humanos de de Direitos Humanos de Rio do

Brusque foi Ierrorada a criação' Sul já trabalhou junto às
da 'União Brusquense de 'crianças de dois anos para
Associação de Moradores e do evitar a evasão escolar no

, Fórum Municipal de Entidades município, .

' -modi l i zou
Não-Governamentais, onde, o pequenos agricultores e

centro teve atuação decisiva, ,mulheres na luta por seus
além do Conselho da direitos, desenvolvendo um

CerimônÜl: lideranças regionais insta/qm � C�missão PrIWÍ8,6rÜl do
Centrodos Direitos Humanos

trabalho regional, prevenindo
quanto ao uso de agrotóxicos e

necessidade do saneamento

'rural. Ó centro l'articipa
também dos Conselhos
Municipais e do Fórum de
Entidades Não-Governa
mentaisJã o CDH deJoinville
é o segundo mais antigo do

país. Fundado em março de
1979, recebeu o nome deMaria
das Graças Braz, em

homenagem à uma militante
dos Direitos Humanos.

ENCONTRO - A Comissão
Provisória dos -Drre itos
Humanos ,de Jaraguá do Sul
mrcia 'os trabalhos na

formulação do
-

Estatuto da
entidade, que será apresentado,
analisado e aprovado durante

'

a reunião marcada para IJ dia
cinco de fevereiro. .Integram a

comissão: Airton Sudbrack.
André Tavares Vieira, Dionei
Walter da Silva, Rubem Flexa,
Sérgio Luiz Homrich dos Santos.
l;\mbrósio Lino Becker, Ivonete
Stefani, Leonor Barbosa, Sônia
Sudbrack, Rosana Barbosa e

representantes das Associações .

de Moradores.

Geraldo Sasse
* 19.08.33
'Ü' 04.12.98 "

,
,

Momentos demiitador estamos vivenciando. Sentirno-nos como.
..

elos de umacorrente que se rompe. Nosso coração ainda chorava
a perda de seu irmão Alcides Sasse, ocorridanö último dia 16/
11/96, quando repentinamente sua. .mrte nos surpreendeu e rmito
abalou:
Resta-nos a dor da dupla perda, mas' também o.consolo de
sabermos que juntos estão ao Deus criador que em sua infinita
sabedoria os chamou para perto dele.

'

,

De todos seus familüues

Familiares enlutados de Geraldo Sasse
,'Aindaprofundsmente-corstemadospelo seu falecirreoto: ocorrido
no último dia 4/12196, agradecem à todos que enviaram flores,
coroas, aos parentes, amigos, vizínhos e a todos que de uma

. forma ou de outra prestaram sua solidariedade.

Agradecem ainda a equipedo Hospital eMaternidadeSão José, '

que não mediram esforços.
. Convidam demais parentes, amigos e conhecidos paraparticipar
doCulto emsua rremõria, a ter lugar naCormnidadeEvangélica
daRua Joinville dia 8 de dezembro (domingo), às 9 horas e 30
ninutos.

Afamilia enlutada

DIRECTV
Mals de cem canais de

TV por assinatura

Ugue'já! '372-1496

COMERCIAL REGIS LTDA.
Rua Walter Marquardt, 311 (próxlino ao Fórum),

Telefon� (047) 371-2043

POSTO MARECHAL· LTOA ..•

•

• 1>,. ,
. ;,..

, ATEN�EMOS AOS DOMINGOS DAS 07;00 ÀS 20:00HS.

* COMBUSTÍVEIS
* TROCA DE ÓLEO

* LAVA RÁPIDO
'*GÁS

Avenida Marec�al Deod�ro da Fonsec'a, 961 - Jaraguá do Sul- SC

FONE/FAX (047)
372-0705
372-'888
37'-09,05
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AD] está"a um empate do título daprimeira divisão
.

,
.

. . -

. Curitibanos - A equipe de
futebol de salão da Associação
Desportiva JaraguálF1D1dação
Municipal de Esportes, vem

. oonfumando a cadajogo a sua

fase de resultados positivos no

campeonáto catarinense da

primeira divisão. Depois de
vencernas semifinas a equipe de
Calq)os Novos, na primeira
partida da fmal do Estadual em
Curitibanos no dia 30 de

novembro, a ,Al)J/FME
arrancou um eIq>ate em 3 gols"
importante para a conquista do
título. É que depois deste

resultado, a ·ADJ receberá a

AABB de Curitib�tÍos em

Jaraguá do Sul na próxima
sata-feiradia 13, precisandode
outro eIq>ate para a conquista
do título. Em Curitibanos, com

.

o ginásio de esportesmmicipal
lotado:eaAABB precisando de

• Hoje, nenhuma criança está
tora' da escola por falta oe vagas
• Construção de 470 novas salas
de aula e Distribuição de 4,5
toneladas de alimentos na
merenda escolar em 95, número
ampliado para 7 toneladas este
ano .Investimento de R$ 8
milhões na recuperação das �
unidades escolares, R$ 6,6
milhõesna construção de
escolas e,R$1 O milhões na área
desportiva. Distribuição de 3,5
milhões de livros didáticos '

.Entregues 100 mil kits de
material escolar. Prioridade na

informatização das escolas
.Capacitação e qualificação para
mais se 8 mil protessores,

um resultado positivoparajogar
pelo ell»ate em Jaraguádo Sul,
começou pressionando. No
,entanto com o passar do tempo .

a ADJ demorstrava a equipe
local que estava nas finais por
méritos próprios, e com totais

condições de conquistar o título.
No final o placar de 3x3 foi justo'
pelo futebol apresentando. em
quadra pelos atletas. Dão,
srtilheiro daeqaipe e do estadual
fez -dois .gols com Chico

completando o� placar para o .

time de Jaraguä do Sul.· O
técnico Manoel Dalpasquale
utilizou na partida Paulímo, .

responsävelpor defesas difíceis
durante o jogo, Dão, Chico,
Ramon, Mabinha, Jaison, Schel,
Drayton, Jean, André, Alemão
e Ninho, que depois de fraturar
um dedo da mão esquerda nos

Joguinhos em Criciúma vem

SUAMORADDA

• Com o ProjetoViva Casa, está
sendo reduzido o déficit
habitacional. Mais de 22 famílias
receberam atendimento até

agora, incluindo construção de
moradias; reformas, entreqas de
terrenos, material de construção .

e assessoria em proletos de
obras. Em saneamento; as

.

obras nas redes de água e

esgoto continuam em ritmo
acelerado: hoje, 85% da

população urbana e 63% da
ruräl são servidas por rede de

água,

jogadores daADJ realizamuma

boa campanha e merecem o ,

reconhecimento da grande
torcida do futsal,de Jaraguá do

.. Sul", finalizou o técnico daADI.

'ADJIFMEperto do titulo daprimeira divisão do estadual de Futsal

o GOVERNO DO ESIADO
TEM UMA SÔ PRIORIDADE:

,

A '

voei.

recuperando a forma. Para o Dalpasquale diz contar com um

jogo decisivo no Ginäsie de
.

bom público, que será

Esportes Arthur Müller, "importante para a equipe e

programado para iniciar às 20
.
dentro da quadra jogar o que

horas, o técnico ,
Manoel sebe, eprincipalIrenteporque os

.
,

• Inauguração de 500 novos

leitos em 20 meses de governo,
.

Hoje são 2,67 leitos por mil
habitantes, índice superior ao
recomendado pelo Ministério da .

Previdência Social .•Atenção
especial ao Hemosc, com
investimento de R$ 60 mil no
hemocentro e melhorias no

.

'controle de qualidade do sangue'
• Santa Catarina em primeiro
lugar do ranking nacional de
vacinação: 100% delrnunlzação
contra poliomielite e sarampo
• O Programa Saúde da Família
já beneficia 25% das famílias
catari nenses.

/
.

.Início efetivo da duplicação da
SR-101 • Implantação da Via
Expressa Sul em Florianópolis
• Duplicaçãoda.Sü - 401 '

.Inauguração da HR - 470, com
pavimentação ao último trecho,
entre Gaspar e Navegailtes 'Até
o final do ano, conclusão do

.

contorno de São Bento do sur na
SR - 280 .Início das obras na

SR - 282 no trecho �ages - São
Jnsé do Cerrite.

• Viva o Campo: um programa
com 21 projetos, que vão da

profissionalização do agricultor à
garantia de crédito rural

.

• Dlstríbuição gratuita de 180
mil toneladas de calcário/. 21.4�9
ovinos, 1297 toneladas ce

.

sementes de milho e feijão. 226
projetos de pesquisa e 645

.

experimentos já estão em
'

andamento. Profissionalização
de 34 mil agricultores e

pescadores, através da Epagri .

• Construção de 3 centros de
treínarnento para agricultores,

GOVERNODE·
SANTACATARINA

CONSTRUINDO UM
ESTADO DE QUALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'

do S�, ,6 de cJezembro deI

Realizada ... etapa final
-' ,

'.

de Torneio de Boliche
Guàramirim o

Boliche 28 na cidade de
.Gueramirim sediou a etapa
fnialdo Torneio de Boliche,
que teve sua 1 a

etapa dias '

24 e 25 de novembro. A
.

'

Pedro, Mannes).
3° lugar: Casas D'Água (Beto,
Oscar, NilSon). ,_,'

4° iugar:-Boticário (Sandro,
l.Iilário, Kiki).
5° lugar: Pink and . Blue

(Gabóel, Caetano,'Gilmar).
Total de participantes: '22
equipes.

Torneio Individual
Masculino com '66

, '
participantes

'l"lugar: Nilson Bylaardt
'r'lugar: LUiz R. Zanevan '

I

3° lugar: ChiCo Weber
4° lugar: Sandro Moretti
5° lugar: Gilmar de Souza
Melhor Linha Masculino;

David Plussecom216pontós.
Torneio Feminino de

Duplas:
l°lugar: Bia/Magui
2° lugan Andreia/Silvana Reis
3°lugar: Alessand�arine
'4° lugar: Marhse/Silvana
Mannes
5° lugar: Lize/Madalena

Torneio IDdividuai
Feminino

1° lugar: Andréia "

2° lugar: Alessandra
3° lugar: Bia
4° lugar: SilvanaReis
'5° lugar: Magui,
Melhor Linha Feminina:
Andréia com 180 pontos.

última etapa que apontou os

campeões do torneio foi

disputada no. dia l° de

dezembro, com a

, participação de um total 'de
22 equipes: Os resultados
finais ficaram assim: .

Tómeio Masculino de
'Iiios:

1 ° lugar: Calhas Iensen

(ChiCo, Neto, Jois).
2° lugar: Avemareu (Nardi,

ArlhurMüller $ediaráfinais do Peladiú)
(

Beira Rio e Behling fazem.
final do peladão de futsai.

, Jar&gÚá do Sul- Naúltima ,da terqx>rada 96, começará M

. sexta-feirafoidisputadaaúltiIm 20:30 horas. Os jogos serão m
rodada das semifinais, do 'Ginásio deEsportes Artbur

Campeonato Municipal de Müller., Logo depois da rodada
FutSal. P�ladão. Os jogos que final do campeonato, serão
aconteceram no Ginásio de premiadas as três 'melhores,

Esportes Arthur Müller equipes, bem como artilheiro,
apresentou I os seguintes atleta revelação e goleiromeM
resultados:

'

'vazado do Peladão.
Beira Rio/Schützengarten A premiação' de troféus e '

,

6x5ColégioEvangélico Jaraguá Ii1edalhas até o quarto coiocado,
, LeéimarMalhas 6x7 Behling e suínos e prêmios em dinheuO: I

Aurom6veislOficmaRodaBem, FESTIVAL ESPORTIVO -, I

Nesta sexta-feira (6), será DE FUTSAL - No último final
definido o campeão' da �e semana foi disputado o

competição deste ano�e entra Festival Esportivo de Futsal
na 14A edição. EStarão jogando para crianças de 9 aLl anOS.

na ordem:
'

Onze equipes participaram do d

Colégio.Bvangélico Jaraguá "festival. Na categoria até nove (

x Lecimar Malhas, decisão de anos o campeão foi o Colégio ,�
terceiro e quarto lugares. Evangélico Jaraguá ficando em I

Beira Rio/Schützengarten x segundoo Colégio São Luis. Já p
Behling Automöveis/Oficina na categoria até 11· anos o (
RodaBem,decisãodesegmdoe' Colégio São, Luís ficou em �

prirreiro lugares.Oprirreiro jogo primeiro com a Pmef Renato 3

iniciará às 19 horas, enquanto a, Pradi ficando com a segunda c

partida: que apontará o cantJeão colocação."
' '

, ,�
.h

Realirpda ettrpajinal o Tomeio de Boliche, em Guaramirim
,

,II

c

3
ASSOCIAÇÃQ DOS PROPRIETÁRIOS DE

'FARMÁCIA DO VALE DO ITAPOCU
;Jaraguá do Sul· Rua Procópio Gomes lio 1264 ,; Santa Catarina - Telefone: 973-,
,5350,
Aos 30 dias do mês demaio de1996, foi criada em Jaraguä do Sul; esta "Associação". ,

Com o interesse e objetive voltado emmelhorar a prestação de serviços, bem como o
'

relacionamento entre a classe fânnacêutica. Visando um trabalho a ser padronizado,
, facilitando e aum�tando ,0 rendímento' do comércio deste ramo e deste vaIe.
Amesma tem como base e força principaI; controlar e defender es interesses (laclasse;
através das negociações combinadas e aceitas peJa maioria dos seus associados.
Fazendo-se' cumprir dentro das normas e regÚlamento de conformidade com o seu
estatuto. Contamos hoje com trintá e um associados-,Estando composta com a seguinte
diretoria:

.Metalárgica-Lombardi larga na vanguarda
, pioneira na região de Jeinville, a Metalúrgica Lombardi, em parceria

,

com o Banco do Brasil, a partirde dezembro, passaapagar seus ru:.tcionários
por meio magnétíco.

,

Graças à negociação' firmada entre a agência'do, Banco do Brasil da

Barra doRio Cerro e aMetalúrgica Lombardi, os empregados desta empresa
. poderão receberseus proventos em horário e data que melhor lhes convier. '

'

O pagamento através de-cartão magnético facilita a vida do empregado,
que pode efetuar saquesde seu salário amedida que dele necessitar e réduz
consideravelmente os custos e a mão-de-obra para à empresa pagadora.

Toda empresacom mais devinte empregados em seu quadro pennaDe�te
pode se utilizar deste serviço. . '.

Procure o Banco do Brasil e saibamais sobre opagamento a funçionários,
�ravés de cartão magnético.

Presidente: Sr. Odair Baruft.
,

Vice-preside,te: Sr. Josue D'A,vila
2° Tt$Oureiro: Sr. Edegar ,Mafli

1° Tesoureiro:,Sra. Cleudineia Lucena
1° Secretário: Sr. José Carlos R�
2° Secretári,p: Sra. NeUsa O. Muller "

Demais membros do Conselho Fiscal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tatiana Lobeto vai para os

�UAfazercur!io depilotagem
I] {1{

Sã� PaUlo - Quem viu algumas
corridas do Campeonato Paulista

,Copa
.

Corsa deste ano se

lmpressionOll com o talento,
habilidade e frieza de Tatiana
beto, uma menina de 21 anos

.commuito "braço", como se define
no meio automobilístico,um piloto
que guia bem. Após conseguir
�a;, Tatiana careu seis provas

. 00 carq>eonato, o que já bastou para
dar canseira em muita gente que
comece Interlagos hábastante terrpo,

. Só com> exenplo, nas duas últimas

etapas da temporada ela largou em

sexto, chegando em. décimo lugar na
rrlrreira e em cparto lugar na ,última
dapa. ,

Agora, apoiada pOJ vãrios
patrocinadores, como a Contini e

Reiplás, e também por Émerson
,

Fittipaldi, amigo de infância de seu
pai, o ex-piloto de kart Carlos
Alberto "Pitchi", e por Christian
Fittipa,ICii, seu amigo e consultor
de pistas; Tafiana terá uma nova

emoÇão em sua carreira. Ela estará
nos.EUA fazendo um curso de

pilotagem da Russel Racing Pro-
. Series, na Califórnia, que prepara.
pilotos para a Fórmula Toyota
AtlaJitic. Dias 14 e'15 próximos,

.' Tatiana entra na pista para medir
luas forças com 'pilotos que

. disputam o
.

campeenato da escola

I
i
•

I

carros têm 240 cavalos e atingem ',
uma velocidade de 260, kmAl.

'Iátiana começou a se envolver
com corridas no início dos anos 80,
quando seu pai participava do Super .

�rt, onde também corriam
Émerson e Wilson FittipaldL Esse

gosto pela graxa 'e a paixão por
corridas sematerialízou mais ainda

quando Tatiana concluiu dois cursos
de preparação de motores em

Interlagos. Atualmente Tatiana
Lobeto cursa o segundo aDo. de

, engenharia mecânica.

Beira Rio é campeãomirim de FutebolSuiço'.
.

Jaraguá do Sul - No último
dia 30 fof realizada a final do

Campeonato de Futebol Suíço
Mirim, numa promoção do

Departamento de Esportes do
Beira Rio Clube deCaiIllo. No
primeiro jogo da tarde de sábado
(30), a Escolinha de Futebol
Rubtar derrotou a Armalwee por
310, ficando com o terceiro lugar,
e a Armalwee em quarto. Na
'final que teve início às 17:45
horas se' encontraram as

.tnelhores equipes da competição,
COm uma vitória do Beira Rio
3xl sobre a Escolinha de Futebol
eninos de Ouro. Foi ,um jogo

"lUal, e a equipe do Beira Rio
'proveitando melhor aS

OPOrtunidades . de gol, e

r

:

. TatianaLobeto
norte-americana, correndo as'duas
últimas corridas da temporada
1996. Na semana seguinte, dias 22
,e 23, 'um des�fio maior para
Tatiana: ela vai competir com os

.

melhores do curso Russel,
podendo ganhar o direito de

disputar de duas a -nove corridas
na temporada de 1997 sem gastos.

Depois disso, ela se prepara
para seguir sugestão de Christian.
Vai fazer um teste na Berber
Dodge, categoria anterior a

Fórmula Indy- Ligths, onde os

. conquistando '() título da
,

competição, com a EF Meninos
de Ouro ficando' em segundo.
Depois' dos jogos, atletas e

dirigentes foram recepcionados
com 'um jantar, quando foram

premiados os melhores da I"

Copa de Futebol Suíço Mirim.
Destaque da competição:

Rodrigo Cardoso dos Santos, da ,

EF Meninos de Ouro.
Goleiro menos ·vazado:

, Maicon, do Beira Rio tendo
sofrido 4.gols no campeonato.
Artilheiro: Jean da EP

IMeninos de Ouró e Geovani do
.Beira Rio com sete gols
assinalados cada.

Melhor torcida:' EF Meninos
de Ouro.

Rogério Tomazelli, diretor
Esportivo do Beira Rio iníormou
que "foram disputados ao' .longo
do campeonato 32 partidas,
marcados 115 gols, numa média
de 3,5 gols 'por partida.
Inscreveram-se 150 atletas e 16

integrantes de comissão
técnica". O dirigente Rogério
Tomazelli, informa ainda que "a
diretoria do clube pretende
realizar outras competições deste
nível, e pelo fato de ter sido a

primeira e a nível de experiência
estamos contentes, não só pelo
nível· técnico apreseqtado, mas'

principalmente-- pelo'
compat:ecimento das torcidas em
todos os jogos e pela disciplina
dos atletas em campo" , finalizou.

- Que beleza. o resulta40 daADJ/FME_ noprimeirojogo dtp fillllis do
estadual defuJsal, um empale em 3 gols com gosto de vit6ria. Agora
a equipe tio técnico Maneca jogapelo empale dia 13 às 20 hortlS ni!
Arthur 'Müller. Éjogopara ctlSa cheia.

. .

.

- Beira Rio e Behling fazem a final do peladão de futsal que contou .

com um bom número de participantes. 'As duas equipes chegam com

mérito a esta final; que acontecerá no Ginásio de Esportes Arthur
Maller apartir das 19 horas com decisão de 3° e 4° lugares.

-No dia 30/11foi retiliZlUlo em Itajal, exame defaixa da Federt1fäO'
Catàrinense ik Carati, para obtençÍÚJ de faixa preta,.]O e 2° dan.
Foram examinados 27 camJitlatos dos quais cincoforam reprovados.
Entre os aprovados tIoisjaraguaenses:EdgardCardoso daSüva,faixa,
preta ]O dan, 40 pnos e Julio Cezar Pedro, faixa preta e ]O tfan" 14
anos.

- Deparabéns oprofessorMauricio Bertipela idéia ao. exposição da
modalidade do 'xadrez no Parque Agropecuário. Lá os visitantes

puderam conhecer umpouco da história da modalidade em Jaraguá
do Sul. Exemplo aser seguidopor outrasmodalidades.

- Que virtula·tIo incolor no Estadual de Juniores. Depois tio pls&imo
restiltado, derroiapara o Figueirense 2xl, enfpleno JoÍÚJMarcatto,
vque tornava tIoJkila classiJict1fÍÚJpara afinal, veio a virada. lft6ria

.

3xOsobre oBlumenau, que combinado com a vit6na tio Joinvillepor
2xO sobre o Figueirense classiJicou o JAC

.

para as finais�

«Indiretamente o ex-técnico de juniores do JAC e àgora treinando o

Joinville, Simão Satumino, ajudou a classificação do Jaraguti A ele
os agradecimentosda torcida tricolor, quepromete "invadir"oErtádi.o
JoãoMarcoJto no jogofinal.
- Ficou definitlo na FCF na:última segunda-feira, tJue o primeiro

'

jogo ser4 neste s4bado (7), emBlumetuIU e a segundapartida dia 14,
no JoaO },farcatto. O Jaragu4pelamellwt campànha,jogapor. tIois

,

empates contra o Blullf(!MU •

- O Grêmio venceu o Goiás ontem em pleno Serra Douradapor 3xI .

. Com este resultado a equipe gaúchapode altperderpor dois gols de
diferença no Oltmpico, domingo, que estará nafinal. NoMorumbi, a
Portuguesa, com gol de Alex Alves derrotou o Atlético Mineiropor.
IxO, e jogapelo empate no Mine;,rão enquanto o galo precisa de uma
vitória simples.

- Posso afirmar sem metlo de errar; que o Grimio é o menos ruim
tios cltlSsiJicados. Estes dois jogos comprovaram que os finalisttlS
obrigatoriamente nemsempre sáfJ osmelhores, Se oGrimio niioficar
campeii(J este ano, niioJicamais,poislaequipemais acertada. Goids,
'Portuguesa eAtlético Mineiro sãofrlllJuinlws.

- A responsabilidade deste regulamento que nãopremia osmelhores é
dos próprios clubes que a aprovaram. No entanto. bem que a CBF
poderia impor: um item de desempate mais justopara os melhores. É
inadmisstvel que a equipe mais regulas; a que somou maispontos, no
caso o Cruzeiro, perca a classificação no salda de gols. SetTfifinais e

finais com saldo 'de gols é sin6nimo de desmotivação; Um clubepode
num diapegaro advetsário numa tarde de erros, tksfalcado'egartÍntir
a surJ. classificaçãO com diferençá de gols e depois sefeChar na outra
partida. Isto des.motiva o clube, dirigentes eprmcipalmente a torcida.

,

DoMaternal ao Terceirão
. .

Qualidade de Ensino, Responsabilidade do Futuro, no Presente
Atendimento personalizado com:

. .

- Plantão permanente
.... Diversas opções de aulas paralelas .

RuaPresi�ente Epitácio Pessoa, 676 - Fone: (047) 371-0202, ou 372-0202
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EspORTE' -

Jar do SUl, 6 de dezembro de

Catarinense de Parapente JAe está na final â

acontecerá em Taraguâ doSul Catarinense de Juniare
,

.

Jaraguä do Sul - o

município sediará dias 7

e 8 próximos, a la Etapa
do Campeonato Catari

nense de Parapente.
'Espera-se a participação
de aproximadamente 80

,

pilotos de todo o Estado

de Santa Catarina. ,O

presidente do Jaraguá
Clube de Vôo Livre'

(JCVL), Mareio Milcke,
ressalta que "a cidade

possui um dos melhores
pontos para a prática,
deste esporte, situada

geograficamente, ,de

maneira a proporcionar
ótimas c�rrentes o que

Ieva os pilotos à altura" ,
destacou. Márcio Milcke

informa ainda que o

JCVL, oferecerä aos

participantes; transpor�e
para a rampa e completo
serviço de bar tanto na

,

decolagem como, no

pouso que acontecerá na

Escola Waldenrar

,Schmidt na Ilha da

'Figueira.,As dispu tas
serão em, duas catego
rias sendo a "A" com a, , ,

participação de pilotos
mais experientes 'e a

"B", parapilotos inexpe
rientes neste tipo de

competição. do' bem-estar' e o bom
O dirigente do JCVL, .entrosamento dos as-:

Márcio Milcke, ressalta
que as provas serão

decididas conforme as

condições meteorológicas
no ,dia do.. campeonato. O

-

..

.Jaraguã Clube de Vôo
Livre trabalha juntamente
com a Prefeitura Muni
,cip�l, cOl!l a preocupação

socíados, uma vez que a

parceria asa 'e parapen te
não' é normal; no Brasil.

Márcio Milcke destacou

ainda 'que o objetiv?
destas competições é

, ,
,

transformar o morro da

Boa Vista num ponto
turístico.

'Jaraguá do Sul - O Jaraguá
Atlético Clube .estã na final do'
Campeonato Catarinense de
Juniores. Classificação que estava:

difícil de ser alcançada depois da
derrota para o Figueirense por 2xl
no último dia 27, em pleno João
Marcatto, Depois deste "desastre"
em casa, quando poderia ter

garantKlo a vaga'para a final com
uma vitória sobre o time de

Florianôpolis, a equipe recuperou
se com uma vitória de goleada, 3xO
sobre o Blumenau, gols de David
dois e Reinaldo. Mesmo vencendo
seu adversário o JAC dependia da
vitória' do Joinville no Emestão
sobre o Figueirense que lutava pela
vaga com o Jaraguã, Deu Joinville
2xO, e á equipe treinada por Simão
Saturnino ex-técnico do tricolor

jaraguaense, colaborou com a

classificação do JAC. Mais uma

vez o Jaraguá vai J'.iU'a uma final
do Estadual de Juniores,
-recuperaado-se do quarto lugar
ano passado, e desta vez não terá

pela frente o Criciúmá, campeão
nas decisões anteriores com o

Jaraguá. Comissão técnica,.
dirigentes e jogadores
comemoraram a classificação, e já
na segunda-feira iniciaram um

treinamento forte sob o comando
de NeIson Domingues, visando as

finais da competição. Refeito do

susto imposto pela dmota

Figueirense o técnico do Ui '

, afirmou que os treinos vi
"aprimorar os passes, '0·
principal fàIha diante da equi

'

capital, quando fomos di
e sem criatividade, nas ag
situação é outra e confio,

, garotos nestes dois jogos da
disse Nelson Domingues. S'
dois jogos, o primeiro sábad
no Estãdio Aderbai R�mo
Silva, emBlumenau, e o jogo
no sábado (14), no Estádio �
Marcatto. Os dois jogos dev
iriiciar às 17 horas. O Blum,
conquistou a vaga, para a

tendo vencido o primeiro turn

quadrangular. Ö JAe joga por
empates pois teve o melhor ín
técnico do campeonato t�n

conquistado 39 pontos em 24 jo
disputados,' tendo vencido

, partidas, empatado seis e perdii
o':!Fas,cinco. O ataque marcou�,
gols, mas .a defesa sofreu 37�
de zero. O zagueiro Renato
três cartões amarelos fica dé � ,

cumprindo "suspensão se,nd,
substituído por Vanderlei, com

"

técnico Nelson DomingueI:
confirmando o JAC para es

primeiro jogo com GeaJl:

Alexandre, Vanderlei, David
Álex; Rodrigo, Edésio, MárCiiJ
Borges e Reinaldo; Le6 e Charles;

� EVOLUÇÃO EM LAVAÇÃO
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Sala de espera com ar

,Estufa; par« Polimento
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