
o primeiro.,ecretório tis CItmaTa tIe Vd.atlora tIe Pomerotle,
Ércio Kriek, e_ega o título tIe ciJatlão honof6rip tIo municipio

;
.

dOempres6riojllraguaense WantlerWeep. A soknidatle aconteceu
,

.. ; "'HetIe tio LegisÚltivo local, na Jjf,ite tIa�ltima ferça·feira (IQ).
De acort/o com os pronunciamento; Jt), parlamentares, a,
'homenagem I fruto tIo, trab(l/ho, realizado', por WantIer à,
co","nidatlepomerodense.
Nil óportuniJatle, Wander Weege lIIIunclou adoação tIe mais duas
ambulíJnciaspara omunic.ipio, umapara o Corpo tIe Bombeit;o, e
outraplll"a o Ho,pital eMateril�e Rio tIö,Te,to., ' '

,f_"�.... ..

,

'

::..

Tem sempre um

. leito de ,fazer
melhor

Secreltlria de Finanças estima Seco"i quer trazer curso de
incremento de 10% no ICMS corretores de. im6"eis

O secretário de Finanças, O Secovi e o Senac estudam a

Adejaime Reitz, divulgou esta possibilidade de trazer para
semana que a secretaria está

,

Jaraguá do Sul uma extensão do
trabalhando com a expectativa de curso de Formação de Corretores
um incremento de 10% no ICMS ' de Imóveis, que será ministrado,
para 97. De acordo com os no ano que vem, no Senac de

cálculos, o montante deste Joinville. As inscrições estarão
aumento deverá chegar em-torno abertas a partir do dia 27.
de RS 200 mil. Página 5 Página 5

Prefeitos eleitos se reúnem
em Florian6polis

,

Os. prefeitos eleitos do Estado
.se reuniram em Florianópolis, na

última terça e quarta-feiras, dias
dez e 11, para discutirem assuntos

relacionados à administrações
municipais. O encontro contou,
com a presença de prefeitos de

municípios de outros Estados,
,

Página4
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A montadora tcheca de A direção da Skoda, em
caminhões Skoda estuda a Praga, 'confirmou ao:

possibilidade de Instalar uma disposição em instalar uma
unidade em Jaraguä do Sul, unidade em Santa Catarina,
que produzira os veículos através de um comunicado
Liaz eTatra, caminhões feito ao presidente Fernando
'médios, entre oito e 30 Henrique Cardoso e ao

toneladas. Os investimentos governador Paulo Afonso
da empresa serão da ordem' Vieira. O interesse da
de US$ 250milhões, a partir empresa tcheca por Jaraguá
do ano que vem, gerando r 40 Sul se {teu após receber
eerca de 300 empregos as informações sócio
diretos. econômico do Município.

ßecretaria de Educação desativa
-,nove escolas em Massaranduba

A Secretaria Estadual de Educação desativou nove
,�colas municipalizadas no município de Massaranduba, que
',funcionavam em regime multisseriado. A decisão, segundo
:. secretária municipal de Educação, Maria Régia Fadul, a
;lIledida beneficiará os 76 alunos, que terão acesso à
infonnática e a colegas de mesma idade, contribuindo para
des�nvolver a capacidade de cada um. P�,na 7

Por enquanto, Joinville e

Imbituba disputam a '

instalação da fábrica.
Durante a semana o

prefeito eleito Geraldo
Werninghaus (PFL) e o

futuro secretário' do

Desenvolvimento
Econômico, Solon Schraut,
participaram de reuniões, ein
'Florianópolis, com execu
'tivos da Skoda..

Página 3' "

Procópio
Gomes,1264

" Fone: 371-2114

"Semado
bempara

•

sel'Vll'

sempre'"

Fraldas

R$6,90
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EDITORIAL •

.A caminho da industrialização
Falar em industrialização em financeiro. Isto caracteriza a

Jaraguã do Sul parece redundante, disposição de Jaraguá do Sul em

mas a experiência mostra que, vislumbrar o progresso. A

apesar das .nossas empresas serem instalação de uma montadora Imagine a cena: � repartição pública, três funcionários sentados à suas �s,
competítívas, exemplares e bem automobilística na cidade vai exigir funcienãrio atendendo quatro USUári0S.,O telefone toca quinze vezes,nínguématende. Toca

estruturadas, a vinda de outras para a vinda de fornecedoras de quinze vezes, nada. Toca mais quatro vezes. F.iruilmente é atendido'. '.

, Não, 1sso'não Ocorreu emBrasília, nem emalguma cidade nordestina, ou do quarto
O município deve ser encarada autopeças, senão para omunícípío, Esse fato verfdico, absurdo, inaceitável, aconteceu aquíem I�guá'do Su4 einUm dos no
como' o reconhecimento do

.

para a região, por uma questão de cartórios .

. amadurecimento
.

econômico- logfstíca., Hã poucos dias, li o editorial do Jornal CORREIODOPOVO, queconclamavatodas as'
financeiro e sindical da cidade, Recentemente, a imprensa vivasdasociedadeparaseImbilizaremcontraaondadeassaltosãsag&nciasbancári�,contra
ávida do progresso e da melhoria nacional divulgou nota alertando mefici8ncia da polícia, que, a rigor, s6 Prende ladrões de galinhasl e 'automóveis de. cida

sérios que porumdescuído compree1l$íve4 esquecem em casa o IPVA do ültímo ano.
.

na qualídade de vida, que, advém' para a crise das autopeças Quero congratular-me com o jornalista responsável pelo edíterial, quero ser solidário
.

com a industrialização, gerando brasileiras e enumerou os sua luta e quero conclamar também todas essas forças para mobilizarem-se contra',
empregos e crescimento auto�' principais pontos que têm IMPUNIDADE.

.

sustentável. contribuído para inviabilizar o �daded�s assahantes.dos sonegadores, dos estelionatários,dosqueconp-ame

A expectativa/da instalação de cr-escimento e estru turação delas.'
dinheiro errprestado e não pagam, dos que cobram rmíto por péssirms serviços, dos que usam
abusam dos -seu� poderes, COIm os cartórios de 1araguá doSul, por exerrplo,

uma unidade da fábrica de Entre eles, destacam-se a redução Cart�riosquenãoseIIDdemizaram,nãoseestruturaramparaatenderàcrescentede�
caminhões .tcheca Skoda, em .das alíquotas dé importação, feito serviços e que, sinceramente, não estão nemaí para esses fatos. Por que se preocupar cóm

Jaraguä do Sul, reforça O conceito de maneira "lógica" para não bobagens? Nãotem concorrentes, não são fiscalizados por ninguém etão pouco o povo,'
de que omunicípio é o grande pólo desequilibrar a cadeia produtiva; e explorado povo, temo hábito de exigir das autoridadesprovidências para coibir esses abusos. :.

- . Todo opoder tem-limite, E o limite dó poderéestabelecidoporquemparticipa desse processodo Norte do Estado, quiçá do Sul um programa de quatro anos, <com Por essa razão, e também pára defender os interesses da enpresa que paga meu salário, estoit.
do. país; guardadas' as. devidas reduções sucessivas das alíquotas,' oficializando ao J;m'etísslIm juiz, diretor do Fórum local, com c6pia pára a OAB,

.

,proporções. Ainda em disputa com dando
-

tempo para os setores se' desconteatamento como péssírmatendímento dispensado porum dos certöríos, que aprincípi
Joinville e 'lInbituba, Jaraguä do aju;tarem,' permitindo a abertura

. soli�itou dez días de prazo para fornecer importantes e urgent� informações à minha en:prcs&.:�
Sul, através, do prefeito eleito do mercado; mas tomando o, Nãocumpriuoprazoabsurdoque,pediu, esemmaioresexplicações, ínformou quepreci

.

. de rraís uma semana de prazo, e 'hoje, véspera da entrega das informações, nada está pronto.Geraldo Wetninghaus e do futuro cuidado pa,ra que as indús irias já ntinhae� quê se dêpor satisfeita comesse desfaçatez, .;ou vá se queixarpara obispo. Prefi
secretário :de Desenvolvimento instaladas pudessem .continuar ne queixar para a autoridade respoesävel pelo acompanl'lam:mto dos serviços prestados pel
Econômico, Solon Schraut, saiu na vivas, competir e buscar parceiros. cärtórios.'
frente- e foi ao encontro dos Por outro lado, enquanto o Dam:smafonm,estouencaníinhandoaoexcelentí$SnmSt.prom>tordeIustiçadaJ>riIM·
executivos' da empresa.' governo reduziu a alíquota de VaradessaCoIl'Bl'Ca,pedidodeinf<mnaÇÕesares,peitodosva1�absürdosoobradospeloscart6ri

.

Tenho rmítas dI1vidàs se os preços praticades pelos cartórios locais estão emacordo ooIIÍ�
Werninghaus quer conhecer as importação de autopeças, valoresdefinidospetoRBGJMBNTODECUSTASDOSCJ\RTÓRIOSEXTRAJUDICJAIS. (

.

reivindicações da 'empresa e buscar aumien tou a importação de Fínalízo, fazendo umprofunde apelo à todasas autoridades e a todos os cidadãos que fll10C ,

à�ternativas' para 'viabilizar a automóveis, incentivando as ahlstóriade'1araguádoSu4paramobilizarem-senosehtid6daIiXldemidade,daagilidade,�,

instalação dafãbrica no município. índüstrias instaladas e abrindo o
. quali4ade, inclusivenospréçosenosserviçosdoscartórlos.·

,

ItEmpl'fldrioCaso Sej� vencedora, Jaraguá do caminho para a vinda de outras. A
Sul' estará confirmando sua aproximidade com a Argentina,
vocação 'industriaI. No mês parceira no Mercosul..e possuidora
passado, os novos 'proprietários da- de fábricas de autopeças, tem feito
Kohlbach .anunciaram a intenção do Sul do país um lugar'
de trazer para � cidade umanova privilegiado e disputado por
fábrica de produtos similares aos empresas estrangeiras do setor,
produzidos pela empresa. Somente como aconteceu também com a

COm estas duas fábricas serão GM. O'caminho é irreversível e.as
.

"

gerados cerca-de: 50.o� novos fornecedoras de peças deverão

empregos diretos.' Outras acompanhar' a montadora' para
.

provavelmente virão e com elas' poderem competir e agilizar o

nóvas t�cnölogias, empregos e fornecimento. Desta forma, a

fortalecimento econÔmico- industrialização está a,caminho.
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Se.você quer
realizar velhos'

.

sonhós sem perda
de tempo, fale com
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Venha fala� COm o gerente

..
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Sua empresa está'precisando crescer já? Você está visualizando um
novo nicho no mercada é precisa investir sem demora para garanfir o
futuro? Venha falar com o SESC, Que tem muitas modalidades de .

crédito *, inclusive para máqUinas, equipamentos, ,computadores e .alá
móveis. Não importa o tamanho da sua empresa, tem um financiamento
que cabe direitinho nos seus planos e no seu orçalillento.

Relaxe e sonhe. O SESC financia.

, BESC
. , o Banco de'Sánta_9atarin{!
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Jaraguá do Sulpoderá sediarfábrica de caminhões da Skoda
Montadors tchecs
mostrou inter....p./o
municfpit;J ap6s conhecer
ilSpotencislldsde.
.con6mii:••, duranteo
encontrode
repr.sentante. do.
paf.es integrant. do
Merco.ul, em
Florian6poli.

Henrique Cardoso (PSDB) e o

governador do Estado, Paulo
Afonso Vieira, (PMDB),
receberam cerrespendêneias
oficiais _da empresa confirmando
'a disposiçio de .instalar uma
fábrica em Santa Catarma.

Segundo informações" a

montadora vai investir
iDiâamente cerca de US$'2S0
,milhões, a palÜl' do próximo ano.

Nà, tOrça e quarta-feiras, o
Jaraguá do Sul • O prefeito prefeito eleito e o futuro secretário

eleito Geraldo Werninghaus Schrlut participaram de reuniões
(PFL), e o futuro secie�rio de' naFiese (FederaçIo das Inchistrias
Desenvolvimento Económico, do Estado de Santa Catarina) para
Solon Schraut, estio em :tratar ,do assunto. Werninghaus
negociaç�o com os executivos da afitmou que o município tem

montadora tcheca Skoda 'para intefesse em sediar a montadora,
viabilizar a instalaçio de uma que inicialmente fabricará 500

uaidadeno município. Durante a 'lD'lidades por ano, gerando en1re

semana,o diretordeprojetospara 255,a 300 eanpregos'diretos. Ele,
o Brasil da montadora, Vladimir no entanto, ressaltou que antes

! Knizek, esteve no país para -ser' preciso conhecer as

discutir sobre a possibilidade da .exigê:ocias da Skoda. A fábri::a

instalação da fábrica. Em -tcheca-foifundadahá 137 anos, e

princípio, Jaraguä do Sul ctiS'puta ,há três está privatízada, A

com Joinvi1le a escolha da Skoda, empresa é ligada à Volkswagen e

emboraadireçãoda�anio atua em 70 'países, com um

descarte Imbituba dos planos. faturamento anual em tomo de
O interesse dos tchecos pelo US$ 2 ,bi1hões.

muncípio surgiu depois que o 'PROJETOS", O diretor da
futuro secretário de ,Skoda, Vlad�ir Knízek,
Desenvolvimento Econômico, confirmou a intençio de instalar a
Solon Schraut, apresentou o montadora em Santa Catarina. O
relatõrio "Jaraguá em Dados", cronograma de produçio deverá
versão 96, no encentro dos estarCOl;JOluído emjanejro. Ameta
representantes dos países da empresa é atingir cinco mil

integrantes do Mercosul, que caminhões por ano, nos próximos
aconteceu em Flodanópolis, em anos. De acordo com ele, a

outubro. O presidente Fernando unidade catarinense da Skoda

fabricará os veículos Uaz eTatra,
,

caminhõesmédios, entte oito e 30

toneladas. 'Knilek garantiu que
nlo �me a c0DCO«ência com as

demais-montadoras do país, por já
estaracostumado a enfrentá-Ias na

Reptiblica Tcheca. " Temos uma

vantagem sobre os outros. Nossos
veículos podem rodar em

qualquer tipo de terreno",
.

argumentou.
O diretor deixou escapar que

aproxiinidade com os portos ·de
ItaJa!

.

e Sio Francisco do Sul,'
além da mio-de-obra

especializada, fazem de Iataguá
do Sul e ioinvilJe os dois mais

prováveis candidatos a receber
a unidade. Descartando
teoricamente a candidatura de

!.Imbiuba.
INCENTIVOS - O prefeão

Durval Vasel (,PTB) informou
que não foi procurado pelos
executivos da empresa tcheca
para discutir a possiblidade de
incentivos fiscais para propiciar
a instalação da fábrica em

Jaraguá do Sul. Ele disse que ás
leis municipais impedem
qualquer tipo de incentivo, mas

. ressaltou que a vinda de uma

empresa deste porte para o

município deve ser. encarada
como um grande impulso na

economia, o que leva os poderes
municipais a lutarem para
viabilizar a instalação.

- Nada Impede que o

Executivo elâbore um projeto de
lei oferecendo incentivos fiscais

Autopeças pl!ometem ·adáptar-se às exigências
.

Depois de oficializada a

intenção . das montadór.as
automotivas GM (General
Motors) e Skoda de instalarem
unidades em Santa C_atarina, as

indústrias de autppeças correm
..

atrás do tempo e preparam
investimentos para aco111'anhar
as exigências das novas .fábricas.

A necessidade em atender o
mercado futuro está JIlOdificando
a estrutura das 'empresas de

autopeças que qúerem Wnlar-se

fornecedoras das indúst,rias
;wtormbilísticas.

O diretor-adjunto de assuntos
institucionais da GM, Luiz Moan,
atll1mU que a indástria espera contar
com asferneeedoras de peças já
montadas, mas revela que tem

intenção de trazer outres para. a

região 'panl a�der a demansfá. O
diretordaZM, deBrosque, Euclides
bn, aCl'edita que a instalação das
montadoras no Estado vai dar um

i111'ulso ao setor, que "tem mais

espaço para crescer".
A ZM produz componentes .

elétricos para a Mitsuba e a

Delco, que utilizani as autopeças
no desenvolvimento de sistemas
elétricos dos veículoe da GM. '

Outra empresa do setor' que
pretende participar da

empreitada é a, Fremax, de

Joinville, 'que fabrica diseo de
tambor. Ela planeja um

investimento, para modificar o

processo de-produção.

'-Lao,or:atõrio l�n,zi· de ,llnÍlli��� Clínica.s",1tdZl .
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-
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N�goCÜJções: Schrllllt apresentou "Jaraguá em Dados" e

participou de reuniões com execut('os da empresa
à empresa. É um problema de

.

fácil solução. Precisamos; antes
de tudo, saber' se a Skoda vai

escolher omunicípio para sediar

a unidade ponderou,
.acrescentando

'

que
estrategcamente e tecnicamente

Jaraguá do Sul é amelhor opção.
"Somos o terceiro pólo

indústrial do' Estado e já
provamos que temos condições
sócio-económicas para abrigar a
fábrica", discursou.
A Skoda já anunciou que ,vai r

solcitar ao governo do Estado I

alterações DOS programas de

I'incentivos, permitindo beneficios '.
também às fomecedorss'depeças, I:

---I'

TECNO CALHAS LTDA. ·'ME
Franqueado' exclusivopara Jaraguâ e região

·T"
ftC:N.
(ACHAS

Exaus_tores
,Eólicos maxiar

Equipameniospara retirada do calor;
'umidade e poeira'

=1
Rua Felipe Schmidt, 279 _ Centro

FOlie/FoX: (04"11 372-0448, Jaraguá do Sul - SC
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'_lVI:osaico Prefeitos eleitos deSantaCatari
discutemprojetos administrativos
Encontro fez part. do,
programa "Munjo/pios
debatem o túturo",
promovido 'pelo
governo. estadu_al e
'RBS', que reuniu cerca
de ,160 chefes dO$
Executivos municipais
Florianópolis • .Durarae a

nltima terça e quarta-feiras,
cercade 160prefeitos eleitos do
Estado e mais 140 convidados,
entre autoridades dos diversos

'

escalões, estiveramreunidos no
EncontroEstadual dePrefeitos,
que discutiram o futuro dos

municípios, proj etos e

.integração. Na abertura, o

governador Paulo Afonso Vieira
(pMDB) aãrmou que areunião Posição: Cis.Maia,ajinna que ,xistem ,"neion4rios passiveis
de prefeitos de todos os partidos demissão

éumavançodematuridade.Ele é pacífica, afirmando que o "Embora a moeda estej
fez questão de frisar que será o desafio do órgão é promover estabilizada, as taxas de jur
governador de todos os uma convivência harmônica continuam altas"; reforçou., ;
catarinenses, explicitando a entre Prefeituras e o tribunal.: O atual prefeito do Rio de

intenção de não privilegiar os "Cada um cedendo um pouco", Janeiro, CésarMaia(PFlL),
prefeitos doPMDB.' acrescentou. Para ele, a imagem que' o reordenamento das,

,

A fala do governador foi .püblica do TCE não goza de finanças independem �
encarada como um recado aos simpatia. "Quando o político estabilidade no funcionalis
futuros administradores. está na oposição, o tribunal é afirmando que existem cas

"Orgulho-me de estar à frente de íneficiente, parece que não faz passíveis de demissão.
-um governo que tem amarca da nada para coibir desmandos. EXPERIÊNelAs -

nnmicipalização. Não houve, Quando está no governo, o oportunidade em comp_artil .

nas ultimas décadas outro mais tribunal é 1,JIl1 'carrasco', que tudo experiências foi elogiada pela
empenhado .

nessa " causa", quer saber e não o deixa fazer maioria dos participantes d
discursou, garantindo que 90% nada", argumentou. Ele encontro.' A prefeita eleita dá
das cidades catarinenses foram eoumerou leis que devem .ser .capital, Ângela Amin (PPB),

Impasse I atendidas comobras ou repasses cumpridas sob penadeperda de ,disse que o encontro propicia
.

Metalúrgicos e patrões não fecharam acordo. A reunião entre- os de verbas. Ele afirmou que, mandato e detenção. a oportunidade para que todossindicatos, que aconteceu esta semana, não conseguiu avançar nas ' .

•

õ Ostr b lh d
' .

d'
.

ão total d INPC somente em 1995, o programa. DUVIDAS - Inchaço da os-recém-eleitos conheçamonegociaç es. a a a ores reivm rcama reposiça o , .

mais o restante para completar 15% em abono. O empresários "Vivao Município'tdestinouRâ folha.de pagamentoe dívidas do trâmites e os processos
ofereceram 5% de reajuste�ais abono de 20% para março. 12 milhões, que beneficiaram nunicípio foram as principais administrativos. "Fm razão do

. �9? manícípios, é que este ano dävidas dos.prefeitos eleitos. O aproveitamento, considero a'

o programa atingiu R$ 19 . secretario-executivo do reunião e\celente", frisou"
milhões, flUe foramdistribuídos Ministério da Fazenda, Pedro leßt,rando que a experiência
paJ:'a230 cidades. Parente, apresentou o roteiro par lamentar lhe permitis

O presidente do TCE, peracoraratação de etrpréstímos conhecimentos do'
(Tribunal deContas doEstado), . bancários para Saldar dívidas, 'J u n c i o n à m e n t 0,
Salomão Ribas Júnior, como encaminhar o processo e administratives, mas que
apresentou-aos prefeitos eleitos reduzir gastos e estabilidade dos preciso estar sempre alerta
conselhos técnicos e legais: De funcionários públicos. Ele para os novos procedimentoS
acordo com ele, nein sempre a

.

deixou claro que ? que envolvemas atividades dos

relação do fiscal edo fiscalizado endividamento é a.ültima saída. prefeitos.
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Risco

'A:Associação Comercial de Jaraguã do Sul enviou correspondências
aos deputados estaduais para que estes não aprovem o projetode lei
do Executivo 'aumentando de 17 para 18% a alíquota do ICMS

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), a partir de
janeiro de 1998.
Deacordo com aAcijs, a medida vai gerar inflação, desaquecimento
da economia e acréscimo na sonegação.
Q projeto deve seguir para o plenário ainda este ano.

Palestra
O consultor de empresas, escritor e empresãric StephenKaniiz esteve
emJaraguá do Sul, naúltimaquinta-feira (12);
Ele foi convidado pelaAcijs (Associação Comercial e Industrial de .

Jaraguá do Sul) para uma palestra, no Clube Atlético Baependi.
Kanitz, autor do livro "O Brasil que dá certo - O novo ciclo de
crescimento 1995-2005, abordou o tema "O Brasil depois do Real".

Horror
.

P� quem precisa fazer serviço de banco ésubmetido a um verdadeira
. teste de paciência. As filas são quilométricas e os gerentes fingem
não ver. Numa desta, a Qualidade Total ...
NoBanco do Brasil, por exemplo, das 18 caixas, apenas cinco fazem
atendimento, além do mais, cada' funcionário gasta em média cinco

minutospara atender Um cliente.

Posse
O empresário. Jairo Luis Riboldi assumiu a presidência daAssociação
Comercial, Industrial e Agrícola de Massaranduba, na 'quinta-feira
(5). A cerimônia de posse aconteceu na Sociedade de Atiradores e

contou com a presença de autoridades da região.
c>

'

Riboldi fica ã frente da entidade por dois 'ános.

Segrede
O prefeito eleito de Schroeder; Gregório Tietz (PFL), ainda não

divulgou o secretariado. Em conversas 'reservadas Tietz demonstrá

disposição em manter a atual equipe, mas não confirma quando
questionado.

'

Até o momento, é o único prefeito eleito da região que ainda não

anunciou os nomes dos futuros colaboradores ..
Tietz, que é o atual vice-prefeito do município, deixou escapar que a

escolha vai passar pelo crivo do prefeito Hilmar Hertel, do mesmo

partido.
. ,

,

Impasseß
O Sindicato dos Metalúrgicos iniciou panfletagem nasportas das
indústrias convocando a categoria para cl "Operação Tartaruga", 'na
WEG.A intenção éreduzir em 30% a produção como forma de pressão
para "sensibilizar" os empresários.

.

A Assessoria de Imprensa'do sindicato informou que, sé a medida
não surtir efeito, existe a possibilidade de greve.

.

,
- Alguns empresários aceitam as reivindicações dos trabalhadores,
mas nós não queremos negociar separadamente - avisou o assessor

do sindicato.
."

.

-Não está agendada nenhuma outra reunião entre I?atrões eempregados.

PÖÚTICA 13 de dezembro de 1
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Jaraguá do Sul • A partir de março do

ano que vem, o Senac (Serviço Nacional de
, Apren<Jizagem Corrercial) em parceria com

,

oSecovi (Sindicato das'Brrpresas de Compra,
Venda, Locação e AdminiStração de Im5veis
e Condomínios Residenciais) vão promover,
no Senac de Joinville, o curso de Formação
de Corretores de Im5veis, que terá duração
de novemeses. Segundo o vice-presidente da

Seccional Norte do Secovi, Luiz Sérgio de

AsSis pereira, a Associação das Imobiliárias
, da cidade está fazendo uma reivindicação para
que a Secretaria Estadualde Educação e o

, Senac permitam uma extensão do curso para
Jaraguá do Sul.

'

Ele inforrrou que a elaboração do projeto
para a in:plantaçãq do curso em Joinville durou
cerca de um ano e rreío e tem corm objetivo
qualificar e fortrar profissionais "conpetentes"
para atuarem no mercado. "Nossa luta era para
trazer o curso, para Jaraguá do Sul, COIID rião
conseguimos .estarms reivindicando uma

extensão. TeImS professores qualificados e

condições deninistrar o curso aqui", acredita,
lembrando que o curso irá contribuir pala a.

profíssionalizeção da classe e promover uma
'virada de mesa na qualidade dos serviços
prestados".

Anteriormente, os corretores de ímöveís

poderiam ter somente o primeiro grau e curso

específico. "Bmjulho, o Conselho'Federalríos
Corretoresde Irröveis alterou este dispositivo
e exígíu do profissional segundo grau
completo", informou Pereira. Assim, os

interessados em atuar na área tinham duas
, opções: fazer o curso emCriciúma ou, tendo

,

'� ('-� 1 .

Reivilulictlfão: Pereira 'pet" tr(l(/# ermo
pfll'tl Jaragu4do S"I '

o segundo grau conpleto, prestar provas
específicas dentro do projeto de supletivo.
Obedecendo a Lei Federal 6.530/78, que
estabeleceu que somente poderiam atuar COnXl'
correteres de imóveis as pessoas possuidoras
dotítulo detécnicos emtransação imobiliária
e que estivessem inscritos nos Crecis .

(Conselho Regional de Corretores de

IrnSveis),\ além disto, comprovar estágio em

el1l?resas do setor.
' ,

As inscrições para o curso de Pormação ,

de Corretores de Irmveis estarão abertas a

partir dodia 27 deste mês. São 30 vagas. Caso
haja umnúmero IJ:1íÚor de candídatos.deverão
ser realizadas provas de seleção, comcritérios
definidos pelo Senac e Secretaria Estadual de
Educação. Se confirmar a extensão para '

Jaraguá do Sul, existirá mais vagas, que serão .

ainda definidas. "Se não conseguirmos a '

extensão para 97, para 98 posso garantir que
tem', assegurou Pereira, lermrando que os

corretores de imõveis' são considerados
"

:

profissionais liberais.
-

Prefeito eleitoprometediálogo com Sinsep

Município poderá contar comAumento no repasse de
curso de corretores de imó!l!..i! llCMS,JJeve,rá tuineir 10%Iniciativa é do Secoví, que 'b ,fi'

pretende trazer uma extensio do
,
curso que será.ímplantado no

- Senac para a formação de
profissionais, de acordo com a

determinação de Lei Federal

Jaraguá do Sul· o prefeito eleito Geraldo

Werninghaus (PFL) prometeu abtir negociações
com o Sindicato dos Servidores Públicos. O
anúncio 'foi feito durante a semana, na primeira
audiência que teve com os diretores da entidade,
na sede doPfL. Participaram do encontro o vice-

,

prefeito eleito Irirreu Pasold (PSDB), o

presidente do sindicato, Stêlie João Rodrigues,
,

além cios diretores Vali Lima e Idenei Petry.
- Não quero ser ditador. Precisamos

conversar, governo e servidores. Quero uma,

participação verdadeira do' sindicato - afirmou

Werninghaus.
Os dirigentes do sindicato questionaram a

,forma como a atual administração vem

conduzindo o processo de escolha dos novps
diretores de escolas. O presidente do sindicato

informou que, pelos critérios adotados, as APPs
(Associação de Pais e Professores) indicarão, no ,

mfnimo, duas e no máx imo três pessoas para
ocuparem o cargo, dentro dos requisitos exigidos ,

pela Secretaria de Educação que, no fmal das
,

contas, nomeará o novo diretor. "Esta não-é a

eleição direta que reivindicamos. Queremos ;;_rop.êllA:ri'•• 'rt"rtf,leo .'ernarehi

:��or:�::�:a:;::::�:i;:'��!:!� "

. ;aem,.r.k.':'iCom. tht Caril'•• , :
c

RO��:�iãO deWeminghaus, a reunião foio'
'Demioar ,Gfieina 'de Lat��

primeiro passo para se tentar uma admínístração '. r. """0:Melll K.q :,
participativa e em sintonia com o sindicato:-Ble
prometeu ainda que haverá uma reciclagem nas 'M."........�,"éo••t1C'.....iai. "

escolas, mas fez questão de demonstrar seu .. ,-ilf--.

estilo. "Se houver camorra corto tudo. Este é um
"

>_.""••';."'a.
'''''''.

' ,

direito que não me tiram", avisou. '-, '

"
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Jaraguá do Sul • A Secretaria de

Finanças está trabalhando com a

expectativade 'um 'incremento em torno

de 10% no repasse de ICMS (Iß1X>sto
sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços) para o pröximo ano. Hoje, o
; índice é de 4,09%. cerca de R$ 1.95
milhão. Com o-aumento esperado. o
'm:dice:atingii'á o percentual de 4.5%. O
secretário dê Finànças. AdejaimeReitz,
lembrou que o índice oficial deverá sec

divulgado pelo governo estadual no fUlal
de dezembro, 'após a conclusão dos
levantamentos feitos pela Secretaria
&Wlual de Fazenda.

• ÉbomleDilrat queéumÍllCrell81to e
não Ulll!'awnento"1lO' fndice de repasse -

explicou. acrescentando que esse

incremento é decorrente do 8lJIDeIlto do
voluire de coß1ll'� relativas ao Natal. Ele
informou tarmém que ao assumir a

secretaria, em 1993, Jaraguá do Sul

participavade.3,39% das 25% de.<tinadOs
80 repasse para osmmicípios, O índice de

hoje coloca a cidade na terceira posição
dentro do Estado, no que diz respeito ao'

repa.cBe: "Não existe miunía chance de

Jaraguá do Sul sec ultrapasmo por outro
, mmicípio, roß}) tmmém não teIIDS' como

superar o segundo colocado", afirmou.
De acerdo com as informações da

Secretaria de Finanças, o ICMS
" '>

representou 59% de toda a arrecadação
dommicípio emnovembro.

SailllIT elllpresárJo·
Se o assunto é competência e profissionalismo conte conosco.

Somos 3 (trés) profissionais plenamente habilitados para bem
atendera sua empresa.

EIS ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES;

TRABALHO DE PROFISSIONAL
"
Rua Carios Eggert, 209 - Vila Lalau

FonelFax: (047),371-.6109
',' 89256-330 - Jaraguá do Sul - SC

Atuamos Ras áreas Contábil, Trabalhista; Fiscal, ,

na Constíanção de Empresas e na elaboração de

Declarações de Imposto de RendaPessoa Física.
,e Jurídica. 'Trabalho totalmente informatizado.

;,

,J..,.. Já contá
CDm o l'nDdei'n9,
COULTER r4l8'
Oonr.tlOr'., cIIuIaa,
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Empossada diretoria da
. .

Associação das Imobi�
laraguá do Sul - A nova

diretoria da Associação das

Imobiliárias, eleita para o período
97/98, foi empossada na noite da
última sexta-feira (6), no

Restaurante do Hotel. Itajara.
Segundo o presidente empossado,

.

-que assumifá a entidade no início,
de janeiro, Almir Ideney
Menegottj da Rocha, a prioridade
administrativa será dar
continuidade aos trabalhos
desenvölvidos pela atual direção.

Ele informou que logo após a

posse, fio dia dois de janeiro, os
diretores deverão se reunir para
discutir e traçar as metas

adminisnativas para a gestão 97/.
98. Rocha adiantou que a

.

associação pretende promover
cursos de aperfeiçoamento para os

corretores de imóveis, aumentar o
quadro deassociados e desenvolver
trabalhos para a maior integração
da classe. DaS 35 imobiliárias da
cidade, apenas três ainda não estão

assoeiadas.
'Rocha afirmou que a nova

diretoria quer fazer um trabalho

integrado com a Prefeitura para
tentar diminuir, evitar' e
regularizar os loteamentos
clandestinos. ''Vamos fazer nossa
parte para colaborar com o

EniO Padllha Pilho
Serviços com qualidade.

Não adianta esperarpor umaprestação de serviçocom padrão
de qualidade europeu se os clientesmantêm um nível de exigência'
com padrão africano.

Muitos empresários reclamam com sotaque francês, inglês ou
japonês (depende da última viagem internacional que fizeram)
da qualidade da prestação de serviço das empresas e profissionais
locais,

.

E, iió entanto, na primeira oportunidade que têm para contratar
algum serviço, fazemlogo uma cotação de preços.

,

Então vamos acertar logo uma coisa: quem quer (realmente)
contratar serViçb de qualidade não faz cotação e muito menos'

.
.

leilão de preços. Para contratar serviços deve-se fazer - preste
aten9ão - análise de CUSTO x BENEFÍCIO. .

E difícil? Um pouco!
Exige do empresário uma formação mais profissional - que

ele não vai obter apenas lendo a "RevistaExame" ou indo passear
em Hennever. .

.
"

A. prestação de serviço com qualidade real e ampla, que inclui ,

atendimento persoaalizado e cumprimento dos prazos, exige
estrutura profissional, treinamento técnico, espaço físico

adequado, equipamentos, computadores, estruturaadmiJi.istrativa
emarlceting.

Isto custaempenho pessoal emuito díaheíre,
.

.

E só um profíssionel louco, OUCQOlmuito dinheiro para torrar,
.

vai sustentar uma estrutura dessas por dois ou três anos, sendo
obrigadoapa:rticipar de leilões de. preços com "�presaslt que,
"funcionam" em fundos de quintal, operando à noite e DOS fins de
semana (porque durante o dia, titulares trabalham em alguma
grandeempresa)..

.

.

O que OCOlTe, no mais das vezes, é que esse p:ofissional �I

essa empresa, que tinham a clara intenção de trabldhar can
qualidade, descobre, depois de algum tempo, que a qualidade não
compensa. E vão, aos poucos, se ajustando à 'realidade e se

,
incluindo nessa massa pastosa de empresas e profissionais limais
oumenos", de quem a clientela tanto reclama.

,

Os empresários indústriais, principalmente aqueles que estão
à frente das maiores empresas da nossa região, precisam
urgentemente fazer uma reflexão: não existe produto ou serviço
se não houver mercado para ele. O aparecimento e

desenvol:vimento de empresas e profissionais competentes e com
qualidade é responsabilidade de todos. ,

Não adianta reclamar da inexistência de·um .determínado
serviço se, quando ek está (fuponível, e com grau de qualidàde
desejado, não encontra ninguém disposto a ,.gar o, preçejusto,

M_: Rocha .,e lJI'e WIi_ co,,';""·
diretoria

que não recebeu qualquer]
denúncia. Ele informou que 0&.

inquilinos que .se sentirem.
. prejudicados na assinatura de
contratos devem procurar a

subdelegacia do Creci (Conselho
Regional dos Corretores de.
Imóveis), à Avenida 'Marechal'
Deodoro da Fonseca, 855, Edifício
Menegotti, sala.107, para os
devidos esclarecimentos.

- Sou subdelegado do Creci
.

aqui, em Jaraguá do Sul, e nunca

recebi nenhuma queixa, mas se

alguém tem alguma reclamação
teremos o maior prazer em atepdcr

.

- garantiu.

desenvolvimento 'ordenado de

Jaraguá do Sul. As imobiliárias

seguem normas e projetos técnicos
definidos pela Prefeitura e pelo
Plano Diretor, por isto,
acreditamos que esie trabalho de

fiscalização de moradias e

loteam�ntos irregulares seja
importante", afirmou,
acrescentando que é consenso

entre a, classe denunciar essas

irregularidades .

, Sobre as denúncias feitas por
Inquilinos que algumas
imobiliárias cobram ilegalmente

.�s de contrato, Rocha disse que
não tem informações a respeito e

.

Associação .dos aposentados
" .>'

volta a criticar o governo
laraguá do Sul A

A�sócia9ão .dos Trabalhadores
,Aposentª,dos e Pensionistas
àfirmQu que o presidente
Fernando Henrique Cardoso está
mais interessado na reeleição do
que em resolver as ações
trabalhistas da categoria. A

afir,mação foi feita após o

presidente da entidade, Rubens
,
Manoel daSilva, ter revelado que
o ministro da Previdência e

Assisíêneia Social, Reinhold
. Stephanes, reconhece que exista
reajustes para fazer,' mas alega
que não há dinheiro, o que deverá

foi feito 'um protesto em praça
pública em repúdio a política
governamental adotada para os

a�sentados.
Ele disse que a intenção das

associações de aposentados é
chamar a atenção do presidente ,<Ia .

República para o "descaso" e exigir
que ele cumpra a promessa de

pagar as ações sentenciadas em

favor dos aposentados até
novembro do ano passado. "Ê
preciso resolver esta situaçã<1
injusta e vergonhosa, para que baja
novamente credibilidade no

govemo", disparou.

acontecer somente em 98.
Segundo Silva, mais de dois

milhões de aposentados estão com

OS valores de seus benefícios
distorcidos por eß'O do lNSS. "Há

perdas sobre os cálculos dos
beneficios, desde maióde 89.·1810
é uma injustiça e falta de

consideração para. com os

aposentados, que contribuiram
mais de 30 anos e, agora, são

obrigados a recorrerem à Justiça
para receber o que lhes é de
direito", reclamou, informando
que no 14° Congressó da categoria,
queaconteceuem Belo.Horizonte,

".'\

A partir desta edição, o engenheiro
eletricistaEnio PadilhaFilho é o novo
colaborador do CP. Semanalmente,
farä ariálises de assuntos geraiS de
economia e marketíng,'
Formado pela UFSC, é empresário
de prestação de serviço na área de

projeto e instalações índustriaís,
'\

Atul!lmente, faz pôs-graduação em

.

Marketing, na FeIj.

o engenheiro mecânico Luiz
GUstavo Iensen assumiu, na qUar�•.

feira, dia 11, a presídêncía da
AEAJS . ,'(Associação dos

Engenheiros e Arquitetos de

Jaraguá do Sul). O mandato vai até.
dezembro de 1997.

V�'�Ir>©)�VA�[jj@ es
. �OJJ�' <e@�V�@I�, lDlI$I��
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pnmetra
•

Jaraguá doSul- Cercade
,20 Clubes de Mães estão

promovendo a primeira
exposição e vendas de

produtos artesanals

produzidas na cidade pelas
entidades. A reunião dos

_ trabalhos dos clubes e'Stio na

primeira loja romuni�a, que
está funcionando em caráter

provisório, à Avenida
Marechal Deodoro ' da

Fonseca, 205. O objetivo,
segundo o secretário de

Habitação
'

e Ação
.

Comunitária,AdemirIzidoro,
é valorizar os trabalhos que a Associação dos Clubes

realizados pelas diversas deMãescontahojecomcerca
associações, valorizá-los e de400mulheresparticipando
'incentivar aprodução. ' do projeto.

Os Clubes de Mães, O objetivo da exposição,
localizados nos vários bairros além das vendas dos

do município, são' produtos, é divulgar a futura
coordenados pela Secretaria ,loja comunitária, da

de Habitação e Ação Associação dos Clubes de

Comunitária. "A intenção é 'Mães, que deverá ser

valorizar aatívidade artesanal instalada no município.
Izidoro informou que 10%

das vendas dos produtos
serão destinados à

associação, que admínistrarä

de mães, integrar a mulher e
apoiando na participação
financeira da renda familiar",
esclareceu Izidoro, lembrando

a loja. Os Clubes deMães têm
o apoio da Prefeitura e da

Secretaria de Habitação e

Ação Comunitária. Izidoro
acredita que o trabalho

desenvolvido pelos clubes

incentivam a' integração e

favorece as comunidades,
,contribuindo para atenuar a

questão do desemprego. ,

- A semente está lançada e
esperamos que a futura

administração dê
continuidade ao projeto -

solicitou.

, Costureiras denunciam, empresas por retenção
dolosa 'de salário e. apropriação indébita

Jaraguá do Sul - A pedido
das costureiras Maria, Lúcia

Machado e Maria Natalina

Trento, a Assessoria Jurídica-do
Si�diéato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário ingressou
com ações trabalhistas

_

e

representações criminais centra
a Darpe Indústria e Comércio
de Malhas. As ex-funcionárias
da empresa alegam que estão

sendo obrigadas a devolver os

cheques referentes à rescisão de

contrato, devendo ser trocados

por cinco netas promissórias.
Elas afirmam que -foram

BREITHAUPT ?a=d�IEM com você

demitidas sem justa causa.

De acordo com a Assessoria

Jurídica do sindicato, as duas

costureiras vão processar a

\ Darpe por pagamento de verbas
rescisórias com cheque se�
fundos" retenção dolosa de

salário e apropriação indébita.
Maria Lúcia Machado denuncia

ainda que jamais aceitou o

acordo proposto pela empresa.
'Trabalhei e quero receber o que
é meu", afirmou, lembrando que
no dia sete de novembro assinou
a rescisão de contrato recebendo'

um cheque no valor de RS

2.053,30, que lhe foi pedido de
volta em troca das notas

promissórias. Ela não aceitou a

troca, foi ao banco e constatou

que não tinha fundos.
'

Para os advogados do
sindicato, Airton Sudbrack e

Cláudio Selhorst, as

trabalhadoras foram vítimas
dos crimes de estelionato e

apropriação indébita. Eles
afirmam também que as ex

funcionárias .garantern que a

segunda parcela do FOTS

(Fundo de Garantia por .Tenpo
de Serviço) não foi depositada.

. ,.,

regulo
Jarqui do SUl • o projeto PM

Tur, criado e desenvolvido pela
Secreteria da Ind\1stria, Comércio e

'Iurísmo, emparceria coma Secretaria
da Cultura, Esporte e Lazer, concluiu
o prograßJl que teve COIID objetivo
conscíentizer os policiais rnílitares,
lotados na 3- Companhia do 80

Batalhão, para a importância
econômica e social do turismo no

lllIIlicfpio. O projeto envolveu oito

.
turmas sornando ,136 policiais' da
região, integrada' pelas cidades de

Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul,
Massatanduba e Schroeder.

Divididos em quatro rrödulos, o

praj eto promoveu a .tonscientização
turística dos policiais, buscou

desenvolvermelhoria na qualidade dos
atendimentos ao turista na região,
propiciando ao policial militar rraior
participação commitária. De acordo
com informações da Secretaria da
Indüstria, Comércio e Turismo, o

objetivo específico foi de caracterizar
a attvidade- turística, através da visão
de mercado, relacionando a

importância para o desenvolvírrento
econômico e social da região, além de

, obter informações te6ricas relativas à
história, geografia e dados

'populacionais, conhecendo' e
identificando os pontos de Interesses
turísticos do mmicípio e região.

- Os policiais militares estão

--,

,
.

, ,

-lle'IID C)

P,REVINA-SE

SEGUROS GARCIA
Fone/Fax 3 71 � 1 788
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CORREIODO POVO - 8

,

Esp O PU8UCITÁRIO

2421- FRlIIEIRAOUTONO- RS 17,10

FRUrElRAVENEZA - 11$33,40 2X 11$18,70-
VASOVENEZA BAIXO - R$�,30 2X RS 16,40

COPOS RÓruLO- JOGO t$ COPOS
R$ 22,80 ·2X R$ 12,90 4338 - 4386 - 4395

Joalheria�
EliSabeth

2417 - PRATO PARA BOLO - RS 7,80 2X RS 4,40

Av. Mal.Deodorq, 632 - sala 04 - oentro

Fone/Fax: (047) 372-2007
Em frente ao Super,meroado Vitória
Jaraguá do Sul'- SC
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Aberta á temporada oficial de todo cata- de outros Estados, que
de verão, as viagenspara rinense. Diante do até mesmo com falta de

: o litoral de Santa paraíso que as 'praias tempo (ou de dinheiro),
Catarina, que sempre oferecem às pessoas, arranjam pelo menos

foi considerado um dos "mergulhar"fundo nesta algumas horas de
-

mais belos' do país, natureza também é uma 'descontração nas águas
.

tornam-se o programa das opções dos turistas do Sul do Brasil.

Procurando tranqüili
dade de algumas praias
ou o agito de outras; o.

sol, o.mar e o verão são

os eleitos pora- quem
pre_tende sair de cena e

curtir outros "ares "!

,A ADMIM.STRAÇÃO IlJUNICI". .$..19H
CONSTROI E ASSINA EMBAIXO

•
,

Nm BEIH RIO, ;;��ANDO DISTÂNCIAS .:Ir
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. Depois de unia estafante
viagem de Florianópolis à
Jaraguá, a professorinha
Maria da Graça Melo, com
seus ís anos recém

completados, e sua mãe
Benta Tavares Melo, alugou
um táxi dirigido pelo já
falecido EdiEmmendoerfer e
'rumaram para o Alto

Garibaldi, que era wn fim-de
mundo de distante. E com a

chegada, a decepção. De
Anita Garibaldi .nada tinha.

Algumas casas espalhadas,
sem nenhum conforto de grupo "Diana", das quintas
cidade. Assim mesmo; Maria feirinas, I do Clube Atlético
da Graça perseverou durante Baependi e animadora das
dois' anos e, com seis meses . marchas da _ busca das
a sua progenitora não se MajestadesdoTiro edoBolio,

.

habituando ao lugar" voltou pelo Espírito Santo, hoje está

para a capital. Hoje, Maria da em São José, suportando os

Graça lembra aqueles tempos enfados da velhice que as

e sua forte personalidade de Sagradas Escrituras
exercer o magistério na

verdadeira acepção da

palavra. O tempo se

encarregou de aJustar· a
brusca mudança, os

hdngaros, poloneses e

bras&iros, passaram a gostar
da professorinha e a trataram

com carinho, o que não foi
suficiente para aplacar as

lágrimas dos momentos de
saudades do imenso sertão
em que se meteu para ensinar
o be-a-bá . às crianças
perdidas na'lueles mataréus

virgens, embora de majestos.a
beleza, no dizer de Monteiro
Lobato, em seu livro

"Urupês". Um dia é chamada

para wna reuniio em]araguá,
para resolver problemas sobre
educação. Lá ela encontrou o

dr. Elpfdeo Barbosa, diretor
do Departamento de

Educação (o equivalente a

secretário nos dias de hoje).
Vendo-a na reunião, pergunta
para ela: "Menina ondeé que
você está?" O dr. Barbosa não.'

. quis acreditar e, em 1943 foi
removida para Rio Cerro n.
Maria da Graça lembra que a

Bscola Estadual de Rio Cerro
.

MaiS umafotiJ fue datade 19�/50, aprofessotrlMoria da
.

'

II ficava em dois prédios. O Mello Fischer, ".fr- da Sociedade�e& !�-Bras�
"A" fcava noprédio antigo I ,com seus ahuuJs, umapDTftlndo a lJantkua B�ikira e a ouittl..

, ,

BandeiradoPe/ttãodeSoúk,hoje todos aJulosesaudososdaqueJ6:onde Carmem p.orteUa.. a,,·e daG fi _I_�:;w�' __ I.
.. " '

'. I{!mpos. IFl.tII"Ia trlftI, 'fIZumarette� sensacwmu: q. .Rocha, lecIOnava o 1 �o. O "sociedáàere&ollleupelaáemoliçãodopréJio,quemocomproufm
"B", do outro lado do no, em sr.HansBeyer eo reconstruiu IlIJSfundos desuapropriedade,JJIIf'.
casa de madeira, ao Jado do senirdeoficinaainaMaLDeodoro,158(atualcalçadão)-M6
Teuto Brasileiro, AIltomóveisLida.

VARIEDADES - 2

Confira a 'História
-'

"A História de nossa gente não pode ficar só na
saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo joi bem empregado.

BariodeItapocu

•

- Em 1876, o dr. Alfredo de Bscragnolle Taunay, transfería o seu

cargo ào 10 vice-presidente, dr. Herminio Francisco. do Esptrito
Santo, e este, em 3-1-1877, passava o cargo' ao novo presidente da
Provtncia de Santa Catarina, dr. José Bento de Araújo. Na ocasião
expunha o estado da administração, cercada de competentes
auxiliares. Dizia que sempre procurava infonnações exatas, visitava
o interior para saber do estado presente das colônias estabelecidas
na Provtncia. De cada uma conhecia-lhes o porvir. No relatório
apresentado, destacava um capitulo - A VISITA AO VALE DO

.

rrAPOCU - e dizia;' "Por ocasião da visita à Joinvi.lle, visitei ainda.
o centro de "Neudorf" (Vila Nova), que tinha na ocasião pouco
movimento, ,e entrando nas magnificas matas virgens do Vale do
ftapocu, fui .ver o ponto hd pouco criado pelo engenheiro Bmtlio
Carlos Jourdan. denominado "Jaraguâ", em terras de'Sua Alteza o

sr. Conde,d'EU.- Vi por meus próprios olhos quilo prometedores são
todos aqueles lugares. É de louvar a energia com que o sr. Jourdan
trabalha, para povoar aqueles desertos"�

dli4i,f'
- Em 1926, Bruno Oscar Mahnke, motorista; publicava aviso no

CORREIO DO POVO, em alemão: "Sonntag, 31-10-26 auf dem
Hospitalberg Spiessbrattúl und Chopsausschang, zum gunsten des
Hospualveretns" (Domingo, 31-10-26 no morro do hospital
churrasco e chopp, em beneficio da SoCiedade Hospitalar).
- Um edital em portuguls e em ltngua alemtl, do agente do 50 Distrito
do Comissariado Geral do Estado, Procópio Mo_reira, fat.ia,prJbl1co
-que, em virtude de uma petição do sr. Alberto' Ravache,
concesstonâr!a de terras 'do Estado, requeria audilnciapara efetuar
mediçt%o e discriminaçélo das terras devolutas da ,ex-COLÓNIA RIO
SERRO, constuutdas pelo arruamento da referida cotônía, medtante
audiéncta pablica nö "Salão Teuto-Brasileiro", da Sociedade de
Atiradores em Rio Serro (do ver. Batista), com os condôminos Alberto
Rahn, Augusto Yolkmann, 'Wilhelm Weege e João MoeUer, afim de

alegarem e justificar,em e bem de seus direitos.

"riiilf#,�sf,.,v:;-
.

- Em 1936, os engenheiros da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande

informavam que dentro de breve seriam .inicià.dos os trabalhos na nova

ESTAÇÃO FÉRREA, com empréstimo de 50:000$000 (cinqUenta contos)
já conseguidos. -Seria uma das mais modernas da linha São Francisco
Porto União e teria estilo da estação de Ponta Grossa-Pk.
- Noticiava-se a construção de uma nova casa de saad«, conhecida por
CASA DE �AÚDE E MATERNIDADE "DR. ALVARO BATALHA", cfe.
maquete, contando com os médicosNorbertoBachmann. cirurgia,' dr. David
Oliveira, roätologia e dr. Alvaro Batalha, partos, moléstias de senhoras e

clinica. Indigentes receberiam a· prestação de assistência absolutamente
grâiis. .,r!(ltl:�? .

.

- Em 1986, eram comemorados eventos religiosos, a começar pelo jubileu
de oura de Dom Ronorato Piazera, natural de Jaraguá do Sul, ordenado'
sacerdote em 30-lJ:1936, em Taubar!, presidido pelo bispo Dom Andr!
Arcoverde, ell'mesmo bispo de Lages. Na igrejaMarriz de São Sebastião
levava-se li efeito a ordenação sacerdotal do diácono,Luiz Carlos Berri,
filll(l deAlhsio e NilzaEerr; e tamblm de Nivaldo Souza, filho de Alexandre
e Luzia de Oliveira Souza. residentes nesta cidade. Pe. Luiz Carlos rezava
aprimeira mis,m na igrejaMatriz epe. Nivaldo rezavamissa na Comunidade
Sfü> Francisco deAssis. Para completar o elenco de comemorações, o

_ vigário de Jaraguá do Sul, pe. Elemar Scheid, completava seus 25 anos de
. sllcerdócio, 1!Cl Paróquia do Ml.ier, no Rio.

.1�1ti'4t._t{\f\�lt�t1fitlíl\.
.

RIO DO SERRO E SUA HISTORIA (43) - APONTAMENTOS i;
estradas na região
colonização germânica, .

BIumenau, Testo Rega, e1a�
também atravessou a se

o'

de Jaraguá para entrar na eI,
Colônía do Rio do Sen:o'

• i.;'.
área que novas pesqu .

mostravam o animus
.'

o

.estabelecer uma povoaçi' ,

que foi cogitada em 189y
pela Comissão de Terras

Blwnenau, demarcando
gleba de terras devolutas, q

. deveria tomar o nome

"AURORA", no atual R
Cerro II. Mas no mesm

lugar esqueceram cf
nominar a ex-colônia' q
assim mesmo, acabo
extinta em 1923, restan

,;

de positivo ness

manobras a atividade ::
Luiz Piazera, ele com'

Agente' de Terras ci.
mencionam. Blumenau, que concorr
Entre as lembranças diz . para que aquela área fog

que conheceu outros anexada às áreas do 21

professores durante o distrito de Jaraguá, do
exercíclc do magistério,

-

município de Joinville. Dal
entee 'eles o professor algu�as ddvid-as, Dl

Joaquim Dal'Marco que ela ocasillo da concessão de
foi substituir e Antonio Karan, terras devolutas, que or.

pagavam tríbutos " por
Blumenau e mais tarde

passaraM a pagã- los patt
.
Joinville, através d
Coletoria de Jaraguä, poi,
grande parte J(lessa'
transferências eram feitaS
no Táb� Venâncio da Silv.

Sexta-

funcionavam os 2°, 3° e 4°
anos. Lá lecionou Maria da

Graça.
O primário era todo

lecionado em português: Em
outubro de 1943 ela chegou a

conhecer a professora Carmem
Portella Rocha e as fotos que
acompanham esta série foram '

feitas entre 1949J1950.
Informa ainda Maria da.Graça'
MeUo Fischer, hoje esposa de
Herbert Fischer

que a sempre alegre Carmem
Portella das tardes de bolão do

na Escola "Bit e na Escola "A"
conheceu Edwirges Macedo

.

e Wilde Benvenutti, flha da

professora do Grupo Esc�Jar
"Abdon Batista". '

Estradas, melhores
estradas••.

Se o americano Roy Nash

surpreendeu-se

IDuaS.ßodasIndustriell

13 de dezembro de 19

A comunidade cresce e se

. , transfonna pelo trabalho.De
, cadawo e de todos.

ALTATECNOLOGIA EM
MATÉRIAS-PRIMAS PARA

ALIMENTOS
Fone (047) 371-2277
Jaregu6 do Sul - SC "
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Para quem não

curte uma academia...

o IV Congresso Brasileiro de

Medicina Estética, realizado no mês
de junho, em São Paulo, apresentou
uma nova substância que poderá
fmalizar á agonia de.muitas pessoas
obesas ou com "àqueles quilinhos a

mais". O S13220643, que está em

fase de testes nos laboratórios, é
um beta adenérgico, que estimula o

organismo aqueimarmais gorduras,
sem interferir no sistema nervo�<?
central.

Ao contrário dos outros

medicamentos que inibem o apetite.
(ariorexígenos), este não 'provoca
efeitos colaterais, promete não deixar
.a pessoa 'deprimida ou nervosa e não,

modifica o apetite.

-Cosmétícosr um
,

,

"

,

,

, .

grande negocio

o mercado de cosméticos no Brasil, , Apesar das altas taxas de tributação no

cresceu, nos últimos dois' anos Brasil (93%) centra apenas 8% nos EUA e

'aprpximadamente 200%, só no ano passado 17,5% na Europa, existem cerca de 400
faturou algo em torno de 4,5 bilhões d� indústrias no país, gerando cerca de 36 mil'
dólares, Com uma previsão' de crescer mais empregos diretos e ruais 550 mil
30o/� no próximo ano, a ABC (Associação representantes de vendas a domicílio,' sendo
/ .Brasileira de Cosméticos) garante que 60%. uma das melhores opções deste mercado as

'. �ö mercado Il�O foi explorado. .

.

franquias de distribuição.
f,.

VARIEDADES - 9

Roupasob medida
,

.

o padrão damodelagem das calças
jeans, IlIlitas vezes impedem que

-

as pessoas comprem 'e se sintam

satisfeitas, devido ao tamariho e ao

comprimento das pernas.
Para os americanos isto deixou de
ser problema. A Leví-s conta com
onze lojas que ofereceD\ o serviço
inovador. Agora quem quiser
comprar o jeens na medida certa;

poderá fornecer suas rredidas para
a vendedora (cintura, quadril e'
altura) e ela passará os dados IBJIIl

computador e, em três semanas a

calça ficará pronta por apenas 10
dõlaresa mais do que seu preço
normal.

Mais um motivo para a

mulher largar o cigarro
Apesar do cigarro fazer mal tanto pará t)S··homens como para as mulheres,

são elas que temmaísmotivos para abandonar. o vício, .

Provado cientificamente, as IDIIheres'que fumam têm uma tendência maior
às infecções genitais e ao, câncer de colo do útero,-.O cigarro altera as defesas
nanrrais do organismo, diminuindo a quantidade de células de Langerhans,
responsáveis por capturar os agentes infecciosos, como vírus ou fungos. O fumo
tambémalteraafunção doslinfócitos (células do sistema imunolõgico) que tema
função d,e lutar contra o desenvolvimento do câncer.

Cuidados com os cabelos
'. ' •••. '. •

.... ,•.
'" •

Ir,,'
,

•

loiros e tintos..�.
. '

-

no verao
Cabelos loiros e tintos, devido

ao processo. de descoloração,
devem ser tratados de uma

maneira mais intensa,
principalmente no verão, Para

recuperá-los, :0 mais indicado 'é
fazer um tratamento após o verão.

>Ie Máscaras hidratantes ou

banhos de creme são õtlmos ;'
aliados contra o ressecamento

.

dos fios-Esses produtos ajudam
,

", , ,

a fechar as aaiaüas e devoivem '. ,;,i*',$e, '(J� fios estiverem muito
a maciez. e � elasticidade das

"

tel,�«:i:tddr� uma mudança ,ne,
.

cabelos. cotiejJtl apenas uma alteração
>Ie Se a cor estiver desbotada, nas pontas é o suficiente. ,

uma aplicação somente deve ser: ': .

·

.. l�·-�Ibraçã� esverdeada' que .

feita na raiz dos cabelos. :
-, �

� ...._' ôs��tJi�i 'adqu�r�m através'do
>Ie Para' recuperar as pontas

.

tioro;pôdem ser diminuídas com

duplas e ressecadas é indicado os. bshJícn'dé'leite antes -de passar o
conceturados à base de silicone:

_

.

slm1»fJ#,4abitual_
,

.. � '�;-','��,�. _ i» -

_

�>

,

,I
,

!,
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Ebbie - Uma lição do outro mundo

Nesta adaptação atualdo livro de Charles Dickens '�

Christmas Carol", Susan Lucci é Ebbie, umamulher
egoÍSkl eambiciosa, quena véspera doNatal, se

defronta com ofantasma do seu sócio a questioná-Ia

\

Centro Cultural

o Lobo da Noite
Alex Jung está de volta à sua cidade, Danford.
O destino coloca em seu caminho um estranho

que ao pedir carona, deixa em Alex uma
aterradora sensação de perigo. Uma onda de
violentos assassinatos começa a varrer as

ruas de Danford espalhando pânico e terror
em todos.

Alex ao mesmo

tempo que retoma um

_ antigo romance,
percebe que o mal �e
assola sua cidade está

cada vez mais

próximo e o rastro da

morte na verdade o ,

está perseguindo
trazendo a tona um

grandemistério.

I!
I

sucesso e começa a se

perguntar se valeapena
viver com as regras que

escolheu.
Coma consciência do

resultado de suas escolhas

egoístas e sa/Jendo dos
caprichos que o,destino lhe
reserva, Ebbie acorda na
11IQ1Jhã deNatal com uma

novaperspectiva devida.

Vamos construir o nosso

•

o Jornal CORRFlODOpovo vem mais uma

vez convocarapopulaçãoparaa campanha
Vamosconsmdro CentroCultural.
Sabedor da importância do prédio para a

cultura jaraguaense, o CORRFlODO POVO

abraçou esta causamais do quejusta
Todos podemos participar. A Lei Rouanet -

permite que as pessoas físicas, e jurí
dicas possam transferir 10% dos impos
tos -devido a projetos culturais.
Procure se irformara respeito, nosescritórios
de contabilidade, e participe da construção

Centro CulturaldeJaraguádo Sul.
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VARIEDADES - 5
Sexta-feira, 13 de dezembro de 1996

fH'r- S«tJ"'� 'fI�'Se'-Wd

VIDAROTÁRIA

Rotary Jaraguá do' Sul em clima de Natal
HISTÓRIA E TRADiÇÃO

,

Estreitando relações fraternas
fraternais. mangas rumo ao trabalho. Assim,

Para conhecimento de nossos hoje Petrópolis conta com 10

leitores, com a devida licença da grupos, de danças folclöricas,
conterrânea Elisabeth Graebner, dois programas de rádio

transcrevemos a mencionada dedicados. à colônia, alemã, dos
missiva:' "Petrópolis, 26 de quais represeeto um, além de

novembro de 1996. Desde a minha todo o trabalho de pesquisas e

primeira surpresa em encontrar, preservação da história feito pelo
neste jornal sob o título: 'As Clube 29 de Junho .

recompensas da pesquisa', um Foi Iançada recentemente aqui,
completo histórico'sobre o nosso a 'Revista de Petrõpolis', da qual
Clube 29 de Junho, tenho recebido estou lhe enviando os quatro
com alegria exemplares posteriores primeiros números. Caso goste,
deste jornal; queparamim, são uma posso continuar enviando-a.
ótima fonte de notícias do Sul e Quanto ao CORREIO DO POVO,
também de nostalgia. gostaria de continuar recebendo,

Nasci e cresci em Itoupava pois como já disse, ele é para mim

Central-Blumenau, aí pertt"nho de uma fonte de notícias sobre o Sul,
vocês, onde ainda reside minha que utilizo em meu programa de
família. rádio" .

. ,

EstouemPett6polis desde 1973, Recorda-se, à propósito, as

por obra do destino. Durante proibições que a nacionálização,
muitos anos vivi aqui sentindo como a homogeneização de língua,
saudades das tradições alemãs, tão sentimentos, usos e costumes,

presentes no dia-a-dia da minha queria alcançar só geraram o

infância. desassossego neste país
Petrópolis, apesar de ter sido continental e era totalmente

colonizada por alemães, sofreu infundada ou por obra de
muitas pressões na época da II insignificanteminoria. ,

GUerra e todas 'as práticas Quem nos revela isso, de arnor
preservadas da 'Velha Pátria'. ' à "Heimat': que 'significa Pátria,
tiveram que ser abolidas. Entre elas são os antigos túmulos de um

o ldioma. '. Cemitério 'Luterano de Brusque,
Quando cheguei em Petrópolis lembrado pela escritora Maria

.

não, existia aqui nada que Luzia Renaux, em seu livro "O
lembrasse _a colonização alemã, outro lado da história" O PAPEL
exceto o 'Clube 29 de Junho' que DA MULHER NO VALE DO
lutava com dificuldades. Masa ITAJAf. o que 'a grande
perseverança de sua diretoria um nacionalização do governo
dia conseguiu o apoio das pretendeu já estava nas lápides

'

autoridades petropolitanas. desses imigrantes: " Heimat iat.
Ede 1990paracá, muita coisa wo unSere Toten schlafen und

mudou. A criação da BaUernfest ihre Gedanken wachen" "

naquele ano, com a presença de traduzindo: PÁTRIA É, ONDE
bandas típicas e grupos NOSSOSMORTOS DORMEM E
folclóricos vindos do Sul, os SEUS PENSAMENTOS VElAM.
descendentes de alemães daqui Fantástica concepção de Pátria
se animaram, arregaçãram as que lei nenhuma poderia impor.

Os leitores que acompaph�
As recompensas da pesquisa
(edição 4060 a 4062), envolvendo o
.ctube 29 de Junho, da Imperial
Cidade de Petrópolis, deve ter

sentido nas entrelinhas que os

movimentos tradicionalistas de

grupos alemães, portugueses,
.

'

italianos, húngaros e-outros tantos,
conforme a maior ou menor

incidência de imigrantes
patrocinados pelos governos
Imperiais ressurge em todo o seu

esplendor. Nos estados do Sul do
. Brasil ainda completam esse

retomo às raízes (sem comprometer
a nacionalidade brasileira), os

Centros de Tradição Gaúcha (o
. "CP', através de Jackson Jacobi,
mantétn·wtJapágina deRAtzES DA

TRADIÇÃO) que em Jaraguá do

Sul, conta um enorme número de

participantes, sem que esse salutar
movimento regional comprometa o
catarinensismo e o orgulho barriga-
verde.

'

Dito isso em abono dessas

tradições que apenas lembram as

suas origens, uma recente carta

recebida de Petrópolis, nos mostra
o quanto os catarinenses também
estão representados em outros

estados brasileiros e IJOS países
limítrofes com oBrasil.em todas as

atividades, desde o plebeu ao

nobre, do bóia fria ao rei do gado.
Na carta mencionada somos

surpreendidos quando a signatária,
Elisabeth Graebner, diretora
'Artística e Cultural do Clube 29 de
JÚnho diz que é catarinense, de

: Itoupava Central, do vizinho
, mllIlicípio d,eBlumen'au. Para nós o
saber de que a colaboração de uma
catarinense está sendo

ê homenageada por um clube cultural

petropolitano é razão maior para
que sejam estreitados os laços

Janp6 doSul-A reunião festiva
deNalal doRotaryCub, aconteceu nas
dependências do Restaurante Itajara,
com um concorrido jantar e a presença
de familiares.

Da programação constou uma

apresentação de Um grupo-de danças
marciais, da Associação de Capoeira
"Caravelas Negras", que foi
entusiasticamente aplaudido, dele

participando o intercambista Jansen
Rex Chow, de Papua - NovaGuiné e a

presença dos dois "pais adotivoS", que
o hospedam, durante o período de sua

permanência entre n6s, nó

desenvolvimento da compreensão
mundial. A rotariana Edilene Albus,
com os seus "baixinhos", encenou o
nascimento de Jesus, arrancando
generosas palmas. A Casa da

Amizade, dístribuíu, em espécie,
.
recursos para o Hospital e

Maternidade São José e Hospital
Maternidade "Jaraguä".

. ,

FOLCLORE E ARTE MARCIAL

"Caravelas Negras"
na festa do Rotary

.feírä, das·19 às 21 horás, no Baíao Vilà
Nova, com o instrutor Ivo, vulgo
"Caroço".

Os componentes da última3·-feira
foram, os seguintes: Urizze, Ivo José

(Caroço), Paulo, Mareio, Branco;.
Ivonil, França, Sapinho, Corsini
(Taboy), Marco Corsini (Brejinho)' e
SidmaraAdriano (Sda), RafaelCândido
(Rllquetão) e o ÍIltercambista doRotary,

.

hospedado pelos "pais adotivos" Erolf
Henschel (Marian) e José Roberto do

Canno.(Nilza) JANSEN REX CHOW;'
.

dePapua - Nova Guiné, que deseja Ievar
para sua pátria esta vivênciano Brasil.
Jansen aparece a direita da foto.

Parte dos integrantes daAssociação
de Capoeira "Caravelas Negras",
presidida por SinhQZinho, fizeram
parte do programa festivo de Natal do
Rotary Club Jaraguá do Sul.

AAssooiação de Capoeira está em
Jaraguá do Sul, desde 6-8-g2,
compõem-se de 80 integrantes,
divulgando o trabalho do folclore e arte

marcial, um ritual de dança da Bahia.
Recentemente apresentou-se no espaço

._
" - A

cultural da Praça Angelo Piazera, com
muíto-sucesso.pcís fazem questão de
mencionar que são originários do

Quilombo dos Palmares. Suas

atividade$ se desenvolvem de 2· a &'-

HISTÓR.lA TRADIÇÃO•

- FUNDADO EM 29 DE JUNHO DE 1959 -

PETRÓPOLIS • ESTADO DO RIO·DEJANEIRO

@

TELEFONIA E INFORMÁTICA

ff' J"ELTRON - Telefbnia elnformática
.

;3'71-9596- 372-1922
�uaCeio PrOcópioGomes·deOliveira.. 680

amigos .
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Estes são os ftJ1'11llJlUlos'doOuroTicnkoEspecialemCon/ecfãol .

96.Hks recebeNm seus dipwmas em cerim8nia rea/iQlda nadlIima
sexta-feira (06), no tJUdiJ4i'ÜJ do SintlicaJo do lWtu4rio. Ojanto,.
tú con,{rrIUmiZllfiJofoi servitio naArweg.

r
.i
,

I
l�

�
�', Oamigo JosiAlves (Uca), ]O a esquerda, tUÜYet'sariou no últimoii domingo (08). Afestapara/amilÜll'es e amigos/oino sábtulb (Ul). '

j� Uca i s6cip-propmt6rio daRoalto lé{cuws, alina ruaJoinville.
I, PlII'YIbins.

4· PODER - a empresa
Breithaupt reuni'i a

imprensa da região norte

para um jantar de
confraternização, por
ocasião da comeOloração
dos' 70 anos. Poi quarta
feira (11), na Recreativa

Breithaupt, Com �presença
dos diretores da
organização e

representantes de todos os

órgãos de nnprensa de

Jaraguä e cidades vizinhas.
Na oportunidade foram

A .g�tinha Eduarda Sasse entregues, a pick-up S-lO a

Gie.ur(!wski àssopra velinhas n'" Rita Paupitz, da promoção
pr6xima'quarla-feira (18), quantl6 "Premiarfaz bem" e o Uno
completaseus quatro aninhos. Ela i Mille a Paulo da Silva,
filha de Lincoln e Rosane Sasse funcionário coetemplado na
Gieburowski.

.

festa dos 70 anos.

I'
I NOJ1as e modernas instalações

I

Rua Elaráodo Rio Branco

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

JARAGUÁDOSUL· SC

DIAGNÓSTICO - TRATAMENTO
, PREVENÇÃO EM CARDIOLOGIA

Dr. Cássio Fontoura
Dr. CarlosA. Beltrami

Máquinas para empacotamento
RuaAraquari, 136 - Dha da Figueira

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

Jaraguá.dÓ�ul.SC

C I N C O
FSl'RELAS - pelo
menos 70 dos 102
mais luxuosos hotéis
brasileiros deverão
ser rebaixados pela -

nava classificação
'criada pela
Bmbratur, Poucos

hotéís terão

condições ' de
.

cumprir os 182
r e q u l s it c s

necessários para
ostentar cinco
entrelas na fachada
ou nas notas fiscais.
O rebaixamento
deverá também

ocorrer, em menor

proporção, nas

outras quatro faixas
de classificação, COOl
cerca de 2.900
hotéis. Para

conseguir apenas
uma estrela o hotel
deverá cumprir 65
intenso

,

O fofmlto Heitor HtII'oläo Ristow
.

veio ao

mundo no dia 8 de JWvembro, com 3.700kg de
saúde. os ptiis, av6s, bisav6s, tios, priminhas
Ra/aeOa eAmanda e demaisfamiliares, estão
/elir.es e o1'gUZhosos com achegada doprimeiro
bisneto e neto ('"geraçiJo)Ristow.

SHOWl)ENATAL
- napróximaquarta
feira (18), em

Guaramírim, no

páti>db Colnérchde
Gás Denker, às 20
horas, show de
Natal. Una noite de
festa COOl a chegada
do Papai-Noel e�

apre se.n t a
ç
ã o

especial !lã Banda
Marcial São Luís
Marista. A

promoção é do
Marcado César, Gás
Denker e

�.Ktailch. HeitorHtII'Oläo com ospaisMtI1'eos Haroläo e

StII'aSimone SieberlRistow. Alegria'dos av6s
PAI DE TODos - corujas Lincoln Delmtll' e Edelirudes (Nen«
o técnico Candinho Barg Ristow ,e Lauro e Cristina Hanemann

da Portuguesa Sieberl.

chegou a bancar, do

pröprio bolso, parte da campanha' do time durante os jogos
classificatörios para adisputa final do campeonato brasileira. Candinho
é considerado pelo elenco da Portuguesa, o pai de todos.

ARROZURBANO - a Uban'Ó Agroindustrial lançou na úlrima terça
feira (10),-0 lançamento da campanha Publicitária de suamarca, com
comercial "Mai$ gostosos do ano" . O lançamento reuniu a iinprensa e

convidados na AA�B. Após a apresentação da campanha publicitária,
os I'resentes foram agraciados com lauto jantar.

NATALDAS .LUZES - o Ban�o do Brasil, Sociedade CulturaArtística
Scar, Prefeitura Municipal\� EscolaAnaTowe Nagel, promoverão Natal
das Luzesc;leJaraguádoSul. Serão duas apresentações, dias 19 às 21:15

e dia 21 às 20:30, na
agência centro do
Banco do Brasil. O

espetáculopoderá ser
visto por todos, pois
as crianças se

agruparão nas janelas
do estabelecimento
bancário. Vale assistir.

PRESENTE - a

ver.eadora eleita e

diplomada Lorta
Zanotti Karsten
enviando belo

presente ao colunista .

e mensagem de boas
festas. AgradeceÍnos .

omimo e retribuímos A gtll"a Dutla comemiJrou itla4e nova ontem
os cumprimentos (12). Cumprimentos das'amigàs Grace Dali
natalin M °I

' ,

os. ercu Schica; Schá, Cm, Xux« e Iô.
'

Troctll"tJm "sim", em ürlm8nia realizada ;;"äJii� s,e'xta-fl
(06), 2.0 horas, na Igreja Evangélica-Centro, 'Waruler B
Mariana Behling. Ele é filho de' Erna1áo e Ilena Bartei e

filha de Hartwig e Marion Behling. Os con�itl"dos fo
recepcionados na Sociedtule l!ieirense.

.

napr6xima"
qwp1a-feira �
(18),
AleXlUUlre

Colégio
São Luís

Reserve um futuro melhor para seu flího.

VESPERTINO MATUTINO
Maternal
Pré-escol,a
Primário

SC CI Ia série'
2° Grau é

Magistério
MATRÍCUlAS ABERTAS

ENTREVISTAS E AMBIENTAÇÃO
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1, PULSEIRAOURO 18K AV R$ 106,22 5X R$ 24,70
2 - PULSEIRA OURO l8K AV R$ 44,85 5X R$ 10,43
3 - PULSEIRA OURO 18KAV R$ 50,36 5X R$ 11,71
4 - PUl.SEiRA OURO leK AV R$ 109,52 5X R$ 25,47
5 - PULSEIRAOtJRO 18K'AV R$415,00 5X ss 96,50
6 -:PULSEIRA OURO 18K AV'R$ 137,ÖO 5X 31,87'

PULSEIRA MEIA ARGOLA COM PINGENTES OURO 1Sl<
AV R$ 230,00 sxas 53,70

'

,Jo'alheris'.
··Elisabeth

GARGANTILHAOUR018K -AVR$28,07 5XR$6,52
CORRENTE COMPRIDA OURO l8K - AV�' 5X R$

PINGENTES OURO l8K A PARTIR DE R$ 9,70AV

RELÓGIO CITlZEN AUTOMÁTICO DE AÇO MISTA -'UM ANO
, DE G�RANTIA AV R$ 85,75 5X R$ 19,95
'. '.

AELÓGIO G SHOCK CASIO Á PROVA D'ÁGUA, UM ANO DE
GARANTIA, 'COM I..UZ AV R$ 105,00 5X DE R$ 24,40
REI..ÓGIO CASIO Á PROVA D'ÁGUA, UM ANO DE GARANTIA
.COM LU:Z;AV R$ 67,94 5XR$15,80

BRINCOS DIVERSOS EM OURO 18KAV37,50 5XR$ 8,74

RELÓGIO StCULUS BRACELETE aUARTZ UM ANO DE
GARANTIA AV R$.99,93 5X R$ 23,24
RELÓGiO ORIENT BRACELETE aUAÂTZ UM ANO DE

'

GARANTIAAVR$ 74,825XR$17,40

Av. Mal.Deodor,o, 632 - sala 04 - oentro

Fone/Fax: (047) 372-2007
Em frente ao Supermeroa�o Vitória
Jaraguá do SIP I -

..SC

,
' Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 1996

Vende-se 3 balcões (tamanhos
variados), uma estufa, uma baleisa,
1500 garrafas, .25 engradados
plásticos R$ 2.500,00 à vista.
Contato 372-3530, ralar com
Querino-Buzzi.

AgradecimellfO a Santa,Clara Por
'

uma graça alcançada, Quem agrade
R.C.M.,

' , ,

Vende-se um touro e uma novilha.
Tratllr Rua Walter Marquardt, 342
ou 312-2363.

,

"

Vendo impressora Lazer Jet 5P
nova por R$ 1.000;00. Tratar 372-
330� ou 975-1996.

Vendo computador notebook 586;
mouse cristal, visor colorido' e
programas 95 instalados por R$ 3
milàcominar.Tel: 372.3303 ou975-
1996

Empresa prestadora de serviços
co'ntrata reeepcionista/telefonista,
com idade núnima de 21 anos' e 2°
grau completo. Remeter Currleulo
com fone para,oontato e pretenção
salarial para Caixa Postal50.
Enwevistas aPartir de 13A> 1197

,

Vendo 0011000 plw;196 branco com
SOOkmporR$12.600,00.

Vendo Logus 6L 93194 cormetálica,
porR$12.5QO,00.Tratar975-1014 ou
372�2922

"

Vende-se Poodle Toy, Tratar 372-
0862.

.

Vende-se máquina de costura

Overloq Rimöldi 7.000 pontos,
+mesa e motor 'novo. R$ 450,00.
Tratar371�6033.

Aluga-se overloq. Traqr373-0914.
,

Falar tomCri�tiane:--

Procura-se moça para dividir
aluguel em ambiente familiar, casa
toda mobiliada na 1'Úa Lourenço
Kanzlêr, 665, próx. semáforo Arte
Laje. Tratar 973-9718 (preferência
maior de' idade e que não fume).

Procura-se vendedorja) de

'cosméticos, linha de tratamento
, facial. Tratar na ,rua Lourenço
Kanzler ou 973-9718.

'

Vende-se 4 pinheiros tpa1'll cortar,
-grande e bonitos. Tratar na Rua
Uruguai, 107, lat, Rodolfo
'Hufenuessler.

Compra-se carro de 93a 94 e aluga
se duas salas comerciais e uma casa

na praia; Tratar,372-0597.
.

Vende-se uma XL 250 ano 85 ou

troca-se por carro ou moto de
menor valor e vende-se:

pulverizador por R$ 270,00. Tratar
375-1330 falar comAlmir,

V�nde-se Chevette 83 inipecável
motor e caixa novos. R$ 3.330,00. '

Tratar372-0759.
'

Vende-se um berço por R$ 50,00.
Ttatar312-3105. '

-

Vende-se 15 sacos d� cimento da
Votoran por R$ 3,00 cada saco.

Tratar 371�S483 ou Latoaria e

Pintura Estrela naBarra.

Vende-se bicicleta de criança para
2 ou 3 anos por R$ 35,00 em 6timo
estado e cortina, colcha e bando

para quarto de criança. Tratar 973.-
8281.

COmpra-seG>l ano 91 a 93 gasolina
de preferência únicó dono 1.6 oa

.

1.8.Tratai'973-8923 falatcoinBeto..

Senhor se oferece para trabalhar de : Vende-se Kombi 96 branca, ,luxo
pedreiro. Tratar na Rua Victor com 8 mil Km por R$ 13.000,00.
Rosemberg,1045.

' Tratai'372-2815.
'

Vende-seumFiatbatido. Tratarnos
fundos do Hotel Barra Velha,
prõximoãWeg II.,

Proocra-se bar para alugar. Tratar
915-0318.,.

,

Vende-se título do Vera Cruz de
Joinville em duas vezes de. RS
450,00.Tratar 371-9431.

Vende-se urna casa na Ilha da

_ _Figueira Da ruaDomingos da Rosa,
s/no. Tratar 9,75-0385.

Vende-se uma casa naBarra do Rio
,

Cerro, 2· ao lado da fábrica de
conservas'Rio Cerro por R$
10.000,00 terrenoprá chácara, aceita
carro e telefone celular. Tratar-392-
3116 coml.orena.

Vende-se filhotes deDoguealemão.
Tratar311-Q12.
Vende-se uma casa miSta de 88mz
com terreno no Loteamento
Constantino Pradí, lote 42- Jaraguá

,

'Esquerdo,porR$ 20.000,00 aceita
se carro até RS 6.000,00 e assumir

prestações do terreno. Tratar 372-
1401.

Vende-se F-4000 ano 14 por R$
8.000,00 e vende-sePálio 96 meto 4

portas, limpador traseiro por
8.500,00 "mais 8 parcelas de US$
894,00.Tratar 372-3276.

.

,Vende-seVoyageano 86 agasolina,
5 marchas, aros esportivo, troca-se
por carro de menor valor..R$
6.300,00eoomprà-seCBR92,Qu94. '

Tratar436-3043.
I

'

Vende-se moto-Today ano 94 por
R$ 2.300,00. Tratar371�0904 falar
,com Marcos.

Ve�de-seFiat ano 79por'R$700,00
com reparos. Tratar 37�-1028. '

Aluga-se casa no Jaraguã
Esquerdo de 4 peças; Tratar 973-
5013.

Vende-�e oficina mecânica pata
. autom6veis completa.ferramentas,

semi-nova, pQ1' RS 2.800,00. Tratar
973-3316.

. .

Pesso_a oferece-se para trabalhr de '

diarista oumensalista. Informações ,

,392-4400 nutía122 falarcomMaria.

Vende-se Verona OLX ano 90 a

gasolina,motor 1.8 vermelho met. 4
pneus novos, baixa quilometragem
poiRS 7;600,00.�ratãr984-2548.

•

Esquerdo porR$ 3.5000,00 à vista.
,

Tratar Lanchonete Aprochego
�trada do Jaraguá-Esquerdo. _

Vende-se um guarda-roupade
solteiro e cama de casal semi-nova

por R$ 200,00.' Tratar Lanchonete
Aprochego entrada do Jaraguä
Esquerdo com José.

Vende-se 2 bicicletas uma

masculina por R$ 70:,00 e outra

feminina porR$ 60,00. Tratar 37'1-
2126.

Vende-se terreno na praia do
Erwino 14x35 ,. 490mz, todo

escriturado com luz' água de poço
artesiano e esgoto. Valor R$
2.500,00. Tratar Rua José

Menegotti, 77 ou372-�041.

COmpra-se Fusca em bom estado
de motor e lata até R$ 1.800,00.
Informações rua Carlos Esbardalat
falar com Ingo, proximidade da

padaria Prímospan peguntar pelo
"homem das 'gaiolas".

'Yende-seMercearia Mika, na Rua
João Planischek, 790, aceita-se
carro até 4mil. Valor R$ 8.000,00.
Tratar371-6164 comDína,

Vende-se terreno ,375mz com casa

de alvenaria de 60mz• Tratar 371-'
'

6776porR$ 6.000,00 no bairro João '

Pessoa.

, Compra-se betoneira Betinha. ,

Tratar392-3126 '

Vende-se um berço com colchão,'
roupeiro commaleiro porR$150,00.
'fratar'975-0257.

'Vende-se 4 balcões para bar (um
frigorífico) porR$1.500,00 até 17/
12/96.Tratar'372-3530.

,

Vende-se lanchonete e pastelaria
na Rua Reinoldo Rau, 63.

Instalações completas em frente ao

l.ojão doPovo. Aceita carro. Tratar
no horário comercial.

Vende-seuma carretínha para carro
e coupra-se capota para pampa.
Tratar372-0951 ou 973-8205.

Colll'ra-se gado 2 a 3 anos para
engorda e'que seja: mistiço para
corte. Tratar 372-0387 comMartins
Kienen.

Vende-se máquina overloq 1.500
pontos,máquina indústrial ZigZ.ag.
TI'atar373-0370.

'

Vende-se Fusca ano 81 branco por
R$2.S00,00.Informações372�0477 , Compra-se 5.000 telhas usadas
emhor. comercial.

'

francesas.Tratar 372�2289.
, .

.Vende-se máquina de costura

indústrial Zig Zag, uma overloq Vende-se filhote de Dobbermann
,

1.500pontos. Tratar373-0370. 'porR$80,00. Tratar371�2814.

Veride-seUno ano 91 a gasolinapor ' ,�eciSa-sedebabá. Tratar.371-6742.
R$ 6.300,00 50% de entrada' e
restanteparcelado. Tratar 373�0673.

. ,

Vende-se um compressor de ar 40, Tratar no Toque de Gênio, ria

pés - 350 libras e jato de !l1'eia' Epitácio Pessoa, 640.
compacto. Por R$ 2 mil. Aceito '

troca, Tratar 371-3414 em hor, . Senhora se oferece para trabalhar
comercial du 983-3559 ou ainda na

t d� diarista 2",4· e 6·-feira. Tratar ,Ö)mpra�se estoque bar r
BR-280 ap6s Posto Marcolla, 371-1833 eomfvo. lanchonete na rua Joinville, 2473
segunda lombada, nO 325. comHilário.

Precisa-se de rapaz para trabalhar
eni lavação de carro comum pouco
de prática. Tratar no Laya�rápi�
Mateus na Procópio Gomes.

Vende-se telefone�ixo 371 por
.

R$ 2.80.0,00 eEscort.Tratar 371-
7(/)8.

Vende-se estoque de presépios e

arranjos natalinos, vende-se "

também por telefóne, Informações
372�0590 ,ou Rua Domingos da

Rosa, Boa Vista, 326 fundos.

Vende-se Título do João Pessoa

porR$ 150,00 ou troça-se por título
do Vieirense ou Acaraí, Tratar 372-
2724.

.Vende-se Uno ano 91,por R$
. 7.909,00 e lanchonete no Jaraguä

Aluga-sef casas rua Richard Piske,
344, de preferência para casal sem
filhos e aluga-se, oasa em Barra
:Velha. Tratra 372-0301

Precisa-se de cabeleireio ou auxiliar.

Senhora se.oferece para trabalhar
de diarista 2a e 6a à tarde e 3a-feira o
dia todo. Tratar 311-5035.

Vende-se ar condicionado 10.000
BTUs porR$ 700,00ou duas vezes
de R$ 350,00 e dois' capacete R$
50,00 cada. Tratar 371-8646.

i

Vende-semoto CBX 150 äno 88 ou
troca.por, carro de maior valor, R$
4.500,00.Tratar Borracharia Nanes
na Figueira, 50'metros do salão
Vitória.

Vende-seuma moto CG 125 ano'82
e aluga-se casa. Tratar 373-2706 ..

Vende-se um terreno 15x30 com

casa emSchroeder I,Vila Amizade
porR$S.OOO,OO, aceita carro.Tratar
373-09140u392-4401 tamal43éom
Fátima.'

Vende-se títido do Baependi. Tratar
975-0568.

'

Aluga-se quitinete no Jaraguã
Esquerdo porR$ 200,00.Tratar372-
3641 emhor, comercial.

'

'Vende-sefiihote de boxer e Cofap.
'I:ratar 371-6675 comAnair.

Vende-seMonza 92Batceloria, 2.0
, 'a gsolina porR$12.500. Tratar979-
O1960u373-Q239 .
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA,. 13 DE DEZEMBRO DE 1996
I

3VAGÄSDE
ASSISTENTE TÉCNICO :DE VENDAS

AM'BOS OS SEXO -

CONTRATAÇÃO IMEDIATA

b) PRQCEDIMENIOS MÉDICOS:
Deverá conter indicação dos procedimentos médicos a que foi
submetido o trabalhador, 'incluindo exames complementares e a data

,

em que foram realizados:

c) ÇONCLUSÃO DO EXAME:
,

Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador
...------.....-------------------. iráexercer, estiver exercendo ouexerceu.

d) lDENfIFICACÃODOMÉDICO:
,

. . "
.

. f

Além do nome do médico responsável pelo exame, o ASO deverá
conter o' seu endereço ou forma. de contato, data, assinatura e seu

número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.
Para cada tipo de exame médico realizado o médico emitirá ó
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, em duas vias. A

primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do
trabalhador, inclusive frente de tTabalho 'ou canteiro de obras, à
disposição da fiscalização. A segunda via do ,ASO será

obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediarite recibo na

primeira via. ,

NOTA: A antiga NR 7 e'Stabelecia que apenas por ocasião
, ,

dademfssão do trabalhador, fiCaVa o empregador
obrigado afomeoer oASO. ,

'

6. Os rqpstros nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e

ex,ames Complementares, as conclusões e as medidas aplicadas
deverão lei' registradas em prontuário clínico individual, que
devCrá ficar sob a responsabilidade do médico coordenador do
PCMSO. Estes regi$tros deverão sermantidos em arquivo por
período mínimo de 20 anos 'após 'o desligamento do
trabalhadbr.

7. O-PCMSO deverá, obedecer 'a Um planejamento em que estejam
'

previstasas,a9õcs'de,saúde a serem executadas durante o ano,
deVendo estas ser ôbjeto. de relatório anual. O relatório anual
deverá discrimiDat, por setores da'empresa, o número e a

natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e

exames complementares, estatísticas, de resultados
consideradbs anormais, assim como o planejamento para
próximo, ano,

,

relatório anual deverá se apresentado e discutido na

CIPA. ,quando existente na empresa, de: acordo com aNR

·5; séndo sua cópia anexada ao livro de .atas daquela
Comissão. O relatório anual do PCMSO poderá ser

armazenado na forma de. arquivo -informatizado, desde

que este sejamantido de modo a proporcionar o imediato
acesso por parte do agente da inspeção do trabalho.

continuação na próxima edi�o.

Classi-Emprego, T"'Der 1\.TICO DE' uma Parceria .121 1.. � .

CORREIO DO POVO - HUIlANA' ,

" SEGURANÇA' DO
TRABALHO

AUX., ESCRITÓRIO '

SUELI' 973.3098
VENDEDORA,

SILVIA 973.5530
AUXILIAR CONTÁBIL
KARLAN 373.0484
MOTORISTAAUTO. '

NELSON 372.3315
AUX. DE ESCRITÓRIO

.
EDSON 371.ß054
MOTORISTAAUTO.
CESAR

'

371.8953
"

rsc ELETRÔNICO
ELEANA 371.1054
CRONOMETRISTA

NEULSI 973.8068
AUX. DE ESCRUÓRIO
'ROSE '

�
973,3771

DESENIllSTA TixTIL
ANGELq . 374.,0228

'CONTAJ)OR
, LUIZ 634.0568
AUX. ESCRITÓRIO

COM: IDADE DE 20 A 35 ANOS E
CARLA 371.3864 EXPERI�NCIA EM COZ. INDU8.TRIAL .

'

RECEPCIONISTA Para atender de forma gtobal e concatenada à nossoS
FERNANDA" 973.8806 (OPERA"DORDEEMPILHADEIRA:cl�A=��=L��daVENDEDORA'

� �
�

4/3n�831... �--_---�I--�H-U-M-A-N-A-A-8-8-:-8-8_0_R_�_E_M_R_H _
.

CONTÍNUO EXTERNO.
. _

� ',naexecuçâoecontroledasNRs.

\HUMANA
�, ASSlS&OrdA EM fm

INFORMA

COM: 2 ANOS DE EXPERIÊNCIA'
DE 20 A 30 ANOS DE IDADE

AMBULATÓRIO MÉDico PARA IEMPRESAS
MEDICINA DO TRABALHO t PCMSO) -AUDIOMETRIA fPCA)'
RECRUT�MENTQ E SEL,EÇAO - CURSOS� NA Afll!A bE RH ·

RUA HENRIQUE SOHN, 33 - CAIXA POSTAL 200 - CEPo 89.25>240 - JARAGuA DO SUL - SC
Fone: (047) 371.4311 ,

'

Fax: 372.1091 E-Mail: HUMANA@NETUNO.COM.BR ,

A.HUMANA É,PARTE DE,S,UA EMPRES�I'·,

INSTRUTOR DE tNFORMÁTICA
COM EXPERI�N'CIA, DiDÁTICA E CONHECIMENTO

AMPLO DOWINDOWS.
,

CARGA HORÁRIA A COMBINAR;

r" .. ,. � '; -,""" .. ". ,
I

\
• •

: �

: VENDED>OR :
. :

.

EXlfE1RN(Q> '

"

� COM: cÁRRo E CONHCIMENTO EM INFOItMÁTICA �.
"

,

� .. ""_ .. __ ._-_ _ _.'.-.-
,

.. �.� .. _� _ .......••• _ �
.

,

2 AUX. DE COZINHA
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CORREIODOPOVo-4 ClASSI'FICADOS Jaraguá do Sul, 13 de dezembro de 1

Vend�seponto comercial com2pisos naRua
C, nO 772 no Ana Paula. Informações 372-
<ro9','

Compra-se Gol Cl ano 91 a 93. Tratar 973-
8923, de particular,

, Vende-se tUna casa de 200mZ de fino porte
comsuítemais dormitórios. 433-7749.

Vende-se um aparelho 3xl de som National
porR$ 60,00. Tratar 371-9643.

, ,

Vend�$e uma mäquina de datilografia,com
escrivaninha e cadeira por RS 200,00. Tratar
'973-3059.

'
"

• Par1ldé elétrica
• cambio automático
• Motor 95;6 cc

'

• Freio a disco na roda
. dianteira,

'

,

• Suspensão tel�plca
,na clantelra
�, Porta-capacete sob o
banco
* vator RS 3,380,00

''[RAILL BOSS 250
�

por RS 650,00 'e vídeo cassete eCE por . ,

, 150,0'0 e geladeira Consul pai: R$ 220,0ll,,'Vende-se um computador 486, 66 mega, ' Informações 372-3995 comCida. ,

Vend�se Fusca, 67 em bom estado por RS' completo e uma impressora por RS l.200,00.
1.20'0,00. Tratar na Rua Enuiio Stein com' ,Tratar371-1157ou975-1652. '

Paulinho.

, ',

Vende-:se um bar na Barão do Rio Branco,
638. Tratar 312-3530.

Enfermeiroparticular se of�ece�trabalhar
em casa de família; Tem referências tratarna
Rádio Jaraguá comJaime.

,

Compra-se pneu, .aró, câmara do walk
machine. Tratar 372-3116.

Troca-se por carro moto ou consórcio micro
computador 486DX 100 comCD-rOOßl,mesa

,
e impressora.Valor R4 2.500,00. Tratar 376-

JA(aUARJt"50
, ,

• PartIda elétrica
• CArribio automático
•Motor 49,3 cc
• Freio a disco na
roda dianteira '

�Suspensão
telescópica na
clantelra
• Porta-capacete sob
olbanco ,

,
* Valor RS 3.180,00

XPLORE,.300'4 X 4'

,
.

Vende-se fusca.Brasília, Corcel, Belina, (1,1,'
tudo para financiar, preços ii combinar. Tratar

Vende-se Opala 79 por RS 2.300 ou troca-se '371-1224. ,

por celular, Tratar na RuaMaxWilhelm 674
lanchonete Iolanda.

0228.

Vend�se um Gol 96 por RS 7.500,00 mais

prestações aceitando carro no negócio.
Tratar372-1026.

.

Valor R$ 9.990,00

Vende-se aro de liga-leve marca Pinus com

pness porR$ 500,00. Tratar371-4157.

Vende-se Escort ano 89 a gasolina prata met.
em ótimo estado ou troca-se. Valor lU:

-.,..��--,--------- "6.900,00.TraÍat:973-8396.
'

Vend�s'efJ.lmadora PanasonicporR$ 900,00 ,
-'------�---�-'--....;

parcela. Tratar 372�1026.
'

, Vende-se um centrífuga Menegotti por RS
,70,00: Tratar371-2431 comLucimar. Vende-se terreno no 'bairro Chico de Paula,

Loteamento Corupá de 480m2 de esquina.
Vende-se 1.500 telhas francesas por R$ . ValOrR$9.500,00. Tratar372-2452.
150,00.Tratar 979-0057.

'

Vend�se um Gol CS a gasolina em perfeito
estado porRS 7.000,00. Tra�372-1200.

"
'

Doa-se4 filhotes de cachorros peludos.Tratar
na rua JoséMenegotti n0166 com Leila.

Nend�seumaTV Sharp 20" porR4120,00 e

umCorcel75 por RSl.OOO,OO. Tratar na BR
280 km 55 - Guaramirim - Bar do Zé. ,

,
,

Vende-se Fusca. barneo. ano 81 rnotor 1300

porRS2'sOO,OO. Tratar372.-0477.

Vend�se1V 14" porR$200,00 comcontrole.
Tratar na rua Abolição HO comZilda naparte
da tarde.

dET·SKI·/YAMAHA
,

'Waveblaster
,

' 96 • OK
,

,

Super.Jet ,96 • OK
Wave-Rider . ,96· OK
Wave-Rider 1100' 96 ·'OK

Oferecemos curso de informática particular,
de DOS, WINDOWS 95 e .._3Jl, PAGE

R$ 6.000,00 MAKER porRS ISO ,öD. Tratar 973-3863.
R$ 8.000,.00

;

Vende-se filhotes d� Poodle Toy preço a

R$12.ooo;00 combinar; Tratar 372-3295.' ,

.

R$5.500,00
$

, Trabalha-se,com lavagem a seco. Tratar 372-R 4.500,00 3295.
R$4.500,OO
R$3.500,00

J'ET·SKI·USADOS
R$ 9.800,00 ,: Kawasaki sx 94

R$10.800,OO, Kawasaki SXI 95

R$12.300;00 Kawasaki ZXI900 95

R$ 14.500,00 SEA·OOO SP 92 ,

Yamaha Super.Jet 92

Yamaha Super.Jet 92

Suzuki, "

'

,

94 '

Carretinhàs para
motos e Jet'-Ski OK

,,',
R$ 70Ö,00

,: ';, ·POSSUÍMOS. PLANOS DE FINANCIAMENTO

Vende-seCorcel ano 77 'porRS 1.600,00 eum

Caravan ano 78 por'R$2.500,00. Tratar:915-
'

1170.

Vende-se rádio toca-fita auto-reverse digital
12memórias, destacável com sistema' anti
roubo da marca Philips e 2 auto-falante com

200watts. Tratar 372-2075.

Vende-se ciclomor ano 90 embom estado por
RS 500,00 e duas salas para alugar e casa lia

praia antes do dia 26 e depois do dia 01197.
Tratar372-Q597.

Compra-se Pampa até,91 inteiro. Tratar 371·
3'I16 .

Vendé.;;se tijolos maciço por R$ 65,00 o

milheiro. Tratar371.2928.

Vende-se banheiro me carrinho 'de bebê.
Tratar371-7454.

Plêcisa-se de pedreiro comprática. Tratar na
lavação MateU na 'rua Procõpio Gomes.

Vende-se Belina ano 75, boa de motor e

mecânicapor R$ 650,00 àvista. 'tratar na Rua
Clara, Hannemann, n" 63, Loteamento'
Hannemann Barra com Isaias.

' .

Vende-se título do Baependi. Tratar 371-5811.

Aluga-se 4 peças na rua Bernardo
Dornbusch, l.950 e aluga-se casas da praia
deBarraVelha. Tratar97�-5013.

Moça afere-se para trabalhar de doméstica
diarista ou babá. Tratar em:frente �prefeitura
comBeatriz.

'
,

Moça se oferecepara.trabalhar de'doméstica
oudiarista. Tratar emNereu Ramos noBraço
Ribeirão Cavalo, perto,do trevo com Rosário
Soares.

Vende-se um tesreno de 450m2 no Bairro --�.-��--�--�-

Waldemar Rau à vista R$lL500,00 (financ. 'Precisa-se de-babá. Tratar 371 ..6742.
, 1+9). Tr'atar371-1846 coniJadir.

Vende-se condicionador de ar qqentelfrio por
Vende-sefilmadora Panasonie (mod. grande) , RS700,OO. Tratar372-8646.

. ,

, .

' . , -

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

Temos: Móveis sob medida � Cozinhas e quartos planejados ao seu gosto•

.

Salas de janblr - Estantes e peças avulsas em geral. - "SITE...1I0S , COIIFlIA,

DICC'S"lnd. e eom. de Moveis Ltda'�
,

.�
. .

,

'- . .

.

.
-

. ,

,BR-280 .;. Km 58 - Fone (047) '373-1071 e 373-0131 - GuaramirirT't - sc - Próximo ao viaduto

,

...
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Jaraguádo Sul, 1� de deZembr() de 1:996 ClASSIFICA.�as CORREIODOPQvo-5
.

-

JARAGUA DO SUL
,

VEICULaS NOVOS
GolCLi
Corsa Super
Un9'SX
Corsa 1.0·
Goli

UnoSX4pts.
.CorsaWind' super 4p.
Parati CLi 1.6

.

6011000
Santana 1.8 .4p.
MilleSX 1Q4p ..
Tempra 16V. 4p:
EscortGLi 1.8
GolfGL1.8
MilleEP 1.04p.
Tipo 1.6111'i4p.

branco '96 OK
.

vermelho 97 OK·

prata 970K
verm, perol. OK
vermelho 970K
azulCaribe 970K
goya OK

prata. OK \

preto 960K
branco OK
tunnalina OK
tunna1ina OK
azal met, OK
branco' OK

prata OK
drake OK

. I
,

VEICULaS USADOS
Fiesta c/dir. hidr. vermelho 95
Kad�SL vermelho 93
Kombi Furgão branca 93

.-

Versailles 4pts. verde 92"
KadettSL' branco 92
Fiorino branca 91

. Fiorino Furgão \>ranco 91
KadettSLE vermelho 89
Fiorino verdemet. 89

. .

Opala diplomata autom. 4pts.azul met. 89
EscortGL azul '6/

MonzaSLE preto '6/

DeIReyGL azul '6/

PrêmioS branco 86

EscortXR3 prata 85

EscortL branco 84

Voyage 4pts. branco 84

.MarajóSL branca '83
Del Rey branco 82

Monza marron 82

CorcelI{ branco 81

GUARAMIRIM
-

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

M.B. - 1218/48 'branca v : OK .

M.B. - 1218/51 diversas OK

M.B; -1A18E148 branca OK

M.B. - L1620/51 diversali OK

M.B.-1621 branca OK

M.B. - Ll621159 branca OK

M.B. - LS 1630/45 branca . OK

. M.B. - LSI935/46 branca OK

M.S. - L2635/54 branca OK

F-4000 4.1 Turbo (F-�22) branca OK

USADOS
Ford�o 3224 cavalornec; . vermelho 90

V.W.l1140 Cartoc. Toco branco. 89

V.W. 7.90 c/carroceria amarelo 89

V.W. 790 c/carroceria amarelo. 88

M. BeilzlL 111� truquebai branca 88

Ford cargo 1618 truque c�c. branco 87

V.W. 790 c/baú branco '87

D.60motor 1113 bad marrori 81

Chevrolet D60 carroc. toco bege 8ri�
,

M.B.L. 1113 toco carroc. azul 78

M.B. 1519 toco basculante azul 78

M.B. 1519 tocobasculante ven.nelha 78

M.B. 1113 Toco azul 76

M.B. 608 baú azul 76

M.B.608 carroc. vennelho 76

M.8énzIL 1113 c/muque branco 71

COMPRA VENDE TROCA FINANCIA

FINANCIAMENTO EM 24 E 36 MESES

.

.' . ., Ir

DALPB·A I'

,
MOTOS

00 TItan OI< ,azul R$3.200,OO
00 Titan OK vennelha R$3.200,OO
CG Titan 95 vennell�a R$ 2.400,00
00 Today 93 vennelha R$2.400,OO
00 Today ·90 ,vennelha R$2.000,OO
00 Today 89

. prata R$1.900,OO
00

.

125 88 . vennelha R$1.700,OO
00 125 87 vennélha 'R$HOO,OO
MI. 125 86 preta. R$1:600,OO
CG 125 83 vennelha R$1.300,OO I'

00 125 82 vermelha R$1.000,OO II
ML 125 8� vinho R$1.100,OO
RDZ 135Z 90 preta R$1.800000
CBX 150 92 vinho R$8.000,OO

I; CBX 150 , 89 vermelha R$2.600,OO
II er 180 86 branca R$ 1.400,00

.

CBX 200 94 vinho R$3.600,OO
Saara 350 91 azul R$4.30Q,OO
"CB 4500X 88 cinza R$4.500;OO

.

Teneré 600 90 branca R$5.900,OO
CBX 750F 90 azul R$9.000,OO

FlII'.f"MEIITtJ EM '7É 12 'EZES
"

Rua José Theodoro Ribeiro, 360
FC>NE: 37.2-3276
Ilha da Figueira - Cep.: 39253-000

.Jaraquá do Sul - SC

I.

R. ··!m@fmIbV@
Omega CD cornp. 93 bordo gas Ia

Monza SUE 4pts.
.

88 azul alt:

Tempra,16V �3 bordo Qas
Fiat ELX 4pts.

.

94 cinza gas
Fiorino Furgão 90 branco gas
Poimer GLi 95 · verde· gas
Parati Cl

I'
89

· prata gas
GolGTS 88 bordo alc
'Santana GlS 87 bordo alc
F-1 000 ��per 95 bege gas
Eseort GL

�

93 branco gas
Eseort L 93 cinza ale
Eseort l 90 azul .gas
Escort eonvérsfvel 88. prata ale
Eseort l 8!3 prata ale
Monza Classle SE 89 cinza gas

kPiek-!Jp, Fio.rino 91 branca gas
GolBX 84 verde ). ale
Passat GlS 83 branco ale ),

Quantum Sl 2000 89 prata. . gas.

RLia J<:>in"ille n23573
F<:>ne (047) 37"1-9822

JARAGiUA DO SUL - sc

AUTO NOVO
'VEíCUlOS

VEícULOSCi<MÀPRoNTAENTREGAClCORÀEScOL�R
Escort L 1.8 94 cinza ·

gas 12.300,00
.Escort L 1.8 93 prata alc 11.300,00
Parati Cl1.692 verde alc 9.00Q,00
UnoCS 1.590 azul gas 7,000,00
Ohevette DL 1.àS 92 azul alc

\
"

6.500,00
Chevétte SL 1.6$ 89

.

vennelho 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.
XLX35081 preta gas 2.800,00
CB45084 bordo gas 2.800,00

. VEíCULOS TODAS AS MARCA.À PRONTA ENTREGA
I

R_ JOINVILlE. 2050
FONE/FAX (047) 371-1574 I 973-9753

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.ENDEREÇO I ÁREA(M2)'.

Construída.
.

Terreno
AIv.R.Alvinotto sJn!! - Lot. Oalmar '

280,00 1.480�00
AIv.·.R.JoséNarlof s/n2 - Ana Paula 195,00 468,00
AJvr.;a<»R.Francisco A. PiCcioni 's/n�Corupá 80,00 - 853,00
MistaR.Gerald? Harnack, 231 - V. Lalau 130,00 420,00,
AIv.R.LuizSatler, 63 ' 140,00 330.,00
AIv.R.Marechal Hermes s/n2 -Schroeder . 157,00 . 3.588,00
Alc.R.Felidano Bortolini, 271 -Barra 247,00 512,00
AIv.A.Floriano Frel:>erger, 70 530,00 530,00
"

R.JulioTavares d�CunhaMello, 150
. '.

.Alv. 200,00' 1.083,49
AIv.A.AbanoFachini s/n2 - Vilá Nova 140,00.

'

675,00
AIv.R.JoséNarlof - Ana Paula 195,00 � 468,00
Mad.RuaRichardt Piske, 417 70,00 435,50

, .

/W.R.OttoMeyer, 66 - Vila Lenzi
-

205,15 617,50' ,

AN.R.Chile,20 -·Czerniewicz 100,00' . 520,00
AN.R.Cândido TomazelD - Schroeder 260,00 1.541;00
/W.R.João.daCru'z de Souza, 35Coh 135;00 .: 500,00
.AIV.H.402-Bairro São Luiz 70,00 392,00

Nil ; VALOR
QUARTOS R$

03 100.000,00
03 70.000,00

13.500,00
40.000,00

03 65.000,00
03 88.000,00
03 43.000,00
05

.,. 250,000,00 ,

05 150.000,00
03 85.000,00
03 70.000,00
OS

-

18.000,00
04 58.000,00
04 38.000,00
05 80.000,00
04

, 32.000,00
02 30.000,06

PLANTÃO DE VENDAS

FONE: 973-5406

OBSERVAÇÕES'

Condições,depagamento à combinar'
Negodáwl·
Condições de pagamento à combinar
Trocaporcasa-

.

Condições de pagamento à.combinar
Condições de pagamento à combinar
Condições de pagamento à cOmbinar
Valor e condições a combinar
Valores e condições à combinar
Condiçõésàconbinar
Valores e condições à combinar
Condições de pagamentoà combinar
EntradadeR$29.000,00+ 12XTR+1%
Condições de pagamento àcombinar

. .

Con<lçóes de pagamentoàcombinar
Assumlrfinanciamento de 120meses com base deR$ 24,00
Trocaporcasa

�NDEREÇO
'RuaArthurGuenher,220 - CondomfnioAnizade - Bloco 08.- 12 andar

RuaGUmercindodaSilva, 555 - Centro - Ed. Carvallo

RuaReinoldoBartel-Resid. Bartel- Térreo em 30 <las

RuaProcópioGomesdeOliveira, 1.320 - Edr. Isabela

eNDERECO ÁREAiM2'
.

RuaProcópio.G.Oliveira, 1360
RuaOttoMeyer.
.RuaAngelo.To.rinelli - Vila No.va
RuaTomázFrancisco. de Goes - Vil� Lenzi
RuaJacobBuckn�137 - centro.

Lateral.Joséfheodoro �ibeiro. - Ilha da Figueira
R�a'ß11-Semnome
RuaAdoltoEmmendo.erfer, Barra do Rio.Molha
RuaGuilhE\rmeHass - Lot, Juventus '

.

RuaMarinaFrutuoso - Centro.
'Rl,laJoão.So.therCorrea - Guaramirim
,

EstradaQuati-Guàramirim
BuaAmazonas
RuaPrefeito.JoséBauer
..\.

RuaAntônio.Gesser
.

Rua'IeodoroRoeder - Água Verde.
..,.....<�.:r--�----.--'S""-.-�=== m�·o�'-'

..
-, ".--" -e±- -, ••".

714,00
375,00

.

35.000,00
371,00

4.236,00
1.80q,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

APARTAMENTOS .

VAL.ORR$
·23.500,00

55.000,00

16.00(),OO

45.000,00

OBSERVAÇÕES
ASsumir finandament� de 192 rnesescom base R� 296,00

Assumlrtlnancamemo de 80meses com base R$ 524,00
Assumir financ. de 100mesescom base R$ 550,00 (1.4CUB) .

Assumir FInane. de 216 meses combase de 590,00

N2 D,E QUARTOS
03

03-

03'

03

VALOR R$
Com parcelamento. à co.mbinar '

Com parcelamento. à co.mbinar

Condições de pagamento à co.mbinar
Co.ndições de pagamento. à combinar

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

.

Co.ndições de pagamento. à co.mbinar
Entrada R$'3.500,00 + 27x R$ 344,00 TR+ 1%

Condições de PSlgamento. à combinar
Condições de pagamento. à combinar

. Co.ndições de paga�o. à combinar
Co.ndições de pagamento. à co.mbinar

,

. Condições de pagamento. à combinar
Condições de pagamento. à co.mbinar

Negociável

...

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�OOO',00·
40.0()0,O<;>
60.000,00
30.000,po .

19.000,00
14.800,00
15.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



jaraguã doSul, 13 de dezembro de,1996 C lA'SSlfICADOS '

CORREIODOPOVO-'

·Lar Imóveis
. ,

VENDAS
-

LOCAÇOES
LOTEAMENTOSAv. Mal. Deodoro, 583 - ..ala 'I

LOCAÇÃO
Apartamento 02 quartos clgaragem. RuaDomingos da Rosa, 85 - R$ 300,00,

Quitinete: 01 qto., rua ArquimedesDantas, 80. Valor R$160,OO

Quitinete: Olqto.,ruaJÚliö Tissi, 889. Valor R$150,OO:

Casa de madeira; 02 qtos., RuaD. Lot. Vicenzi e Gadotti. ValorR4 130;00

VENDAS

Sala comerial térreacom 77,50m2 no Centro EmpresarialMarket
Place, rua Reinoldo Rau, centro

Terréno: rua Antonio Carlos Ferreira 570ffi!

Venda de lotes fmanciados no Lot. Vicenzi eGadoui � Bairro Sto. Antonio
. ,

Casa de alvenaria com 70w no Lot. Vicenzi e Gadotti

Chácara em Corupá com 131.000,OOffi! com toda infraestrutura.

Chácara em Nereu Ramos oom 88 morgos tendo casa, luz e água.
Chãcara ã õkm do centro com 50;OOO,OOm2,'

INTERIMÓVEIS
,eRECI0914-J

VENDA:
Terrenocom586fTi2,RuaLeopoldoJanssen'

(próx.Edif.Carvalho).
NovaBrasrlia

Preço: R$33,OOO,OO (negociáveis)

Terrenocom8.000m2
(ótimoparamlni-chácaraj

.

Rua das PedrasClaras

(Emfrenteao novíelado) Barrado Rio Cerro
Preço:R$18.000,OO (negocláv�is)

casaem alvenariacom90m2

(suíte- 1 dormitório)
Terrenocom 450m� (todomu rado)

Rua:João Franzner (Jaraguá-Esque�do)
Preço: R$40.000,OO(à corrbinar)

'. LOCAÇÕES
Kitinete naHl!aRodolfo Hufenuessler- centro

Salas comerciais:
Salacomercial com 95m2 - tundos

.

Salas comerciais com 40m2e 50m2 - Ed ..
Mário tavares -. centro

Casas .

Csa de alvenaria com 3 dormitórios
Rua Erich Abel, pröx. ao Salão União-

VilaLenzi.
'

Casade alvenaria com 3dormäörlos

RuaABolição- Vila Rau
Csa demadeira com 3dormitórios

RuaCaboHany Hàdlich,
(tundos da Pena e Pauta) - centro

. ., .

.Casa de madeira: 03 qtos., Lot. Verbinem - Rua Estrada Nova, sino - Valor R$
150,00

Casa alvenaria 2 quartos sem garagem R$ 1�0,00 - Rua Águas Claras.
\

, Telefone prefixo 371

r------·---.

fRECI�I_J�
.

i .:
I . I
• Barra S,ul

v

•
,I Imóveis I·
• FONE: (047) 372-2734' I
'I Vende

•TERRENOS

I·
Lotes RESIDENCIAL IMPERADOR, Rua João J. Ayroso, 30%.entrada 3Ox233,33 - total R$lO.OOO,OO

'

•
- Terreno e/700ml, R. VirgílíoRubini, na Barra· R$ 16.000,00

••�
.

.

.

•-LoteSLot.Hanemann;prox.MALWEE-sO%entradasaldO 12x416,67I- total R$ 10.000,00 .

•
- lotOs Lot. OURVERDE, 2.400mts após aMALWEE _ 20% eniradá

•. saldo 30x - total R$ 10.000,00 .

- TelTeno e/413ml- Rua ",:23 . VD..A LENZI • SO% entrada· saldo

• palCelado totalR$ 11.000,00 .

.

•
·

• Terreno 4S,Omlp(Óx.NANETE· SC 416 • �$ 1.800,00 entradac IS

I x 160,00 (fixas) I�íTIOS

I· - Sitio cl 37 .500ml, casamista de 100m', com 1 5.000m'de pastagern,1'

com boa água p�ra lagoas, localizada naTifa MacucoGrande, Rio da'

I
Luzll,distante 10kmdaml!lwee.R$27.000,00-aceitatMe.nooueasa'.naBarra.

,

' ,

CASAS'
,

I-Casaem alvenariaeom 90m', 2qtos, Rua 721· pr6x. MalW��R$120.000,00. parcelado

I· Casaemelveaaria com 80m', 2 qtos, 3.000mts após ParqueMalwee •
• R$ 13.000,00 ,

1.- Casa-em alvenaria 140m', 5 qtos, 2BWC, Rua PastorA. SchneiderI• R$ 30.000,00 . parcelado.

••CasademadeiraeI70ml-R.HorácioRUbiili. 706,lerrenoe.:i.101mlE.• entradaR$ 13.000,00 saído parcelado - total R$ 35.000,00 '

• ' LOCAÇÃO
'

I. Apto. 2 qtos, sala; coz, lavanderia - R.PastorA. Schneider - R$275,00

••Apto.4 qtos, garagem-
RuaHo�oRubiní, defronteNANEl'E - R$I··330,00. .

•-
Casa alvenaria 2 qtos, garagem, lateral BerthaWeege - R$ 300,00

I'- Casa madeira, 2 qtos, garagem- Rua BerthaWeege, 767 - fundos _ '.

R$ 230,00
1- Apto. 2 qtos, garagem, defronte NANETE- SC 416 - R$ 230,00 I

- Casa de madeire, 3 qtos, garagem - R. Abramo Pi-adi, pr6x. Malwee .

I-R$230,00 .

,
' I- Casa alveaanapara cornércioR. Angelo Rubinl. defronteMalwee, c/

I 150m' � R$ 300,00 •-Casamadeira,2qtos,R. oscarScbneider(IlfadaMosca) -todatmrada

1- R$ 180,00
'

,

•· Galpão em alvenariaeilOOml- R. BerthaWeege, 2.490, na Barra.

I R$ 230,00. ,,'

I
"

RUAANGELO RUBINI,l223 • SALA9 .

I (l)MUNK'ADO I '

• Dezembro/96-janeiroeFevereiroI97 •NÃOHAVERÁ:EXPEDIEN1EAOSSÁBADOS
.

'

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

I
TERRENOS

'

'1TeiTenoc/1.540,00m2,pr6x.Scar(Centro)-R$1OÓ.OOO,OO
Terrenoc/5.184mlRu� 199 sem nome-ViláNova-

R$140.0oo,00 .

.

TerrenoRuaDomingosdaNovacl260m"-R$55.000,00 .

,

Terreno São Luiz ..R$12.000,00 '

·1,TerrenOde440m2._JoãOJanUáriOAyroso
-.R$22.500,00

'1'Terreno com 42om;- RuaAIvino Stein (São Luís) - R$
.

11.000,00 .

"

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

" '

"

.

"
,.'

,

Terreno LulzManfríní com'fundamento decasa(lotén?

I
139)-R$7.500,00 ','

I
. Terreno com 573m2 Loteamento VersalIesn(loten° 53)

Foradeenchente -R$16.000,00·
,

Terreno no loteamento ConstantinoPrado.(loten° 63)
Fmanciamento +RS 4.700,00

. TerrenocI5.000ml-Molbaaoladodagruta-R$90�OOO,00

I
CASAS

I' Casa em A,Ivenaria 109.
m1Tifa dos Martins

Terren,
o cl '

,
2.09Om2.- R$30.000,00 '

Casaemalvenariacl 152mzs/pinturaLoteám.ento Giovani
Manfrini(aceita-se carrono neg6cio)+Financiamento - R$
20.000;00

I Apto. Edifício Amizad:;��:tos + financiamento

R$I16.000,00 '.

Apto. Bdiíício Jaco Finmendoerfer c/100m27° andar-
. R$59·0oo,00

' ',..
. .

'

LOtESFIN�NCIADOSAPARnRDE
R$2.500.00DEENTRADA
Loteamento São Crist6vão Il 7
Loteamento Camposampiero .,

Loteamento Constantino PradíI ILoteamentoOuro Verde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODOPOvo-8 C LASSIFI�ADOS
Vendo Gol 1000 pIUs/96 branco com

8ookmporR$12.600,00...

Vendo Logus 6C93B4 cor metálica por
R$12.5oo,00.Tratar975-1014ou372-2922

Vende-se Poodle Toy. Tratar 372-0862.

Casa a1v. cl 2 donns, prox. FERJ - R$ 250,00
Casa alv, c/ 3 dorms, na Vda RoDlBlUl - R$ 400,00
Casa mista c/ 3 dorl!JS, prox. Du Rodas - R$ 240,00
.Casa mista· c/ 2 dorms, prox. Du Rodas - R$ 300,00
Casa Dista c/ 3 dorms, prox. lColhback - R$ 300,00
QJITINETES
�Ie Rua João J. Ayroso c/ 2 dorms. - R$ 170,00
Quitinele Rua Lourenço KanZI« - R$ 180,00
�Ie naVila Ra. cl 1 c:bnns. sala, oez, bwe - R$ 150,00
SAlA eOMERQAlS

.

Sala comercial Rua Procópio Gomes c/50m2 - R$ 450,00
Sala coiuereial na Rua Eleonora Pradi, com lkJm2 7 R$ 300,00
Sala comercial em Guaramirim com 50m2 - R$ 400,00 .'

Sala comercial na Ru a Eleonora Pradi, com 90m2 - R$ 350,00
Sala comercial na Rua 25 de Julho com 160m2 - R$ 440,00
Sala oomescial' na Av. Saria Catarina em bárra Velha/SC - R$ 180,00
Sala comercial na Rua Pe. Alberto Jacobi, 172 com 18m2 - R$ 135,00

FONE

371-9165

Vende-se máquina de costura Overloq
Rimoldi 7.000 pontes,mesa emotor novo.
R$450,OO. Tratar371�6033. ALUGA

APARTAMENTO
Apo. cl2 dorms. na Rua José Emmerdleâer - R$ 380,00
Apo. 202 - R. llteonol'á Pradi, c/ 3c:brms. 2 bwc, sala coz.lav. gar. - R$ 550,00
Apo. 104 R. E1eónora Prlldi CI 3 dorms, 2 bwc, sala coz, lav. gar. R$ 550;00
APto. Rua João JBrh Ayroso c/ 3c:b.rms;. 2 bwc, sala, coz, lavo gar: - R$ 380,00
Apo. RuaJóinville c/ suite +2 dorms, sala, COZo bwe, gar. - R$'ssd,oo
Apo. 2 c:bms, sala, coz, bwe, lav, gar. Vila Nova - � 300,00 .

Apo. c/ rulle + c:bnns, sala, coz, bwc, lav. gar .. Ed. Íaraguá - R$ 550,00
CASAS
Casa NOVA na Vila Ra., c/ 3 dorms, sala, coz, + bwe, lav. gar. - R$ SOO,OO
Casa ao lac:b do BESC - <l<!Iltro - R$ 700,00
Casal alv. c/ 2 dorms, na rua Malt Wdbelm - R$ 350,00
Casa mista c;om 4.dorms, sala, eoz, bwc, lav, gar, prox. WEG n - R$ 330,00
Casa mßta com 3 dorms, prõx. Hosp. Jaraguá R$ 250,00
Casa mista prox. ZontalMa!:echai c/I rulte + 2 c:brms - R$ 400,00
Casa nova prox -.Bavária/Marechal c/ suite + 2 dorms. - R$ 560,00

�
,

Aluga-seoverloq. Tratar 373-0914� Falar
comCristiane.

.
Procura-semoça para dividir aluguel em
ambiente familiar, casa toda mobiliadana

.

rual.ourenço Kanzler, 665,próx. semáforo
Arte Laje. Tratar 973-9718 (preferência
maior de idade e que não fume).

Procura-se vendedor(a) de cosméticos,
linha de tratamento facial. Tratar na rua

LourençoKanzler ou 973-9718.

·x·'· ·,·x< 'x ·'·'·"·X',,·,,·,,·,·· , 'I'"' '«"I"II�lm�"x.".x< .. <"1"""'""< ·'«<I�I·tlx"",x.,.,x LOCALlZAÇAo aceita se CARTA OE CR�OITO '"

"i\íllíiilit.llt(liIäiilt,CIII1 efJ�É��E��:��:::,(=� I
Jtttitt��tttI.QI��,�flll�IIII��llrtrt?ri�trj��fjI�rl'ljlM,º��p.l:j�!!�j'f�"qltllll'tltrr����� �:�:������S;: ��o�:;���í���:r;;'i�::�� do Rio ������
��: . �1 �j�l Cerro, aprox. 500mts da igreja da:Barra. ValorR$20.000,00 :�t�
f ;Jj�� t 'nego . ,,1t��
:: ' :;;f }� Terreno cl392m2, prõx. Giardini Lenzicl 14x28m. ValorR$ :�:�:�:

. �1 ::��:�� . ���� 8.000,00negocia-se clcarro. ��r�
� U�{ t Sobrado em alvenarIa claprox. 280m2MASSARANDUBA :��f
: )r ••• i t

.

c/terreno(Je 900m2 rua 11 deNovembro. Ótima localizaçao. }�j
�::g: •

� \ i t Valor60.000,00 negocia-se c/imóvel em Jaraguá. ,t���
:::�::: '8 :�:: Sobrado em alvenaria seini acabado rua Luiz Kienen ;,;. :�:r
rI j:j: centro, terreno cl 420m2, construção c/281 tn2., Valor R$ j�t
f:�: ::�� 120.000,00 parcela-se em 36meses.

,

.

�r��
:�:�::: :�:� Sala comercial na Barl!lo do Rio Branco emr: de 80% e :�:r
;n::� �:�� restante em 12x (inane. direto cla consmnore: . �t��
:�::;�� ���� CENTRO COMERCIAL REINOLDO RAU, últimas unidades, rr
j�tj I 30% entro e restante em 1&. finane., diretoCIa construtora.' jt�l

r�:��:�:���;:��������������1���:�i�;:::;:::::t,;,::=:,;:[::::::";�Nil
·ORA. DENISE MULLER T. OLMOS

Ginecologia e Obstetrícia
Preventivo do Câncer - Fone: 371-0942

DR. DOU'GLAS F. C. ANJO
Angiologia - Cirurgia Vascular

Varizes, Tromboses e Doenças Arteriais
Fone: 371 -4935@

.
.

ORA. ELEN C. D. J. DE MASI
. Otorrinoláringologia _

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

DR. NELSON EIÇ�HSTAEDT
OUVIDO - NARIZ - GARGANTA - Microcirurgia né;1SO

sinusal- cirurgia do ronco - OtolTinolaringologia
Fones: 372-0617e 37,1-0942

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.c lASSIFICADOS
'

'

Japtguá do Sul, 13 de dezembro de 1996 COR�ODOPOvo ..9
'

e1·�.ml)�, ---------�
CREC11873-.J

EMPREENDIMENtoS IMOBIUÁRlOS �1DA.
, APTOS EM CONSTRUÇ,AO

Edif. Pelúnia - R. J0.4 Emmendoeffer
,

-Apto. cl 111m2 -2Q andar, cl2 qtos e demaisdep" garagem, por,tãoe porlaria'
eletônica - R$ 25,000,00 + saldo parcelado em CUB, entega chaves emjan.l97
Edif. Dianthus - Rua Marina FrutUo.o
- Coberlu'aDuplex904cl397,SOm".cl3sultase demàsdep.lareira· duras(JJ8ira

, ild. - 2vagas, gll'agem. Entada+ parcelasdeCOI'Idomlrioapartir deR$1.936,01.
reàjustados peloCl.8'

.

-Apto502,702 e 80� cl225m2-sulte+2qtos .• sacada,álllrasq. inc:Iivkh,JaI. dep.
empregada. 2 garagens. salão de testas, plsQna - Entrada + paiéetas de
oondomlnio a partir de R$1.169,8'8 reajustados peloClB ,

-Apto304c/214m2- entada + parcelas de oondomlnloa'partirde R$1.006.79
- reajustados pelo Cl.8
Edif. Amaranthu. Rua Adolfo Sacari - lat da Rua Amazona.

(SCAR)
- Apto cl 300m2• tamos disponlveis apartamentos rP 301, 302.501.
Entrada + parCéIas oondOmlnio de 3,65 Cubs (R$1.538.00)1m6s.
eonstução: Proma eon.tr. e ,Plan. Lida. em sistemas de oondomlnlo.

CASAS I APARTAMENTOS
-CasaAIV.cl158m2-R.AMnoSt8in,960-SãoLuizR$40.000.00.trocaporapto.
- Casa de 8Jv. Nova 3 pavimentos cl 450m2de érea COI'Istulda. tarreno 600m2-
,R. Tomaz F. de Goes cllinda vista- R$160.000.00
-Casaalvenariar:l200,OOm2.naRuaOIMaCl1odlrjPradf.33-Jaragu�Esquerdo
- R$60.000,OO
- Casa de alvenaria 123m2, BalneárioCarnbori(l. - Troca-se por apto em JII'SOUé
doSU
- Casaalv.cl130.00m2-3quartosedemais !fep. trQC8-seporapto.-R$55.ÔOO.OO.
- Casa de alvenariàcl 65m2• semi-nova, '2 quartos e demais depend6naas - Rio
daLuzI-R$16.000.00
- Sitio em Schroedef .185.0QO.OOm2 à 20km do centro. com.toda ..tuoa
montada. com casa R$140.QOO.00

.

TERRENOS
- Terrenocl 28.269m2• notava queVaiaBllmenaucl 165m de tente p/BR 413.
<:altendo uma casa de rn4deira cl 150m* + glllpão de alvenaria cl 200m2-
R$170.000.00
- Terreno21.000mR. ChécaraemÁguasaaras. PerlmetoUrbIl'1O- R$45.000.00
- Terreno cl 7.350m2, à 50 metos da R. Jos6 T. Ribeiro (ap6s tevo) R$
32.000.00

.

- Terreno cl 450m2- R. Am6lia Fischer Enke. Vila Rau - R$11.900,OO
- Terreno cl 392,OOm� - Rua Ernesto.Lessmann - Vila Lalau - R$ 20.000.00

GALPÃO INDUSTRIAL I COMERCIAL
- Galpão Industrial.estuturalllontada, coberturapaga, coméreade 400,OOm2• e
oterrenocom 6S4.00m2• Fbl./oãoFranzner. em tenta àlgrejaSãoLuizGalzaga.
Pr600 R$ 39.800.00.

,

.

- Pr6dio comercial - 312m2 - R. Ad6Aa Fisc:!'ler. 720 - R$ 80.000,00 - aceita
parcelamento ou toca parcial pl aptolterreno.·

Parecer Comerciai
Incorpora9io'
Vende - Admlnl8tra

Compra .. Aluga
DEFRONTE KJ FóRUM - CRECI 00177o-J

FONEIFAX (047) 372·2990
'CELULAR 973-9089-- JARAGUÁ DO SUL - SC

"'lJ·HABITAT
COMPRA • VI:NDE • ALUGA • ADMINISTRA

,MOBILIAR A
c:�tC:I4)J;/J

'TERRENOS
Terreno 1.250Jll2 - R. Treze de Maio·
Terreno 450m2 (15x30) - R. Leopoldo Janssen
Terreno 420m2 (14x30) - Lat. R. Joinville próx. Posto
Becker
Terreno c! 420m2 - Tifa da Mosca
Terreno c/460m2 Rua João Januário Ayroso
Terrenoc/ 440m2 Bairró Água Verde
Terreno c/31.000m2 Vila Nova próx. Fórum
Terreno c/43'Öm2 Loteamento Versailles
Terreno c/589m2 (esquina) Ilha da Figueira
Terreno c/400Jll2 Rua Marcelo Batbj

Terrenoc/532Jll2- EstradaNova próx.PostoMarcolla
Terreno c/500m2 frente p/ Lagoa - Barra do Sul
Terreno c/1oo.000 e casa de alvenar�, ótimo p/
empresa - Rua WoltgangWeege (Rio Cêrro II)
TElrreno c/28.000m2 frente para o asta'lto em Nereu
Ramos.

. .

Terreno 15)(45 (ótima Vista da cida,de) Vila Nova
Terreno 1800m2 - R. João Januário Ayroso
Chácara 115.000J'n2 Ribeirão Grande
Terreno de 37.0oom2 - Vila Amizade
Lotes cl�Om2 - próx. São Lufs Gonzaga
Terreno 450m2 Loteamento Dalmar
Terreno 600m2 Lot. Campo Sampiero
Terreno 450m2 Nereli Ramos

_as
'.

- LoteameDlo Her.......... VIla Raa,42Im' - 11$ 7.000,00 • !!fe,odbel-flarulam...
-_E"IMo_areUo - aoladodo -eemItlrto "",-.R$l'-Oto,OO-flan_
- B.m do Rio Curo.

.

- Área pua inotala,lo � I!rnp;- : lat.... da BerGaa W.OC•• IDld•• ti;.000m!-

� 35.000,00 - N••••lb.l. '. .

'- Area pua b»tal.,I. de 1!IIIp.- :_ 555 -1.t.ra1 da B.raa. W.OC. -,.,_,
• tolalm...t. pl - 11$ 35.000,00.

-

- _Walter ,. rdt • priL daAraI : "'Om' ....... _.lDJelada - R$ ....OGpf
m' • "'O,oOm • 2 pU... '

- Área pr6:dm. a IM"a de GM, l.t.ra1 SOO,OOm' - 11$ 12.000,00 • Aceita... cárn.
-.Área ""11.6OOm' - lia L!>urenco�", - 11$ 300.000,00 - n....db.. - .edt.,
te troci..

.

T.rr o J'1Ia Joio .......... cam 465,OOm' (6tlmo) 11$ 13.000,00 <ae.oeIbcl)
T.rr o rua 555 - iat. B.raa. W.OC. - 400m' • 11$ 7.500,00 • ,.soo,OO (neaod4ord)
T o rua Adolro 'PJlleber - ira 4",00m' - 11$ 30.000,00 (n..odbel)
T o ao Alio Vlt6rta - 420,_ - lI$ '.000,00 (""04bel)
T o .....WalterMarquanlt - "'ri.. t.rr...... a _Iber de 11$150.00 a "1.00,19

· por m.tro ",adrad. - "",,Imo ao "'rape"'''''o.
Te VII' Rau com 360m' 11$ 1.000,00·

T o pr&<. Qolortel t11.0_ • 11$ 25.000,00
T o -1'" _thuf.r ti 763;47m' 11$ 17.000,00 .....

CASAS
• 00_ Da Bam d. aI.....orta .m 6tlmo ..tado ti 4 quarto., 2 _I.., 2
·_..r..,la_...... dallJTlOqll"..,prqem. R$15.ooo,oe _r. +36,._ ..
1.000,00, •••Ita t.rr.no.
- eua "O Lot. R_ ti 2l7,OGm', .. qt..� 1 sult., 1'.... copa, ...� 1a'ftIIIIL,
pra,em, cburr""luelra,

·

dM, ti Ndro aem· e aque.edor ••atnl...
70.000,00. A ta .arro, ....,aabio, ...... menor or. lInonda SO" d.....or.
- Cool. d. aI art.. na Jo.' Immendouf«. ti 310m'... quart.., 1 Ilit.,3 .•alu,
.0'" , Ia 5 bomel'... d1op_.. praa- pl % .ar...........,uip..r..
hldrom em., tdo .olar, terr,no fi "Oms, .. 130.000,00 .ac:elta ••m.. ,
"",odb.l"
- eua Db:ada N.... "" aI,....ort.. t.mn.. ti2.1_'. 11$ 55.000,00 ....oeI'.....
• _WOllerMarquanlt, t�eno 647,0_ - ............d.l....., ira raldlll_
• ...... rdal .. ".9IJ!1,to ..... - ao lado do Pool. MIme Ltda.
• V.nde na COAJAS· ._ padri. - 11$ '.000,00 ."rado mal. 11$ 47,., d.
......ailda.... ".
- V_ ...... na .... ARaeló Sddochá. 137, mIota - 3 quarto., ata, -. ..,.,

· la_elf.. aceita..., dIMara, carro'.DO,odbel-PAlllClEL\M08' tÓlTSO-""
- frente de 1:z,5Gmt..

.

• Cool. mIota em Chi.o de flaula • 6Uma ........açlo • 3 qaart.. , .alu, ••.,
_..., pra,em._dr.., toda murada, ex.elent•• 11$15.000,00 • �n_
- neaOdamN, ete.

.

- Coo. no morro do A.anl - ....cII�iI...·r.....ar • t.mno - oUO,OOm' ·1I$.25AM,U
� N.,odb,. -flareelam... et."

-

.

• Quao_no lanau' 14, Botrada d. ftIIuro 'Pruldlo MWllcJpal • ÜIII. 11$13....,••
...tra 11$ 16.000.00. A'celta"". carro . .

·eua n. r... Paula -ARaPauJa I, .qumamadeln. arand.,exeel...lo ponto .amJ.
11$ 25.000,00 -

03 ca... derront. a W., II . a,..marta - 10,OOm', 60,00m', UO.OOm' • t.......o
2.500,0Gm' • 11$ 70.000,00 -_.... Ind..ldua.......t.... total.

.

Rio M Lot.. Aldro....c11 - 2 pIoN - t....en. 375,_ - .. 15.000,00 .....
Galplo d1�aú de ._"ar ....1. .oÍII••�o••am t............. "'''_lrk..
•••rtt6r1 •• d'l'60llo., ..... d••orte, ·d...tampa, 2 pi••• todo .........
ex.elent. pr'IMo, (ri_o. SUpe do rhIiIa • Sio LD& - Janau'�....
• 11$ 30.000,00 - Aceita... carro - nocodbel. •

0... de aI rta, VIla Noft ti 133m', 3 qt..,2 ..lu, •• , ..... 2 "Dbélro.,
Ia_ pr� da .., .... T.rr...o ti S15'" - 11$ 65.000,00 .....
eua de madeira Arqubiae.... DonI.. - Wa I....., % qt.., ......... _, t.rr...o
..m 414m', prGDtapllII!aD_.·

.

eua rua Joio I'I1IIIlnocb4!ek d. ai,.. ti 170m', 2 ...t.., 3 qt.., 2 .alu, ..........,
bonbelro, Ia,....", t.rr.no ti 3H!D' 11$ 68.000,00 n.,.

.

Cool. Rio da LIlI pr6L Bar (lo Ro..., d. aI,..2 qt....ala, ••, baabeJro, Ia,.. a.........
t.rreno ti ..._ 11$ 17••00,00 n.,.
eua de aI...elU_ ......raaa W.OC., t.rren.!tI 7.50ÓJD' 11$ '0.000;00 ...,.
aia ruà MatbIU ...,.... - lha da FI....... "" ....... 35.000,00 .....
eua n. Bam Lot. Vld.... de alY. 11$ 60.000,00 n.,.
CoaI""" I!oquerd ,.. -lJeIIIamIn Stein -11$ 35.000,00 ... 25.000,00 +-.
de 11$ 150,00 , 6,5 ,

V.ad.·...."".. a(&.rbm t•••
eua'rua ""do z..., ..,. orta - .. 1'-000,00 no.. pereela.
Cooa Lot........t. lIn'... tuo
eua rua %5 de luIbo - VIla N_ 11$ 70.000,00 n•••
Coo ... rua 00 ·AI Boa VIlla - 11$ 25.000,00 n.,.
eua Bam B.raaa W - 11$ 50.000,00 &e,..

Al'AR1lI.MENI'O
- Apto. Olmb.rt6· todo·mobJUado - 3 quart..... Ia•••• 3' lllldar • 700m de
praia._ ;300'" 740 acelta... Im6,.eI em Olrltlb••

·
- EdIIfdo CGltenido -::r andar, 3 quart......._,2 bonbeJr�·pn,em· "ua
W"cJemir.....ur........ 11$ 65.000,00

.

,

• c.act.mlnlo AmIIade· bloco 01 • apto.l01 .·1·.uart.., .a1., .opa, bMJoelro,
I d.rla, .tc. d.l� collnba IDatalado .0 pr.,. d. 11$ 25.000,00 • u..1IIlr
lIn clain.nto d. 11$ 310,00 p.r mk - A.elt.... t.rr...o.

ALUGA-SE·
03_ d.rront••Woc D - Galpi.....tnl • _ .... + ......_a" .. .._
02 ..... d.fr... t••w., a
Çalplo ••ntral
eua "",,. Bar ela N_ - W. N.... - 11$ 280,oe

CASAS
,Casa em alvenaria ·c/260Jll2 - terreno cl 1540m2 -

Schroeder
Casa de alv. c! 1OQJll2 terreno c/538m2 - BairroÁglia
Verde
Casa de alv. 215m2 - Praiá de ltajuba
Cl:isa de alv. 220Jll21 sufte+3 dormitórios - Rua Max
,Zlemann
Casa 130Jll2 e terreno 520Jll2 - Entrada Rio da Luz,
próx. Malwee.
Casa alv. 120Jll2 c! 3 dorm. Lot. Res. Luis Kienen
Sobrado alv. 170Jll2<Barra Velha· permuta casa em

_ Jaraguá
• Sala comi. 93m2 - centro

- : APARTAMENTOS
c: Apto. 3 dorm. - Edif. Gardênia

� Apto. 1 dorm. Edn. Virginia
'

c: Apart. c/ 3 dormitórios, Edi. Juliana - Rua

_
Gumercindo da Silva .

_ Apto Ed. lsabela .c/123m2 - 2 dormitórios + sufte e

• demais dependências.
' .

_ Apto. 155m2 - Edlt. - Edif. Schlochet entrada +
- ..

_ financiamento, •
.

.

.

_ Apto. 96m2 - Edif. Imigrantes (parcelar)
• Apto. 3 dorm. - Ed. 'Miner

,

: Apto. 1 dorm. - Ca�boriú.
•

••

_ ALUGA-SE
. : Sala comI. - Edif. Picolli c/35m2

._ Galpão indl. 130m2 - Rua Lepoldo Janssen.

_ Ed. Isabela c/3 dorm; - Rua Procópio Gomes

• Apto. 3dorm. Ed. Carvalho
III Casa dealvenari� rua JoãoNunes, próximoHospital
III Jaraauá; .

-
'

·
"

_ TELEFONES
_ Vende-se telefone residencial c! prefizo 372

LOCAÇÃO
Loja cl 25.00m2 - N(1Ia - À. Bernardo Dombusch 1086 - R$ 275.00
Loja cl 150.•00m2 + subloja. em. acabamento - R. Ad611a Fischer - Cento - R$
800.00
- Lojas - R. EleonoraS. Pradi Ed.Anturio cl42.24m2- R$3ÓO.00 - cl53,47m2- R$
400,00
- Lojacl 35mR- R. Gullheme Hering, 70- Edif. Érica- R$300.00
- L.oja cl 62.00m2- Rua Marina Frutuoso 909 Ed. Asther - R$ 400.00
- AptO. cl 3 qtos - R. Eleonora S. Pràdi (Centro) - R$ 550,00

.

, Lojas cl 72.00m2 - Rua J0s6Theódoro Ribeiro. 355 - ap6s Indumak - 72.00m2
- R$275.00 -.

.

- Apto. cl03 quartos é demais dep; clgaragem - Rioda luzi. rP2741- Pr6x. Escda
- R$200.00
- Casa aIv. cl 02 quartos e d�mais dep. cl garagem. - pr6x. Escola Rioda Luz 1- R$
200,00

.'

- Apto. cl 3 quartos. 2BWC. ctlJrrasqueiraedemaie dep .• garagem p/02 carros.
R� Jos6 Menegottl, Nova BraslHa - R$ 700.00
- Apto: "rreo cl02 quartos ii demais dep. - R. GUil,herme Hering, 9'4- Centro- R$
350,00

.

- Apto. cl 02 quartos e demais dep. - RuaMarina Frutuoso. 909 - R$ 450.00
- Apto. cl 03 quartos e demais dep. - Rua LeoPoldoManke - R$ 450,00

..

R. EPITACIO PESSOA, 421 - SALA 1 03 FOr�E. 371·8814

Vende-se wna área em J3arra
;Velha com 3 mil metrßs
,quadrados, comresidênciamista ,

de 180m2, com árvores

frutifera,s e jardim amplo,
próximo aRodoviária.
Válor R$ 25.000,00 ou a

combínar� Aceito carro no

, negóci�ratarfone: 37'lr 1634..

Viiide-se casademadeirade lei,
.

.

para tirar dó local,' faz-se
qualquer negócio. Tratar
AvenidaGetúlio Vargas, i,t'O 817,
defronte o Cip.

.

línica São Camilo
Dr. Marcos Fernand,o F.' Subtil

�lliIR�I!t�II,JllllliI11!tJliilli�!�!Jiill�l
Medicina do Trabalho - Fraturas .. Urgências
Doen9as de Coluna, �esé5es do esporte - Vrdeo Artro.copla
e Clrul'$Jla. do. Jo�nho'
Exame.: adml••lo.nal., de�I••lonal. e periódico.
foJor6rlo. a�endlmento: 8:30 à. 11 :30 e 14:00 11. 18:30h••

.

RUA FEUPESCBMIDT, I.S7
(AO lADODAIOOI FERRAGENS)

,

FONE: 371-8009

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIODO rovo.Ie

" .• *l'�.

APARTAMENTOS
CENTRO.

CLASSifiCADOS Jaraguá do Sul, 13 dé dezembro de 1

TERRENOS
VitA NOVA � Excelentes lotes financiados em 10

Não fique andandopor
aí. Procure seus

. negócios aqui.

·1 Cl"ssificBdos do
CORREIO D,O POVO
O MAIS LIDO'
DA REGIÃO

371-19.19
,

372-3363

Terreno cf1.061 ,82m2
. . �

ILHADAFI�UEIRA-Terrenodsesqeina «;}579,oOm2 .�

Emilio Stein

CENTRO - Preso Epitácio Pessoa. Terreno c/,1.548m2
edificado cf casa de material e outras benf�itoria�.
CENTRO - ExcelenteTerrenoC/2.500,Oom2, faiend0
frenteàÄv.Marechal cf?8m. AoladodoCentro Educ,
SIGMA

��IS 371-7931
RuaAntonlo C. Ferreira 197

.CRECI1741-J

C.OMitIA '. VIN'DE • LOIIIA • ADMII.SIRA ••ICORPOU

Qtos GBr Bairro EndereçolPonto Ref.· Preço .InformaçõesGerais

Sobrado 300 4 2 Versalhes R. Herold Hesse, 30 75.000 Semi acabadolNegociáveis
Casa A1V. 84 3 I Jguäßsq, R. olivia Pradi, 88 38.000 Pröx. CondomfnioAzalêias
Casa AN. 190, 4 1 Schtoeder R. Princesa Isabel, 547 80.000 terreno 6.562m2 - Parcela
Casa Alv. 240 4 2 Lot. Papp R Marcos V. GiroDa, 474 85,000 Aceita carrollm6vel- valor
Casa Alv. 133 3 1 AnaPaula Rua634- 103 25.000 Casa em construção/Iroca
casa Alv. 180

.

4 2 Centro R. JoséBmmendoerfer, 139 80.000 Troca por apartamento
Casa Mad. 60' 2 1 Corupá R. LudowicoWeiler, 210 12.000 Aceita parcelar/carro'

.

Casa Alv. 220 3 1 Vieiras R. Adolfo Tribess, S" casa 8S.000 Aceita casa de maiorvalor
casa Mis. 120 4 1 Rau R. Luis�icolli· 140 28.000 Aceita carro atê R$ 8.000
AptQOK lS3 3 1 Centro Bd. Schiochet - 12" andar . 50.000 + CEF I.Fica Cozinha/BWC
Apto OK 178 3 2 Centro Bd. Carvalho (Rua CEF) 80.000 Çuitadp - 2 vagas garagem
Apto. Cons. 112 3 1 Barra Res. Harri Marquardt 40.000 Quitado - Enlrega'Março/97
Apto Cons. 135 3 1 Centro Ed. Klein - Em Construção 70.01:)0 Financiado em 48 parcelas
Apto Cons, 85 3 1 Centro Bd, Mathedi - Construção 38.000 EinanciadQ em 48 parcelas
SaL1COml. li3 Centro Ed. Florença - 10Andar 60.000 SaIa Comercial
SaL1 Coml. 51 Centro; Rua Leo oldo Malheire 15 28.000 Anti 9 Cons. Dr. Beleia
Lote 392 Centro 'Rua Barão do Rio Branco 60.000' Negocíäveís
Terrenó 10000 Nereu Ap6s Nereú - BR 280 8.500 Negeciáveis .

.

Terreno- 8000 - Nereu Pröx. Arroz Zanghelini 35.ÓOO Aceita :parcelar
.Terreno 2608 Nereu RuaAndré Voltolini 28.000 Negociáveis

. Lote 354 Figueira (2" rua após Merc, Jurikes) 7.500 Negociáveis
Lotes 465 Figueira ResidencialPiazera I 6.000 Bot. 2.000 ... 48 x 224
Lotes 385 Amizade Residencial Behting to.OOO 'Bnt. 5.ÔOO + 12 x 61:)0
Lotes 630 ViIaNova Pr6x. F6rumlRádioRBN 33.000 20% entrada - Saldo 20 x

.Leres Vários - StaLuzia Residencial Geranium 7.000 SEM ENTRADA 200 p/mês '

Lotes . Vários - VilaRau . ResidencialRenascença Diverso 30% entrada � Saldo 18 x
Lotes Váriós ,- VilaLenzi Residencial Piermann I Diverso 30% entrada- Saldo 18 x
Letes Vários - Barra Residencial Satler Divêrso 30% entrada - Saldo 18 x
Chácara- 180000 - 1- Garibaldi Estr. Garibaldi - Km 15 80.000 CasããIV. - Aceita trocar
Chácara I11S00 - Garibaldi Ribeirão Húngaros - Km 13 20.000 Semmoradia - Troca/parcela
Chácara '�9172 ,. Corupá . Estrada BompIant - Km 8 8.000 Semmoradia - Parcela

Terreno com 8.000m2 AO centro de Nereu Ramos

(CENTRO) - Apenas R$ 35.000,00 ou parcelado
IMPERDfvE'L

Res. Geranium (Centro de Santa Luzia)
Lotes com toda infra-estrutura (Tamanhomédio de 50QmZ)
SEM ENTRADA -'R$ 200,00 p/mês FIXOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIFICADOS'"
- . .

CORREIODOPOvo-llJaraguá doSul, 13 de dezembro de 1996

.

nova por R$1.000,00. Tratar 372-
33030u975-1996.

Vende-se 3 balcões (tamanhos
-variados),wna estufa, wna baleira,
1500 garrafas, 25 engradados
plásticos RS 2.500,00 à vista.
Contato 372-3530, falar com

QuerinoBuzzi.

BARU VELHA É A PUlA.
PUIAMAR

E O SEU APARTAMENTO,:

Vendo computador notebook 586,
. rnouse. cristal, visor colorido e

programas 95 instalados por R$ 3
mil à combinar, Tel: 372-3303 ou

915-1996

,

Agradecimento a Santa Clara por .

uma graça alcançada. Quem agrade
R.C.M. Empresa. prestadora de serviços

.

contrata recepcionistaltelefonista,
com idademínima de 21 anos e 2°

grau completo. Remeter currículo
com fone pará contato e pretenção
salarial para Caixa PostalSO.
Entrevistas a partir de 13IU 1197

Vende-se um touro e uma novilha.
Tratar Rua Walter Marquardt, 342
ou 372-2363.

Vendo impressora Lazer Jet 5P

Anuncie nos
-

.

classificados do

CORREIO DO POVO
- Agora você tem mais um bom motivo parà desfrutÍrr
as belezas e encantos de Barra Velha.
O Residencial Praiamar esí!i 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 à preço justo, em .

condições facilitadas e com financiamento direto
pela construtora. .

Reserve o S6U apartamento no Residencial Praiamar.
Viva tudo o que Barra Velha tem de melhor.

'di}
ERIVÉlTO ImÓVEl'

VENDAS - Av. Santa catarina,247
FonE!/Fax:(047) 456.0153 - 456.2022

BARRA VElHA - sc

MAIS UM EMPREENDIMENTO

.ISJJ!

371-1919
372-3363·VENDAS .�. 9 da �����ne:(047) 433-1474

_,

GRAFIeAEDITORACPLIDA.

Lay-o,ut
-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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/ CORREIODopovO-12 U8l1CACÓES LEGAIS JaraguádoSuJ, 13ded�brodel

I

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184' .

....----------------------..... Ademir Gptzinger, Rua Nei Franco, 102 - Nesta. !.
i PROCLAMASDECASAMENTO Antonio Dirceu de P. Padilha, Rua 266, 85 � Ne�ta.

Adolar Klitzke, Rua Guilhenne Haring, sln - Nesta.
Ademir Hansen, Rua Estrada Garibaldi - Nesta. -,

. .'

Candys House Baby de Móveis Ltda, Rua Reinoldo Rau, 550 sl.01 -

�

Nesta.
.

"
,

-

\

Candys House Baby Com. de Móvejs Ltda,'Rua Reinoldo'Rau, 550 si. ,

01 - Nesta.
Caruvin Moda Jovem de Fatima Bheling, Rua Estrada lzabel, �10 -

.

corupä, " .

'
.

.

,

Comércio Var de Gen Aliment. Berlin,' Rua Primeiro de Maio, sln -'.,

�ru�
.

.

;

Dilmar Paholskl, Rua Estrada Isabel, sln .. Corupá.
.

Esquadrias Perola Ltda, Rua Roberto'Seidel, 1200 - Corupá.
Esquadrias Perola Ltda, Rua R�berto Seidel, 1200 - Corupá.
Empleitec'Er:npreil de Mao'de Obra Ltda, Rua Jorge 'Buhhr, 1'41 ·cp
273 - Nesta. ,

Estofados Ikoch Ifda, Rua Augusto Dernarebi, 3865 - N�sta.
Elio Medeiros Pneus ME, Rua Jose Albens - Nesta.

.

Egina-Sanson de Souza, Av: Mal. Deodoro da Fonseca 1 - Nesta..
, Indústria Artefamà SA, Rod BR 280, 566 - Nesta.
Ivo Baade, RuaArthur Guinter - Nesta.
Ind. deArtefatos de Borrachas SM Ltda, Rua Apiuna, 157 - Nesta.

"

Ind.' de Artefatos de Borrachas BM Ltd,a, Rua João Marcatto, 40 si. 5
CP 454 - Neste. '

Iria Bianchini Millnitz, Rua 21 de Abril, 80 - Corupá.
Josiel Silva da Luz, Rua José Bozza, sln � Nesta.

, EDITALN° 20.895 de 09-12-1996 Kruti:sch Representações Ltda, Rua Reinoldo,Rau, 366 - Nesta.
FELIX STEGFRED MORRE SALETEMARGARIDAPEREIRA ; Leodemir Albino' Cardoso, Rua Prof Rosir.lha Campos, 150 Abraao -

"

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Pouso Redondo, neste Estado, Florianópolis.'
-

. .
. �,

domiciliadoeresidenteemEstradaGaribaldi,nestacidade,fiJhodeSiegfredMobr Maria de Fátima Faria Correia, Rua Lot. Avinópolis Lote K - Nesta.

e EmaMobr. '

, Mário José Marangoni Com. Rep: Ltda, Rua Reinoldo Rau, 757apt 02
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural deMirimDoce, nesteEstado, domiciliadae

- Nesta. "

residenteemEstradaGarihaldi, ne.$tacidade,filbadeAntenorPereiraeAnaMaria 'Mário José Marangoni Com. Repres. Ltda, Rua Reinoldo Àau,757 -

Pereira.
Nesta.

Mega'lnfonnática Ltda, Rua Reinaldo Rau, 21 - Nesta.
Mega Informática Ltda, Rua Reinoldo Rau, 21, - Nesta.
Marli Hosten, Rua Antonio Machado - Nesta. .

Marcelino Atanásio da Costa, Rua Avelino Floriano de Borba, 2.67 -

Nesta.

'lV!arceu Finta, RuaPedra Molar � Corupá.
. Nelson Wessling, Rua Estrada Nova - Nesta. _

Norberto Inácio Guiolow, Estrada Rio da Luz, sln - Nesta.
OsmarOamara, Rua Uruguai, 134.- Nesta.
Paulo Diniz Chips, 'Rua Mal. Deodoro,· 406 - Nesta.
Partner Acionamentos Elétricos Ltda, Rua C�I. Procópio Gomes de·_
Oliveira, 1626, Galpão 02 - Nesta.

.

Silva,'Almeida Camacho Ltda, Av. Getúlio Vargas, 488 - Nesta.
Sarna Materiais Const Uda, Rua Francisco Hruscka, 1259 ;. Nesta.
Vilson Rengel, Rua 903. - B Lote _�2 Jardim Primavera - Nesta.

E, como os ditos. devedores não foram ,encontrados ou se recusaram
a aceitara da.vida intimação, faz por intermédio do presente edital,
para que os. mesmos compareçam neste Tabelionato na rua Arthur

Müller, 78, no prato 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 forma da Lei, etc .

LS/Jaraguá do Sul, 11 de dezembro de 1996
Uton Hoffmann

.
,

Tabelião Substitu.to

"

ALUGUEL
-

.

DETRAJES
FONE: 372-3349

MargotAdélia Lehmann,Oficial doRegistroCivil do 1°Dbtritoda Comarca
, . ,

de jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saberque compareceram .

neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, afim de se habilitarem
para casar �. seguintes:

EDITAL N° 20�893 de 09-12-1996

Cópia recebida do cartório de Balneário Barra do Sul, nesteEstado
MÁRIO FISCHEREANDRÉA ALVES

Ele; brasileiro, natural de Jaraguá do Sul; domiciliado e residente nestacidade,
t filho deWaltetFischer e Laura Fischer.

Ela, brasileira, natural de Lages, nesteEstado, domiciliadae residentenesta cidade,
filha deAníbal Alves e DjaniraLauteriaAlves.

.

, EDITAL N° 20.894 de 09-12-1996

EMERSON LUÍS SCHWARZEROSANE BAPfISTA
-. ,

Ele, brasileiró, solteiro, auxiliar de tecelão, natural de JaraguádoSul, domiciliado
e residente naRuaGuanabara, 373, nestacidade, filho de Ingo Schwarz eRenilda
Utech Schwartz. .

-

Ela, brasileira, so�teira, balconista,� deJaragúãdoS� domiciliadae residente

naRüaTrezedeMaio, 721" nestacidade, filhadeAIfuido BaptistaeJulietaCosta
Baptista.

EDITAL N° 20.896 de 10-12-1996

SIDNEY OMARZOCATELLIEMARIA IVONE CANI

Ele, brasileiro, solteiro" auxiliar de contabilidade, natural de Jaraguá de Sul,
donúciliado eresidentenaRuaEquad�r, 33, nesta cidade, fÍlhodeJoãöZocatelli
eNelci Terezinha Jesuíno Zocatelli.

Ela, brasileira, solteira, gerente de vendas" natural deGuaramírim, neste Estado,
domiciliada e residente naRuaHenriquePasold, 49, VilaBaependi, nestacidade,
filha deHilário Cani eHelenaCani.

'

,

.

EDfrAL N° 20.897 de 10-12-1996
PEDRO LUIZMOMM E FRANCINI CRISTIANE CAMPREGHER

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural deJoinville, nesteEstado, domiciliado e
residente na Rua Campo Alegre, 135, Ilha da Figueira, nesta cidade, f'tIho de:

" '.

li Pedro Momm eMariaDolores Momm.

. Ela, brasileira.solteira, aaxiliar'de escritório, natural de JaraguãdoSul, dornicílíada
.

e residente naRua campo Alegre, 135, Ilha daFigueira, nesta cidade, filha de
EceliaCampregher.

Epara que chegueao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital,
. .

.

,l .

queserá:publicado pelaimprensa e emCartório, onde seráafixado por 15 (quinze)
,

diaa

EDITAL
PATRICIATAVARES DACUNHA GOMES Tabeliã e Oficial.de Títulos

t

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, nafomia da

Lei, etc. ,'. .

Faz seber a todos quanto este- edital virem que se acham neste
Tabeliohato pará Protesto, os Título$ contra;
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BREITHAUPT, 70 ANOS DE BEM COM VOCÊ
Comércio e Indústria Breithaupt, lojas e supermercados, completou na última segundà-feira (09), 70 anos. Várias

promoçõesforam encetadasporôcasiiio da datafestivá, destacando-se a "Premiarfaz b�m ", �uejá entregou iÚJis .carros ,

(Fiesta é Pick-up S-10) e o terceiro (B,MW) será e�tregue no dia 23. No sábado. (07), a diretona_� empresa reuniu seus

1.000colaboradores paraumagtande confratermzação noparque de Eventos, que com osftl1lUliares, ultrapassou 1.800
pessoas.Na oporlunidtukfoi sorteado. um Fiat UnoMille e o felizardo foi o colaboradorPaulo da Silva, iÚJ

supermercado. JoinviUe. Destaco aqui alguns momentos dagrandefesta.

','íta vistaparcial dos mais tIé 1.800convUlados.

, ,

Hans e Carmem Breithaupt recebenda homenagens da

fUncionária mais antiga da organização, Renita Ruysan' ,

Meier, .47 anos de Breithaupt.
"

Ponto alto grupofolclôrico Neue Heimat,muito aplauáúlO
emsua bela apresentação.

eA decoração natalina de Jaraguá do Sul vem recebendo

aplausos da comunidade local, regional e estadual. Alémda

decoração que a CDL 'e Prefeitura implaritaram, comércio,
indústria e particulares também participam iluminando acidade

num todo. É interessante que a população saia do lugar comum,
ou seja, não percorra apenas o centro da cidade (calçadão),
pois várias empresas, como exemplo a rede Breithaupt, .

igualmente coloriram suas lo-jas, servindo de atrativo para os

olhares mais atentos.
.A Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária
Brasileira, os pracinhas de Jaraguá do Sul emicroregião, estarão
reunidos amanhã (14), ao meio dia, na ChurrascariaMuller, em
almoço de confraternização, encerrando os trabalhos deste ano.

Agradeço o honroso convite .

•A Duas Rodas Industrial reunirá convidados da imprensa local
'em lauto jantar na noite de terça-feira (17); no Restaurante Soop.
Servirá para estreitar o bom relacionamento entre as partes e

como encerramento de ano. Merci pelo convite.

eA escolinha de futebol, "O Pequeno e a Bola" , comandada pelo
professor Biro Birö, recepciona o Flamengo do Rio de Janeiro,
nas categorias Mirim, Dente de Leite Infantil e Juvenil, no

,

próximo dia n, a partir das 9 da manhã, na Sociedade João
Pessoa. O intercâmbio é muito positive .

•0 abraço da coluna ao amigo odontólogo Emiliano Ayala, pela
idade nova comemorada na última segunda-feira (09). Parabéns.

eA Fundação Municipal de Esportes, comandada pelo amigo
Jean Leutprecht, encerrou com chave de ouro o ano esportivo,
com a entrega da premiação aos vencedores do 14° Peladão.
Parabéns ao Beira RiolSchutzengarten, o grande campeão.

eClubeGuatamirime Danceteria Paládio promove amanhã (14), a
noite da pipoca e do cuba, commuita pipoca de graça e cuba

por apenas RS 0,50. A animação é doMusicalOases e do DJ da
Paládio Night Club.

eA Rádio Jaraguá Am Stéreo reuniu seus' colaboradores na noite
de ontem (12), em dependências� Recreativa Breithaupt, para
jantar de 'final de ano. Todos os integrantes da equipe RJ

degustaram o jantar à moda italiana, que por sinal estava uma
delícia.
.A grande atração deste sábado é o conjunto gauchesco "Os

Serranos", que anima grande fandango no Parque de Eventos,
em Guaramirim, A promoção é do PX Clube Verdé Vale. Pela

procura de ingressos, o baile será sucesso.

eChurrascaria Garfo & Bombacha, sempre uma boa opção para
almoço e jantar. Espeto corrido, buffet por quilo e à noite a la

carte, mini-rodízio, picanha à moda e a nas noites de quarta,
carreteiro gaúcho con{ todo acompanhamento. Vale conferir.

eEstive conduzindo o cerimonial de diplomação do prefeito e

vice e vereadores eleitos no pleito de3 de outubro, por Corupä.
Foi na sede recreativa da KLC, do amigo Curt Lynzmeier, com

"-

presença de grande número de populares e convidados. O ato

de diplomação foi presidido pelo Dr. Carlos Alberto Rocha. O

prefeito diplomado Luiz Carlos Tamanini, tem 37 anos, emuita
visão de futuro .

•A Blue Night Club sediará amanhã (14) o concurso Miss

Guaramiriml97, apartir das 22 horas. A vencedora representará
o município ao concurso a nível estadual, no próximo ano. A
atual Miss Guaramirim éMayumi Issago.

eA Associação Atlética Banco do Brasil promove hoje (13), o
seu baile do Hawai, com animação da Banda emoções.
Ingressos e mesas a disposição para sócios e não sócios. O
baile terá todos os atrativos de uma grande festa tropical,

.Concerto deNatal, domingo(15),às20h30, nalgrejaEvangélica-,
Centro com entrada franca ao público. Estarão se apresentando
o Coräl da Scar, Coral Evangélico e a Orquestra de Cordas �
Camerata da Scar. Imperdível.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM'
Dr. Edson Carlos 8chulz ,

,

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ECOGRAFIA GERAL. E DOPPLER COLOR GASTROENTEROLOGIA
'

!
'

Rua Jorge Czerniewicz, 84 Telefone: (047) 371�1'P9< ,
,
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Dadireitapara'� esquerdao einpresário Tato (Garfo& Bombaeha) est«
colunista com a esposa Lika, Dante R. Ledama, Aliane, Geov4ni
Demarchie oamigoPeninha (Garfo & Bombacha)

Dante ladeaJo_ de todaa chirusaJa que sempre nos.servemuito bem, do
Garfo& Bombacha

.

�

() piazito José �cente que no último dia 5 completou seu r ano

,
de vida, parabéns a ele e aos pais Preta e Peninha, com certlza

� crescerá com ele a herança da tradição
� i�--------------------�

I· ) RODíZIOS DE CARNES
BUFFEfPOR QUILO

�. NOVIDADES:

I JAV:AW
I BR 280 N° '5.24'

lo JARAGUÁ DO SUL • sc
Anexo ao

Portal de Jaraguá

Jaraguá do Sul, 1$ de dezembro de 1996

�AIC/'IÇ,A IDI .•
. 1acltson 1acobi .;;

"

Neste

final de
semana'

acontece
i 010

Rodeio de
Vaca

Mecânica.

10 'RODEIO DE
A

J\CA,MECANIC
D'M ,,, E 15DE DEZEMBRO/9'
(Chácara Bianca - Estrada 'Bananal do Sul)

�

GUARAMIRIM � SC
PROGRAMAÇÃO:

Dia 14: Início 14:00 hs

laço Individuale outras Provas

Dia I S: Início 07:00 hs
laço Mirim.

laço Duplas
laço Patrão e Capataz

e outras Provas

PREMIAÇÃO:

3 Bois - S Ovelhas - I Suino
e 36 Troféus

NO LOCAL SERVIÇO COMPUTO DE BAR E COZnfHA, NÃO FALTANDO
O TRADICIONAL ÇHURRASCO·ÓTIMO LOCAL PARA CAMPINO

Patrão Hercílio agradece a presença de todos.

Pa�c/'Io
Posto Bogo UNICOFE

Posto Arroz
Fone 371-8224 Uniformes ProfISSIOI' 115

Marcola Zanqhclini
,10 IdOO Portal Fone (047) 371-0247

DE CARNES

E FRIOS

Rua João Planinsçbeck. 407
Fo....: (0471372-0&24-371-4&47 -371-&27&

.

JARAGUÁ DO SUL - SC
.

,

E isso aí!
A

tecnologia
está

chegando
nos

rodeios,
.

vale 4
pena

'conferir.
Local:
Estrada
Bananal
do Sul
Chácara
Bianca .... ......_........... -....

Queo
PapaiNoel
traga neste

Nátal, na
suamala
de garupa,
muitafé e

esperança,
umano

novode
rodeiose
armadas

. concretas

äepaz e

-amor!

- A melhor carne da cidade -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,Lembranças dopassado
�' l'

A maioria dos colonizadores,

de Jaraguá do Sul eram colonos

\

'

vindos da Europa a procura de
"

um pedaço de terra que os

;, pudesse sustentar.

Quase todos saíram da

r Europa (Áustria, Alemanha,
.: ," Hungria, Itália, etc.) devido às

l
-;

dificuldades desobrevivênciaque
là havia. Terraspara cultivarnão
tinha. Nas indústrias não

"

encontravam lugar. � jeito era

" emigrar para'o Novo Mundo,
onde - se dizia - havia terras

abundantes, baratas e boas.
, .

.. Embora a maioria tinha sido

colono, muitos deles, devido
'às necessidades que aqui
encontraram, estabeleceram

pequenas indústrias famtltares.
Fecularias, atafonas, serrarias,
olarias, fábricas de banha e

'queijo; cervejarias, etc. se

tomaram abundantes em nossa
-,

região a partir do começo do

'; Século Xk. E serviram como

';
precursoras para muitas das'

< modernas indústrtas deporte dos
,"" ,dias de hoje.

O'vasto parque industrial de

Jaraguá do Sul de hoje não

resultado de imigrantes
�mpresários e industriais que

\ para cá vieram, mas sim, do

", trabalho do tmigrante simples

.;'que soube enfrentar as

: dificuldades e problemas de seu

novo lar.

, Na edição de hoje trazemos
"

algumas fotos de indústrias da

década de sessenta.

.

Você gostaria de colaborar, comentar, criticar, liguepara 372-1300 efale com Egon, ou
para 371-1919. Se preferir escreva 'para a Caixa Postal19.

Será um prazer para nós.
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�

·0 endereço da
�.

•
"

- economia-

..

,.

.

I.
em Jaraguá do Sul

,

( I

,

'Avenida GetúJio ·Vargaç,, "-
i

I

-,

� 100...
, .

. I

MenegottiMalhas assina Livro de Ouro

pró-construção do Centro Cultural
Jaraguá do Sul- Diversos membros da

diretoria da Scar (Sociedade Cultura

Artística) assistiram a assinatura - pelos
empresários Cecília e Adernar Menegotti
(Menegotti Malhas) - do Livro de Ouro da

Comissão Pró-Construção do Centro Cultural
deJaraguá do Sul, dia 22de novembro, evento
cercado de simpatia e espírito· de
solidariedade.
, As doações efetuadas revertem para
a construção do Centro Cultural de

.

Jaraguá do Sul, que teve suas obras
reiniciadas no dia 14 de outubro e que,
pelo cronograma, deverão estar

concluídas até o ano 2000.
. A Sociedade Cultura Artística solicita' às

pessoas físicas e jurídicas que desejam

colaborar com esta iniciativa pioneira, .que
conta como apoio da Lei Rouanet (N? 8.313/
91, Lei do Mecenato), que o façam até 15 de
dezembro próximo. A lei possibilita a

compensação do Imposto de Renda à pagar
de até 5% sobre a parcela normal do IR,
limitado a40% do total das doações efetuadas

. pelas pessoas jurídicas durante o exercício

e, para as pessoas físicas; até 80% do total
das doações, limitado a 10% do imposto
devido (linha 15 do RIR PF/1996), podendo
ser compensadas do IR a pagar ou aumentar

aparcela arestituir. Para maiores informações,
solicita-se entrar em contato com o escritório'
contábil de sua confiança, que tem o

detalhamento técnico e as autorizações para
.

as deduções legais.

Ademàr e CecíliaMenegotti, nomomento daassinatura do Livro de Ouro da Socie4aJe
Culturq Artística

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Prêmio. imprensa aos deputados
Florianópolis - Realizou-se em 10 Divisão de Imprensa, a, Associação

de dezermro do corrente ano, às 19 Catarinense de Imprensa (Casa do
horas, no Plenário da Assembléia Jornalista), o Siridicato dos Jonialistas

Legíslativa, a sessão especial Profissionais de Santa Catariná e o

convocada, para a entrega do PRêMIO Sindicato dosRadialistasProfissionais ede
IMPRENSAdaTSessãoLegislativada Empregados em Empresas de

13aLegislatura aos senhores deputados Radiodifusão e Televisão de Santa
Eni Voltolini, JoãoHenrique BIasi, Pedro Catarina.
Bittencourt. Ideli Salvatti e Onofre Como filiados à Casa do Jornalista e

Agostini. Sindicato dos Jornalistas Profissionais de
A outorga desse prêmio ocorreu entre SantaCatarina, endossamos e aplaudiIms

os jornalistas credenciados, a Mesa a solene entrega do PRt:MIO
Diretora da Assembléia Legislativa do' . IMPRENSA. parabéns aos senhores
Estado de Santa Catarina, através da deputados! (EVS)

o "niver" da
professora
Cíntia
Cintia Chiodini
Schmõckel recebeu 1)0
dia 7 do corrente, os

cumprimentos pela .

passagem do seu

aniversário, no
balneário de Bnseada-

.

São Francisco do Sul.

Obrigado pelo café da
tarde emuitas

felicidades.(EVS}

ProfessoraDulceaniversaria com almoço"
o aniversário da sra.

Dulce Rau Ulrich foi'
comemorado no

Restautante ltajara, no
último dia 8 do corrente,
com as presenças de

Sérgio, esposo, Débora,
filha, Renate Ulrich, a
sogra, Tamara Ulrich, os
sobrinhos Ricardo, Raul
eRenan,'Ozilda Rau, irmã
e Eleonora Rau
Emmendoerfer, a tia.

Cumprimentos deste
jornal. (EVS)

ENSINO SUPERIOR

Ferj poderá ser universidade.'
Jaraguá do Sul. - Realizou-se na segunda

feira, dia 9 do corrente, umdos primeiros encontros
em que se vai expor e discutir aproposta para que
os Centros de Ensino Superior da Fundação
Educacional Regional Jaraguaense - Per], da

Fundação Educacional do Alto Vale do Itajaí -

Fedavi, da Fundação Educacional de Brusque -

Febe e a UniversidadeRegional de Blumenau, da
Fundação Universidade Regional de Blumeneu �

Purb se integrem, formando uma sóuniversidade.

Na ocasião fizeram-sé ouvir os integrantesda
mesa para uma seleta assistência, que acompanhou
as exposições e as linhas gerals de procedimento,
no caso de convergirem os interesses das entidades
acimamencionadas.

A foto tomada na ocasião,mostra a professora ,

Carla Schreiner, presidente -da Ferj, professor
'

.

Almerindo Brancher, reitor Mércio Jacobsen,

professor Marcos Henrique Buechler e o dr.

Arlindo Bemart, de Bl�enau. (EVS)
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RfrORNO
r:jf" o amigo Se�io Santini, que

.

durante um bom tempo esteve

residindo em Joinville, acaba de

retomar ä urbe. Tem planos arrojados
para o campo profissionale nitidamente
nulos para aspaqueras.Motivo: sua bela

_ namorada veio junto. Aos dois jovens
. apaixonados, as boas vindas da coluná.

NOTRE DAME
(Í/l.evando o título de ser a festa

tropical mais exótica do ano, a Notre
Dame entra na reta final de 96
realizando hoje a Jungle Night.
Acredite, uma cachoeira de cinco
metros de altura será colocada dentro
da boate. E tem màís; Noite Caça
làIentos da Ford Models. Um talent

,

. hunter (caçador de talentos) e um

fotógrafo da famosa agência estarão

observando e selecionando, para futuras
contratações, os rostinhos mais bonitos
danoite. Apresença de oito topmodels
da Ford está confirmada.A promoção

"

é para comemorar o Níver do Júnior,
da equi� Notre Dame Produções e

Eventos.

MAR�KECH
r;;r A sexta-feira 13 da boate
Marrakecb será demuita beleza com o

Video Ga" Verio. Trata-se de um
.. concurso dlf�rente, sem aqueles

tradicionais, e muita vezes cansativos,
desfiles e sem a presença de jurados.
As. candidatas passaram por uma

maratona de filmagens junto à natureta

(cachoeiras, campos,Iagos, ...) e seria
àpresentadas via telão. O público

, .ganhará uma cédula de votação na

entrada da boate e escolherá, através
de umas, qual a vencedora da noite. A
beleza também estará em evidênciano
sábado, com a F... de tAnodaBlack
White. A agência apresentará um
destile de formatura com os seus mais

./

novos modelos.

OI IER�NOI
c::Jr A indiada b�na de toda a região
tem encontro marcado com o grupoOI
Serrano. neste sábado, lápras bandas
do Parque Municipal de Exposições
de Guaramirim. Prepare-se para um

fandango dos bons, já que essa

gurizada da caravana da Bai/anta do
TubtJrcio é afinada barbaridade, tcM!

BAILE 00 HAWAI
� Sucesso garantido é o' jä
tradicional Baile do ,Bawai da nossa

.f_

AABB, que acontece hoje, em sua

bonita sede social, com animação da
Banda Emoções, de Jomville. Gente

(' bonita, trajes coloridos, variedade de
;: frutas, um belo visual' e muita alegria,
" há muito tempo são identificações

�

primärias desta grande noite havaiana.
A coluna agradece o bonito convite.

CENTERSOM

ClY•• DI8.COS • FITAS

Av. 'Màl., Dêoc:lQfO, 406
F,,:�37'�8�7

Hermann,
agora residindo
em Blumenau,
de vez em

quandofaz
uma visitinha à
terrinhapara

RfABERTU� EM
DOlE DUPLA

r::lr Conforme release enviado pela .

Marrakech, provavehnente no próximo
.

ano teremos duas reaberturas da boate.
A Sexta Só para Menol'fS, di� 17 de

janeiro, será a primeira. Já a segunda,
leva o nome de SiíbadoMix, 'dia 15 de
fevereiro., primeiro sábado após o

Carnaval. Ambas com programações
lJlusicais diferenciadas, para agradar
pllblicos de gerafÕe8 diferentes.

HARPYA
r::lr Com o a�io da Rádio AtIãntida

FM, a Harpya Danceteria, de Indaial, •

promove hoje a I" Festa dO Cbopp.
Três bandas garantem o sucesso da

loura festa: na pista 1, Os'Montanari;
na 2, o grupo de pagode "Alemão no

Samba"; e na pista externa, uma banda
alternativa, de ritmos variados, fecha o
cerco musical. E pl\1'll o sábado (14) a
passarela estará liberada para o desme
show de formatura dos 90 modelos da .

ag&ncia Papel Principal, de Bhunenau.,

. Paulo Roberto
.

Miranda de Ollv.'r.,
Kelly S. Wen/ç'numa
tlessas quentes noites

o lIyIBye"daMarraklch
..r� um verdadeiro banho
d••IPuma. Du"máquin�

. vinda. d. São Paufo ir'o
r.f"e.car a calorosa noite.
Sônus 'já podem .er

adquirido. no auick Dog
. Lanches. L.nzi J.t Import,
Country S..r ••tn muilo.
outros points da cidad�, A
tradicional despedida do
ano acontaca na próxima

. sexta-faira, dia 20,

NfvER
Danuza BalsaneDi (16/12), Claudio L. Gascho (16/12), Daniel R.
Fagundes (17/12), Pablo Bertoli da Cunha (17/12), Renaldo Junkes
(18/12), HenriqueW. Schramm (18/12), Cétià R. Ropelato Klein
(18/12), Raquel Baptista (18/12), Eduardo Bertoli da Cunha 09/
'12), André Boss Demo (19/12) e Scheila E. Bngehnann (19/12).

ftAprender sem pensar é inútil; pensar em aprender, perigosoR
,

(ConfúciQ)
Será que o Grêmio chega lá?

Jardel, cadê você?
-

fARMACfNln
Av. Getúlio Vargas, 158

Fone: 372 • 3469

VARIEDADES -11

t

14 BIS

(SigaoSol)
o 14 Bis volta a gravar depois de cinco anos. O som do

grupo está ainda mais apurado e várias canções tem

chances de chegar àsparadas de sucesso, casos de ''VitIa '

Nova" (que já aparece nas rádios), "Siga o Sol",
"Bandeiras", '14.s Contas tio Amor" e "Outra Estrada"

(com participação de: Fláwio Venturi1Ú, ex-integrante
da banda). O 14 Bis tem uma legião defãs ftêis, o que,
por -si só, já garante o sucesso de vendas. Mas o CD é

muito bom, o que o credenciá ao sucesso, tndependenie
de qualquer outro fator. (Toninho SpUlotO. criticom",ical)

Inlorm.tlvo CENTER SOIfII
Títulos mais vendidos: � O Tchan (Na Cabeça e na Cintura), Sarrila
e Pagode (Vol. 6), Rairmndos (Cesta Básica), Simone (25' de
Dezembro). Principal lançamento: Country Dance (Jovem Pan).

','

EH �.'N'f"N'�
r:r Bem ao estilo do esp��lo de Natal que acontece anualmente no'
centro de Curitiba" o Banco do Brasil estará realizando nos dias 19 (21h15)
e 21 de dezembro (20h30) o Natal de Luzes de Jaraguá. A programaçio
conta com a presença de um coral de mais de 70 vozes, entre adultos e:
crianças, que estará cantando darJ janelas da ag&lcia central da c'dlde .

Outra .atração, será a apresentação de uma orquestra de cordas.
estra..tegicamente posicionada sobre,um palco, situado 'J)a rua Pro�.,
Gomes.de Oliveira, ao lado do Branco do Brasil. A inédita iniciativa tem b··

.

apoio da Prefeitw'a Municipal de Jaraiuá do Sul e da Sear.

---c
I JOINVIÜ.E
I

CIfJ6 MOeller 1 - Um Herói de Brinquedo (lançamento' : 'I"' "I
nacional). Horários: 13h30, 151130, 17h30,..,� ;_,
Hlh30, 211"130. '

., :
-

'.�: '" ,

O "_oteuor Aloprado. Horários: 15hj 1,7)."!..... ';?
O Clubed. Desquitadas. Horários: 1-.�t .�f· ,

211:'1
' '

.

�.... ,

O Fan�" Horários:14h, 16h, 18h, 2O�<.1.':'; I22h
., ',. ,�<,

um'Herói '� Brinquedo (lalÍ�meni� : < �'I'�� I

nacional). Horários: 13h30, 15h�Oj 11h30P'
. ::'

I

191130 211"130. ",' . /"'. ' ,

I Gine Shopping 2- O Fan'taema. Horários: 14M, 16h, 18h;�/ i! I

, 22h ' '<r' .'''"

I '_"fio ..ni.r: • perfod••'1,.,,2. "'12. �I- - - - - . - - - . _.• '.',.,. '��.:'
�'��J-'��" "

.

!

�==�======��.
,

..,

I Clne Müsller � -

I Cine Múeller 3 -

IBLUMENAU
, I

Glne Shopping 1 .
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Saúde e, bem-estaVEíCULOS
Carros Nacionais,

e Importados
Rua Barão do Rio

Branco, 353 - Centro

.rone: 372-1132 ao alcance de todos
Em nosso dia-a-dia, observamos as crianças que, estejam elas

nos parques, nas escolas, no clube e principalmente em casa,

pulam, correm, gritam e brincam incansavelmente, muítas vezes
pára nosso desespero, outras, para o nosso puro deleite. No
entanto, não são capazes de desempenhar tarefas pesadas. Ao
envelhecermos acontece coisa semelhante.

, Tal energia, disposição e ação incessante é fruto da energia
que nasce, conosco e nos acompanha até a morte. Entretanto, é
comum que, com ç passer dos anos,muitas pessoas percam aquela
vitalidade característica das Pessoas ativas. Isto acontece por
vários motivos, dentre eles; alimentação incorreta, falta de

exerçícios físicos, vídadesregrada, álcool, fumo epor.aí afora.
,

Ocasionalmente encontramos idosos que, apesar da avançada
, idade continuam com a mesma disposição que tinham quando

.
.

.' P

.jovens.. '

.

\ '

Dentre os fatéres que ajudam a inibir aquela energia que, nas '

crianças e adolescentes se tomamaís evidente, éo fatorintoxicação
do organismo.

Esta intoxicação ocorre principalmente peja. nossa
alimentação. Afinal de contas, um inocente pastel, uma pízza ou :
um simples churrasco, acompànhado de uma caipirinha, uma
cervejinha oumesmo de um retrígerante, que nós tanto apreciamos
.são depósitos,' cientificamente comprovados de ínümeros

conservantes, estabilizantes e uma infinidade de outros produtos
:qufmicos que prejudicam a longo prazo.

As conseqüências não são somente aqueles quiänhcs amais
e um eventual mal-estar, As conseqüências são problemas em

todoo corpo, principalmenteno aparelho digestivo, circulatório
e imunológico. Para o nosso pesar, estes problemas têm se

. apresentado de formas cada vezmais grave e sempremaís cedo, é
possível identificar casos graves já em crianças.

Por outro lado, pessoas Com uma dieta equilibrada, que
respeítamos límítes do seu organismo, que praticam uma vida

Alinhamento e limpeza dos

,chackras e aura, inclusive

terapia de vidaspassadas.
Técnica utilizada: MantraS
Objetivo: Contra:estresse,
depressão, sistema nervoso

INTI - .Liceu da Vida
Fone: 979-0163

.

não sedentária, que saem da rotina e do estresse da vidamoderna,
devolvem aos poucos ao corpo suas defesas naturais, e estimulado
produz energia, vit.alidade e a capacídade criativa que a elepertence,
pois o corpo humano é comprovadamente, umamassa de vitalidade
que tem mais poderes do que. qualquer remédio.

Em recentespesquísas realizadas naEuropa e naÁfrica, com .

o fim dê enaltecermeus estudosna área da saúde, tive contato.

profundo com métodos 'e terapias preventivas, cujas técnicas
aqui, na América do Sul, ainda estão em pequeno estágio de .

desenvolvimento.
.,

Com métodos holístícos avançados, que funcionam COlnO
suporte emocional para que 'as pessoas assumam suas

responsabilidades na sua terapia nutricional, funcionam como

instrumentos complementaresparaque acelerem os resultados,
enquanto estimulam o organismo adesenvolver as defesasnaturais.

Pesquisasmostram que debílídades em determinados órgãos
do corpo humano geram problemas emocionais e, pormais que a

pessoa faça exercícios de afirmação, ou troque cem vezes de

terapeuta, os sintomas permanecerão ou'surgirão novos.
Não é fácil para nós, pobre
mortais, rompermos com o nosso arraigado estilo de

alimentação. E isto não significa apenas comer maís frutas e
.

verduras, significaantes demaís nada, termos consciência de que
somos aquilo que ingerimos.

.

Os inocentes excessos que cometemos poluem e intoxicam
nosso organismo sobremaneira. Assim, devemos observar,
lanlbém, a. qnalidade do que ingerimos .nas refeições.

Intoxicar, não sígnífíca somente comer ou bebet produtos
legalménte considerados tóxicos, o problema maior está no
consumo do que é íncentivado pelo comér-cio, onde o mal está
embutido em produtos aparentemenreínofensívos.

'Há que ser lembrado que quem dífícílmente sê alimenta de

formanatural, não aceita radícaísmudanças na suaconduta. Não

ACADEMIA DO SIESI
- Musrulação

.

.

,

- €ondidonamento F1siço - Emagrecimento
- Hipertrofia

Aulasministradas com acompanhamento
de seus instrutores.

.

.Prof, Sergio e Marq,Uihho
.

RuaWalter Marquardt, ·835
Fone; 371-0899 - 371-0690

Jaraguá do Sul,- Ginásio do Sesi

,IN'TI � Liceu da Vida.

só pordificuldades em seadaptar, mas também por temor de que.
vásofrer prívação'aíímentar,

.

Mas, outro bom motivo para que'se adote uma alimentação.
"

balanceàda, é o fator financeiro, pois além de mais saudável, é
cerca de 60%mais econõmíco. E- essaporcentagem pode sermaior
se, como complemento da terapia nutricional a pessoa cultivar
uma horta em casa, sem defensivos agrícolas. Ou seja, além de um

excelente passatempo, é um importante meio para conseguir'
alimentos frescos e saudáveis.

.

Todos podem conseguir, basta apenas o interesse em wver
. mais emelhor,

Paralelo a esta. terapia, desenvolve-se um trabalho de

harmonização corporal, que é imensamente. importante, já que Q

corpo e mente estão interligados e, desta forma, precisam ser
tratados simultaneamente, já que as intoxicações, como já foi

dito, além de problemas físicos, provocam e aceleram problemas
emocionais, desordens do comportamento, do sistema nervoso e

outros.
Essa harmonização é efetuada.através de terapias como li'

reãexología, aromaterapia, terapiadosmeridianos, meditação, ioga, .

etc,
Desenvolvemos uma técnica que nos possibilita trabalhar

com todos os métodos juntos ou isoladámente, com um

suporte didático e psicológico, possibilitando acompanhar a

�volução de cada caso, jãque as pessoas são diferentes entre
sí e possuem' diferentes realidades corporais, o que requer
cuidados exclusivos.

Mantemos também, uma linha direta com diversos centros dl�

pesquisas na Eurepa, EUA e África do Sul, onde se estudam

seluções alternativas para e desenvolvímento da saüdemental e
física, com todo suporte científico dê apolo.

MaioFes informações, fone/fax «()47) 372 -1909
,

YveUe M. F. Reaecle

ENIG,MAH LOJA
ESOTÉRICA

ANJOS, Velas, Cristais, Energéticos.
Pirâmides, Incensos, Gnomos, Runas, Fitas,

.

Livros, Aparelhos RadiÔnicos, Anel' ,
Atlânte, Pedras do Signo, Mapa Astral,

Numerologia.••
·

,

RuaReinoldoRau, 806 - Sala i - jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

,'Secretarill de Educação fecha nove escolas em Massaran1,'!..�!!.
� ,l1li

,,' Medida está Inclufda mais de 60 anos em regime
dentro do projeto de multisseriado. A escola fica

nuc/eaçlo da'
'

cerca de 14 quilômetros do

Hcretar/a. PalB e centro da cidade e, a partir do
1 s/unoB' fizeram abaixo- ano que vem, ,os 76 alunos
, sssinado Bollcltando a· entre sete e 11 anos deverão
,

manutenção das ser transferidos para o

� classes mulllsseriadas perímetro urbano do

município. "Não queremos o

A fechamento da escola. VamosMassaranduba,',
;' Secretaria, Estadual de

,

.

Educação desativou nove
, .,�, escolas munícípaäzadas, com

� classesmultisseriadas (alunos
'; de várias séries na mesma

classe), na área rural do

município. A medida,
,segundo informações da
i secretaria, faz. parte do
�. projeto de nuc1eação do

> órgão, que visa acabar com o

" regime de multisséries. Na
, manhã da última quarta-feira
....(11),' pais e alunos colheram

;
cercá. de 80 assinaturas, que

; será enviada à secretaria,
;pedindo que as escolas sejam

. "mantidas.
Entre as escolas

, desativsdas está a Escola Alto
" Guarani-açu, que funciona há

lutar para tentar reverter a

decisão da secretaria" ,
afirmou o agricultor João

Olczyk, que fez o primário na

escola, acrescentando que o

. fechamento vaimudar a rotina
dos alunos, pois serão

obrigados a pegarem ônibus
todos os dias �ara poderem
estudar.

Na opinião da secretária

municipal de Educação,
Maria Régia Fadul, _a

nucleação adotada nas nove

escolas será benéfica. para os

alunes porque eles estudarão
em turmas específicas, com
melhor nível de ensino. "Eles
(os alunos) serão transferidos
para escolas onde aprendemo
informática, terão acesso à

ESCOLAS QUE FORAM DESATIVADAS

Estrada Itapocu
Estrada Massarandubinha
Alto Guarani-açu

,

.

Alto Primeiro Braço
Braço Seco

Campina Central

Edimundo Kumchebech I

Guaramitim Fundos e

Sete de Janeiro.

colegas da mesma idade,
desenvolvendo e melhorando
suas c8lif\cidades", justificou.
Elaafirmou que a 'merenda e

o material de limpeza da
, escola desativada deverão ser

I

utilizadas em outras. Sobre a

ocupação dos prédios, Maria
Régia disse que devem ser

ocupados. por centros

comunitários. .iEm algumas
escolas haviam turmas com

três ou quatro alunos",
reforçou.

,Du�al Vaselfarápalestra Trêsassaltantesfogemdacadeia
de Iaraguâ do Sul·para empresários�Acijs pública

Jaraguá do Sul - o com ilustrações fotográficas
'prefeito Durval Vasel (PTB) das principais realizações do
�estará na próxima segunda- governo.
feira (16), na Acijs -Sempretivemosumbom
((Associação Comercial e relacionamento com a classe

}ndustrial de Jaraguä do Sul) empresarial do município e o

J>é!-ra uma palestra ao s convite para urna conversa

�mpresário.s locais. Vasel foi aceito com prazer -

'deverá apresentar um afirmou, acrescentando que a
.

alanço da administração 93/ equipe governamental estará
.

6, quando estará à disposição dos empresários
_ orrpanhado dos secretários para os

'

esclarecimentos
, assessores. N a necessários. A palestra está
, .
.,'portunidade, ele fará o marcada para às 18h30min,
l.nçamento de uma revista no auditório da entidade.

estavam e fugiram pelos fundos do transferência de Vinicius Kobus
prédio. A polícia acredita que a e Aldair Paternol i . para a

fug� tenha sido armada para que delegacia de Corupä, de onde

Jorge Gabriel de Mello e Luiz seguiram para Joinvi ll e na

Antônio Correia, que participaram manhã de quarta-feira (11). Lá os

do assalto à agência do Besc de assaltantes vão responder
Pomerode pudessem fugir. No processo por danos ao patrimônio
entanto, estes dois tinham sido "público. Esta é a segunda fuga
transferidos para Joinville. A registrada na cadeia de Jaraguá
cadeia pública de 1araguá do Sul' do Sul, rm tnenos de um ano. O
está desativada há cerca de seis município conta com um presídio
mesesdevido a precariedade e falta considerado de segurança
ele segurança, mas continua a máxima, concluído em agosto
abrigar marginais.' 'pela Prefeitura e entregue à

Após a recaptura, a delegada Secretaria Estadual de Justiça,
Jurema Wulf determinou a que se recusa a inaugurá-lo.

Jaraguá do Sul - Três homens

fugiram da cadeia pública, na

última terça-feira (10). Eles

cumpriam pena por tentativa de
assalto ao depósito da Brahma,
ocorrido na noite de sábado (7), e
suspeitos de terem assaltado o posto
do Besc (Banco do Estado de Santa

Catarina), em Pomerode. A polícia
recapturou Vinicius Kobus e Aldair
Patemoli (a polícia suspeita que
seja nome falso), mas Silvio lanoki

.

continua foragido.
A ação dos bandidos se deu por

volta das 12h30min, quando
serraram as grades da cela onde

VARIG/RIO-SUL CARGO
A sua melhor opção em despecrio aéreo de cargas e

encomendas para qualquerparte do país,
RUA CEL. PROCÓPIO GOMES. 246 - CENTRO - JARAGUÁ'DO SUL - SC

'FONES: 371-0091 /371�0363 - FAX"áit�1'919:
,

.�.
"'. . .•.

,
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. Biblioteca
I

,I

'.

o ano de 1996 foi promissor para a biblioteca.
Muitos investimentos foram realizados em 'nível de

pessoal, tecnologia, equipamentos e acervo.
Foram contratados mais um bibliotecário e um

auxiliar. Dentro da política de capacitação de
Recursos Humanos do CESJS, foram encaminhados,
respectivamente, para o curso de Especialização em'

Gestãoda Informação, promovido pela UFSC/Senai
- DRlSC- Cedin um bibliotecário e, para o Cursode

, ,

Microisis Aplicado, promovido pelo CTAI (Centro
de Tecnologia em Automação e' Informática), em

Florianópolis um auxiliar e um bibliotecário.
Foi realizada para os funcionários da biblioteca,

"Oficina de NoçõesElementares de Recuperação de ,

Livros", ministrado por Egon Jagnow, do Arquivo
Histórico de Jaraguá do Sul, com duração de 8 horas.

,

Em marçofoi implantado o sistema de empréstimo
I' e consultas' informaiizado, facilitando a 'busca da

informação e agilização do empréstimo.
No segundo semestre foi criado o setor de

Periâdicos e iniciada a indexação informaüzada de
assuntos, priorizando os relativos aos cursos

existentes.
,

,
- '

Em equipamentos foram investidosRs 10.676�65
tais como: mobiliário adequado à biblioteca,
computador com multimídia, duas cabines, sendo

, uma para estudos em grupo e outrapara vídeo, etc.
Entraram' para o acervo 810 volumes, sendo 607

títulos e destes 209por doações e 398 por compras:
O total de volumes hoje é de 14.593 e 9.580 títulos.
Também entraram 13 CD Rom, sendo 9por doação;
9fitas de vídeo, sendo 8pordoação; 12 novosmapas

,

e também 5 novos títulos 'de periódicospara o curso
de.Arquitetura implantado em 1996.

'

'Para
-

um Centro de Ensino Superior, uma

biblioteca é defundamental importância e representa
um ponto de referência culturalpara a comunidade.

,

_

Aula Magna do Curso d
, Alemão - Programa Magister.

.

No próximo dia 13, hoje, acontece a Aula Magna do Curáo.0
de Letras com Habilitação em Alemão, para uma turma. ES1�<;
evento contará com a presença da presidente da Ferj, Car.la",' ,

Schreiner; da representante da Universidade Federal d«n
Santa Catarina, professora Sönia Hickel Probst; da',:'
coordenadora do Curso de Alemão, da Universidade Federal:'
de Santa Catarina, professora Meta Elisabeth Zipser, do sr-.';'

.

Horst Baumeister, coordenador do' Projeto' de Alemão da.<'
Secretaria Estadual de Educação, da professora Iria Tancon, ;.
coordenadora do Programa Magister' em Jaraguá do Sul, �:/
das autoridades locais e acadêmicos.

'

Teremos também a palestra do professor Dario Pagel da:�''; •

Unive-rsidade Federal de Santa Catarina, que falará sobre este:
curso.

,

Primeiros contatos sobre '}

a integração universitária
Com o objetivo de_'lev'ar ao conhecimentoda comunidade,

de Jaraguá do Sul, corpo docente, discente, técnicos-'
administratives e Conselhos, a Furb veio apresentar a'

proposta de Integração de Universidade. Esta integração
seria com a Febe (Fundação Educacional de Brusque), Fedavi
(Fundação Educacional do Auto Vale do ltajal). Fu'rb',
(Universidade Regional de Blurnenau) e a Ferj (Ensino'

. Superior' de Jaraguá do Sul).
Para apresentar a proposta 'compareceu a Comissão Pró

integração da Furb:'
Reitor professor Mércio Jacobsen
Professor doutor Arlindo Bernadt
ProfessorAlmerinde Brancher
Professor Marcos Henrique' Buechler (Coordenador da

.

'

Comissão)
., ,

.
Os presentes tiveram oportunidade de dirimirem as .p

dúvidas. Será formada uma comissão _em" nível local para
i

-trat�rem melhor do assunto.

A Ferj lança seu Boletim Informativo com uma'

retrospectiva do ano de 1996. A Ferjtem se preocupado em :J

oferec'er um trabalho de qualidadeàtendendo-cada vez mais
o anseio da comunidade.

'

PRODUZINDO POR EXCELÊNCIA
Rua Athanásio Rosa, 1475 ,. Fax: (047) 373--0267
Fones: (047) 373-0467 - 37�03n - 373-0297

Guaramirim - SC
.
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ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR DE ,SANTA CATARINA

FUNDADA EM 24 DE oUTUaAo DE 1981

Orientação positivaADJOJU�
, DE FLORIANÓPOLIS
PAGANDO A CONTA
o Real foi o maior plano de distribuição dé renda do

mundo. Naturalmente não foram os maís ricos que
dividiram a renda com os mais pobres. Rico não tem

dinheiro. Tem pammônio, crédito e capacidade de impor
calote, quando necessário, sem maiores riscos.

Quem está pagando à conta é a classe média,
acostumada a viver da aparência, e que passou a

sobrevivercom o que sobrá do pagamento dos atrasados"
sem crédito, reduzindo padrão de vida, vendendo bens e

'

commedo do desemprego. Dá uma raiva.. ,
A GLOBALIZAÇÃO DO SUL
A globalização tem como primeiro efeito' a

consciência da necessidade da diminuição da distância
,

entre pobres e ricos. O presidente FernandoHenrique já
descobriu'que os pobres são capazes de proezas como
manter crescimento econômico com inflação baixa e dar
maior retorno por investimentos.

O presidente sabe que oBrasil pode fazer oMercosul
A
virar mercado comum do hemisfério sul e wn bloco

, econömico mais importante que o Nafta. Por isto trata
. de fazer 0 Bras,j conhecido e respeitado nos países
emergentes até porque sua política econômica não exige
aliDhamentos doutrinários ou ideológicos de ninguém.

. SELF-GLOBAUZAÇÃO
OS governadores que largaràm de mão a dura rotina

.epagar contas sem dinhéiro e foram äcaça de investidores
estio conseguindo bons resultados, como o governador'
Paulo Afonso. Globalização também dá certo nos

.

Estados 'e Municípios.
USURA:
Uns poucos comercíantes trocaram o ganho no preço

pelo ganho financeiro. Baixam os preços,mas só aceitam
pagamento a crédito. Embutem juros de mais de 8% ao

mês. Depois se queixam da inadimplência. Os
consumidores estão comprando menos e preferindo

,

pagamento em dinheiro. Eta povo vivo! Os bancos j�

descobriram que usura é pecado pago com prejuízo...
OPROBLEMA '

O machismo ainda émuito evidente no comportamento
dos meninos adolescentes como decorrência de uma

fonnáÇão que est.bDula o homem à atividade 'sexual em
todas as fases do seu desenvolvimento.·

Isto difiéu1ta com que, normalmente, os garotos da 1"
sériedolo grau do Colégio deAplicação, em Florianópolis,
se aprofundem nos conteädos de orientação sexual oficial
da escola: "Tenho observado muitas vezes que eles me

procuram mais. tarde; com 16 ou 17 anos, quando eles já
estio transando", informa a professora e cOordenadol'll do
20 grau Selma Zelandra AlIi1eida, formada em Biologia e

pós-graduada em Sexualidade 'Humana, pela Fundação
Cultural Tuiuti, de Curitiba.

O mesmo, no entanto, não acontece com asmeninas

qlJe, embora tenham dificuldades de falar sobre o

, assunto, aca�am aprendendo mais dos conteúdos do que'
os meninos: "O menino é condicionado desde cedo. Se '

ele se toca e tem ereção todo mundo acha bom. Agora,
quando II menina se toca a repressão adulta se faz

presente"; questiona Sebna.
'

Para a especialista, os distW'bios e disfunções sexuais,
muitas vezes começam-na intlncia diante de repressões.
aos comportamentos e expressões sexuais, de ausência 4e

,

contato físico patemo ou matemo ou da falta de carinho:
"Nlo gosto de falar em educaçlo sexual porque parece
uma coisa pronta. É melhor falâr em orientação sexual

positiva, que é aquela que aproveita momentos de

questionamento e reflexão' da criança para repassar
informações e experiências: E isto começa com o

aleitamentomatemo e se estende para os contatos de afeto,
que vão transmitir segurança e presença tisica dos pais;
ou .seja, começa em casa, sim".

.

ASOLUÇÃO'
No caso específico do Colégio dê Aplicação, em

Florianópolis, o trabalho de orientação sexual véDi sendo
feito desde 86,. nas turmas de SI e, 71 séries do primeiro

grau, com uma atuação mais específica e especializada
de 92 para cá, nas de la série do 2° grau, em twm.as
mistas: "Já tivemos wna experiência' de separar as

turmas, mas os resUltados não foram bons", declara
Selma.

.

Para iniciar o trabalho de orientação nas turmas de
l- série do 2° grau, Selma, através de um questionário,
faz um levantamento para saber que avaliação que os

alunos fazem das orientações recebidas antes, o que
aprenderam em casa ou em outras fontes e, também, que
expectativas têm: "A partir daí, faço um planejamento
para as� turmas de 18 série, de forma que seja abordado,
um conteúdo semelhante para todas eJas. Orientar,
informar, esclarecer e transmitir conhecimentos: estes
têm que ser os objetivos de uma orientação sexual sadia.
Não existe receita pronta".

, A experiência do Colégio de Aplicação até agora já
traça a1guns indícatívos que demonstram a necessidade
de iniciar o trabalho de orientação desde a 48 série do e
grau � estender além da l- do 2° grau: "Desde quando
começa a falar até o amadurecimento biológico" que
culmina no homem aos 21 anos e namulher aos 25, q�
é quando a bacia está desenvolvida o sufICiente para
acomodar uma gravidez, todas as brechas precisam ser

aproveitadas e ocupadas pela família, primeiramente, e,
depois pela escola.

'

-AÇÃO COMUNITÁRIA
Selma acredita que, provavelmente, em função da

Aids a repressão: sexual aparece novamente
contrapondo-se à liberdade pregada pela década de 60:
"A gente observa que os adolescentes têm namoradinhos

. ou namoradinhas e que estiotransando com eles ou elas.
É uma relação de parceria e de envolvimento afetivo

.

que começa a ressurgir".
Para a especialista quem ganhamais com esta nova

postura é a mulher que "provavelmente, vai ser mais
feliz sexualmente do que foram as mães delas. Começa

.
a valer mais a qualidade do que a quantidade".

FARM-ÁCIA

Vida e Saúde "

R�a Padre Alberto
,

Jacobs,55
Vila Lenzi,

A Babá Fone: (047) 371-8664

idealI Jaraguá do Sul • sc·
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'Arquivo Histórico passa a ter o nome
do diretor do CORRElO DO POVO
Projeto de lei, do
vereador Pedro, Garcia
foisancionado pelo
prefeito Durval Vasel
nesta semana

Jaraguá do Sul- O prefeito
Durval Vasel (PrB) sancionou
o projeto de lei do vereador
Pedro Garcia (pMDB), que dá>

Q .neme do diretor do Jornal
CORREIO DO POVO, Eugênio
Victor Schmöckel, ao Arquivo
HistóricoM'unicipal.Deacordo
com Garcia, a elaboração do'

projeto se baseou nos feitos do
. homenageado, que criou o

. ,Arquivo Histórico quando foi

prefeito da cidade, entre 1970 a
1973. '

O objetivo dessa

homenagem é resgatar ou

retribuir, pelomenosumaparte,
do queele tem feitopelacultura
de nossa cidade - justificou
Garcia, . acrescentando que
considera a homenagem justa
pela dedicação à pesquisa,
colecionando umgrande acervo
histórico e cultural. O projeto foi
aprovado por 13 dos 15
vereadores, em duas votações.
Naopinião do autor do projeto,
o objetivo principal é

HomelUlgem: Eugê"io VICtor Schmöckell4 "ome ao Arqui"o
Histórico Ja citlaJe

'

horrenagear Schmöckel pelos
"relevantes trabalhos prestados
em prol da cidade e da

população.
.

Segundo GSrcia, Schmöckel
éumhomemdedicado äbístõria
cultural, que teve a "feliz idéia
de sancionar umprojeto, dando
início amação déumÓrgão que
preservasse, organizadamente a .

mem6riado rramicípio". .

Parao prefeitoDurval VaSel,
a denominação do Arquivo
Histórico de Eugênio Victor

Schmöckel é o reconhecimento
do trabalho desenvolvido por .

SClumckel para o resgate da
memória da cidade. . "Ele

.

(Sclmöckel) é a pe�oa mais
.

dedicada e preocupada em

preservar e resgatar a culmra e

a memória de Jaraguá do Sul.
Näda mais justo ao que esta

homenagem dos Poderes

Publjcos", reforçou,
acrescentando que o projeto foi
aprovado nàCâmaraMunicipal
com o aval do Executivo.

Lei·N° 2.211/96
Dá denominação aoA.rquivo'Hist6rico deJaraguádo Sul
O PrefeitoMunicipal de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições' que lhe são conferidas.
Faz saber a todos os habitantes desteMunicípio que aCâmaraMunicipal aprovou e ele sanciona ,

'a seguinte lei:
r '

,'. t

Art. I ° -O ArquivoHistórico de JaraguãdoSul, criadopelaLeiMunicipalN° 1.464/91, de lOde
.maio de 1991, passa a denominar-se ARQUIVO HISTÓRICO EUGtNIO VICTOR
SCHMÖCKEt:.

.

.

,
.

Art. 2° - Esta lei entra emvigorna data de suapublicação, revogadas as disposições.emcontrário.

Jaraguä do Sul, 09 de dezembr9 ue 19,96.
Durval Vasel �PrefeitoMunicipal

As Folhas Mortas
Veja o vento nasfolhas
Bate nelas a vida toda

Mas só quando morrerem
É que vão saber o que é voar

Assistem ao vßo dospássaros
E são abrigos ao luar

Mas sabem que só namorte
É que 'vao sentir 0.que é voar

Mas no último dia di! vida
Eles terão uma boa noticia
Um sopro de armaisforte

_ Que vaimudar toda essa sorte

.

Levando asfolhasmortaspara voar

Folhas não tem outro anseio
I

Só querem ver o tempopassar
Para que o vento ao fim realize

O seu desejo de voar

Gian FrancoDepinl .;

�.D'IRECTV
Mals de cem canais de

TV por assinatura

'�ugue já! 372-1496

COMERCIAL REGIS LTDA.
Rui 'WaHer Marquardt, 311 (próximo ao Fórum)

.

Telefone (047) 371-2043

POSTO M'ARE·CHAL' LTDA.
ATEND.MOS AOS DOMINGOS, DAS 07:00 ÀS 20:00HS.

* COMBUSTívEIS
* TROCADE ÓLEO.-

- LÁVA RÁPIDO
-GÁS .

Avenida Mareohal Deodor� da Fon.eoa, '961- Jaraguá do Sul- SC
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empate
,

'

'do título daprimeira divisão
,. Jaraguá do Sól ,. A
;:� Associação Desportiva
�.
.�,

J ar a g u á/ Fu nd aç ão a um empate do título de Campeonato Catarinense da . adulto. No dia 30 de

Municipal de Esportes está campeão' estadual
.

do . Primeira Dívísão de Futsal novembro, a equipe
empatou em três gols
com a AABB, em

Curitibanos,' no primeíro
jogo da final. Como fez

melhor campanha nas

semifinais, a ADJ joga
pelo empate nesta sexta

feira (13), no Ginásio de

Esportes Arthur Müller.
O técnico' Manoel

Dalpasqualle da ADI
afirma que" apesar da

vantagem, a equipe noo

entrará em quadra para
empatar, "pois isto pode
acomodar o time".

O objetivo éjogar.
para cima do adversário,
"mas, é lögico, sem se

descuidar da marcação',
ressalta o treinador.

Dão, artilheiro da

equipe e. do estadual, é a

esperança de gols, mas a

equipe não depende
,

apenas do artilheiro para
.

balançar as redes do time
de Curitibanos. Vários

jogadores vem se

destacando na ADJ.

A partida, que
começará às 20 horas,'
deve contar com bom

público, pois com, a

chegada a final do

estadual a ADI, garantiu
uma das vagas para a

Divisão Especial do
salonismo catarinense do'

ano que vem.
.;

Sein problemas para
esta segunda partida da

final, O técnico Manoel

Dalpaqualle deverá

utilizar: Paulinho, Chico,
I�tson, Dão, Ramon,
Mabinha, Alemão, Schel,

"
,

"

, .s: .�". .: :lean, Dta�n, ,Ru�ns e
I ��-.

_)'>... " ... �
>

,,-
� ... J

,

' '"

'í �"f

�r �
�

"-1,

:-----.- -'-- - ----'---_..;,_ ...,...:...__,';...'� .:J�lit1b'().",
.
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Bicicross renova patrocinio Iaraguâ do :Su� é vic

com empresa Duas Rodas campeã infantil defuts
- I

Jaraauá-do Sul· A empresa,Duas
Rodas renovou o patroc{nio com a

equipe de Bicicross, octacampeã
catarinense e terceira colocada no

campeonato brasileiro, quando
representou o Estado. O antlncio foi
feito durante um' jantar, na ültima
terça-feira (10), no Restaurante Sopp.

Na opcrtunídáde, a equipe
apreseptou Q relatório das atividades
realizadas durante o ano. O Qiretor da
equípe de Bicicross, Valdir Moretti,
afirmou que foi a melhor campanha
feita pelos atletas e "limelhor equipe

.

'

jámontada, nos 'tiltimos 17 anos" . Ele
destacou a importâncía do patroclnio
para as conquistas obtidas neste ano.

. "C'Jraças aos patrocinadores' e com

sacrifício chegamos lá", discursou.,

No campeonato brasileiro o

destaque ficou por conta 'do piloto
RobsonTelles, campeão noeruíser 1>6/
17, e Salete Moretti, vice-campeã no

. cruiser 35/40. A renovação do

.patrocínío, segundo o diretor da

equipe, é fruto do reconhecimento
pelos resultados alcançados. "O apoio
.que recebemos 'da Duas Rodas foi o
mélhor possível, e graças a esta

parceria; a 'equipe está'de pé", frisou,
. acrescentando que a retribuição da

.

confiança virá dos atletas dentro'das
,.r , '

pistas.
A equipe de Bícícrose Duasaodas

participou também do Campeonato
. Sul-americario, no Chile.

Veja o quadro de troféus
conquistados pela equipe,

.

15 na I" etapa do catarinense
16 na 2" etapa do catarinense

.

14 na 3" etapa do catarinense
13. na 4" etapa do catarinense
17 na 5" etapa do catarinense
12 na 6"'etapa do catarinellse
27 troféus na classificação geral

do catarinense, Ao todo, aeqÚipe Duas
Rodas de Bicicross revelou 11

campeões este ano.
No campeonato brasileiro, a

equipe conquistou:
26 troféUs nas I" e ')J etapas em

São Leopoldo, no Rio Grande do Sul
18 nas' 3" e 4" etapas em

Carapicuiba, São Paulo
19 nas 5" e 6" etapas em Sorocaba,

SãoPaulo '

. 26 nas 7" e 8" etapasem Poços de
�das, 'Minas Gerais.

.

Equipe daDtltl8 Rodas mostra troféus co"quisttulos

Cínderella Estétic
Q!-tando o ass!-tnro é. fa.2e1'"
m!-tdany.as I'"adicais, a

, �ltirn4\ coisaem 'f!-te se deve
, pensaI'" é. fazeI'" sozinh.a, em
�al bite des�t'esl Na
'1,.01'"0. de cortaI'", tingi 1'"; alisaI'"
O!-t daI'" vol!-tM'le aos cabelos!"
pl'"oc�l'"e sempl'"e !-tm

pt'Ofi�sic)l'\all
É pOl'" isso 'f!-te Cl'"iamos

"Cindel'"ella t:sté.tic", onde
home.ns -e: m!-tlh.el'es

.

podel'"õ.o apúfeiç.c::!�1'" se.!-t
,
vis!-t.:>.1 se"", pagaI'" cal'"o pol'"

. ,

ISSO.

Cinde.l"ello. 6sté.tic conta

com pl'"ofissionais de'

pt'-imeil'"a 'f!-talidade 'f!-te il'"ão
.

aj!-tdal'" vod a so? sentil'" de

bem com a viJa,
o T I'atamento 'col'"pol'"al e
facial' e o mais recente

tl'"atamento pG\l'"a os se!-ts

c'abelos: BAN-HO
BJOLÓ�JCO
e"cI!-tsividade em

3a.,l'"ag!-tó. do S�1.

'Venha nos visitar.

Cjnderella .

e.tétic, Rua
Guilherme'

. W.ege, e.quina
com Reinoldo

Rau, &00 - aala 6

Florianópolis. Aequipe hfantil de
futebol dé salão de Jaraguá do Sul,
representada pela ADJ/Agricopell
Colégio SãoLuís, sagrou-se campeã dO
campeonato estadualA finalaconteceu
no t1ltimo tim-de. semana, na capitaldo
EsÇldo.

A campanha o da ADJ em

Florianópolis foi a seguinte: ,- ,

'ADJ/AgricopellColégio'São Luís 41
Colégió Coração de Jesus

. ADJ/AgricopellCoIégio São Luís Ox2

P��
. .

.

ADJ/Agi'icopellColégio São Luís 1x2
AsteL

Depois destes resultados, a

classificação final do campeonato'
estadualncou assim:

\

10Aste1 deFbrianöpolB, em 1f>

Agri:opeVCoJ6gK>SãoLufs deJ
Sul; 30 Perdigão de Vi�ira e e'

Colégio Coração de Jesus

Fbrianöpolis.
.

Durante todo o campeonat
técnicosManoelDalpasqualle e
Koch, com aADJ, obtiveram 13

.

quatro empates e sete derrotas, e
jogos disputados.

As categorias de base do sal
.

jaJaguaeme temrecebi:lo atenção
do presidente da PME, Jean
Leutprecbt, e dos professores
Dalpasqualle e Qeiton Koch, e

colégios da cdade,Paraopróxino
expectativà. é que a, futura adminis
dê continooade àos trabalhos.

PARCERIA SEBRAElADJORI,sC/JORNAL, CORREIO Do PO

A SUA MARCA JA TEM DONO?
-

CUIDADOI Se você usa logotipo" nome comercial ou nome de fantasia
sua empresa, isto pode custar caro e fazer você perder o direito de usar
marcas. ,

Você pode estar utilizarido indevidamente o logotipo ou nome comer
.

registrados e isto, além da perda do seu direito de uso, pode terminar
ação de indenização ao proprietário destes registros em valores inipagáv
Para simplificar os procedimentos 'e baratear <> custo das empresas quando'
busca. da existência destes registros no Instituto Nacional' de Propri
Industrial, o Sebrae está oferecendo uma oportunidade imperdível.
O ínteressade.em saber se o nome comercial ou logot;ipo da sua empres
está registrado deve procurar o Sebrae e ele' providenciará esta busca
Cadastro do INPI.
Esta iniciativaserve tambémpara quem estápensando emmontar sua empr
e quer saber se o nome ou logotipo escolhido pode ser registrado. .

Sabendo dó momento de dificuldades das empresas, O Sebrae e o Jo
CORRFlOOO POVO resolYeram lançar uma campanha�da até o dia 31

. dezembro. O valor normal da prestação de serviço é de R$ 100,00 mas,

promoção especial, quem recortar o bônus publicado abaixo e levar a
BalcãoSebrae terá um desconto deRfl5,00 .

Conhecendo a situação real"você pode ,9htão proceder ao registro do nom
ou do logotipo ou emtão criar outro nome ou logotipo. .

Só não fique na dúvida. Lembre-se: quem não registra não é dono d�
marca.

P.romoção Exdusha: Destaque oBônus abaixo, clrija-se 80 Balcão
mais (riximo de você,e u9i6ze para BWJC8 Prévi8 ou Consulta deMa

Sebrae/Adjori-SC/Jomal CORREIO DO POVO
. Bônus Sebrae de Marcas no valor de R$ 15,00

Validade até o dia 31 dê dezembro de 1996

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Jj.LEmp-r-esär-io---------_;_--------Ender�o--__------------------------------�--�.

J Telefone__� __,_�----�Fax--_------------�

. Este Bônus é aceito em toda Rede Balcão, Agentes e

I I Postos Avançados do Sebrae.
Cada BÔnus só pode ser utilizado para uma única Busea Prévia.

Utilize o Bônus exclusivamente para Busca Prévia ou Consulta de Mare
Anote aqui as idéias demarca para sua empresa ou produto
i·

L ��-----------�-
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:AC perde primeiro jogo da
nal doEstadual de Juniores

Blumenau - A equipe de

niores do Jaraguä Atlético
'lube perdeu a primeira

-; .

da final do Campeonato
.

tadual da categoria. A
rrota foi para o Blumenau

porte (Clube, por 3xO, no
ado (7). o JAC enfrentou
ümeros problemas para
hegar ao local do jogo,
ádio Aderbal Ramos. O

nibus que transportaria a

elegação do tricolor para
.
lumenau apresentou tEd�sio, da equipe de juniores do }aragud Atl�tico Clube,'
roblemas e a saída, treinando cobranças de/altas

.

icialmente prevista para às aproximadamente 900
14 horas, s6 aconteceu por. torcedores incentivando os

olta das 16. Os jogadores jogadores do Blumenau, e

iveram que se trocar durante com uma meia-cancha mais

viagem, dentro do ônibus, consistente surgiu o terceiro

hegando atrasados ao local gol da equipe local. Herbert,
o jogo, e entrando em aos 40 minutos, completou
po sem aquecimento. dando nümefos finais ao

.: Já no inicio do jogo, os placar BEC 3xO JAC.
.

,.

. atletas do Jaraguá Apesar do placar dilatado,
emonstravam um certo para a final, basta o Jaraguä
ervosismo, ocasionado por vencer no tempo normal e

odo o transtorno do
-

empatar na prorrogação para
:s.1&ar,damento da viagem. Aos eonquistar, pela primeira vez

6 minutos, oprimeiro gol do na hist6ria do clube, o título

ogo, com Souza de campeão catarinense de

ompletando uma cobrança juniores. O jogo fmal será
e falta. Ainda no primeiro amanhã (sábadó), dia 14, às

mpo, O JAC equilibrou as 17 horas, no Estádio João
ões nas quatro linhas, mas Marcatto.

,io conseguiu chegar ao Nos treinos da semana, o
1 . •

mpate. No segundo tempo, técnico do JAC, Nelson
ando o Jaraguä procurava Domingues, exigiu bastante

reação, 'veio a "ducha de da garotada e no primeiro
ua fria" no entusiasmo dos coletivo da semana, naültima

'-

aretos. Aos 10 minutos, terça-feira, deixou alguns dos
vacobrançade falta e nova "intocäveis", na reserva.

a1ha do tricolor, Maranhão Segundo o técnico, "foi para .

ompletou para a equipe mostrar que o grupo é unido,
lumenauense. Aos 30 homogêneo, onde todos são'

inutos, Gil do BEC, que já titulares, e quem não suar a

, amarelo, foi expulso de . camisaperde o lugar". Nelson
po. Domingues afirmou ainda

No entanto, com que "lá erramos, mas temos

chance de nos recuperar, No

jogo de sábado não

poderemos cometer ,os
mesmos erros novamente,
senão todo o nosso trabalho

terá ido por água abaixo",
resumiu.

Para o jogo de voltá, o

técnico terá a disposição o

zagueiro Renato, que
cumpriu suspensão no

primeiro jogo contra o

Blumenau. Ele voltá no lugar
de Vanderlei, que vai para a

reserva.

Sem problemas para a

partida, Nelson Domingues
deve mandar a campo Gean;
Alexandre, Renato, David e

Alex; Rodrigo Edésio,
,Márcio Borges e Reinaldo;
Le6 e Charles.

.
Já o técnico Chicão, do

Blumenau, não contará. com
o meia Gil, expulso sábado

.passado. O BEC é

consider�o o favorito' para
a conquista do título. Os

jogadores do Blumenau
afirmaram durante a semana

que vão estragar a festa do
JAC no João Marcatto e que
o titulo será do BEC no

campo do adversário.

,

- O, aficcuj�s pelofotsal terllD a oporluniJaJe de assistir'em a

finaldo estadualdaprimeira divisão. Seránestasextá-feira, às 20
horas, na Ginásio A!1hur Müller. Normalmente, "torcedor tem
compare�ido, hoje, com certeza, estará emmaiornúmeroapoianJo
aADJ/FME.
,- QUe final a do mundial de futsal na Espanha, vitária do Brasil
6»4. Ginásio completamente lotado e as duas equipes,principalmente
o Brasil, dando auia de como se joga. Vit6ria brasileira merecida
com'destaque para Choca. Inteligente, ág il, apesar do seu peso, é

um pivõ com qualidades. Destaque também para Manoel Tobias,
Vander e Sandrinho, além, é lôgico, do 801eir(1.0 Serginho.
• Segunda, dia16,prosiepea2·Copa Muky deFutsalnoArthur
MUller: FME Corup4'x SUpermercado Dois Amigos, Arnudwee x
Ceja e ADJ/São. Luís x Jangada. Os jogos serão na categoria
inftllltl), com início-às 19horas.
- Deparabéns aUF, através do seupresidente RalfManke. Mandou
para a imprensa uma retrospectiva de todos os jogos realizados
durante este ano. Demonstraçãa de organização:
"! Deu Portuguesa no primeiro jogo da final do Campeonato
Brasüeiro, 2xO, gols deGaIlo, de falta oos 38minutos doprimeiro
tempo eRodrigooos 17do segundo. Com esta vitória, aLusapode
até perder no (Jlímpico, domingo, às 19 horas por um gol de
diferenfIL O Grêmii) demonstrou mais uma vez a sua raça, 1tUIS

IÚÍO, conseguiu parar a rápida etjllipe da Portuguesa. Agora é

esperar»jogo de ·Porto Alegre.
- Reunidos em Balneário Camboriú; os dirigentes dos clubes da
PrimeiraDivisão definiram o Campeonato Catarinense do ano que
vem. Na primeira fase (turno), os dez clubes jogam entre si com

jogos de ida. Os quatro melho�es disputam O· quadrangular; e os

vencedores a final; O campeão do turno estará automaticamente
. clas-sificado para a terceirafase.
• No returno, os clubes jogam entre' si em jogos de volt«.

ClassijicanJo quatropara o qruuirangu/Qr, os dois melhoresfarão
afinal e o campeão garantirá vaga na terceira fase.
- A terceira etapa será um quadrangular, onde estarão o campeão
do turno e do returno mais as duas melhores equipes no fndi�e
técnico. Jogos em' turno e returno. -Os doismelhores farão afinal.
• Afinal do Campeonato Catarinense do linO que vempoderá ser
disputada em trêsjo,gos; A equip-e que somar quatropontos será a
campeã. Terá omando ,Ie campo amelhor no íiulice tétnico.
- A torcidaRaça Tricolor, empequeno número é verdade, tem dado

, .

omaior incentivo para à time de juniores do tricolor. Neste sábado,
às I7 horas, prometem umagrandefestapara afinal do Catarinense.
O JAC enfrenta o Blumenau precisando vencer no tempo normal e

empatarnaprorrogação. _.

• Os 3xO de sábado passado, em favor do BEC, IÚÍO refletiu as

qualidades dos dois times. São equipes iguais, e o JAC tem todos
as condições de reverter o quadro. Podemos dizer que aqp,ele
resulladq foi obra do acaso. No entanto, os jogadores terão d,

superar em campo, já que."oAderbalRamos, decep�ü",aram.
- O presidente da FCF, Delfim de Pádua Peixoto, poderá marcar a
qualquermomento a data da final do Catarinense. Em julgamento
realizado na quarta-feira (11), oTJD aceitou recurso da Chapecoense
que havia sido afastada da final do estadual. Com 'isto, o Joinville
deve entrar com recurso no SIJD.
r

,

Do ,lVIaternal ao Terceirão
Qualidade de Ensino, Responsabilidade do Futuro no Presente
Atendimento personalizado com:
- Plantão permanente .

- Diversas opções de aulas paralelas
,

Rua Presidente Epítäcto Pessoa, ,676 -: Fone: (047) 371�0202 ou 372-0202
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I Comissão de Vistoria da FCF faz
I
visita ao Estádio João Marcatto

Nelson Piquet volta às pistas depois de dez anos afastada
.

..

'.

' Mamir Rcaldo d. SQjz�

Jaraguá do S1JI- A Comissão
de Vistoria da FCF (Federação
Catarinense de Futebol) visitou o
Estádio João Marcatto, na última
segunda-feira (9). O objetivo é
conhecer as condições do estádio.
A comissão está fazendo

inspetoria em todos os estádios

que disputarão o Campeonato
Catarinense no ano que vem..

.De acordo COOl o presidente da
comissão, Nilton Müller, que
vistoriou todas as dependências
do estádio, o João MalCatto é um
dos melhores do Estado,
ofecerendo as boas condições
para a prätica do esporte. Ele
destacou que oJACé o único time
de Santa Catarina a oferecer dois
vestiários para a equipe visitante,
que poderá optar por um deles. A

comissão, nó entanto, fez uma

sugestão à diretoria do clube, para
que utilize um dos vestiários para
sala de aquecimento, o que está

sendo-estudada.
A troca de limpadas da torre

Curitiba - O piloto Nelson

Piquet, que. estava há dez anos

I afastado das competições, voltou

t
.

à pista de auscmobilismo. No
domingo passado (8), ele e o

,

companheiro de equipe Johnny
Ceccoto, da Venezuela,
venceram as Duas Horas da

prova Grän Turismo de Curitiba.
-Os.dois pilotaram uma McLaren
FI GT, motor BMW de 12
cilindros e 60 válvulas, que

chega a atingir 340 quilômetros
por hera. '

,

A dupla Piquet/Ceccoto, da
equipe Bigazzi, largou na terceira

Vistoria daFCF foi�panhada
pelo presidente da, Liga
Jara�uaense de Futebol, Ralf

Manke, vice-presidente da

Federação Catàrinense. Na.

opinião, dele, o Esiádio João

MalCatto "está em bom estado

capaz de receber os jogos d

campeonato catarinense",
sugerindo para que as demaís

equipes sigam o exemplo do JAC,
para oferecermelhores condições
de trabalho aos.profissionais.

A comssão visitou tambéa
o Estádio Alfredo João Kriek,
em Rio do Sul, que foi

.
interditado "por falta de

condições necessárias". O

dírigentes, entretanto, poderã
reverter a -'situação, s

cumprirem as exigências feitas

pela comissão até o início 'do
estadual, em fevereiro do

próximo ano. Caso contr4rio
não poderãe contar com o

-

estádio, quando o cl:ube tiver o

mando de jogo.

Aprol'ado: Estddio JoãoMarcattopassa na vistoriada FCF

de ilumin.o e a construção de

uma casa-mata, para abrigar os
,

políeíaís militares durante os

jogos, feram duas exigências
'feitas pela comissão. Com

apenas esses detalhes, Müller
liberou o estádio para sediar os

jogos em qualquer competição,
-a o üníco estádio no Estado a

receber melhorias, como

construção de arquibancadas;
aumento nas dimensões e

condições do gramado",
afirmou.
A visita da Comissão de

posição com o venezuelano, mais
acostumado com o carro,
assumindo á primeira posição. Na
-terceira volta, ultrapassou a.

Ferrari de Antônio Herman e o

McLare'n de Maurizio Sala,
mantendo a vantagem até o [mal
da primeira hora, dirigida por

Johnny Ceccoto.
,

Nelson Piquet assumiu o

volante do BMW na segunda
.

hora, e. com experiência,
manteve a vantagem sobre os

,

dernâis pilotos �té o final. Ern

segundo chegou o francês Fabien
Giroix, com nove segundos de

I

diferença para o primeiro, e em

terceiro Thomas Boscher.
As provas de Gran Turismo

no Brasil são promovidas pelo
próprio Nelson Piquet.

A próxima prova será

domingo. que vem, em Brasília,
onde �os pilotos, alem dos
concorrentes na prova, terão que
suportar o forte calorque faz na

capital federal.
Nelson Piquet ficou contente

com a performance de seu carro,

.
o .Mcl.aren BMW, em Curitiba,
e espera repetir a atuação em

Brasília domingo.
'

MclAren FI GTpilotadapor Nelson PiqueI e Ceccoto .

.

,_ çC,_V
Rua, Barão _do Rio Branco

. \
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� EVOLUÇÃO EM LAVAÇÃO
Bar NOVO ENDERECO

,

S�la de espera c�m �r
Estufa para Polimento

-

Troca de óleo,
372-0081'
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